Algemene klooster- €h bouwgeschiedenis
Ton Thelen

Gebouwen staan niet op zichzelf, maar ontlenen hun bestaan en functie aan de bewoners. Gebouwen zijn als het ware de versteende getuigen van hun levensgeschiedenis, die verankerd ligt in een bredere context
van maatschappelijke, culturele en politieke
ontwikkelingen. Zonder die geschiedenis bliiven de gebouwen slechts de omhulsels van
een lege ruimte. Daarom worden in dit artikel
naar het mogeliyke ook enkele relevante epi-

soden en verwikkelingen uit die bewonersgeschiedenis naar voren gehaald. Het was een
leven van grote toewijding, van voorspoed
maar ook van vele moeilijkheden en tegenslagen.

Volledig kan dit overzicht van de geschiedenis van het klooster en zijn bewoners niet
zijn, omdat de bewaard gebleven documenten en de beschikbare tijd beperkingen
oplegden.

De stichting van het klooster in
Gemert
In 1847 kwamen in Gemert aan zuster Rosa
van Laarhoven, overste van het klooster van
de Zusters Franciscanessen-Penitenten
Recollectinen te Oirschot, J.H. Smits, regent
van het Klein-Seminarie en geestelijk vader
van de Oirschotse congregatie, en A. van
Baar, een vooraanstaand katholiek uit
Oirschot en weldoener van het klooster
aldaar. Zij waren in Gemert om het huis te
bezichtigen van de familie Borret, om daarin
een nieuw klooster te stichten.
Gemert was de tweede stichting die vanuit
Oirschot werd ondernomen. Door de groei
van de communiteit in Oirschot in de jaren
veertig van de negentiende eeuw werd het
aldaar in 183 5 voltooide klooster al spoedig
veel te klein om alle zusters een goede huisvesting te kunnen bieden. Men zag daarom
uit naar een geschikte plaats voor een nieu-
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Tot 1959 bleef Klooster
Nazareth aan de straatzijde ommuurd.

we stichting. Regent Smits die hen hierin
behulpzaam was, liet zijn oog vallen op een
bestaand maar verlaten kloostergebouw in
Oisterwilk. Op I I oktober 1843 werd de
koop gesloten en na de nodige voorbereidingen kon op 2 mei 1844 het klooster worden

betrokken. Vicaris H. den Dubbelden stemde
met de stichting in, vooral omdat aan arme
kinderen onderwils en opvoeding gegeven
zou worden.
Andermaal stond men in Oirschot voor het
probleem van ruimtegebrek, zodat wederom
naar een kloostervestiging elders werd omgezien. Dit keer viel het oog op Gemert, waar
eveneens behoefte was aan uitbreiding van
onderwijsfaciliteiten. Niet dat hier geen
school bestond. De in 1842 betrokken nieuwe dorpsschool telde zelfs ruim 200 leerlingen. Waarom dan een tweede school beginnen? Hoewel de reden daarvoor niet met
zekerheid kan worden aangegeven, zijn toch
wel enkele argumenten daarvoor te vermelden. In de eerste plaats was de bestaande
dorpsschool een zogenaamde openbare
school, waarin zoals dat heette geen leerstelpagina

lig onderwiis werd gegeven. Vanwege het

opkomende katholieke zelfbewustziin groeide de behoefte aan eigen confessionele
scholen, de zogenaamde bijzondere scholen.
Volgens de geldende onderwijswet van 1806
was de oprichting daarvan, zij het onder
zekere voorwaarden, niet uitgesloten. Een
ander motief kan zijn geweest het bezwaar
tegen de betaling van het schoolgeld, dat
hoe gering dan ook, toch voor armlastige
ouders een beletsel kon vormen om hun kinderen onderwijs te laten volgen.
Doorslaggevend tilkt de behoefte te zijn
geweest aan stichteliik onderwijs speciaal
voor meisjes. Dit had te maken met het meer
en meer uitkristalliserende katholieke maatschappilbeeld waarin aan het katholieke
gezin een centrale plaats werd toegekend.
Binnen deze opvatting van het gezin vervulde
de man de taak van kostwinner en was aan
de vrouw de huishoudelijke en opvoedende
taak toebedeeld. Het ondeni'iis speciaal aan
meisjes was erop gericht hen r,oor deze taak
voor te bereiden. Ook de zedelilkheidsopvattingen over de bescherming van 'de zuiverl6 nazareth
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1855 verband met enigerlei wettelilke ver-

plichting om onderwijs te mogen geven,
immers al vanaf 1848 waren zij daartoe rechtens bevoegd. Hoe ziln deze op zich curieuze
feiten dan te verklaren? Om dat te kunnen
begriipen, moeten wij teruggaan in de
geschiedenis. Tussen 1847 en 1855 verkeerde ook de kloosterstichting in Gemert nog in
de weinig benijdenswaardige positie dat haar
voortbestaan en vrijheid van handelen niet
wetteliik verzekerd waren. Deze situatie was
de nasleep van de opheffing van de kloosterorden bij de proclamatie in 1648 van de
Republiek der Verenigde Nederlanden en de
in de Franse Tijd ingevoerde wetgeving ten
aanzien van de kloosterorden.

De striid om het voortbestaan
van de kloosters
Zowel klooster "Nazareth" te Gemert als
klooster "Catharinenberg" in Oisterwijk waren
zogenaamde onafhankelijke huizen, dat wil
zeggen zij vielen niet onder het bestuur van
het moederhuis in Oirschot. De Oirschotse
stichting gaat terug tot 1797 .ln dat jaar
waren de zusters door het Franse geweld uit
hun klooster in Weert verdreven.
Hoewel het klooster tiidens de oorlogen die
in de l Tde en l8de eeuw in de Zuideliike
Nederlanden werden uitgevochten, veel geleden had, bracht de komst der Fransen in
1793 nog meer rampspoed over de klooster-
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gemeenschap. ln I 796 eiste de Franse bezetter de gebouwen, de inboedel en alle bezittingen in kapitaal en landerijen op. Na enkele
maanden weerstand geboden te hebben,
werden de zusters in maart 1797 uiteindelijk
door Franse soldaten uit het klooster
geiaagd. Zij zochten her en der in de stad
een veilig heenkomen. Hachelilk en onhoudbaar werd de situatie toen enkele dagen later
een plakkaat werd uitgevaardigd, waarbij het
de inwoners verboden was om kloosterlingen
verborgen te houden. Voor de congregatie
brak toen een periode van diaspora (verstrooiing) aan. Een veilige toevlucht zocht
men in Oirschot, waar door bemiddeling van
familie aldaar van een van de zusters de helpende hand werd geboden. Oirschot lag in
de pas opgerichte Bataafse Republiek, waar
vrilheid van godsdienst heerste. Omdat de
politieke situatie echter nog zeer precair was,
durfde men in Oirschot niet de gehele communiteit ineens op te nemen. Enkele zusters
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bleven nog in diaspora. Maar na twee jaar
was de gemeenschap in Oirschot weer herenigd.
Toch zou men zich ook in Oirschot niet in
alle rust aan het herstel van het kloosterleven kunnen wiiden. Het lag niet in de strekking van de Staatsregeling van 1 798, noch in
de geest van die tiid dat het verbod op de
kloosterstichtingen ten tijde van de
Republiek der Verenigde Nederlanden, waardoor de kloosters tot uitsterven gedwongen
waren, herroepen zou worden. De constitutie
die werd uitgevaardigd bii de vestiging van
het Koninkrijk Holland in 1806 onderstreepte
dit nog eens. Nadrukkelilk werd bepaald dat
de godsdienstige wetten uit de tijd van de
Republiek gehandhaafd bleven en alleen
door wet veranderd konden worden. Al was
koning Lodewiik Bonaparte, een broer van
Napoleon, de katholieken welgezind, het was
toch zaak voor de nieuwe stichting in
9 nazareth

Oirschot om alle voorzichtigheid te betrachten, aangezien opheffing haar boven het
hoofd hing. Om dan ook geen ruchtbaarheid
aan haar bestaan te geven, vertoonden de
zusters zich in het openbaar nimmer in hun
habijt.
De bestaande situatie werd bestendigd toen
het Koninkrijk Holland in I 8l 0 bij Frankriik
werd ingelijfd. Bil decreet van 3 januari l8l 2
werd de Franse wetgeving ten aanzien van de
opheffing van kloosterorden opnieuw
bekrachtigd. Deze wetgeving was bovendien
bij het concordaat van l80l tussen keizer
Napoleon en de paus ongewijzigd bevestigd,
'in ruil'voor godsdienstvrijheid. Alleen het
klooster van de norbertinessen te
Oosterhout, dat vanaf de zestiende eeuw bijzondere bescherming genoot van het Huis
Nassau, werd erkend. De enige andere kloosterstichtingen die genade bij de wet vonden,
waren die waarvan de leden geen eeuwigdurende geloften aflegden en zich toewijdden
aan de verzorging van zieken (de zogenaam-

de liefdewerken) en de dienst van het openbaar onderwijs, en dit nog alleen mits erkenning of bevestiging bij speciaal decreet.
Uitgesloten waren dus beschouwende, contemplatieve orden. Alleen geloften voor de
duur van viif laar waren toegestaan, vermits
afgelegd ten overstaan van het wereldliik
gezag. Onderwijsgevende orden behoefden
dus goedkeuring, ofwel autorisatie van de
overheid. Maar voor het houden van pensionairen, interne kostschoolleerlingen kreeg
men geen goedkeuring; dit werd immers niet
gezien als openbaar onderwijs. De Franse
wetgeving stond dus alleen maatschappelijk
actieve orden toe, die naar hun organisatie
bovendien een burgerlijk karakter moesten
dragen en als zodanig onder toezicht van de
overheid stonden.
Problemen te over voor de kloostergemeenschap in Oirschot. Naar de kloosterregel was
het een contemplatieve orde. In aansluiting
op de kerkhervorming op het Concilie van

De achlergevel van het recto-

raat (bouwjaar l88Ol met
rechts de zijgevel van de refter
met daarboven de kloosterka-

pel (bouwjaar 1856).
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Het gerestaureerde pinakel (1980). Dit embleem van
de congregatie bevindt zich met de windwijzer op het
da[< van Klooster Nazareth. Beide zijn in 1865 door
familie aan het ftlooster geschonken en met veel plech-

tiqheid op het dak geplaatst. ln vroeger tijden droegen
dit embleem op het scapulier behorende bij

de zusters

het oude habiit.

Trente (1545-1563) kwam ook binnen de
kloostergemeenschappen een beweging op
gang naar een grotere zuiverheid en ingetogenheid van het kloosterleven. Nadat een
eerdere poging tot hervorming in het franciscanessenklooster te Gent was mislukt, zonderde Joanna Neerinkx zich met enkele zusters af, daartoe aangespoord door de franciscaanse hervormer P. Marchant, en stichtte
in 1623 in het stadje Limburg een nieuwe
gemeenschap, genoemd penitenten-recollectinen. Zii leefden volgens een strengere
leefregel, constitutie, die in samenspraak
met Marchant was opgesteld en in 1634 door
paus Urbanus VIll goedgekeurd. De nieuwe
levenswijze was ondermeer gebaseerd op
een algehele afzondering van de wereld, met
invoering van 'het slot' (vandaar de naam
recollectinen), een strenge boetvaardigheid
(daarop wijst de naam penitenten) en een
geest van gebed en ingetogenheid. Van meet
af aan namen zij ook enkele pensionairen op,
meisjes in de leeftiid van l0 tot 20 jaar, die
hier onderwijs kregen en beschouwd en
behandeld werden als toekomstige religieuzen. In de latere kloosterstichtingen vanuit
Limburg en aansluitingen bij de zogenoemde
'Vergadering van Limburg", zoals het klooster
in Weert (1692\, bleef dit praktilk, zo ook in
Oirschot.
Het was kortom van belang voor de zusters
in Oirschot om zich'gedeisd'te houden, zich
in alle stilte, zonder enige publieke ruchtbaarheid, aan hun religieuze plichten te wijden. Vanwege deze'heimelijkheid' waartoe
de omstandigheden noopten, was het niet
pacina
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mogelijk de clausuur (de afzondering van de
wereld door'het slot') en andere punten van
de constitutie volledig na te leven. Voorts
stonden de onroerende bezittingen op naam
van particulieren, en naar buiten presenteerde men zich als een burgerlijke vereniging die
zich op onderwijs toelegde en bijdroeg in alle
overheids- en gemeentelasten, in de hoop zo
'door de mazen van de wet heen te kunnen
kruipen'. Nog vele jaren bleef de dreiging van
opheffing bestaan.
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