
de lekenzusters een witte in plaats van een
zwarte sluier. In 1948 werd tot ieders tevre-
denheid het systeem van lekenzusters afge-
schaft.l3
Voor de Zusters Franciscanessen Penitenten
Recollectinen had 1948 nog een andere bil-
zondere betekenis. In dat jaar werd het feit
herdacht dat Moeder ]oanna, de stichteres
van de orde driehonderd yaar daarvoor was
gestorven. Onder invloed van deze gebeurte-
nis onderging de contemplatieve gedachte
binnen de orde een sterke opleving.la

Versoepeling van het slot

Vanaf de viiftiger jaren kwam in het bovenbe-
schreven kloosterleven een duidelijke kente-
ring. Zo waren reeds in 1928 de Constituties
van de congregatie van I 89 I herzien en
goedgekeurd door Paus Pius XI. In 1946 wer-
den opnieuw herzieningen goedgekeurd. Uit
de fundatieboeken van het klooster Nazareth
valt op te maken dat de eerste versoepelin-
gen van het slot die uiteindelijk voerden tot
een minder streng kloosterleven, stapsgewijs
werden doorgevoerd.
Zo kreeg de toenmalige overste Dagobertha
Verhoeven begin 1954 bericht van mgr.
Mutsaerts, dat hij instemde met het eerder
gedane verzoek om drie keer per week te
mogen 'dialogeren'. Voor de zusters hield dat
een meer actieve deelname aan de eucharis-
tieviering in. Drie keer per week mochten ze
tiidens de eucharistieviering aan de priester
de antwoorden geven, die normaal door de
misdienaars werden gegeven. Ook gaf de bis-
schop toestemming om het Paasfeest vol-
gens de nieuwe richtlijnen te vieren. In dat
jaar vierden de zusters het Paasfeest voor
het eerst's nachts om I I uur. l5

Behalve dat de regels rond de eucharistievie-
ring versoepelden, werden ook de voorschrif-

ten rond het familiebezoek minder streng. In
I 95 5 stond de bisschop toe dat familieleden
in de kapel aanwezig waren bij de mis die ter
gelegenheid van een begrafenis of een zilve-
ren of gouden kloosterjubileum werd opge-
dragen. In dat jaar werden in de spreekkamer
gaskachels geplaatst en begin 1957 werden
uit voornoemd vertrek de tralies verwijderd.l6
In 1959 was het toegestaan dat de zusters
samen met familieleden een maaltiid nuttig-
den in de spreekkamer. Ook mochten ze
samen met de familieleden - binnen de
kloostermuren - in de tuin een wandeling
maken en bijvoorbeeld een kijkie te nemen in
de nabiigelegen school. Kort daarop werd
het gewoonte dat zusters de ouders moch-
ten bezoeken wanneer die - meestal kort
voordat ze stierven - het sacrament der zie-
ken kregen toegediend.
In 1965 gold er weer een nieuwe bezoekrege-
ling. Vanaf die tiid mochten de zusters per
jaar 66n dag en 66n nacht naar huis. Ze
mochten zelf bepalen welk moment ze daar-
voor het meest geschikt achtten. Vooral het
eerste bezoek - het weerzien met de oude
omgeving, het omringd zijn door familieleden
en de ongewone drukte - bracht na thuis-
komst in het klooster soms hevige emoties
en verwarring met zich mee. Na verloop van
tijd leerden de zusters ook dit te hanteren.
Zeker toen het vanaf I 968 was toegestaan
jaadijks vijf dagen aaneengesloten thuis door
te brengen.lT

Naoorlogse aanpassingen aan het
gebouw

Lange tiid werd het klooster gerund met een
minimum aan materiele voorzieningen en
vrijwel geen comfort. [n de naoorlogse perio-
de kwam ook hierin een duidelijke verande-
ring. Om de communicatie met de buitenwe-
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Toen men besloot dat het oude habijt voorgoed in de motteballen verdween, volgden in 1967 de zusters een naai- en
ftnipcursus aan de huishoudschool.Ylnr zusterTherise, overste UrsinaYerweij en zuster Rogata.

reld te vergemakkelijken, werd in 1946 een
telefoon aangelegd. In 1947 werden de keu-
ken, dormter (: slaapgelegenheid) en was-
huis aangesloten op de waterleiding. Tot dan
toe had het klooster voor de watervoorzie-
ning gebruik gemaakt van grondwater dat uit
een Nortonput werd opgepompt.
Toen de gemeente in 1954 een propaangas
leidingnet in Gemert aanlegde, sloot ook het
klooster aan. Door bijvoorbeeld de aanschaf
van een elektrische kneedmachine voor de
bakkerii en een boiler in de keuken (1947\,
een broodsnijmachine (1950), een stofzuiger
(1951) en wasmachine (1955) werd het zware
werk van alle dag aanzienlijk verlicht.
Onder zuster Cajetana van Duynhoven, die
van 7 maart 1955 tot 4 januari 1964 overste
van klooster Nazareth was, werd het klooster
door allerlei verbouwingen en investeringen
verder aangepast aan de eisen van de tild.

Fasegewijs werd bijvoorbeeld de elektrici-
teitsvoorziening in het klooster uitgebreid. In
1955 werden eerst de cellen, bestemd voor
oude en zieke zusters voorzien van elektrisch
licht en een bel, in 1957 volgden de overige
cellen. In 1958 was het gehele klooster voor-
zien van elektriciteit. De aanleg van een olie-
gestookte centrale verwarming in 1956, zorg-
de voor het eerst voor een gelijkmatig ver-
warmd huis, hetgeen vooral door de vele
oudere zusters op priys werd gesteld.
Ook werden in het klooster de sanitaire voor-
zieningen verbeterd. ln 1959 kregen de bij-
keuken en de refter een opknapbeurt. De
houten vloer werd vervangen door een dub-
bele cementvloer, tochtvrij gemaakt en
belegd met marmoleum. Omdat de tafels van
de refter versleten en ook te smal waren,
kreeg de Gemertse timmerman Van Melis
opdracht nieuwe tafels te maken. Samen met
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deze nieuwe tafels werden op I 2 iuli 1960 de
nieuwe bordjes in gebruik genomen, die
voortaan de houten plankies vervingen.
In 1962 werd de keuken verbouwd en ver-
nieuwd. De oude roetschouw en houtkast
werden afgebroken. Een nieuwe stenen muur
bedekte de oude en de muren werden bete-
geld. Door gebrek aan krachten in de keuken
kocht de kloosterleidin gin 1963 een grote
mixer en een schrobmachine. Ook kreeg het
klooster in dat jaar een personenlift.
Niet alleen binnen de kloostermuren, ook de
buitenkant van het kloostergebouw onder-
ging in die jaren ingrijpende veranderingen.
De kloostermuur die meteen na de klooster-
stichting in 1848 aan de straatkant was
gebouwd, verkeerde in bouwvallige staat. In
1959 werd deze muur afgebroken en de
bomen die ervoor stonden werden omge-
hakt. Ervoor in de plaats kwam een laag
gemetseld muurtje. Meteen na deze ingreep
was het duideliik dat de oude voorgevel niet
langer bij deze vernieuwing aansloot.
Vandaar dat de kloosterleiding besloot dit
onderdeel van het klooster eveneens aan te
passen.

In 1959 werden de oude versleten schuifra-
men in de voorgevel vervangen door open-
slaande ramen. Het klooster lag vrij dicht aan
de doorgaande straat. Omdat de kloosterlei-
ding na de sloop van de kloostermuur toch
de vertrouwde afzondering zo veel mogeliik
wenste te behouden , voorzag men de onder-
ste delen van die ramen van matglas.
Eenzelfde bewerking ondergingen de ramen
van de keuken, schilkamer, broodkamer,
huishoudkantoortje en verder alle ramen op
de binnenplaats van het klooster. Toen ver-
wiiderde men van laatstgenoemde ramen
Levens de lange, zwarte, ijzeren, spijlen. Eind
l96l was de nieuwe voorgevel klaar, nadat
deze was voorzien van een halfsteense
muur.l6

Aanpassingen na het T\ryeede
Vaticaans Concilie

Veranderende visies op de religieuze staat
kwamen tot uitdrukking door het Tweede
Vaticaans Concilie (1962 - 1965). Ook ont-
stond er in die jaren een duidelijke kentering
in de kloostergeest. Men kreeg meer aan-
dacht voor wereldse zaken.
Een groot deel van de veranderingen die
onder overste Cajetana van Duynhoven
waren ingezet, kwamen tiidens en na deze
algemene kerkvergadering in een stroomver-
snelling.
Met ingang van 4 januari 1964 werd Ursina
Verweij de nieuwe overste. Gedurende de vier
jaren dat zij overste was, kreeg de kloosterin-
ventaris een flinke uitbreiding en werd het
klooster verder aan de eisen van de tijd aan-
gepast. Omdat er binnen klooster Nazareth
met grote regelmaat zilveren en gouden jubi-
lea voorkwamen, achtte zij het bezit van een
goede typemachine onontbeerlijk. Ze
besloot dan ook tot de aankoop van een
nieuwe'Adler'.
Om sneller op de vernieuwingen in de liturgie
aan te kunnen sluiten, kocht ze voor de zus-
ter-zangeressen een bandrecorder. Met dit
hulpmiddel konden zij de nieuwe psalmen en
liederen beter en sneller aan de overige
leden van de communiteit leren. In 1965 kre-
gen de cellen van de zusters aan de voorkant
van het klooster een opknapbeurt. Er kwa-
men nieuwe gordijnen en de strozakken in de
bedden werden vervangen door matrassen.
De aanschaf van een televisietoestel wordt in
het fundatieboek "het meest interessante
intermezzo" van 1965 genoemd. Aan jong en
oud binnen het klooster bood het ontspan-
ning. Wat mogeliik nog van meer belang was,
dit communicatiemiddel bood informatie en
ontwikkeling. Het hield de zusters op de
hoogte van het wereldgebeuren en dat had
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Onder deskundige begeleiding en onderlinge samenwerfting werden alle zusters in het nieuw gestoften.ylnr zuster
Hedwigis, zuster Monica (lerares-naaldvakken), zuster Alousia en zuster Albertine.

weer een verruimende werking op de kloos-
tergeest tot gevolg.
Omdat overste Ursina als navolgster van Sint
Franciscus veel liefde voor de natuur had,
begon het klooster in het najaar met de aan-
leg van een siertuin. Ook de begraafplaats
binnen de ommuring kreeg opnieuw aan-
dacht. In de loop van 1965 werden de graven
op het kloosterkerkhof van kruisjes met
namen erop voorzien.le Tot dan toe waren
de lichamen van de overleden zusters op de
begraafplaats bijgezet zonder de naam van
de overledene op het graf te vermelden.
Volgens de oude opvattingen was die anoni-
miteit welhaast een vanzelfsprekendheid. De
zusters leefden immers in de overtuiging dat
ze tijdens hun aardse bestaan godewelgeval-
lige taken verrichtten waaryoor ze pas na hun
dood in de hemel beloond zouden worden.
Nadat de contacten tussen de kloosterzus-

ters en familieleden versoepeld waren en
men elkaar vaker zag, groeide vooral bij de
familieleden de behoefte aan een beter her-
kenbare laatste rustplaats voor hun dierbare
overleden familieleden.

Het traditionele habiit wordt
ingeruild

Een opmerkeliike gebeurtenis in klooster
Nazareth speelde zich af in de tweede helft
van 1966. Toen overste Ursina Verweii in iuli
tijdeliik vanwege een retraite afwezig was,
namen de achterblijvende zusters deze gele-
genheid te baat om een begin te maken met
het veranderen van de traditionele kleder-
dracht. Het begon schoorvoetend met een
andere sluier. Op 9 juli keerde de overste
terug naar het Binderseind. De halve commu-
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niteit verwelkomde haar met een 'nieuw
gezicht'en gekrulde haren. Na deze 'start',
die aanvankelijk oogluikend werd toege-
staan, begon de'transformatie'van de hele
communiteit.
In verband hiermee volgden het jaar daarop
dertien zusters een naai- en knipcursus aan
de huishoudschool. Dat gebeurde onder de
deskundige leiding van de leraressen zuster
Catharini Anssems en zuster Monica
Goossens. Op het einde van de cursus wer-
den beide zusters bedankt door het zingen
van onderstaand lied:

"Dank u voor deez' fijne cursus,
dank u voor alle pret en lol.
Dank u voor al uw goeie zorgen,
dank u voor de 'kol' (moderne halsboord)

Dank u voor moderne jasles,

dank u voor de mooie 'japon'
dank u voor mantel, bloes en schorten,
voor de chique non!
Wijdanken u, wijdanken u!!"

De aanschaf van nieuwe fietsen in 1967, die
vooral de iongere zusters in staat stelden te
genieten van 'Gods mooie natuur in de
Gemertse contreien'vormde een nieuwe mijl-
paal. Dat gold eveneens voor de invoering
van zakgeld. Op I iuni van dat iaar ontvingen
de zusters onder een algemeen 'hoera'hun
eerste zakgeld. Het was bepaald op vijf gul-
den per maand. Ze mochten dit geld vrii
besteden aan priv6-uitgaven, zoals giften,
kleed- en reisgeld.
Gerekend naar de maatstaven van de buiten-

Binnen genieten van 'Gods mooie natuur in de Gemertse contreien' paste een picftnicft in de Wolfsbosch. ylnr zuster
Alexandrine en zuster AloUSe.
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staander was dit budget aan de krappe kant.
Ruim twee jaar later werd het zakgeld ver-
dubbeld. Bliykbaar was ook dit bedrag niet
toereikend. In 1970 stelde het bestuur van
de congregatie een forse verhoging vast.
Vanaf die tijd mochten de zusters iaarlijks
achthonderd gulden besteden aan priv6-uit-
gaven.

Niet alleen de jongere zusters kregen meer
gelegenheid tot ontspanning, ook aan de
oudere zusters werd gedacht. Begin juli 1970

herdacht zuster Medarda de Bever haar gou-
den kloosterfeest. Tot dan toe was een der-
gelilk jubileum altiid binnen de eigen kloos-
termuren gevierd. Voor de eerste keer stapte
men van die oude gewoonte af en werd dit
heuglijke feit door middelvan een busreisje
gevierd. Omdat sommige oudere zusters de
reis niet aandurfden, gingen ze niet allemaal
mee.
Op 2 iuli vertrok's morgens rond 8 uur een
bus van De Wit uit Handel met ongeveer
twintig zusters. Om I I uur werd de eerste
stop gemaakt bij 'Essenburgh', een abdij van
de Norbertijnen. Daar gebruikten de zusters
de lunch en vandaar uit vertrok de bus naar
Harderwijk, waar ze in het'Dolfinarium'geno-
ten van het schouwspel van de'zingende
dolfijnen'.
Ter afsluiting van het uitstapje brachten de
zusters op de terugweg nog een kort bezoek
aan medezusters van de eigen congregatie in
het klooster en bejaardencentrum van
Bemmel.
Na verloop van tild werd het gewoonte dat
de hele communiteit eens per jaar een uit-
stapie maakte. Vanaf 1994 werd binnen het
klooster gestart met een activiteitenpro-
gramma voor ontspanning van de bejaarde
zusters. Het jaar daarop gingen tien bejaarde
zusters voor het eerst een weekje met vakan-
tie. Dat was in het Woldersven, in een aange-
past vakantiehuis in Waalre. Dit beviel uitste-

kend. In 1996 werd dit experiment herhaald.
In dat laar maakten de zusters van klooster
Nazareth een boottocht op de Linge.20

De kapel van klooster Nazareth

Van grote betekenis begin 1966 was de ver-
bouwing van de kloosterkapel. Onder invloed
van het Tweede Vaticaans Concilie onstond
er een sterke stroming die naast de vereen-
voudiging van de liturgie een versobering van
de kerkgebouwen nastreefde. Het barokke
interieur van deze Waterstaatskapel, dat in
de loop der jaren al vele veranderingen had
ondergaan, was in striid met dit gedachten-
goed.

In februari besprak de kloosterleiding de ver-
bouwingsplannen met het hoofdbestuur in
Oirschot en reeds aan het einde van die
maand begonnen de werkzaamheden. onder
leiding van de kunstenaar Luc van Hoek werd
het interieur van de kapel aan de toenmalige
opvattingen aangepast. De drie houten alta-
ren en de communiebank - die het klooster
in 1920 van het Moederhuis had gekregen -

vielen onder de slopershamer. De oude
ramen die te weinig ventilatie boden, werden
door de Gemertse firma Smits vervangen
door stalen ramen. Een Eindhovense edel-
smid gaf de antieke zilveren kandelaars en
godslamp een opknapbeurt.
Van Hoek ontwierp het nieuwe tabernakel en
de offertafel. De Gemertse Gebr. van Melis
kregen opdracht die nieuwe offertafel uit
weng6hout te vervaardigen. Verbunt, het
Tilburgse atelier voor liturgische kunst, lever-
de bloembakken, de vier kandelaars naast de
offertafel en een nieuwe lezenaar.
Op aanwijzing van Van Hoek werden de
eikenhouten banken - het geschenk van de
Gemertse bevolking in 1948 - zwarl gebeitst.
Dit werk werd uitgevoerd door de Gemertse
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ln 1996 maaftten de zusters van ftlooster Nazareth een boottocht over de Linge. Op de voorgrond zitten zuster
Carina van den Boomen en zuster Gertrudis.

schilder Gijsbers, die tevens de opdracht
kreeg de hele kapel licht-crdme te schilderen.
Verschillende beelden werden verwi jderd.

Sinte Catharina en Sinte Elisabeth kregen
voortaan een plaats in het priesterkoor. Alle
houten beelden kregen dezelfde kleur als de

wanden van de kapel 'opdat zij niet zouden
domineeren'. Volgens de toemalige opvattin-
gen moest alle aandacht zich concentreren
op het zilverkleurig hangkruis en het taberna-
kel.
Sint Petrus uit het vroegere hoofdaltaar
kreeg een nieuwe plaats in een nis aan de zii-
kant. Vanaf die tiid moest hij doorgaan voor
Sint Jozef. Om de geliikenis met die persoon
meer te benadrukken , voorzag men dat beeld
van een attribuut eigen aan een timmerman;
een winkelhaak. Ondanks deze kunstgreep

bleven de zusters in hem Sint Petrus zien.

Vanwege de steen onder zijn voet werd hii
door de zusters tot'Piet-Jozef' gedoopt.
Omdat de werkzaamheden veel meer behels-
den dan aanvankeliik was gedacht, moest er

mel man en macht worden doorgewerkt om
alles op tijd klaar te krijgen. Op Eerste
Pinksterdag - 27 mei - was het zover. Op die
dag werd de kapel wederom in gebruik geno-
men met een plechtige eucharistieviering
volgens de nieuwe ritus. Voor het eerst zon-
gen de zusters de kerkliederen in de
Nederlandse taal. De grote angst dat de

kapel niet klaar zou zijn voor het gouden
feest van zuster Suitberta van de
Vondervoort en het zilveren feest van de zus-

ters Monica Goossens en Catharini Anssems

was hiermee verdwenen.

pagina 7l nazareth

)



Het interieur van de fzapel van klooster Nazareth na de renovatie en modernisering tn de jaren zestig en een grondi-
ge opknapbeurt eind jaren zeventig. ln 1992 werden de banften vervangen door stoelen.

Het feit dat de zusters van Nazareth in de

kloosterkapel over een bijzonder orgel

beschikten, trof hen in 1976 als een volsla-
gen verrassing. In het Brabantse Orgelboek
dat door Frans fespers was samengesteld,
werd het orgel genoemd en beschreven als

behorende tot de belangrijkste orgels in
Noord-Brabant. Toen het hoofdbestuur in
Oirschot dit hoorde, kreeg de kloosterleiding
van Gemert opdracht het orgel te laten res-

taureren en schoonmaken.
De gebroeders Van Gerven uit Mierlo voer-
den die werkzaamheden uit. Omdat het orgel

zwaar onder de eerdere verbouwing had
geleden, moesten ze weken langer werken

dan was voorzien. Op Witte Donderdag werd
het orgel in gebruik genomen. Op Eerste

Paasdag zegende rector Pennings het plech-

tig in en de familie van Gerven zorgde voor
orgelspel en zang.
ln 1979 was de kapel opnieuw aan een schil-
dersbeurt toe. Aan het eindresultaat valt op
te maken dat de stroming ten tiide van het
Tweede Vaticaanse Concilie een andere wen-
ding had genomen. De schilder liet zich door
deskundigen biistaan. Centraal stond de
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waterstaats-architectuur, die geen uitbundi-
ge detailleringen toestaat.
Door de vakkundige aanpak kreeg de sereni-
teit van het eenvoudige interieur een bijzon-
dere uitstraling. De kapiteelringen boven de
pilasters en de stenen sieryazen werden
voorzien van bladgouden randen en de
rozetten kregen een gouden knop. De vier
nissen boven de beelden werden kunstzinnig
beschilderd en vormden een waardige bekro-
ning boven de opnieuw gepolychromeerde
beelden die weer prachtig van kleur zijn. De

eikenhouten banken, die twaalf jaar eerder
waren zwartgebeits, kregen opnieuw hun
oorspronkelil ke kleur.
Omdat de hoogbeiaarde zusters steeds
moeilijker in de banken konden plaatsne-
men, verving de kloosterleiding de banken in
1992 door geriefelijke licht-rood gekleurde
stoelen. Het ging de zusters wel aan het hart
deze banken te moeten afgeven. In afwach-
ting van een definitieve bestemming, nam
het bisdom ze in bewaring om er bij gelegen-
heid een noodlijdende kerk mee te kunnen
gerieven.

Vanaf die tijd werd de kloosterkapel ook toe-
gankelijk voor kerkdiensten voor buiten-
staanders. Zo werden er in 1992 twee kinde-
ren gedoopt en vond er een trouwpartij
plaats.

Tot eind 1992 werd de zang in de kloosterka-
pel begeleid door een zuster-organiste.
Vanwege haar hoge leeftiid verving men haar

vanaf begin 1993 door een organist. Het was
de heer Ian Vermulst uit Helmond. Behalve
het bespelen van het orgel op zondagen, gaf

hij ook zangles aan de zusters.
Na ruim een jaar moest - door het plotselin-
ge overlilden van de heer Vermulst - de
kloosterleiding weer op zoek naar een nieu-
we organist. De heer Van de Laar uit De

Mortel bleek in 1995 bereid die taak over te
nemen.2l

De kloosterleiding

Tot 1968 was de leiding van het klooster
steeds in handen geweest van Moeder-
Overste, die in het dagelijks bestuur werd bij-
gestaan door twee medezusters, de zogehe-
ten assistenten. Ook op bestuursgebied
dienden zich binnen de kloostermuren ver-
anderingen aan. [n april van dat jaar werd
voor het eerst Moeder-Overste vervangen
door een leidster, gekozen uit en door de
communiteit. De keuze viel op zuster Sylvina
de Klerk. Meer dan tien jaar was ze leidster
van klooster Nazareth.
Nadat zii ontslag had genomen eind oktober
I 978 kreeg het bestuur een andere samen-
stelling. Om de steeds zwaarder wordende
taak van kloosterleidster te verlichten, ging
men over op een team van leidsters.
Gekozen werden de zusters Monica
Goossens, Gerardo van de Ven en Gordiana

Janssen. Dit team leidde het klooster tot
1984, toen er opnieuw verkiezingen waren.
Met het klimmen van de gemiddelde leeftiid
werd het aantal kandidaten voor een
bestuursfunctie steeds geringer. Zo stelden
de leidsters Gerardo van de Ven en Gordiana

Janssen zich vanwege hun leeftiid niet meer

beschikbaar. Vanaf oktober 1984 bestond
het team van leidsters noodgedwongen uit
twee personen; de zusters Monica Goossens
en Cassiana Peters.
In november 1990 kreeg het klooster
opnieuw een leidinggevend team bestaande
uit drie personen. Omdat er nu nog minder
leidinggevende kandidaten beschikbaar
waren, werd er niet langer gekozen. Monica
Goossens nam om gezondheidsredenen ont-
slag. Zuster Cassiana Peters was bereid de

taak van leidster te bliiven vervullen. De zus-

ters Carina van den Boomen en Odulpha
Bogmans werden door het bestuur van de

congregatie in deze functie benoemd.22
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De laatste zusters in het onderwiis

Aan het begin van de dertiger jaren deden de
eerste vrouweliike lekenonderwi jzeressen

hun intrede in de Nazarethschool. Mede
omdat het aantal religieuzen in de loop der
jaren drastisch achteruitliep, nam dat aantal
alleen maar toe. Met ingang van het school-
jaar van 1969 gingen de Kom- en Nazareth-
school over op co6ducatie. Dat hield in dat
op beide scholen voortaan zowel jongens als
meis jes werden toegelaten.23
Door deze vernieuwing in het onderwijs ont-
stond op de Nazarethschool een vacature. [n
oktober van dat jaar kwam Erik Verschure - de
eerste leerkracht van het mannelijk geslacht -
binnen de muren van de Nazarethschool.2a
Op dat moment was er nog slechts 66n religi-
euze leerkracht aan voornoemde school ver-
bonden. Dat was het schoolhoofd Ignatia de
Kort. In iuli 1972 nam ze afscheid vanwege
haar pensioengerechtigde leeftijd. In haar
functie als schoolhoofd werd ze opgevolgd
door voornoemde Erik Verschure.2s
Na 124 jaar was de Nazarethschool een
lekenschool geworden, die nog korte tiid
onder het bestuur van de zusters viel. Eind
1973 gingde zorg voor het onderwijs op de
Nazarethschool geheel over aan de St. Jans-
stichting, die ook de andere lagere scholen
van Gemert onder haar hoede had.
De oude kleuterschool van Nazareth was
enkele jaren daarvoor reeds ontruimd. Om
een betere spreiding van het kleuteronder-
wijs in Gemert te realiseren, had de klooster-
leiding - op verzoek van de St. Jansstichting -
met ingang van I maart l97l de oude kleu-
terschool van Nazareth opgeheven. Na de
paasvakantie ging aan de Pastoor Attendo-
renstraat in de wijk Molenbroek een vierklas-
sige kleuterschool van start. Eind l97l werd
de oude kleuterschool aan de St. Jansstich-
ting overgedragen. Weer een jaar later droeg

de kloosterleiding de kleuterschool aan de
Churchilllaan aan voornoemde stichting
over.26

Ook het bestuur en beheer van de huishoud-
school St. Anna waren in die tussentijd in
andere handen overgegaan. Met ingang van
I augustus I 968 nam het schoolbestuur van
de N.C.B. in Tilburg die taken over.27 Zuster
Erentrudis van den Barselaar die precies
twintig jaar directrice van huishoudschool St.

Anna was geweest, werd na deze overdracht
opgevolgd door de nieuwe directeur, de heer
Kerbusch. De zusters Catharini Anssems en
Monica Goossens bleven als vanouds aan
deze school de lessen in de naaldvakken ver-
zorgen.
Na biina dertig jaar aan deze school volge-
maakt te hebben, nam zuster Monica in
augustus I 978 afscheid . Ze was de laatste
religieuze leerkracht van de huishoudschool.
Graag had ze deze baan behouden. De uitge-
breide werkzaamheden die verbonden waren
aan haar nieuwe functie binnen het hoofdbe-
stuur van de congregatie, boden daarvoor
echter te weinig ruimte.28
Met het afscheid van zuster Alexandrine
Beerens, verdween de allerlaatste religieuze
leerkracht van het klooster Nazareth uit het
onderwijs in Gemert. Aan het einde van het
schooljaar 1986 verliet ze de Deken van de
Heuvelschool. Aan deze school voor moeililk
lerende kinderen had ze gedurende zeven-
tien jaar lesgegeven. Haar afscheid was voor
Gemert van historische betekenis. Tussen de
komst van de zusters in 1848 en haar vertrek
in 1986 lagen I 38 iaar onderwijs van een en
dezelfde congregatie.2e

De scholen van Nazareth na de
overdracht

Nadat de laatste religieuze leerkracht medio
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Afscheidsdiner voor Noor Blietgen die in | 969 afscheid nam van de Nazarethschool vanwege haar pensionering . Op
de foto het voltallige ondenaijsteam van de Nazarethschool. Staand vlnr.: Ria lanssen, Ad Swinkels, zuster Cudelia,
kapelaanYan Speiik, Carla Smulders, Marietje PeetersWeem, zuster Alfonsinette en Francien Slits. Zittend: vlnr
zuster Alexandrine, Noor Blietgen en het schoolhoofd zuster lgnatiana.

1972 afscheid van de Nazarethschool had
genomen en de kloosterleiding het beheer
over de kleuterschool aan de Churchilllaan
en de Nazarethschool respectieveliik eind
1972 en eind 1973 aan de St. fansstichting
had overgedragen, bleven deze scholen nog
tot 1986 in gebruik.
In 1984 was de Nazarethschool dringend aan
een opknapbeurt toe. Door de afnemende
geboortecijfers van de achterliggende jaren

was het leerlingenaantal al sterk gedaald. ln
dat jaar waren nog slechts vier van de acht
lokalen in gebruik en bezochten 87 leerlingen
deze school. Het voortbestaan van deze
school was in het geding, zeker toen een ver-

bouwing niet haalbaar bleek en deze school
er een concurrent biikreeg.
Want, ook binnen het onderwijs dienden zich
nieuwe ontwikkelingen aan. Een daarvan was
de komst van de openbare schooi. Het was
juist deze vorm van onderwijs, waartegen de
katholieken uit de vorige eeuw zich zo fel en
langdurig hadden verzet. Hoe dan ook. Ook
in Gemert werd in 1984 de komst van een
openbare school voorbereid. Volgens de
planning moest die school per I augustus
1984 van start gaan.

Om deze nieuwe school te huisvesten, was
de gemeente vanaf I april bevoegd hiervoor
Ieegstaande schoollokalen te vorderen.
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Zowel de schoolhoofden als het schoolbe-
stuur waren van mening dat het huisvesten
van twee onderwijssoorten in 66n gebouw
geen goede oplossing was.30 Uiteindelijk
kreeg deze nieuwe school een eigen gebouw
aan de Wetering. Het nieuwe schoollaar 1984

ging de openbare school 't Einder'van start.
Een andere ontwikkeling was de nieuwe wet
op het basisonderwijs van 1985. Deze

schreef de integratie van kleuters op de [age-

re scholen voor. Naar aanleiding hiervan
besloot de St. Janstichting de kleuters van de

school aan de Churchilllaan en de leerlingen
van de Nazarethschool in een ander gebouw

onder te brengen. De keuze viel op de voor-
malige Pius X-school langs het Frans

Brugske. Uit respect voor het stuk Gemertse
schoolhistorie, waarin de zusters Francisca-

nessen zo'n belangriike rol hadden gespeeld,

Het Elisabeth-qasthuis aan de Nieuwstraat in 1927

werd de naam Nazareth meegenomen.
Voordat de oude Nazarethschool voorgoed
haar deuren voor het onderwijs sloot, werd
op zaterdag 2l juni 1986 aan belangstellen-
den de kans geboden nog eens een kiikie te
komen nemen in dat karakteristieke
gebouw.3l

De gemeente kocht de houten kleuterschool
aan de Churchilllaan van de kloosterleiding.
Na een grondige opknapbeurt vond de wan-
delsportvereniging'Zuth' er een nieuwe
thuishaven. Ook met de nieuwe bestemming
van de oude Nazarethschool - die de kloos-
terleiding aan de gemeente verhuurde -

waren de zusters zeer ingenomen.32

Met ingang van 1 september 1986 werd de

oude school een kunstcentrum, waar acht
Gemertse kunstenaars een werkruimte kre-
gen. Een van hen was de kunstenaar Ian van
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Gemert die na enige jaren in Limburg
gewoond te hebben, weer naar zijn geboor-
tedorp terugkeerde.33

De laatste zusters uit de beiaar-
denzorg

Op 3l mei 1980 verlieten de laatste vijf zus-
ters hun werkterrein in de bejaardenzorg van
Huize 'Ruyschenbergh'. Daarmee werd een
langdurige periode van zieken- en belaarden-
zorg van de zusters Franciscanessen in

Gemert afgesloten. Meer dan een eeuw had-
den vele zusters zich voor dit doel ingezet.
In 1877 namen de zusters van Nazareth - op
verzoek van het Parochieel Armbestuur - de
leiding op zich van het vernieuwde St.
Elisabethgasthuis in de Nieuwstraat. Vanuit

Het Elisabeth-gasthuis aan de Nieuwstraat in 1966.

klooster Nazareth werd in die straat een bii-
huis gesticht . Op 23 augustus van dat jaar

verlieten zes zusters het klooster aan het
Binderseind om te voet de weg naar hun
nieuwe tehuis af te leggen.
Het Armbestuur had echter aan de klooster-
deur rijtuigen laten voorrijden. Hiermee
toonden ze hun grote ingenomenheid met de
komst van de nieuwe zusters in het nieuwe
liefdehuis. In optocht werden de zusters naar
het gasthuis aan de in feeststemming verke-
rende Nieuwstraat gebracht. Tot I januari
1965 waren de zusters in dienst van het
Parochieel Armbestuur en tot die tijd waren
er voor hen in het geheel geen geldelijke ver-
diensten. Het Armbestuur vergoedde enkel
de kost en de kleding.
Met ingang van 1965 werd de exploitatie
overgenomen door de Stichting Ruyschen-
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bergh en vanaf die tiid werden de zusters
normaal gesalarieerd. Gedurende vele iaren
zette voornoemde stichting zich in voor de

bouw van een nieuw belaardenoord. In

november 1970 werd - onder leiding van de

nieuwe directeur A.L. Marinus - het nieuwe

bejaardenoord Huize Ruyschenbergh in

gebruik genomen.
Kort daarvoor woonden er in het gasthuis

nog vijftien zusters. De meesten waren boven

de 65 iaar. Samen met het moederhuis in

Oirschot was bepaald dat acht zusters 'd'n

6wertrdk' naar het nieuwe beiaardenhuis
zouden meemaken. Het waren vilf belaarden-
verzorgsters, een hulp op de ziekenafdeling
en twee bejaarde religieuzen, die samen met

de overige zusters de communiteit vormden.
Bijna tien jaar later- op 3l mei 1980' namen

bewoners en personeel van Huize Ruyschen-

Op zaterdag 3l mei
l98O namen de vijf
laatste zusters
afscheid van het
bejaardenwerh in
Huize
'Rugschenbergh' in
Cemert. Per open rij-
tuig werden ze naar
het klooster Nazareth
gebracht. Staand
vlnr: zr. Paschalia:
zr. Christofora, zr.
Nepomucena;
Zittend: zr. Serafia
en zr. Arcadia.

bergh voorgoed afscheid van de laatste viif
zusters in de beiaardenzorg. Op dezelfde

wijze, maar niet in feeststemming, werden de

zusters uitgewuifd en in riituigen naar het

klooster Nazareth aan het Binderseind terug-
gebracht.
Alle zusters kregen een nieuwe bestemming.
Zuster Chrystofora werd beiaardenverzorg-
ster in klooster Nazareth. Zuster Nepomu-

cena ging met pensioen en vertrok naar Echt

om het huishouden van haar broer die daar

kapelaan was, waar te nemen. Zuster Arcadia
ging naar Eindhoven in de Koenraadparochie
in een communiteit en verrichtte daar licht
administratieve werkzaamheden. De zusters

Serafia en Paschalia gingen als beiaarde zus'
ters in klooster Nazareth van een welverdien-

de rust genieten.34
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Klooster Nazareth wordt Klooster
Beiaardenoord (KBO)

Meteen nadat de oude Nazarethkleuter-
school in april l97l was ontruimd, begon
een langdurige periode van afbreken en
opbouwen. Het hoofdbestuur had nameliik
besloten dat het Gemertse klooster een
bejaardenoord zou worden, waar 35 bejaarde
zusters op een rustige en gerieflijke wijze hun
levensavond konden doorbrengen. Voor dat
het zover was, moest het gehele klooster
ingrilpend worden verbouwd. Dit gebeurde
min of meer fasegewijs.
Met Kerstmis l972waren de bouwactivitei-
ten zover gevorderd dat alle zusters over een
geriefliyke kamer beschikten. Daarna werden
andere delen van het gebouw aangepast.
Met Pasen in 1973 werd de geheel vernieuw-
de hal met toiletruimten en spreekkamer in
gebruik genomen. ln 1974 werd de keuken
volledig gemoderniseerd. Een aangebrachte
spiislift verbond de keuken voortaan met de
ziekenafdeling. In 1975 werd een nieuwe per-
sonenlift geinstalleerd. In juni van dat iaar
werd de laatste hand gelegd aan de verbouw-
de hobby-zaal en de refter en daarmee was
vrijwel het gehele klooster vernieuwd. De

oud-Hollandse inrichting van de refter viel
goed in de smaak bij de oudere zusters. Om
deze sfeer nog meer te benadrukken, boden
ze spontaan hun koper'antiek' aan.
Op 1 juli 1975 kreeg klooster Nazareth de
officiele erkenning als Klooster
Bejaardenoord (KBO). Deze belangrijke
gebeurtenis werd kort daarop door een
andere historisch feit gevolgd. Op 28 augus-
tus werd de fusie tussen de oorspronkelijke
moederhuizen - Gemert, Oisterwijk en
Oirschot - notarieel vastgelegd.
Om het belang van de toekomstige bejaar-
denzorg binnen de Congregatie van de
Zusters Franciscanessen van Oirschot beter

te kunnen behartigen, werd in datzelfde yaar

de Stichting Kloosterbejaardenoorden
Amalia van Solms opgericht. Onder het
bestuur van voornoemde stichting ressorte-
ren de kloosterbejaardenoorden in Gemert,
Oirschot en Oisterwiik. Aan de laatstge-
noemde bejaardencentra zijn verpleegafde-
lingen verbonden, waar de bejaarde zusters
naartoe gaan die meer verzorging behoeven.
Omdat Nazareth in de toekomst ook onder-
dak moest bieden aan zusters uit andere
kloosters werden begin 1976 de bouwactivi-
teiten hervat. De oude wasserij met droog-
zolders veranderde in een gemoderniseerde
wasserij met daarboven elf nieuwe zit- slaap-
kamers. Op l5 september van dat laar
betrokken bejaarde zusters uit Bemmel en
Zaltbommel deze nieuwe zit-slaapkamers.
Omdat in die plaatsen de kloosters werden
opgeheven, brachten ze een overvloed aan
huisraad mee.
Een jaar eerder was het Hospitium in
Zaltbommel opgeheven. Zuster Cassiana
Peters, de vroegere zuster-chauffeur van het
Hospitium vond in Gemert - met de auto -

een nieuw tehuis. Beiden waren van harte
welkom en vanaf die tijd beschikte klooster
Nazareth over een auto.
Eind oktober 1978 werd zuster Firmata
Korse, de voormalige econome van klooster
Nazareth, benoemd tot directrice van het
Klooster Bejaardenoord. De verzorging van
de bejaarde zusters was toevertrouwd aan
drie zusters van de communiteit, zuster
Chrystofora Mathijssen, hoofd van de verzor-
ging en de zusters Cassiana Peters en Hen-
rita Thijs. Ze waren in dienst van het KBO.35

Leken binnen klooster Nazareth

Door veranderingen binnen maatschappij en
kerk kregen vrouwen andere mogeliikheden
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om hun bestaan in religieus en professioneel
opzicht zinvol in te richten. Ledenaantallen
binnen de kloosters maakten vanaf de zesti-
ger-laren een sterke daling door. Vanaf die
tiid kwam het nog zelden voor dat jonge

vrouwen tot een religieuze orde of congrega-
tie toetraden. Na 1969 meldden zich in de
congregatie van Oirschot geen nieuwelingen
meer.
Langzaam maar zeker vergrijsde de congra-
tie. Ook binnen de muren van het klooster
konden de zusters de taken niet meer zelf
vervullen en lekenpersoneel kwam de kloos-
ters binnen.
De zusters in Gemert probeerden het
moment dat ze lekenpersoneel moesten
inschakelen, zover mogelijk voor zich uit te
schuiven. Om die reden was de geheel ver-
nieuwde keuken begin 1974 van alle mogelil-
ke hulpmiddelen voorzien. Hierdoor hoopte
men dat de twee koks - de zusters Benedicta
van de Wassenberg en Salomea Hoevenaars
- nog jaren de scepter in de keuken zouden
kunnen bliiven zwaaien.
Maar ook in klooster Nazareth was de over-
stap naar lekenpersoneel onafwendbaar. Met
ingang van 1979 maakte het bestuur van het
Gemertse KBO hier een eerste begin mee.

Voor het meer zware werk werden de zusjes

Mvr. Verhappen-Snijders en Mvr. Van Diik-
Sniiders aangenomen. Elke dinsdag- en don-
derdagmorgen werkten ze vijf uren. De zus-

ters waren snel van hun koudwatervrees
genezen. Ze prezen zich gelukkig met 'deze

twee bliide harde werkers'.
Aan het einde van datzelfde laar bleek dat
ook de keuken niet meer zonder hulp van
leken kon. Zuster Salomea Hoevenaars zou

in maart 1980 met pensioen gaan en voor
zuster Benedicta van de Wassenberg was het
onmogelijk al dat zware keukenwerk alleen te
doen. Daarom plaatste de Stichting
Kloosterbejaardenoorden Amalia van Solms

in november in het Helmonds Dagblad een

advertentie, waarin men voor het Gemertse
KBO om een gediplomeerde instellingskok
vroeg.
De keuze viel op Jan van de Nieuwenhof uit
Beek en Donk. Per I maart begon hij - als

eerste mannelijk personeelslid binnen de

kloostermuren - zijn werkzaamheden.
Achteraf bleek deze keuze een schot in de

roos te zijn. Deze getalenteerde kok die veel-
vuldig en met succes deelnam aan culinaire
wedstrijden voor koks van ziekenhuizen en
instellingen, won in oktober 1987 de eerste
pri;s. Hii mocht zich in die categorie de beste
kok van Nederland noemen.36 De zusters

vonden het dan ook heel spiitig dat deze kok
na ruim tien jaar zijn dienstbetrekking bii
klooster Nazareth beeindigde.
Niet alleen het werk in de keuken, ook de

verzorging van de bejaarde zusters kon niet
langer zonder de hulp van leken. Eerder werd
reeds aangegeven dat drie zusters van de

communiteit de beiaarde zusters verzorgden.
Deze situatie bleef ongewiizigd tot mei 1983,

toen zuster Henrita Thiis om gezondheidsre-
denen ontslag nam. Om zuster Henrita te
vervangen nam het KBO de eerste twee

lekenbelaardenverzorgsters aan. Het waren

Carla Bouwmans uit Beek en Donk en
Alberdina Cornelissen uit Venhorst Ze werk-
ten ieder 20 uur per week. Laatstgenoemde
persoon nam na korte proeftijd ontslag en

werd vervangen door Lianne Govers uit De

Rips.

De zusters zagen in hoge mate op tegen hulp
van leken bij de verzorging van de beiaarde
zusters 'daar zii het liefst onder elkaar ble-
ven'. Daarom werd deze - in hun ogen ingrii-
pende - stap iarenlang tegengehouden. In de

wervingsadvertentie was dan ook nadrukke-
lijk 'belangstelling voor de leef- en denkwiize
van oudere religieuzen' als vereiste opgeno-
men. Deze eis is heel begriipeliik wanneer
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Ter gelegenheid van het l4O-jarig bestaan dat de
fzloosterbewoners op l7 mei 1988 vierden, werd in de
tuin een jubileumboom qeplant. Deze eer viel zuster
Alfonsinette, de toen op een na oudste bewoonster te
beurt. Rechts van haar staat zuster Monica Goossens.

men zich realiseert dat vooral de oudere reli-
gieuzen - soms met vijftig of zestig klooster-
jaren - op een ver verleden terugblikten.
Hun godsdienstige vorming, persoonliike
ontwikkeling en arbeidsverleden hadden zich
grotendeels in een voorbije periode afge-
speeld. Dat wil zeggen, in een tijd die in
velerlei opzichten wezenli,k verschilde met
die van nu. Gelukkig bleek ook dit keer die
stap mee te zijn gevallen. Tenminste aan het
einde van het iaar meldt het fundatieboek:
"we zijn blij met onze meisjes, ze doen het
goed en we worden graag door hen gehol-
pen".

In 1986 was Zuster Firmata Korse de volgen-
de religieuze die door een leek werd vervan-
gen. Vanaf november 1978 was ze directrice
van het Gemertse KBO geweest. Door de
toenemende vergrijzing waardoor er steeds
minder religieuzen beschikbaar waren voor
leidinggevende functies en ook door de groei
van het lekenpersoneel had het bestuur van
voornoemde Stichting besloten 66n direc-
teur over de drie kloosterbejaardenoorden
aan te stellen.
Het werd de heer P. Verschuren uit Tilburg.
Omdat zijn werkterrein drie huizen omvatte,
was hii wekeliiks twee dagen in Oirschot en
Oisterwiik en een dag in Gemert. In verband
met ziin vervroegde uittreding, werd de heer
Verschuren met ingang van I 5 mei 1996
opgevolgd door de huidige directeur, de heer

I. Vorstenbosch.
Zuster Chrystofora Mathijssen, het hoofd
van de verzorging, moest in 1987 haar taak
wegens ziekte neerleggen. Omdat er binnen
de congregatie geen religieuze meer voor

deze taak beschikbaar was, moest ook nu
naar een leek worden omgezien. In mei van
dat jaar werd Rian Martens, een verpleegster
uit Best aangenomen. Op dat moment ver-
bleven er 24 verzorgingsbehoevende zusters
in klooster Nazareth.
Niet alleen op het niveau van de verzorging,
ook op bestuurlijk niveau werd het tekort aan
leidinggevende religieuzen pijnlijk merkbaar.
Eerder werd beschreven dat het leidingge-
vende team van klooster Nazareth in novem-
ber I 990 deels door het bestuur van de con-
gregatie was benoemd. Vanaf eind 1992 zette
het bestuur van de congregatie samen met
de leidsters van de drie grote huizen
Oirschot, Oisterwiik en Gemert een proces in
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werking dat uiteindelijk moest leiden tot de

acceptatie van leken in de kloosterleiding.
Aanvankelilk was de achterban niet enthou-
siast voor een dergeliike stap. Men dacht
nog duidelijk niet aan lekenleidsters, hooguit
aan ondersteuning van de leidsters.
Toch wierp de gedegen en langdurige voor-
bereiding uiteindeliik vruchten af. Medio
december 1993 plaatsten de drie voornoem-
de communiteiten een gezamenliike adver-
tentie in het dagblad 'Trouw', waarin leiding-
gevenden - bij voorkeur vrouwen - werden
gevraagd.

Voor het klooster in Gemert reageerden zes

sollicitanten. De keuze viel op mevrouw Dolly
van Doorn uit Venray. Met ingang van I april
l994 trad ze in dienst als lekenleidster. Niet
alleen in het klooster van Gemert, ook in de

andere huizen werden de lekenleidsters door
de zusters vrij snel geaccepteerd.3T

De laatste rectoren van Nazareth

De liturgische diensten en de overige geeste-

lijke verzorging van de zusters was in handen
van een rector. Sedert 188 I woonden die in

het zogeheten rectoraat, een woning bii het
klooster. De laatste rector die het rectoraat
bewoonde was rector M.H.f . Pennings. In

l96l volgde hij rector J. Werneriop.
Biina dertig iaar vervulde hij deze taak, toen
hit - 90 jaar oud - eind iuli 1990 korte tiid in
het ziekenhuis werd opgenomen. Omdat het
zijn nadrukkelijke wens was naar Gemert
terug te komen om daar verder verzorgd te
worden, werd het rectoraat verbouwd. [n de

tussentijd vond Pennings een tiideliik onder-
dak in'De Bongerd' in Heeswiik-Dinther.
Begin december was de verbouwing van het
rectoraat voltooid en confraters van

Pennings richtten er zijn nieuwe zit- slaapka-
mer in. Slechts enkele dagen heeft hii van

zijn nieuwe onderkomen gebruik gemaakt.

De eerste tiid dat hij in 'De Bongerd'was, had

hij heimwee naar Gemert. Toen hii weer terug
in Gemert was, miste hii het contact met ziin
medebroeders. Hij voelde zich eenzaam en

opgesloten en besloot naar'De Bongerd'

terug te keren. Op l8 december namen de

zusters afscheid van hem. De nieuwe kamers

in het rectoraat kregen een nieuwe bestem-
ming. De slaapkamer werd ziekenkamer en

de zitkamer werd na het vertrek van Pennings

enige laren door zuster Monica Goossens
bewoond.
Op I 7 oktober 199 I overleed oud-rector
Pennings in het verpleeghuis 'Cunera' in

Heeswijk.
Vanaf iuli 1990 is de geesteliike verzorging
van de zusters toevertrouwd aan Nico van

Beiinen evenals oud-rector Pennings Norber-

tiin. Omdat hii in de abdii bliift wonen, komt
hii dageliiks naar Gemert om er samen met
de bewoners de eucharistie te vieren.38

Korte nabeschouwing

Het aantal zusters in het Gemertse klooster
Nazareth bleef tot aan het einde van de

tachtiger jaren schommelen tussen de 40 en

46 leden. Dit naar verhouding stabiele aantal
hield uitsluitend verband met de nieuwe

functie van het klooster als KBO en de

opheffing van kloosters elders. In 1989 werd

de communiteit gevormd door 42leden; 20

vita le religieuzen en 22 v erzor gingsbehoe-

venden binnen het KBO. Drie iaar later waren

dat er nog 36. De gemiddelde leeftild lag

toen rond de 85 jaar.

Na 1992 is het aantal zusters door overlijden
of overplaatsing naar de verpeeghuizen in

Oirschot en Oisterwijk sterk teruggelopen.
Het ligt in de verwachting dat de feestelilkhe-
den rond het 150-jarig iubileum van klooster
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In 1976 - op Eerste Paasdag - zegende rector Pennings het gerestaureerde orgel van de kapel

Nazareth in mei 1998 nog door slechts 22

zusters zullen worden gevierd. Op dit
moment bestaat de helft van de communiteit
uit zorgbehoevende religieuzen en de gemid-
delde leeftiid ligt iets boven de 85 jaar.

De versoepeling van het slot in de viiftiger
jaren en de ingrijpende veranderingen tiidens
en na het Tweede Vaticaans Concilie leidden
tot onrust binnen het klooster. Dit viel

samen met het verschijnsel dat de traditio-
nele taken van de religieuzen - onderwijs en

bejaardenzorg - stapsgewijs door leken wer-
den overgenomen. Een langdurige periode
van verwarring en ook teleurstelling brak aan.
De reacties op deze vernieuwingen waren uit-
eenlopend. Het merendeel van de zusters
paste zich aan de nieuwe omstandigheden
aan. Voor een ander deel gingen die vernieu-
wingen juist veel te ver. Die verlieten de
Franciscanessen en kozen bewust voor een
strengere orde. Er waren er ook die het

kloosterleven voorgoed de rug toekeerden.
De tijd en de rust om zich op nieuwe taken
binnen de samenleving te bezinnen, ontbra-
ken.
Want niet alleen de directe taken binnen
onderwijs en bejaardenzorg gingen naar

leken, uiteindelijk kwamen ook de leidingge-
vende taken in handen van leken. Het is ove-
rigens opvallend dat op vrilwel alle terreinen
waar de zusters eens zo stevig het roer in
handen hadden, deze posities werden inge-
nomen door mannen. Hierbii valt te denken
aan het wisselen van de leiding bii de huis-
houdschool ( 1 968), de bejaardenzorg (1970\

en de Nazarethschool (1972\.

Niet alleen buiten het klooster moesten de

zusters de fakkel aan leken overdragen, door
de toenemende vergrijzing was dat ook bin-
nen het klooster onafwendbaar. Vergeleken

met de dertiger jaren is er voor de religieuzen

van klooster Nazareth veel veranderd. Dat
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ooit de Ieiding binnen het klooster voor een meisjes - uitgespeeld zou zlin. Een van de
groot deel in handen van leken zou komen te weinige dingen die tot voor kort aan die
liggen, had men toen niet kunnen bedenken. onderwijsperiode herinnerde, was de oude
Evenmin had men toen kunnen bedenken schoolnaam. Maar bii de samenvoeging van
dat een halve eeuw later de vooraanstaande de Nazareth- en Komschool in augustus
rol op onderwijsgebied - mel name voor 1996, verdween die naam definitief.

Noten:

I Fundatieboek Klooster Nazareth Cemerf (FKNG) : 24 april 1974 en | 6 januari 1935
2 lntervieuw Meur. M. van Mr[- van den Boogaard

3 FKNG: 1939 - 1947
4 FKNG: 2 maart 1949 en 3 juni 1953
5 FKNC: 13 febr. 1958
6 Cemertse Courant:30 juli 1948
7 FKNC: 12 jutl 1948 en 20 september 1949
8 FKNC: 2 december 1952
9 Cemertse Courant: 15 juli 1955
10 FKNC: 12 december 1942, 2 juli 19a5, 22 juni 1952 en 2 december 1952.
1 I Cemertse Courant: 7 en 14 mei 1948
12 Gemeentearchief Cemert (CAC): Collectio: Cemertana: Zusters van Nazareth
13 lntenieuw: zusters Carlna van den Boomen en Odulpha Bogmans

l4 lntervieuw: Dr. Marit Monteio
I 5 FKNC: 18 mei 1954
16 FKNG: I sept. 1955, 4 maart 1955 en 2 jan. 1957
17 lntervreuw: zusters Cartna van den Boomen en Odulpha Bogmans

18 FKNC: 194r-1967
l9 FKNC: 1964-1965
20 FKNC:1966-1996
2l FKNG:1966-1995
22 FKNC: 1968-1990
23 Gemerts Nreuwblad:23 april 1996
24 Cemerts Nieuwsblad: van 2l oktober 1994
25 Cemerts Daqblad van 6 iuh 1972
26 FKNC: l97l-1974
27 Archief F ranctscanessen Olrschot IAFO): arch .nr. 206A: Brref 29 mei 1968
28 FKNC: l97B
29 Cemerts Nreuwsblad:26 juni 1986
30 AFO: arch.nr. 206A: art. Helmonds Dagblad maart l9B4
3l DeStreek: 16 juni 1986
32 FKNC: 1984-1986
33 Helmonds Dagblad: 30 mei 1986
34 FKNG: 1980 en Gemerts Nteuwsblad mer l9B0
35 FKNC: l97l-1978
36 Cemerts Nieuwsblad | 4 oktober 1987
37 FKNC: 1974-199,
38 FKNG: 1990-1991
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