
Elisabeth van de Kruis 

 

Zij was dochter van landbouwer Jan van de Kruijs en 

Joanna Philipsen van de Roggelsedijk, toen nog Stoep 

C116.  

 

Elisabeth trad als 16-jarige op 16 februari 1914 in bij 

de Zusters Franciscanessen van Oirschot en werd 

zuster Maria Maxentia. De familie vond dat niet 

vreemd, want al op zeer jonge leeftijd was ze graag 

bij de Zusters Franciscanessen in het klooster te 

Meijel. Daar vond ze ruimte om vrij en hard te lopen.  

 

Ze volgde naast 

gewone klooster-

werkzaamheden de 

opleiding voor kleu-

terjuffrouw en ging 

naar Hilversum.  

Daar werkte ze 

vijfentwintig jaar 

aan de St. Cunera-

fröbelschool in de 

St. Jozefparochie.  

Op 16 juli 1953 nam ze er afscheid met een geweldig 

door de kleuters gespeeld ‘Sneeuwwitje en de 

kabouters’.  

 

Daarna waren er in de kloosters in Hilversum vele 

andere taken voor haar: kosteres, huishoudelijk werk, 

jongeren voorbereiden op de eerste heilige communie, 

ziekenzorg. duizend en een kleine dingen.  

 

Ze maakte mee hoe de 

slotzusters na 1959 

veel meer contacten 

mochten hebben, de kloosters gingen ‘open’. Dat was 

anders toen haar moeder in september 1946 op sterven 

lag. Toen mocht ze slechts achter in een auto langs het 

ouderlijk huis rijden en even naar haar moeder achter het 

raam zwaaien.  

Ondanks de toenemende openheid maakte ze pas in 1965 

op eigen gelegenheid een trip naar Meijel, drie dagen. In 

oktober 1964 schreef ze dat ze tegen die reis met een 

onbekende trein en langs onbekende stations opzag, 

helemaal alleen. Ze bereikte na de vroegmis in Hilversum 

om een uur station Helmond na vragen aan elke spoor-

wegman die ze tegenkwam. Bijna zeventig jaar oud 

genoot ze ervan voor het eerst ‘helemaal alleen gewoon 

bij familie te zijn’.  

Ze overleed in Hilversum en werd daar begraven op begraafplaats St. Barbara.  

 

 

Naam  Elisabeth van de Kruis 

Roepnaam  
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