
Kloosterleven in verandering
Anny van de

Kimmenade-Beekmans

voornoemd klooster vanaf de dertiger iaren
van deze eeuw. Naast aanvullende informatie
stellen de fundatieboeken van het klooster
Nazareth ons in staat een kiikie binnen de

kloostermuren te nemen. Een terrein dat
lange tiid aan het oog van de buitenstaander
bleef onttrokken.

De scholen in de iaren-dertig

Medio jaren-dertig van deze eeuw hadden de

voorzieningen voor het lager onderwiis een

redeliik niveau bereikt. In de decennia eraan

ln juli 1943 slaagden vier
kandidaten voor het examen
coupeuse. Ylnr: Marie van
den Boog aard, zuster Y ital is
Tonia van Zeeland en zrstu
Domizella. De foto werd
gemaafzt v66r 'de naai-
school'.

In het boekje "Een Gemerts Eeuwfeest"
(1948) beschreef P.Ed. Loffeld op uitvoerige
wijze de eerste honderd jaar school- en

kloosterleven van het klooster Nazareth in
Gemert. Dit onderwerp werd opnieuw uitge-
werkt in het boek'Van slotklooster tot actie-
ve congregatie" (1966) van Zuster Domitilla
van Delft. Ad Otten ging in ziin boekie " I 00
jaar Bejaardenzorg" (1977) uitvoerig in op de

activiteiten van de zusters in het St.

Elisabethsgasthuis in de Nieuwstraat, waar in
1877 een biihuis van klooster Nazareth was

gesticht. Dit artikel beoogt een beeld te
schetsen van de wederwaardigheden van
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voorafgaand waren onder meer door de

invoering van de leerplicht (1900) en de

financiele geliikstelling (1920) de grootste
problemen op dat terrein overwonnen. Met
de verbouwing in de jaren 19331]r934 kreeg

de Nazarethschool haar definitieve omvang.
De lagere school omvatte acht lokalen een

zolder en speelplaats, en de nieuwe bewaar-
school telde drie lokalen. De lagere school
en de bewaarschool waren het werkterrein
van de 'Vereeniging van Vrouwen, gevestigd

te Oirschot ten doel hebbende het geven van

onderwijs aan kinderen van vermogende en

onvermogende Ouders".

Ook voor de meisles die niet langer leerplich-
tig waren, ontwikkelden de zusters vormen
van vervolgonderwiis. Zo was er biivoorbeeld
vanaf 1934 de 'naaischool' die in de voorma-
lige bewaarschool in de v66rbouw was

ondergebracht. Voor deze vorm van vervolg-

onderwijs bestond veel animo.l
Hier leerden meisjes lingerie-naaien of volg-
den er een opleiding tot costumidre of cou-
peuse. Behalve door meisles uit Gemert,

werd deze school ook door kloosterzusters
van elders bezocht. Als ze met succes de

opleiding tot coupeuse afrondden, bood dat

vooruitzichten om les te geven in de naald-

vakken. De opleiding voor deze tak van

onderwijs - de voorloper van de huishoud-
school - was toevertrouwd aan de R.K.

Vereniging tot Bevordering van Industrie- en

Huishoudonderwiis voor meisies "St. Anna".2

Vanaf 1939 konden oudere meisies zich bii
de zusters ook in typen en stenografie
bekwamen.

Stagnatie door moblisatie en
oorlogsperiode

Een verdere uitbouw van het onderwijs werd
door de oorlogsdreiging en de oorlogsperio-

de die er op volgde ernstig en langdurig ver-

stoord. Op 30 augustus 1939 de dag dat de

algemene mobilisatie werd afgekondigd,
kwam het kloosterbestuur onder leiding van

Overste Egidia foosten in een spoedeisende
vergadering biieen. Voorlopig moest het
onderwijs worden gestaakt. Er was nameliik
bericht ontvangen dat van I tot en met 6
september de lagere school voor de legering

van militairen - een afdelingWielriiders - was

gevorderd. Daarna, vanaf 7 september zou-

den zowel de lagere school als de bewaar-

school in gebruik worden genomen door het

Ie. Bataljon l3e Regiment Infanterie. Korte
tiid later werden ook de naaischool en het

overblilflokaal door Nederlandse militairen
gevorderd.
Op I I september werd het bestuur opnieuw

opgeschrikt. '[n verband met het militaire

verdedigingsplan'was het nodig dat in de

kloostertuin loopgraven werden aangelegd.

De zusters drongen er bii de militairen op

aan de boomgaard te sparen.

Medio december werden de lokalen van de

Nazarethschool door de militairen ontruimd.
Ze namen hun intrek in de barakken die
inmiddels waren gereedgekomen.
De zusters hoopten dat het onderwiis, na

een grondige opknapbeurt van de lokalen en

de speelplaatsen, begin 1940 weer normaal

van start kon gaan. Omdat de Komschool
doorlopend voor militair gebruik gevorderd

bleef, moesten de leerplichtige leerlingen

echter verdeeld worden over de lokalen van

de Pandelaar- en de Nazarethschool. Op 29

april kreeg het kloosterbestuur bericht dat de

militairen nu ook de Komschool hadden
onruimd. De zusters deden al het mogeliike
om met ingang van I mei als vanouds alle

onderwijsvormen te hervatten. Echter, door
de Duitse inval op 10 mei 1940, moesten de
zusters nog enige tiid geduld oefenen.
In het kader van de schadeloosstelling voor
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gevorderde schoolgebouwen of gronden
door militairen, diende het klooster in juni bii
het gemeentebestuur een schadebegroting
in. Die had uitsluitend betrekking op de ver-
nielingen aan schoollokalen, speelplaatsen,
tuinen en weiland die gedurende de mobili-
satie door de Nederlandse militairen waren
veroorzaakt. Een schatter, aangesteld door
het Ministerie van Defensie beoordeelde de
situatie ter plekke. Eind december stelde
voornoemde instantie de vergoeding op
totaal f. 1.080,-- vast. Hoewel de ingediende
begroting veel hoger uitviel, besloot het
bestuur met dit bedrag genoegen te nemen.
Een volgende financidle tegenvaller kregen
de zusters eind februari 194 I te verwerken.
De Verordening van 20 februari 194 I van de

De puntenlijst van Marie van den Boogaard die in
l94l met glans voor het examen van costumiire
slaagde.

Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
landse Gebied' bepaalde dat'ongehuwde
leerkrachten, die in communauteit pleegden
te leven', met ingang van I maart'zestig ten
honderd'van de aan hun ambt verbonden
bezoldiging zouden ontvangen. Wegens deze
ingriypende vermindering van inkomsten,
besloot het bestuur alle uitgaven tot het
hoogst noodzakelijke te beperken.
Naarmate de Duitse bezetting voortduurde,
werd ook in het klooster de algemene levens-
middelenschaarste merkbaar. Het bestuur
besloot het bleekveld en later nog een deel
van de boomgaard voor groententeelt voor
eigen gebruik te laten omwerken. Door een
algemeen gebrek aan verf en andere materia-
len konden de normale onderhoudsbeurten
aan de gebouwen niet of in onvoldoende
mate worden uitgevoerd.
In augustus l94l boog het bestuur zich over
het verzoek van de paters van het kasteel om
de schoolzolder tijdeliik te mogen gebruiken
als slaapgelegenheid voor enkele fraters.
Omdat de paters niet naar de missiegebie-
den konden vertrekken en er na de vakantie
weer een nieuwe klas werd verwacht, was op
het kasteel een nijpend plaatsgebrek ont-
staan. Omdat het schoolgebouw voldoende
van het klooster was afgesloten en de fraters
door de school de zolder konden bereiken,
besloten de zusters aan dit verzoek te vol-
doen.
Het onderwijs onderging in 1943 een ingrij-
pende verandering. De bezetter bepaalde
toen dat het nieuwe schooljaar voortaan in

september begon. Daarnaast werd het acht-
ste leerjaar ingevoerd. In de Nazarethschool
zelf was daarvoor te weinig ruimte en weer
moesten de zusters schuiven met beschikba-
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ln oktober 1949 bestond het team onderwijzeressen van de Nazarethschool uit vier zusters en vijf lefte-onderwijzeres-

sen. Bovenste rij vlnr: Truus Couwenberg , zuster Frederica, Ria lanssen, Cor van de ltemputten ' ? en H. Bollen -

Onderste rij: vlnr zuster lvona, zuster Editha en zuster Ansfridus.

re ruimten binnen het klooster. In de praktiik

heeft het achtste leeriaar hooguit 66n iaar
stand gehouden. Op 24 september 1944

werd Gemert bevriid en daarmee verdween

een groot aantal regelingen van de voormali-
ge bezetter.
Tegelijk met de bevrilding brak voor het

onderwiis opnieuw een langdurige periode

van stagnatie aan. Meteen nadat de bevril-
ders Gemert binnentrokken, werden alle

lokalen van de bewaar- en lagere school
gevorderd om er een afdeling van het
Engelse Rode Kruis in te huisvesten.
Bovendien nam de gemeente tiideliik de drie

lokalen van de naaischool in beslag om er de

NSB-arrestanten in onder te brengen.

Toen de geallieerde opmars in het naiaar

stagneerde, bleven de schoolgebouwen
doorlopend gevorderd voor de geallieerde

militairen. Omdat de algehele bevrilding lan-
ger uitbleef dan verwacht en men vreesde

voor'zedenverwildering' van de schoolieugd,

besloten de hoofden van de iongens- en

meisjesscholen medio februari 1945 het

onderwijs te hervatten. In het klooster zelf en

bii particulieren in het dorp werden noodlo-
kalen ingericht. Omdat deze ruimten voor de

totale opvang verre van toereikend waren,

kreeg de schooljeugd er om beurten les.

Nadat de algehele bevriiding van Nederland

een feit was en het vertrek van de geallieerde

soldaten was geregeld, berichtte town'mayor
Drake op 22iuni aan de kloosterleiding dat
de scholen van Nazareth weer beschikbaar

waren. Voordat men de lokalen weer in
gebruik kon nemen, moest eerst de schade

van de militaire inkwartiering worden her-

steld. Vanaf lanuari 1946 ging het onderwiis

aan de Nazarethschool weer als vanouds van

start, hoewel de school \n 1947 weer tiideliik
gesloten moest worden vanwege kolen-

schaarste.3
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Naoorlogse uitbouw van de
scholen van Nazareth

In de jaren na de oorlog maakten de scholen
van Nazareth door het toenemend leerlin-
genaantal opnieuw een periode van groei
door. [n 1948 telde de lagere school 350
leerlingen en behalve enige zusters waren er

vijf lekenonderwijzeressen aan deze school
verbonden. De bewaarschool die uit drie
lokalen bestond, werd door 200 kleuters
bezocht.
Precies honderd jaar moesten de zusters
bewaarschool houden zonder hiervoor enige

vorm van financiele ondersteuning van riik of
gemeente te ontvangen. In 1948 kregen ze

voor het eerst een gemeentelijke tegemoet-
koming in de kosten voor het kleuteronder-
wils. Die was bepaald op viif gulden per kleu-
ter en honderd gulden per schoollokaal. Vijf
jaar later werd deze gemeentelijke bijdrage

aanzienlijk verhoogd. Vanaf 1953 kregen de

zusters iaarliiks twintig gulden per kleuter en

tweehonderd gulden per lokaal. Deze finan-
ci6le ondersteuning stelde hen in staat het
kleuteronderwijs beter naar de eisen van de

tiid in te richten.a
De kleuterschool aan het Binderseind bood
daarvoor te weinig ruimte. In samenwerking
met de gemeente, kocht het hoofdbestuur
van de zusters Franciscanessen te Oirschot
een houten jeugdhuis van Verlaat's Hout-
bouw uit Giesendam. Dit gebouw werd als

kleuterschool bestemd. Het werd geplaatst

op het terrein van klooster Nazareth aan de

Churchill-laan. Op 2 februari 1958 zegende

de toenmalige PastoorVan den Heuvel deze

tweede kleuterschool van Nazareth in, die
plaats bood aan 120 kleuters.5

Niet alleen was 1948 een belangrilk iaar voor
het kleuteronderwiis, dat gold eveneens voor
het vervolgonderwijs. In september van dat

De derde ftlas van juffrouwlanssen. Schooljaar 1953-1954
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jaar ging voor het eerst de 'R.K. Huishoud-

school St. Anna'van start. Deze dagschool
voor meisies sloot direct aan op het zesde

leerjaar van de lagere school die indertiid
nog uit zeven leeriaren bestond. ln 1950 zou

de leerplicht tot acht iaren worden uitge-

breid. Ook in dit kader voorzagdeze school

in een toekomstige behoefte. Behalve meis-
jes uit Gemert, werden ook die uit de omlig-
gende dorpen uitgenodigd zich voor zaterdag

7 augustus bij klooster Nazareth voor de

nieuwe school aan te melden.
Op het lesprogramma stonden "behalve

koken, receptenleer en voedingsleer, alge-

meen vormend onderwiis, tekenen, stofver-

sieren, haken, breien, mazen, stoppen, ver'
stellen, linnen- en costuumnaaien, wasbe-
handeling, poetsen en onderhoud van het

meubilair enz. enz.ln 66n woord alles dus,

wat een goede huisvrouw dient te weten en

te kennen".6
Zuster Erentrudis van den Barselaar werd tot
directrice van de nieuwe huishoudschool
benoemd. Voor het onderricht in de naald-

vakken werden twee zusters aangesteld. De

huishoudcursus voor oudere meisies ging

definitief tot het verleden behoren, toen de

zusters in oktober 1949 voor deze doelgroep

E nkele maanden voor de huishoudschool "St. Anna"
van start ging, verscheen op 30 junt 1948 in de

G emertsch e Co urant b ove nsta a n de adv erte nt ie.

een Mater-Amabilisschool openden.
Laatstgenoemde school werd alleen in de

avonduren gehouden.i
Door de algehele naoorlogse materiaal-

schaarste en de tiidrovende procedure rond

de bouwvergunning, moesten zowel de huis-

houd- als de Mater-Amabilisschool de eerste
jaren in het klooster worden gehuisvest.

Intussen werd de bouw van de nieuwe school
- op eigen terrein aan de achterziide van de

kloostermuur - voorbereid. In maart 1952

waren de bestektekeningen klaar. Aan het

einde van datzelfde iaar werd de school aan-

besteed. AannemerVan Geffen uit Eerde

nam de bouw aan voor f . 165.600,--.8

Op dinsdag I 2 iuli I 95 5 werd de nieuwe huis-

houdschool 'St. Anna' officieel geopend door
burgemeester De Bekker. PastoorVan den

Heuvel metselde een gedenksteen in.e De

zusters die aan de huishoudschool lesgaven,

konden de school bereiken via een pad door
de kloostertuin en een poort in de klooster-
muur. Voor de aanleg van dit pad moesten in

het najaar van 1953 een aantal fruitbomen
worden gekapt.

Het kloosterklokie van Nazareth

In het kader van de metaalhonger vorderde

de bezetter op 9 decemb er 1942 het kloos-

terklokje. Tegeliik met de klokken van de

Gemertse kerktoren werd het van ziin ver-

trouwde plek verwiiderd. De zusters die

sedert jaren door het klokie tot het gebed

waren opgeroepen, ervoeren deze ingreep

als een treurig gemis.

Eind luni 1945, kort na de bevriiding kregen

de zusters via pastoor J. Kuyte een positieve
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tijding. Kuyte had van pastoor P.J. Coenen

van St. Joachimmoer van de gemeente Loon

op Zand bericht gekregen dat het vriiwel

zeker was dat het kloosterklokie van

Nazareth in ziin kerk hing. Ook uit de kerkto-

ren van St. Ioachimmoer had de bezetter

eind december 1942 de klokken verwiiderd.

Op 3 iuli 1943 was er voor alarmdoeleinden
in voornoemde kerktoren een klein klokie
geplaatst, dat met '6- l60C' was gemerkt.

Uit de bewaard gebleven afleveringsbon was

eenvoudig aan te tonen dat dit merkteken bii

het kloosterklokie van Nazareth hoorde. Via

pastoor Kuyte gaven de zusters aan pastoor

Coenen bliik van hun bliidschap. Graag wil-

den ze het klokie weer zo spoedig mogeliik

op zijn oude vertrouwde plaats terughebben

Ze verzekerden de pastoor van St. Joachim-

moer dat hil bii het eerste klokgelui op een

extra gebedie mocht rekenen.

Groot was de teleurstelling toen achteraf

bleek dat het klokje was gescheurd. De her-

haalde pogingen van de kloosterleiding om

het klokie alsnog als oorlogsschade vergoed

te kriigen, bleven zonder succes. ln 1952

kreeg de NV Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel

opdracht een nieuwe klok te vervaardigen.

Omdat de nieuwe klok ongeveer twintig kilo-
gram zwaarder werd, moest ook de ophang-

constructie en het luidmechanisme worden

aangepast. Deze nieuwe klok werd aan twee

ziiden voorzien van een opschrift. Op de ene

zijde "Laus Deo A.D. 1952", op de andere

zijde "Nazareth".
Het oude klokie, dat ongeveer 25 kilo woog,

verdween toen hoogstwaarschiinliik in de

smeltkroes. Immers, op de offerte stond ver-

meld dat'voor in te leveren oud materiaal

aan klokkenbrons' vier gulden per kilo in min-

dering werd gebracht. I o

R.K. Huishoudschool die in de jaren lg54-1g55 werd gebouwd en op l2 iuti 1955 officieel werd qeopend.ln de

reitchtervteugel van het gebouw bevond zich het ftooklokait, in de linkervleugel het wasbehandelingsloftaal'
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Het eeuwfeest van klooster
Nazareth

Een belangriike gebeurtenis in de geschiede'

nis van het klooster was het eeuwfeest dat in

de dagen rond 8 mei 1948 uitgebreid werd

gevierd. ln het fundatieboek valt over deze

viering geen letter te lezen. Toch was het

bereiken van deze miilpaal voor de Gemertse

bevolking een geschikt moment om hun

dankbaarheid en waardering tegenover het

klooster Nazareth te tonen Niemand in

Gemert had z6 afgezonderd en teruggetrok-

ken van de buitenwereld geleefd en toch

zoveel invloed gehad op achtereenvolgende

generaties van leerlingen'

Om dit eeuwfeest op gepaste wiize te vieren'

was geruime tild daarvoor onder leiding van

put"i Ed. Loffeld een actie-comit6 gevormd'

Voor de inzameling van een cadeau, hield

voornoemd comit6 begin 1948 in Gemert en

in de kerkdorpen een collecte. Het resultaat

van deze collecte overtrof de verwachting'

Ondanks de minder rooskleurige financiele

omstandigheden van die tiid, bracht deze

geldinzameling ruim drieduizend gulden op'

Met deze opbrengst kon het geplande

cadeau - veertien nieuwe eikenhouten ban-

ken voor de kloosterkapel - bij firma Van

Houtert in Gemert worden besteld'

Op 5 mei plaatste voornoemde firma de

nieuwe banken in de kapel. In die tiid was de

toegang tot de kloosterkapel nog uitsluitend

aan de kloosterbewoners voorbehouden Het

was de Gemertse bevolking dus niet toege-

staan het door hen aangeboden cadeau in

de kapet te gaan bekijken. Om aan de

nieuwsgierigheid van de Gemertenaren tege'

moet te komen, werden tussen I en 3 mei

enkele kapelbanken in de winkel van rijwiel-

handel Jonkers aan het Binderseind tentoon-

gesteld.
Reeds voor de aanvang van het feest zorgden

Op 9 mei 1948 wapperde de nationale drieftleur op

hel torenLie van hel h[oosler.

de omwonenden voor een passende versie-

ring van het klooster en de omgeving' Op

zaterdag 8 mei kwam mgr. W. Mutsaerts

's ochtends naar Gemert. De Gemertse

bevolking kreeg niet veel van deze kerkeliike

hoogwaardigheidsbekleder te zien' Op een-

voudige wiize vierde hii samen met de zus'

ters het eeuwfeest in de kloosterkapel'

Daags daarna, op zondag 9 mei werden de

feesteliikheden op meer uitbundige wiize

buiten de kloostermuren voortgezet' De

toenmalige overste, Modesta van de Mortel

en de overige zusters werden in auto's naar

de parochiekerk gebracht, waar ze samen

met de Gemer[se bevolking in de hoogmis
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het eeuwfeest herdachten. Direct daarna
hielden de zusters in de naaischool een
receptie voor geesteli j ken, bestuurders,
vrienden en kennissen.
De officiele huldiging namens de Gemertse
bevolking was op zondagmiddag, na het lof.
Die vond onder grote belangstelling plaats
op de versierde speelplaats van de
Nazarethschool. De voorzitter van het actie-
comit6 J. Corstens en loco-burgemeester A.

faspers drukten namens de Gemertse bevol-
king hun waardering uit voor hetgeen de zus-
ters in de achterliggende eeuw voor de
bevolking hadden gedaan. I I

Getuige het feestprogramma dat de klooster-
bewoners voor zichzelf samenstelden,
begonnen de feestelijkheden rond dit eeuw-
feest binnen de kloostermuren reeds op vrij-
dagavond 7 mei. Die avond werd het toneel-
stuk: "Hoe Peerke Kustermans toch in de
hemel kwam" opgevoerd. Maandag l0 mei
was eveneens een feestdag voor de zusters.

's Avonds werd de voordracht: "Het spoor-
kaartje" gepresenteerd. Uiteraard werden alle
rollen - pastoor, boer, duivel, advocaat -

door zusters gepeeld. De feestelijkheden bin-
nen de kloostermuren waren zodanig
gepland dat ze de gewone orde van de dag

op geen enkele wijze verstoorden.l2 Het
eeuwfeest werd afgesloten met het eerbe-
toon van de kinderen van de Nazareth- en

bewaarschool op dinsdag I I mei. Ook nu

waren hierbij alle zusters op de versierde
speelplaats aanwezig.

De eerste eeuw gekenmerkt door
afzondering

Ruwweg de eerste eeuw van klooster
Nazareth wordt gekenmerkt door een hoge
mate van afzondering van de omringende
wereld. Bernardine Suys (1848-1875) de eer-

ste overste van het Gemertse klooster
Nazareth, had grote eerbied voor Moeder

Ioanna Neerinck (1576-1648\. Deze grauzus-

ter uit Gent stichtte in 1623 de orde der
Zusters Franciscanessen Penitenten
Recollectinen, waartoe ook de zusters van
klooster Nazareth behoren.
In navolging van Moeder Joanna Neerinck
verlangde Bernardine voor haarzelf en haar
medezusters naar het contemplatieve kloos-
terleven en de afzondering. Voor dat Iaatste
doel liet ze vanaf 1859 muren rondom het
kloosterterrein bouwen. Ze ijverde voor de
onderhouding van de oorspronkeliike regel
en constitutidn en streefde ernaar de geest

van gebedszin, boetvaardigheid en armoede
zoveel mogeliik tot zijn recht te laten komen.
Bii herhaling vroeg ze de kerkelijke overheid
om de invoering van het slot. De toenmalige
bisschop, Mgr. Zwijsen, was geen voorstan-
der hiervan. Hij waardeerde beschouwend
leven maar achtte de actieve religieuzen in
ziin tiid van groter belang. Ondanks de wei-
gering het slot in te voeren, onderhielden de

Gemertse zusters het slot alsof ze daartoe de
strenge verplichting hadden.
Bil alle verbouwingen en nieuwbouw hield
Bernardine er steeds rekening mee alles z6 in
te richten dat het slot na toestemming van

de kerkelijke overheid direct kon worden
ingevoerd. De officiele toestemming voor het
slot heeft ze niet meer meegemaakt. Pas in

1883, na de dood van mgr. Zwijsen werd

door mgr. Godschalk het slot in Gemert inge-
voerd. Om de afzondering te benadrukken,
voorzagmen de spreekkamers van traliewerk.
Eenmaal ingetreden, was het de zusters niet
meer toegestaan ouders of familieleden te
bezoeken. Voor hen begon een Ieven van
afzondering, soberheid en onderdanigheid.
Bezoek van familieleden was - in een onver-
warmde spreekkamer voorzien van traliewerk
- wel toegestaan. Door deze barridre was een
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Het interieur van de versierde kloosterkapel op 8 mei 1948, ftort nadat de nieuwe kapelbanfzen werden qeplaatst'

gesprek vrilwel het enige contact dat moge-

lijk en toegestaan was.

De vraag dringt zich op wie het hardste door

deze strenge kloosterregels werd getroffen'

Was dat de betrokken zuster die vriiwillig

voor deze orde had gekozen en zich binnen

de kloostermuren omringd wist van geloofs'

en lotgenoten? Of waren het !uist de familie-

leden die afscheid moesten nemen van een

dierbaar familielid omdat deze strenge kloos-

terorde vriiwel geen contact toestond?
Alleen op terreinen waar dit strikt noodzake-

liik was, kwamen buitenstaanders in contact

met de slotzusters. Deze zusters op haar

beurt hadden meestal weinig idee van wat er

zich in de wereld buiten de kloostermuren

afspeelde. Voor onderling contact waren er

dageliiks twee recreatietiiden. Bovendien

mochten ze volgens de kloosterregel per iaar

tien hele en twintig halve dagen met elkaar

praten. Tevens was het toegestaan met

elkaar te praten over zaken die de werkzaam-

heden betroffen.
Naar de aard van de werkzaamheden valt

deze kloostercongregatie onder de groep van

de gemengd-actieven. lmmers, naast het

gebed was er de taak van het apostolaat in

de vorm van onderwiis en zorg voor hulpbe-

hoevenden.
Behalve koorzusters kende men ook leken'

zusters in deze congregatie. Dit stamde uit

haar comtemPlatieve oorsProng.

De lekenzusters hadden evenals de koorzus-

ters de geloften van armoede, gehoorzaam'

heid en zuiverheid afgelegd. Zii waren echter

ontslagen van de verplichting tot het koorge-

bed. In plaats daarvan baden zii een voorge-

schreven aantal Onze Vaders. Daardoor kon'

den zii de koorzusters ontlasten van het

materidle werk van alledag. Tot 1922 droegen
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