
Zij droeg de herinnering mee aan de moeilii-
ke tijd voor de kloosterstichtingen, de door
deze omstandigheden gedwongen'afwilking'
van de oorspronkelijke constitutie en ver-
langde evenals haar medezusters in Oirschot
om terug te kunnen keren tot de levenswiize
van het slot. Maar de verwezenliiking van

deze vurige wens werd danig bemoeiliikt
door de gerezen verwikkelingen rond de
jurisdictie over de orde. Als novicenmeeste-
res in Oirschot had ook zii daarmee meer

direct te maken.

Nieuwe verwikkelingen en de
herinvoering van het slot

De zusters van Oirschot vormden een zoge-

naamde congregatie van pauselijk recht; zil

was zoals dat ook wordt genoemd "exempt".
Dit houdt in dat de leden van een dergeliike
kloostergemeenschap vallen onder de
rechtsmacht van de paus: hij stelt de consti-
tutie vast en aan hem ziln zii gehoorzaam-
heid verschuldigd.
De naleving van deze gehoorzaamheid was

voor de zusters franciscanessen gedelegeerd

aan de oversten van de orde der minderbroe-
ders, onder wier geestelijk gezag en bestuur
zij waren gesteld. De zusters waren dus uit-
sluitend onderworpen aan de paus en de

oversten der minderbroeders en vielen daar-
door buiten de rechtsmacht van de bis-
schoppen.
Met het overlijden in 1832 van pater F. Wau-

ters begonnen voor de zusters de moeiliikhe-
den. Hil was reeds hun rector en biechtvader
toen zij nog in Weert woonden. Met hun ver-
trek naar Oirschot was hii mee verhuisd. Het
klooster in Weert viel onder het bestuur van

de 'Brabantse' provincie van de minderbroe-
ders, nadat ten gevolge van de politieke
gebeurtenissen in de Oostenriikse

Nederlanden, de oude Nederduitse provincie

in 1782 was gesplitst in een 'Brabantse' en
'Maaskantse' provincie, het gebied van de

Noordelijke Nederlanden. Door de steeds
hacheliiker wordende situatie had de provin-

ciaal van Brabantina, zoals het formeel heet-
te, in I 798 z\jn volmachten betreffende de

zusters van Oirschot overgedragen op pater

Wauters. Na het uitsterven van het provincie-

bestuur in 1822 stond Wauters er geheel

alleen voor.
Na zijn overlijden wendden de zusters zich

tot de plaatsvervanger van de provinciaal van

de Mosana (het'Maaskantse' bestuursge-
bied), pater lacobs, om een nieuwe rector en

biechtvader. Omdat ook hier de orde door
de geloofsvervolging zeer was uitgedund, kon
hij aan dit verzoek onmogelijk voldoen. Hii

droeg toen de bevoegdheid daartoe over aan

de Bossche vicaris H. den Dubbelden. Deze

bestuurde het voormalige bisdom. Ten gevol-
ge van de Reformatie en de Staatse over-
heersing kon de kerkeliike organisatie via bis-
dommen niet meer worden voortgezet.
Kerkeliik Nederland werd sedertdien biina
twee eeuwen bestuurd vanuit Rome, dat hier
apostolische vicarissen aanstelde.
Om een lang en ingewikkeld verhaal kort te
maken, de overdracht door pater Jacobs

werd door het vicariaat beschouwd als het
verbreken van de banden die de zusters van

Oirschot hadden met de orde der minder-
broeders en als de overgang van de kerkeli;ke

rechtsmacht naar het vicariaat. Voor de zus-

ters een diep ingriipende verandering, waar

zii zich moeiliik bij konden neerleggen, aan-
gezien nu ook hun geloften en hun levens-

staat van slotzusters afhankelijk waren
gesteld van het gezag van de vicaris.
Herhaaldelijke pogingen hebben de zusters
gedaan om de oude situatie te herstellen:
een leven in afzondering als slotzusters, met
plechtige geloften en onder bestuur van de
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minderbroeders. Dit leverde hen vooralsnog
alleen een verstoorde relatie op met het
vicariaat, dat vasthield aan de nieuwe situ-
atie. Men was hier weinig geporteerd voor
het slot en hechtte naar de geest van de tiid
en de omstandigheden meer belang aan
maatschappeliik actieve religieuzen.
Na lang aandringen zagen de zusters hun
sterke verlangen naar bevestiging van het
slot, dat hen in hun religieuze bestaan ten
diepste raakte en waaraan zij door hun
levenswijze zoveel mogeliik gestalte hadden
gegeven, in l86l in beginselhersteld. Maar
ook dat was niet verlopen zonder onaange-
name verwikkelingen, omdat de Bossche bis-
schop f . Zwiisen daaraan de voorwaarde had
verbonden van opheffing van het pensio-
naat. Nadat alle toebereidselen en verande-
ringen van het huis voor invoering van het
slot, waarmee al in 1858 was begonnen, in
1863 waren voltooid, was het slot een feit.
Maar hoewel een officiele kerkeliike bekrach-
tiging nimmer schijnt te zijn afgekomen, heb-

ben de zusters sedertdien het slot getrouw
nageleefd. In haar boek Klooster Nazareth
Oisterwiik (1965) heeft zuster Domitilla van
Delft al deze verwikkelingen uitvoering
beschreven.

In Gemert leefden de zusters mee. Ook zij

vielen sedert de verandering van I 832 onder
de bisschoppelijke rechtsmacht. Het streven
van hun medezusters in Oirschot naar her-
stel van de oude situatie werd ook hier
gesteund. Het verlangen naar het slot leefde
hier even sterk. Toen moeder Bernardina
Suijs hoorde over de invoering van het slot in
Oirschot, richtte zij zich tot de bisschop om
ook aan de gemeenschap van Gemert daar-
toe verlof te geven. Maar wat Oirschot was
toegestaan, bleef Gemert nog vele jaren ont-
houden. Pas na de dood van ). Zwijsen is
door diens opvolger F. Godschalk het slot in
1883 verleend. Tot dat ook voor de zusters
van Gemert zo belangrijke moment, hebben
zii zoveel mogelijk getracht om toch een

De voorgevel van
Nazareth achter de
muren. De bakstenen
bouw op de voorgrond
is de school van l85l-
1852. Het bepleisterde
middendeel lhet eigen-
lijke klooster\ is het
verbouwde Huize
Borret. Het rectoraat
op de achtergrond is
van 1881.
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Bewaarschool 19l5 met Zuster Anselma en Zuster Cass[ana

leven als slotzusters gestalte te geven. Zo
werd door Bernardina Suils in 1859 begon-
nen met het bouwen van een muur rondom
het kloosterterrein, trachtten de zusters een

eigen leefruimte voor zich af te zonderen en
is bij verbouwingen en nieuwbouw steeds
alles zo ingericht dat het slot dadelijk na de

verleende toestemming kon worden inge-
voerd. Aan een lange reeks van moeiliike
jaren kwam in I 891 een einde toen een nieu-
we constitutie door de paus was bekrachtigd.
Oisterwiik en Gemert evenals alle overige
stichtingen, ook van daaruit ondernomen,
vielen onder het 6ne moederhuis Oirschot.

Verbouwingen en veranderingen rondom
het klooster

Voorlopig hadden de zusters nog andere zor-

gen. Zri waren naar Gemert gekomen om hier
onderwijs te geven, in de eerste plaats voor
arme kinderen, maar vanaf het begin volgden
ook kinderen van de gegoede burgerij hier
onderwijs, al of niet in de kost zijnde. De toe-
stroom van leerlingen was zo groot, en ook
de congregatie groeide door nieuwe intredin-
gen, dat het voortdurend woekeren was met
de ruimte. Daarbii moesten de zusters meer-
malen hun eigen woongenot op de tweede
plaats stellen.
Door uitbreiding van het klooster met
schoollokalen konden zij voor zich weer wat
meer ruimte scheppen, maar die vreugde
bleek toch vaak weer niet van lange duur
vanwege het stijgende leerlingenaantal, waar-

van de toename ook een gevolg was van de

uitbreiding van de onderwijsmogeliikheden.
De zusters konden dan weer de zolder op,
waar voor hen eenvoudige cellen werden
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gemaakt. Enkele daarvan zijn nog bewaard
gebleven. Hoe'geriefelijk'zij het daar had-
den, kan men vandaag nog zien: 66n cel is
geheel ingericht.
De nieuwbouw en de vele verbouwingen die
volgden, hielden geen geliike tred met de
ruimtebehoefte. Al dat bouwen en verbou-
wen kostte immers geld, en aangezien de
zusters geen financidle ondersteuning van
rijk of gemeente kregen - dat gebeurde voor
het eerst pas in I 890 - waren zij op schenkin-
gen van weldoeners aangewezen. De eigen
middelen waren maar zeer beperkt. Door het
opnemen van kostschoolleerlingen en kinde-
ren uit de gegoede stand kwam er wel geld
binnen, en de nieuw ingetreden zusters
brachten weliswaar een bruidschat mee,
maar daarnaast moesten zij toch ook nog op
andere wijzen 'de kost zien te verdienen'. Zo
verzorgden zij de was en het herstelwerk
voor de kerk en het kapucijnenklooster te
Huize Padua, naaiden zij voor de psychiatri-
sche patidnten ("de krankzinnigen") van de
verpleeginrichting Huize Padua, en deden zij
naai- en breiwerk voor de burgers. Zonder
financidle steun van de kerk en van particu-
lieren en zonder gratis geleverde arbeid kon-
den zij de uitbreidingen van het klooster- en
schoolcomplex niet realiseren. Pas na de
eeuwwisseling kwamen de financiCn van de
zusters er wat rooskleuriger voor te staan.

De kapel op de verdieping van het voormali-
ge huis Borret (gelegen aan de ziide van de
later gebouwde rectoraatswoning) bleek na

enkele jaren al te klein. Ook aan andere
kloosterruimten was gebrek. Er werd daarom
besloten een nieuwe vleugel aan te bouwen,
dwars op het bestaande klooster. Omdat de
bruidschat in die jaren nog verbruikt mocht
worden, was er geld voor de bouw. Op de
benedenverdieping zou een ruime eetzaal,
refter, komen en een kapittelkamer, op de

bovenverdieping een nieuwe kapel en een
ziekenzaal. Schuur, stal, washuis en bakkerii
zouden tevens worden vernieuwd.
Op l9 maart 1856 startten de bouwwerk-
zaamheden. Op 5 mei was de benedenver-
dieping zover gevorderd, dat de eerste steen
van de kapel kon worden gelegd. Daarop
priikt de naam van de Gemertse brouwer A.
Smits, een eerbetoon aan deze weldoener
van het klooster. Smits overleed in 1872.

Op 26 augustus lag het dak erop en kon met
enige plechtigheid het passiekruis, het
embleem van de congregatie, en de weer-
haan in de vorm van het H. Hart van Maria
worden geplaatst. Nadat de kapel was inge-
richt, vond op 8 mei 1857 de plechtige inze-
gening plaats.

Na de bouw van de kapel is de oude kapel, in
de nieuwbouw van I 852, in gebruik genomen
als slaapzaal voor de pensionairen. In 1873 is
het gewelfde plafond door een rechte zolde-
ring vervangen om daarboven weer enkele
kloostercellen te kunnen maken.

De kapel is gebouwd in waterstaatsstiil, een
eigenlijk minder juiste benaming omdat
onder dat begrip verschillende neo-stijlen
vallen, van neobarok, tot neoklassiek en
neogotisch. De naam verwijst naar een bij-
zondere periode in de Nederlandse kerken-
bouw, toen de ingenieurs van Rijks

Waterstaat en de ambtenaren van de
Departementen van Eeredienst (een voor de
protestanten en een voor de katholieken)
toezicht hielden op het ontwerp en de finan-
ciering van de kerkenbouw. Deze bemoeienis
vloeide voort uit het streven van koning
Willem I om de zaken van godsdienst en kerk
onder controle te houden. De waterstaatspe-
riode in de kerkelijke bouwkunst bestreek de
jaren tussen 1824 en 1868. De architectuur
van de kloosterkapel in Gemert neigde naar
de neobarok.
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zuster Stanislas van Liempt uit 's-Hertogen-

bosch. De zijaltaren, de banken, de overige
beelden, de kruisweg, de godslamp, het hei-
lig vaatwerk kwamen van andere weldoeners,
onder wie de bekende familie Borzo in 's-
Hertogenbosch. En dat bleef zo vele jaren
doorgaan, zodat de kapel menigmaal van
aanzien veranderde. In 1864 werden de nieu-
we beelden en het altaar geverfd. In 1870
volgde de algehele polychromering, de
opschildering in vele kleuren. Door dit alles
kreeg het interieur het aanzien van een
mengsel van neobarokke en neogotische stii-
len.
In 1867 schonk H.P. van den Dries, (oud-)

burgemeester van Oudenbosch een harmo-
nium. Deze vermelding in het Fundatieboek
is niet helemaal iuist: Van den Dries was in
1866 overleden. De schenking kwam dan of
uit de nalatenschap, dan wel was bij testa-
ment vastgelegd, of kwam van zijn vrouw,

Kleuterklas van ZusterYeneranda in de herfst van 1951

jegens het klooster in Oirschot en steunde
ook de stichting in Gemert. Bij testament,
mevrouw Van den Dries-Melort overleed in
I 870, schonk zij nog een groot bedrag aan
Oirschot, waarin ook de kloosters van
Oisterwiik en Gemert hun aandeel hadden.
In 1880 is in de kapel het koor gebouwd. Het
orgel dat thans nog daarop prijkt, werd
geschonken in 1893 door pastoor P. Kemps
uit Made, heerbroer van zuster Angelina, uit
de nalatenschap van ziin zus. Het orgel is
gemaakt door de Gebrs. Franssen te
Roermond. Op 13 maart kwamen de orgel-
maker en diens knecht het bezorgen en
installeren. Het harmonium is bewaard
gebleven.
Na het Tweede Vaticaans Concilie heeft het
interieur van de kapel in 1966 een ingrijpen-
de metamorfose ondergaan. Naar de nieuwe
opvattingen over de liturgie werd de kapel
van haar'bonte' aankleding ontdaan en in
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een sobere ias gesloken . Zowel de muren als

de beelden zijn toen in 66n kleur overgeschil-
derd, de zilaltaren verdwenen en het hoofd-
altaar is door een modern tabernakel vervan-
gen. Later is de forse ingreep wel weer door
een meer verantwoorde stilering gecorri-
geerd, maar de aanblik is toch zeer veran-
derd.

Het markante kloktorentje op het klooster-
gebouw moest in 1894 worden vervangen,
omdat het al enige jaren in slechte staat ver-
keerde.
In 1908 is aansluitend op de kapel een nieu-
we vleugel verrezen, bestemd voor washuis
en droogzolder. Op de verdieping werd een
tussenkamertie gemaakt tussen de droogzol-
der en de sacristie van de kapel, om daar nog
enkele spullen voor de kapel op te kunnen
bergen. Deze ruimte is thans daarvoor nog in
gebruik. Dat kan niet gezegd worden van de
bestemming van de overige ruimten in het
kloostergebouw, waarvan de indeling en
functie naar de behoeften van de tild voort-
durende gewilzigd zijn. De karakteristieke ref-
ter onder de kapel is evenwel nagenoeg in
zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven

en doet ook vandaag de dag nog dienst.

Vonden de overleden zusters de eeuwige rust
op het in 1850 aangelegde eigen kerkhof,
voor hun stoffelilk overschot kan dit niet
worden gezegd. Als gevolg van het hoge
grondwaterpeil moest in l89l het kerkhof
worden opgehoogd. Toen in 1892 het oudste
gedeelte van de tuinmuur moest worden her-
steld, is van het overschot van de stenen op
het kerkhof een heuveltje gebouwd, met
cement bedekt, waarop een nieuw kruis werd
geplant. Omdat het kerkhof inmiddels te
klein was geworden, werd het in 1899 ver-
plaatst naar het midden van het kloosterter-
rein, aldus vermeldt de kloosterkroniek. In

190 I wordt nogmaals over een herbegraving
geschreven. Vermoedelijk is de eerder ver-
melde verplaatsing toen pas doorgegaan.
Om problemen met de waterstand te voorko-
men is de grond meteen opgehoogd. Het
oude eenvoudige kruis verhuisde mee en
werd op een daarvoor aangelegde calvarie-
berg geplant. Later is het door een ander ver-
vangen. Het oude kerkhof werd bloementuin.
Het kloosterkerkhof ligt thans rechts achter
op het terrein.
In I 908 verrees een Lourdesgrot, naar ont-
werp van W.F. Becx, rector (geesteliik vader)
van klooster Nazareth (1906-l9ll). De fami-
lie Becx had zeer oude banden met Gemert.
Een voorzaat, jonker |ohan Becx, was hier
schout van 1637 tot 1648.

Het oorspronkeliike woonhuis dat in 1848 tot
klooster was verbouwd, behoefde in l9l7
een hoognodige opknapbeurt aan de buiten-
kant. Hoewel de zusters het graag hadden
Iaten bepleisteren evenals de aangrenzende
rectoraatswoning, waren de financi6le midde-
len niet toereikend, omdat men zo pas grond
had aangekocht voor de nieuwe boerderij.
Het enige dat nu nog kon, was het houtwerk
veryen, de muren steenrood en de voegen
wit. Later is het toch nog bepleisterd.
Door de aanbouw van de schoollokalen is de
lengte van het oude kloostergebouw verdub-
beld. In I 961 is het straataanzicht van het
kloostergebouw en de linkerzijkant gemoder-
niseerd, door er een nieuwe gevel voor te
plaatsen. De oude muren met hun raaminde-
ling bleven gehandhaafd. De vernieuwing van
de achtergevel geschiedde in l97l . Ook hier
is er een nieuwe muur tegenaan gebouwd. Dit
alles onder architect f . Priems uit Oirschot.

De sociale dienstbaarheid van waaruit de zus-
ters onderwijs gaven, had ook ruimte voor
andere noden.
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