1. Binnentuin van het Moederhuis Mater Dei (foto: Stadsarchief Breda)
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 eschiedenis van het Moederhuis 
G
Mater Dei in het Brabantpark te Breda
door
Hans de Jong

Het moederhuis van de franciscanessen “Alles voor Allen” is, met zijn markante hoektoren
een opmerkelijk gebouw in Breda-Oost. Het is in 1953 gebouwd. Het klooster lag in de nabijheid van het Ignatiusziekenhuis. De zusters van het klooster werkten in de ziekenzorg en
velen van hen waren verpleegster. In mei 2017 gaat het gebouw over in handen de Nationale
Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV).1
De geschiedenis van de congregatie is genoegzaam beschreven. In 1947 publiceerde
de kapucijn Quirinus van Alphen een gedenkboek over de geschiedenis van de congregatie.2 Zestig jaar later schreef Trees Sponselee-De Meester een aanvullend werk, dat juist
deze laatste periode in beeld bracht.3 Na een kort overzicht van de geschiedenis van deze
congregatie volgt een beschrijving van het moederhuis en zijn geschiedenis. De nadruk
ligt in deze bijdrage op het gebouw en het interieur.

|

De voorgeschiedenis van de congregatie
De oorsprong van de congregatie ligt bij een groep vooraanstaande katholieke leken in
Breda. De Bredase advocaat Ludovicus Ingenhousz werd geraakt door het lot van de armen.
Samen met mr. F.J. Hoppenbrouwers en J.P. Eeltiens riep hij in 1819 een stichting in het leven
voor noodlijdende zieken. Deze stichting huurde een huis aan de Bredase Haagdijk. De stichters verklaarden nadrukkelijk dat het ziekenhuis een katholieke instelling moest blijven. Op
15 mei kocht de stichting op naam van pastoor W. Oomen, de pastoor van de statie aan de
Brugstraat, een groot pand. Dit pand, ook een voormalig gasthuis, lag ook aan de Haagdijk.
De doelgroep werd meteen uitgebreid. Ook zieke dienstboden en andere minvermogenden
konden tegen betaling verpleegd worden. De dagelijkse leiding van het ziekenhuis was in
handen van het echtpaar De Vet-Van Hasselt.
De regenten waren bang dat het ziekenhuis onder druk van het stadsbestuur een protestantse signatuur kreeg. Om dat te voorkomen boden ze het oppertoezicht over de instelling
aan de drie Bredase pastors en de kerkbesturen aan. Deze waren hierover zeer verheugd.
De instelling voorzag in een behoefte en groeide. In 1823 kocht het bestuur daarom het
naastgelegen huis aan. In 1826 overleed moeder De Vet. Catharina Brouwers verving haar.
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De regenten waren al voor het overlijden van moeder De Vet op zoek naar vervanging,
omdat zowel vader als moeder De Vet te oud voor hun taak waren. Ze benaderden actief
vrouwelijke religieuzen in het huidige België, dat toen nog met Nederland één natie vormde. Ze kregen steeds nul op rekest. Uiteindelijk kreeg Ingenhousz contact met de zusters
Penitenten-Recollectinen van Dongen. Hun overste, moeder Augustina Jansens, vond drie
jonge meisjes uit Leuven bereid de zorg voor de zieken op zich te nemen en een nieuwe
congregatie te stichten. Barbara Saelmaekers, haar zus Anne-Marie en Catharina Corbusie
kwamen in 1826 naar Breda. Er voegde zich een leek, die reeds in het gasthuis werkte, bij
hen. Zij namen de Regel van de derde orde van de H. Franciscus aan en volgden, met enkele
aanpassingen, de constituties van de penitenten-recollectinen.4 De nieuwe congregatie
viel rechtstreeks onder mgr. Van Hooydonk, de apostolisch administrator van het apostolisch vicariaat Breda. Op 8 juli 1830 begon het viertal aan het noviciaat. Zij kozen Barbara
Saelmaekers tot hun overste. Zij ging voortaan als moeder Maria Theresia van de heilige
Joseph door het leven. Op 15 augustus 1831 legden de eerste drie zusters hun professie
af in handen van apostolisch administrator Van Hooydonk. Hij werd meteen de eerste
geestelijk leider van de congregatie.

|

Expansie
Het aantal zusters nam snel toe evenals de werkzaamheden. In 1849 nam de congregatie de
zorg voor wezen op zich. Een aantal zusters vestigde zich daarom in het rooms-katholiek
weeshuis te Breda. De congregatie kocht naast het moederhuis verschillende gebouwen aan.
Om deze ontwikkeling te vereenvoudigen kreeg de congregatie een eigen rechtspersoon. Op
21 maart 1855 was de vereniging ‘Alles voor Allen’ een feit. In datzelfde jaar zetten de zusters
een stap overzee. De apostolisch vicaris van Willemstad (Curaçao) verzocht de zusters om op
dit eiland de verpleging op zich te nemen. Op 3 december 1855 werd het gasthuis geopend.
Sommige bij- of succursaalhuizen stonden aan de basis van nieuwe congregaties. In
1839 verlieten enkele zusters het moederhuis om zich in Bergen op Zoom te vestigen. Zij
splitsen zich in 1840 af en vormden de congregatie van franciscanessen van Bergen op
Zoom.5
In 1841 trokken enkele zusters naar Rotterdam om daar een weeshuis te leiden. Zij werden
in 1847 zelfstandig. Hun eerste overste werd was Lucia Dierckx. Genoemd naar hun stichteres vormden zij de congregatie van de franciscanessen van Sint Lucia, later de franciscanessen van Bennebroek. Deze congregatie ontwikkelde zich tot een onderwijscongregatie.
Op 26 december 1845 vestigden zich enkele zusters in Oosterhout. Zij splitsen zich af
en legden de grondslag voor de congregatie van de zusters van Charitas.6
Het ontstaan van de franciscanessen van de H. Elisabeth had een andere achtergrond.
Tegen het einde van de negentiende eeuw ontstond ook de vraag naar wijkverpleging.
De penitenten-recollectinen konden niet op deze vraag ingaan omdat hun constituties
het niet toestonden buitenshuis te werken. De bisschop van Breda, Henricus van Beek
besloot hiervoor een aparte congregatie op te richten. Hij stichtte in 1880 hiertoe de nieuwe congregatie van de zusters franciscanessen van de heilige Elisabeth. Hij betrok de
eerste zusters uit de congregatie “Alles voor Allen”.
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2.

Schilderij uit het jaar 1845 van de Rotterdamse schilder Johannes Antonius Canta (1816-1888). Titel van het schilderij
‘het voeden der armen’. Vermoed wordt dat de afgebeelde zuster overste Lucia Dierckx is. (foto: Stadsarchief Breda)
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Moeder Ignatia en het Ignatiusziekenhuis
In 1894 koos de congregatie moeder Ignatia tot algemeen overste. Zij bestuurde de congregatie 30 jaar in een periode van grote veranderingen. Zij begon met de bouw van een
geheel nieuw ziekenhuis aan de Leuvenaarstraat. Vervolgens liet zij het moederhuis aan de
Haagdijk ingrijpend verbouwen. De kapel werd vergroot. Daarnaast kwam er een nieuwe
keuken, een nieuwe bijkeuken, een refter en een ziekenzaal voor de zusters. Bisschop Leijten
wijdde de vergrote kapel in het jaar 1896. Tegelijkertijd bouwde de congregatie een nieuwe
operatiekamer bij het nieuwe ziekenhuis. De Haagdijk kreeg een nieuwe aanblik. Omdat het
uiterlijk van de gebouwen op de Haagdijk een onsamenhangend geheel vormde, besloot de
congregatie tot de bouw van een geheel nieuwe voorgevel.
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Over de penitenten-recollectinen zie De Jong, ‘De zusters franciscanessen van Mariadal’, met name p. 35-39.
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3. 	Panelen van een zijaltaar uit de kapel van het Gasthuis van de Haagdijk. Het zijn twee reliëfs met scènes uit het leven
van Sint Franciscus. Franciscus spreekt vijf metgezellen toe. Op het andere reliëf ligt hij op een draagbaar, omgeven door
vier metgezellen. De panelen zijn eind negentiende eeuw gemaakt in België. (foto: Stadsarchief Breda)

Onder haar bewind maakte de congregatie ook een begin met de professionalisering van de
zorg. In 1900 volgde een aantal zusters een verpleegkundige opleiding in het Wilhelmina
Gasthuis te Amsterdam. De eerste zuster kwam in 1905 terug naar Breda in het bezit van
een diploma. De specialisten deden hun entree in het ziekenhuis. De werkterreinen van de
zusters breidden zich alsmaar uit.7 In Princenhage en Zundert namen ze werkzaamheden
van andere congregaties over. In 1910 gingen de zusters geesteszieken verplegen in het
Antoniusgesticht te Leur.
Moeder Ignatia verbond haar naam aan het Bredase Sint Ignatiusziekenhuis. In 1914
kreeg het bisdom Breda een nieuwe bisschop, Adrianus Petrus Hopmans8. Deze ondernemende bisschop vond dat het ziekenhuis aan de Leuvenaarstraat niet meer voldeed aan
de eisen der tijd. Hij dwong de congregatie een nieuwe weg in te slaan door geld te lenen.
Nog tijdens de eerste Wereldoorlog, in 1917, kocht de congregatie een groot stuk grond
aan de Wilhelminasingel te Breda, juist tegenover de gevangenis. Het architectenbureau
Oomen uit Oosterhout ontwierp het gebouw. De bouw kon vanwege het tekort aan bouwmateriaal voorlopig geen doorgang vinden. Na de eerste wereldoorlog, op 29 april 1920
legde moeder Ignatia de eerste steen van het nieuwe gebouw. Vanwege het vele extra werk
dat het nieuwe ziekenhuis met zich meebracht stootten de zusters werkzaamheden af.9
Aan het ziekenhuis werd ook een opleiding voor lekenverpleegsters verbonden. Op 14
november 1922 verhuisden de eerste patiënten van het ziekenhuis aan de Leuvenaarstraat
naar het nieuwe ziekenhuis. Bisschop Hopmans verrichtte op 15 mei 1923 de officiële
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opening. De congregatie vierde haar honderdjarig bestaan in 1926. Moeder Ignatia maakte
dit jubileum als algemeeen overste mee. In 1927 legde moeder Ignatia wegens haar hoge
ouderdom haar ambt neer. Zij overleed op 2 januari 1929 in Dongen.

|

Moeder Cherubina en de bouw van een nieuw moederhuis
Zuster Cherubina volgde haar op als overste. Zij zette het beleid van haar voorgangster voort.
In 1928 kreeg het Sint Ignatiusziekenhuis een kinderafdeling, het St. Annapaviljoen. In dit
paviljoen woonden voortaan ook de leerling-verpleegsters. Zij waren verplicht een interne
opleiding te volgen. Later breidde het St. Ignatiusziekenhuis nog meer uit. In 1937 wijdde
bisschop Hopmans het Sint Rochuspaviljoen in voor de verpleging van besmettelijke zieken.
Het Sint Annapaviljoen kampte eind jaren dertig met een tekort aan ruimte. Op 24 januari
1939 vond de aanbesteding plaats van een nieuwe vleugel, het Sint Josephgebouw. Dit was
bestemd voor het vrouwelijk personeel. De lekenverpleegsters woonden gescheiden van de
dienstbodes. Tevens waren er les- en vergaderlocaties. Pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg
dit paviljoen zijn uiteindelijke bestemming.
De congregatie voerde tijdens haar regeringsperiode ook de verdere professionalisering
door. Zusters volgden kooklessen en cursussen in wijkverpleging, maatschappelijk werk,
kinderverpleging en psychiatrische verpleging. Wel hergroepeerde de congregatie haar
krachten. In 1935 verbouwde de congregatie het St. Elisabethgesticht in Zundert zodanig
dat zij haar eigen zieke en bejaarde zusters daar kon opvangen.
De Tweede Wereldoorlog was voor de congregatie een moeilijke tijd. De congregatie leed
geen persoonlijke verliezen als gevolg van de oorlogshandelingen. De materiële schade aan
gebouwen was echter aanzienlijk. Het St. Luciagesticht in Princenhage brandde op 30 oktober 1944 geheel af. Tussen 15 en 25 februari 1945 vielen V-bommen bij het Sint Annagesticht
in dezelfde plaats. Het gebouw raakte onbewoonbaar. Het St. Elisabethgesticht in Zundert en
het St. Antoniusgesticht in Leur raakten licht beschadigd. Na de Tweede Wereldoorlog stond
alles in het teken van de wederopbouw, ook voor de congregatie.
Reeds voor de oorlog bestonden er plannen om te komen tot een nieuw moederhuis. Het
moederhuis aan de Haagdijk was overbevolkt. De congregatie kon niet voldoen aan de
kerkrechtelijke verplichting de ruimtes van de reeds geprofeste zusters en de novicen te
scheiden.10 Bisschop Hopmans verleende de congregatie in 1939 toestemming om grond
aan te kopen voor de bouw van een nieuw moederhuis. Op 9 mei 1940 had de congregatie hiervoor de benodigde grond aan de Brabantlaan gekocht, in de nabijheid van het Sint
Ignatiusziekenhuis. De oorlogsplannen gooiden roet in het eten.11 Na de oorlog was het niet
eenvoudig de bouw te realiseren. Dit had allerlei oorzaken. De mogelijkheden tot nieuwbouw waren beperkt mede omdat de rooms-katholieke Kerk over een gelimiteerd bouwvolume beschikte. In het Ignatiusziekenhuis was chronisch ruimtegebrek ontstaan door
de groei van het aantal specialisten. De bouwplannen van de congregatie belemmerden de
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Sponselee-de Meester, Alles voor allen, p. 47-51.
Over het beleid van deze bisschop: Jacobs, Gaandeweg aaneengesmeed, p. 80-95.
Sponselee-De Meester, Alles voor allen, p. 53.
Over de regelingen met betrekking tot het noviciaat in het destijds vigerende kerkelijk recht zie:Van Groessen, Van Vlissingen, Het kerkelijk
recht, p. 283.
Archief Mater Dei inv. nr. 356. Brief d.d. 8-11-1948 aan de Interdiocesane Commissie van Overleg inzake den wederopbouw van R.K. Kerken
en Kerkelijke Gebouwen. Afd. Religieuzen.
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4. 	Foto in vitrinekast in Mater Dei van
algemeen overste Moeder Cherubina.
Zij legt op 14 juli 1951 de eerste steen van
het nieuwe moederhuis. Bij de verhuizing
naar het Brabantpark een jaar later blijft zij
zelf achter in het oude moederhuis aan de
Haagdijk. (foto: F. Gooskens)

verdere uitbouw van het ziekenhuis.
In de bestuursvergadering van 20
oktober 1949 hield de geneesheer-directeur van dit ziekenhuis, dr. Klein
Swormink, een indringend pleidooi
voor de belangen van zijn ziekenhuis. Het mocht niet baten. De bouw
van een nieuw moederhuis was
urgenter.12 In een brief van 8 november 1948 aan de Interdiocesane
Commissie beschrijft zr. Cherubina
de situatie in het moederhuis.13 De
geprofeste zusters (115) beschikken over één gemeenschappelijke
eetzaal, die tegelijkertijd dienst doet als recreatiezaal, een cel en een paar ziekenkamers.
Doordat het St. Luciagesticht verwoest was, moest het moederhuis ook onderdak bieden
aan de pensiongasten en de zusters van dit gesticht. Het totaal aantal inwoners van deze
instelling bedroeg 525. Bisschop Hopmans ondersteunde dit verzoek persoonlijk. Hij wees
er expliciet op dat het noviciaat van het moederhuis gescheiden moest worden. 14 Deze
noodzaak werd des te groter omdat de gemeente Breda de uitbreiding van het complex aan
de Haagdijk tegenwerkte.15 Ondanks deze lobby, beschikte de Interdiocesane Commissie
afwijzend. De commissie gaf de voorrang aan de bouwplannen van ordes en congregaties die
ernstig onder de oorlog geleden hadden. 16 De andere religieuze congregaties kregen wel de
toezegging dat ze in 1950 over een eigen bouwvolume konden beschikken. In 1950 kwam de
toestemming toen wel af 17 De zusters konden beginnen. Ze realiseerden de nieuwbouw niet
op hun eerder gekocht perceel aan de Brabantlaan. Omdat de uitbreidingsplannen van de
gemeente waren gewijzigd was deze grond niet meer beschikbaar.18 In augustus 1950 kocht
de congregatie van de gemeente een bouwterrein tussen de Verlengde Ignatiusstraat en de
Molenley met een omvang van 6830 vierkante meter.19

|

Het gebouw
Op 28 augustus 1950 vond de aanbesteding van het gebouw plaats. Ir. B. Oomen uit
Oosterhout was de architect. De bouw werd gegund aan de gebroeders Struycken te
Tilburg.20 Zij schreven in voor fl 1.804.000,--. Architect Oomen ontwierp een gebouw in de
stijl van de Delftse School met een sobere uitstraling. Het gebouw is opgetrokken in rode
baksteen. Het vierkante hoofdgebouw telt vier verdiepingen. Het omgeeft drie binnenhoven
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5. 	Klooster van de congregatie ‘Alles voor Allen’ in het Brabantpark te Breda. Gebouwd in de jaren 1951-1952. Het gebouw
staat op de monumentenlijst. (foto: Stadsarchief Breda)

waarvan één binnentuin. De ingang werd gemarkeerd met een raam in een natuurstenen
lijst. ’Het interieur is ambachtelijk uitgevoerd met muren van schoon metselwerk. Het koor
van de rechthoekige kapel is georiënteerd op het oosten en gebouwd in basilicastijl. De kapel
heeft een toren op de westkant. De toren is bekroond met een steil, geknikt schilddak, belegd
met Hollandse pannen. Het complex dankt aan deze toren de bijnaam Kremlin’.
De eerste steenlegging vond plaats op 14 juli 1951. Op 14 november verhuisden de eerste
zusters naar het nieuwe moederhuis. Een maand later, op 18 december 1952 zegende mgr. J.
Baeten het klooster en de kapel in. De kerkwijding werd echter gevierd op 21 juli.
Het oude moederhuis op de Haagdijk bleef in gebruik als bejaardenhuis voor zowel
echtparen als alleenstaande mannen en vrouwen. Sponselee-De Meester tekent aan dat
het afscheid zwaar viel, ook voor de achterblijvers. Velen hadden zich op het kerkplein
verzameld waar de vertrekkende zusters zich verzamelden en in de bus stapten om naar
het nieuwe moederhuis te gaan. De rector van het oude moederhuis, rector Lemmens,
12
13
14
15
16
17
18
19
20

S ponselee –De Meester, Alles voor allen, p. 79-80.
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Archief Mater Dei inv. nr. 351. Brief van de Gemeente Breda aan de Moeder Overste van het Rooms-Katholiek Gasthuis d.d. 9 augustus 1950.
Sponselee- de Meester, Alles voor allen, o.c. p. 80.
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bleef achter evenals de generaal-overste zuster Cherubina. Zij had zich, al voor de verhuizing, teruggetrokken uit het bestuur en had toen de wens geuit in het oude moederhuis
te blijven. Zij werd opgevolgd door moeder Wilhelmina (Elisabeth Petronella van Gool).
Bisschop Baeten benoemde mgr. Dr. W.M.J. Koenraadt tot rector van het moederhuis. Hij
combineerde dit met het ambt van vicaris-generaal van het bisdom Breda.21

6. 	De noviciaatskapel in het moederhuis Mater Dei gelegen tegen de Ignatiusstraat. De novicen leefden in een
afzonderlijke vleugel van het klooster met een eigen kapel. In 1986 wordt deze kapel in hoogte gehalveerd om nieuwe
kamers te kunnen maken. De glas-in-loodramen zijn afkomstig van hun opgeheven klooster op Curaçao en geven
episodes uit het leven van Sint-Franciscus weer. (foto’s Stadsarchief Breda)
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De bewoning van het moederhuis
Binnen het geheel van de congregatie vormden de zusters van het moederhuis geen grote
communiteit. Op 1 januari 1954 werd het moederhuis bewoond door 24 geprofeste zusters,
16 novicen en postulanten, de rector en één inwonende dame. Op 1 januari 1965 verbleven 20 eeuwig geprofesten in het moederhuis, drie tijdelijk geprofesten, vier novicen en
drie postulanten buiten de rector. 22 De grootste groep (109) woonde in Zundert terwijl
de communiteit die in het Ignatiusziekenhuis woonde 81 leden telde. De zusters van het
moederhuis waren vooral belast met bestuurlijke taken. In twee groepen kwamen de zusters
uit de buitenhuizen voor hun jaarlijks retraite naar het moederhuis. Daarnaast vonden er
allerlei vergaderingen en bijeenkomsten van andere organisaties plaats. De zusters verhoopten van de bouw van het moederhuis een nieuw elan. Kort na de oorlog steeg het aantal
roepingen met als hoogtepunt 24 professies in 1947. Daarna daalde het om in de jaren vijftig
niet meer boven de tien uit te komen.23 De novicen en postulaten leefden in een afzonderlijke vleugel en beschikten over een eigen kapel. Sponselee-De Meester beschrijft het verloop
van het noviciaat.24 Bij intrede kwamen jonge vrouwen in het postulaat. Deze periode duurde in de regel zes maanden maar kon met zes maanden worden verlengd. Tijdens deze periode droeg de postulante wereldse kleding. Begin jaren vijftig bestond deze uit een zwarte jurk,
zwarte kousen en schoenen en een zwarte sluier met wit randje. Bij geschiktheid werd de
vrouw toegelaten tot het noviciaat. Dit duurde één niet onderbroken jaar. Bij de aanvang van
het noviciaat werd de kandidate gekleed en ontving ze haar kloosternaam. Na het noviciaat
legde de religieuze haar tijdelijke geloften af en na drie jaar haar eeuwige.
In de jaren vijftig veranderde de opzet van het noviciaat. De kandidate was één week aspirant, daarna een half jaar postulante en vervolgens twee jaar novice. Na het noviciaat volgde
de tijdelijke geloften voor de periode van drie jaar.
De zusters volgden een strikte dagorde. Ze stonden om 5.00 uur op. Vervolgens mediteerden ze en deden hun ochtendgebed. Na het ochtendgebed ruimden ze hun cel op.
Om 7.00 uur begon de heilige Mis. Na de Mis ontbeten de zusters en gingen dan aan het
werk. Om 12.00 uur volgde het middagmaal. Tijdens deze maaltijd las een zuster voor uit
een godsdienstig boek. Daarna ging men weer aan het werk. Om drie uur overwoog men
het lijden en sterven van Jezus Christus. Bij het avondeten om 19.00 uur was er weer een
geestelijke lezing. Na het bidden van de completen en een persoonlijk gewetensonderzoek
ging iedereen naar bed. Om 21.30 uur sloot de dag af. Sponselee-De Meester tekent aan dat
deze dagorde in het ziekenhuis was aangepast vanwege het werk.25
Dit model bestond tot de jaren zestig. Onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie
veranderde het kloosterleven ingrijpend. Het bestuur van de congregatie nam de uitvoering
van de besluiten van dit concilie voortvarend ter hand en richtte al in 1965 een oriëntatiegroep op om een vernieuwingskapittel voor te bereiden. Er kwamen bezinningsweken
over verschillende vragen van het kloosterleven. Op 30 juni 1967 installeerde het bestuur
zes commissies om het vernieuwingskapittel voor te bereiden. Dit kapittel begon op het
Pinksterfeest van 1968. Een van deze commissies, de commissie projecten onderzocht de
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Sponselee-De Meester, Alles voor allen, p. 73-74.
Sponselee-De Meester, Alles voor allen, p. 75.
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werkzaamheden van de congregatie. Ze bekeek welke projecten en eigendommen de congregatie kon afstoten. Dit omdat de maatschappelijke omstandigheden en de opvattingen
over het religieuze leven sterk gewijzigd waren. De congregatie kreeg ook te maken met
een sterke vergrijzing. Het aantal bejaarde zusters nam toe terwijl slechts weinigen de stap
naar het klooster zetten. Veel werk kon ook door leken worden gedaan. Sommige projecten
waren te gecompliceerd om enkel door religieuzen geleid te worden. Sponselee-De Meester
merkt ook op dat de financiële lasten van verschillende instellingen zo waren toegenomen dat de congregatie te weinig armslag had voor andere en nieuwe activiteiten.26 Om
die reden was al in 1966 het bestuur van het Ignatiusziekenhuis overgedragen aan leken.
Na het vernieuwingskapittel, in december 1968, begonnen de onderhandelingen tussen de
congregatie en de stichting Sint Ignatiusziekenhuis over de overname van het ziekenhuis.
Deze overname vond in februari 1971 plaats. Het bleek dat veel zusters een scheiding tussen
Werk- en leefmilieu wensten. In de congregatie betreurden veel zusters het verzwakken van
de gemeenschapszin. Een groot deel toonde zich voorstander van kleine leefgroepen. Binnen
deze leefgroepen hadden de zusters meer tijd voor elkaar. In 1967 verhuisde de communiteit
van het Sint Ignatiusziekenhuis naar het moederhuis. Het vernieuwingskapittel had meer
gevolgen voor de bewoning van het moederhuis. In 1968 verlieten de novicen het moederhuis en gingen wonen in een huurhuis aan de Octave van Rijsselberghestraat in de wijk
Hoge Vught. Binnen de gemeenschap van het moederhuis ontstonden verschillende leefgroepen. Sponselee-De Meester noemt de Ignatiusgroep en de Klimopgroep, die bestonden
uit zusters die van het Sint Ignatiusziekenhuis gekomen waren.27 Oudere zusters maakten
deel uit van de Alvernogroep. De Thuisfrontgroep was bestemd voor zusters die uit de missie
waren teruggekeerd. Deze groep ontving ook de missiezusters die op vakantie waren in hun
moederland. In de Maranathagroep leefden veelal jongere zusters die wilden experimenteren. Deze groep kreeg een plaats in het naast het moederhuis gelegen bisschopshuis. De
zusters die al langer in het moederhuis leefden, werden lid van de Maria Mater Dei-groep,
later de Claragroep. Deze groepen hebben lang bestaan. Sponselee-de Meester meldt dat in
2005 enkel de Claragroep wegens het teruglopend aantal zusters was opgeheven. De leden
van deze groep werden verdeeld over de andere groepen.
In 1971 nam rector Koenraadt afscheid van het moederhuis. Vanaf dat moment was er
geen inwonende rector meer.

|

Verbouwing in 1986
Door het afstoten van andere kloosters en werkzaamheden nam het moederhuis een
steeds centralere plaats in binnen de congregatie. Op 12 november 1985 telde de congregatie 310 zusters. Van hen woonden er 79 permanent in het moederhuis en 7 zusters in de
Maranathagroep. Zestien zusters verbleven regelmatig doch niet altijd in het moederhuis.
Zij beschikten wel over een kamer. Om aan de behoeften van de verouderende groep te
voldoen besloot het bestuur van de congregatie in het begin van 1986 tot een ingrijpende
verbouwing. Dit hing, zo schreef het bestuur in een notitie, samen met de veranderende
leefwijze van de zusters. 28
Vroeger beschikten zij enkel over een slaapkamer. Nu hebben de meesten behoefte
aan een eigen ruimte voor zelfstudie, bezinning en activiteiten die in verband staan met
hun werkzaamheden. Het bestuur stipuleerde nadrukkelijk dat het niet de bedoeling was
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dat het moederhuis een kloosterbejaardenoord werd maar een tehuis voor oudere vitale
zusters die maatschappelijk actief zijn. Daarbij moest de functie van moederhuis behouden blijven. De ruimtes die daarvoor nodig waren zoals de werkkamers voor het bestuur,
kantoren voor het personeel en zalen voor retraites en conferenties waren grotendeels op
de begane grond gesitueerd. Het bestuur stelde voor om daar geen veranderingen aan te
brengen. Het architectenbureau Oomen tekende voor de verbouwing. Het streefde ernaar
de oorspronkelijke sfeer van het klooster te behouden. De kleine kamertjes op de eerste en
tweede verdieping werden vervangen door woon- en slaapruimten met een eigen sanitaire
voorziening. Van drie kamers werd één gemaakt. Alle kamers lagen aan een zijde van de
gang. De noviciaatskapel op de eerste verdieping werd in hoogte gehalveerd zodat de gang
op de tweede verdieping door kon lopen. Daar ontstond ruimte voor logeerkamers. In het
gebouw verdwenen de zware deuren.

|

Recente ontwikkelingen
Buiten de zusters woonden ook enkele priesters in het moederhuis. Na zijn emeritaat in 1994
verhuisde bisschop Ernst naar het moederhuis. In 1993 bouwde de congregatie een nieuw
verzorgingshuis op de terreinen van het moederhuis, de Leystroom. Het Elisabethklooster
in Zundert werd afgestoten. Geleidelijk aan verhuisden zusters uit het moederhuis naar de
Leystroom zodat delen van het complex leeg kwamen te staan. In 2003 vestigde zich een
communiteit van de franciscanessen van de Heilige Elisabeth in het moederhuis. De groep
telde 37 zusters. Deze zusters bewoonden een afzonderlijk gedeelte met een eigen kapel.
Zij behielden hun leven in communiteit. Wel werd het moederhuis aangepast. Er kwamen
afzonderlijke ingangen en de hoofdingang kreeg een helling.
In de bibliotheek werd ruimte vrijgemaakt voor de collectie van de franciscanessen
van de Heilige Elisabeth.29 Helaas bleken de verschillen tussen de beide congregaties te
groot zodat in 2010 de franciscanssen van de Heilige Elisabeth hun intrek namen bij de
catechisten aan de president Kennedylaan te Breda.30 Voor de franciscanessen van Mater
Dei werd het moederhuis te
groot. Er werd gezocht naar
een herbestemming voor
het monumentale gebouw.
In eerste instantie onderzochten de zusters samen
met woningcorporatie
Laurentius naar de mogelijkheid om zorgwoningen
in het klooster te realiseren.

7. 	Bibliotheek van het klooster. (foto:
Stadsarchief Breda)
26
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Sponselee-De Meester, Alles voor allen, p. 147.
Sponselee-De Meester, Alles voor allen, p. 153.
Archief Mater Dei inv. nr. 390.
Archief Mater Dei inv. nr. 417.
BN/De Stem 30-10-2010.

158 Geschiedenis van het Moederhuis Mater Dei in het Brabantpark te Breda

Men overwoog dit te combineren met een buurtfunctie. Men schatte dat er ruimte was voor
veertig tot vijftig appartementen. Intussen dienden zich ook andere gegadigden aan. De
wijkraad van Breda-Oost wilde een brede school in het pand vestigen, terwijl de nabijgelegen
Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) het klooster wilde aankopen voor
haar campus.31 De zusters hadden aanvankelijk een voorkeur voor ouderenhuisvesting
omdat dit lag in de lijn van hun eerdere werkzaamheden. In januari 2013 bestemde de
gemeente het gebouw tot gemeentelijk monument. Even later, in mei 2013, sloten de NHTV
en de congregatie een overeenkomst waarbij de NHTV het gebouw overnam.32 In mei 2017
begint de NHTV met de verbouwing van het kloostercomplex. De niet-religieuzen in de
Leystroom verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum aan de Lage Kant. De bewoners van
het moederhuis betrekken de Leystroom.33 De religieuzen die daar al wonen blijven daar.

|

Kunst in het moederhuis
Het klooster is sober uitgevoerd. Dit komt ook tot uiting in de ornamentiek. Het klooster
bezit geen uitzonderlijke kunstwerken. Wel zijn er kunstobjecten die nauw samenhangen
met de geschiedenis en de spiritualiteit van de congregatie.
In het moederhuis bevinden zich twee kapellen, een voor de communiteit van het
moederhuis en een die oorspronkelijk diende als noviciaatskapel. Momenteel komt de
communiteit in deze kleinere Franciscuskapel bijeen voor de dagelijkse gebedsvieringen.
De voornaamste kapel in het moederhuis telt ongeveer 210 zitplaatsen en is sober
ingericht. Er is goed zicht op het priesterkoor. Het interieur dateert grotendeels uit de

8a. 	De grote kapel van het klooster met 210 zitplaatsen. (foto’s: Stadsarchief Breda)
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8b. De ramen in de kapel beelden de vijftien geheimen van de rozenkrans uit. (foto’s: Stadsarchief Breda)

bouwperiode. Het hoogaltaar is vervaardigd door atelier Koldewey uit Helvoirt. Aan de
voorzijde bevindt zich een reliëf met een ster, een olielampje en een kruikje, een verwijzing naar de parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden die wachten op de bruidegom
(Mt. 25,1-13). In de jaren zestig is het priesterkoor heringericht. Restanten van de oude
communiebanken zijn verwerkt in het celebratiealtaar en de twee lezenaars. Het siersmeedwerk is ook afkomstig uit het atelier Koldewey. Het smeedwerk van de lezenaars
is gedecoreerd met de eucharistische symbolen van druiventrossen en korenaren. De
zijaltaren zijn toegewijd aan de heilige Maria en de heilige Franciscus van Assisi. Het
Mariabeeld is gemaakt door de Bossche beeldhouwer Anton van Bokhoven (1881-1959).34
Het gipsen Franciscusbeeld is een product van de Venlose beeldenfabriek van Gerard
Linssen. De herkomst van dit beeld is onbekend.
In deze grote kapel hangt een eenvoudige houten kruisweg. Er zijn geen afbeeldingen, de teksten van de staties staan op houten kruisjes. De ramen van de kapel stellen de
vijftien geheimen van de rozenkrans voor. Het Bredase atelier Wuisman tekent voor het
ontwerp. Naast deze ramen is er één gewijd aan het geheim van de Drievuldigheid. Het
orgel is in 1953 gebouwd door de Gebroeders Vermeulen uit Weert.

31
32
33
34

P alko Peeters, Klooster in beeld voor wooncomplex, in BN/De Stem 5 oktober 2010.
BN/De Stem 17-5-2013.
https://www.breda.nl/gemeente/nieuws/persberichten/college-stemt-in-met-plan-voor-woonzorgvoorziening-lage-kant-in-breda geconsulteerd op 20 december 2016.
Over Anton van Bokhoven zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Atelier_Van_Bokhoven_en_Jonkers geconsulteerd op 6 maart 2017.
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De noviciaatskapel bezit 10
glas-in-lood ramen met voorstellingen uit de Fioretti van
Sint Franciscus, een verzameling legenden over deze heilige
die in de veertiende eeuw is
samengesteld. Op enkele ramen
zijn naast afbeeldingen van de
Fioretti ook episodes uit het
leven van franciscaner heiligen
uitgebeeld. De glazenier Henk
Asperslagh (1906-1964) heeft de
ramen in 1950 vervaardigd voor
de zusters in Curaçao. Toen de
grootste groep rond 1970 het
eiland verliet, namen zij de
ramen mee naar Nederland. Na
de renovatie van de vroegere
noviciaatskapel in 1987 zijn
deze ramen hier bevestigd.35

9.

Kruisweg in de novicitaatskapel van een Afrikaanse kunstenaar.
(foto’s Frans Gooskens)

Verspreid over het gebouw
bewaart de congregatie nog
enkele interessante kunstwerken. Vermeldenswaard zijn het
beeld van Maria Mater Dei en
het beeld van Franciscus met
vogel en lam van Antoon van
Bokhoven die bij gelegenheid
van de bouw van het klooster
in 1953 gemaakt zijn. In het
gebouw bevindt zich ook een
beeld van een zwangere Maria
van de hand van de Breskense
priester-kunstenaar Omer
Gielliet. 36 Enkele interieurstukken zijn afkomstig uit de
kapel van het Gasthuis van de
Haagdijk. Het gaat om panelen
van een zijaltaar. Twee reliëfs
stellen scènes uit het leven van
Sint Franciscus voor. Franciscus
spreekt vijf metgezellen toe. Op
het andere reliëf ligt hij op een
draagbaar, omgeven door vier
metgezellen. Het gaat waar-
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10. Twee beelden van Antoon van Bokhoven uit 1953: Maria Mater Dei en
Sint Franciscus met vogel en lam. (foto’s: Stadsarchief Breda)

schijnlijk om zijn transitus, zijn sterven in de kapel van Portiuncula. Een ander reliëf, ook
afkomstig van een zijaltaar, bevat voorstellingen van de annunciatie en de visitatie. Beide
neogotische altaren zijn eind van de negentiende eeuw gemaakt in een Belgisch atelier.
Enkele schilderijen houden nauw verband met de geschiedenis van de congregatie. In 1845
schilderde de Rotterdamse schilder Johannes Antonius Canta (1816-1888) het schilderij ‘het
voeden der armen’37 Het schilderij (zie afb. 2) geeft een indruk van het armoedig interieur
van Rotterdamse arbeiderswoningen maar beeldt ook een zuster in de oorspronkelijke kledij
van de congregatie af met het scapulier van de penitenten-recollectinen. Sommige zusters
vermoeden dat het gaat om zuster Lucia Dierckx, de stichteres van de franciscanessen van
Sint Lucia, later de franciscanessen van Bennebroek.38 Nauw verbonden met de geschiedenis
35
36
37
38

Over de afbouw van het werk in Curaçao zie Sponselee-de Meester, Alles voor allen, p. 79-96.
Het beeld wordt niet vermeld in de overzichtstudie over het werk van Omer Gielliet van Ton Bakker. Ton Bakker, Omer Gielliet.
De Nood, Van Schooten, Ik geef om jou. p. 12.
Mondelinge mededeling zuster Theodosia.
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11. Schilderij van de Bredase advocaat Ludovicus Ingenhousz (1778-1861). Samen met mr. F.J. Hoppenbrouwers en J.P. Eeltiens
roept hij in 1819 een stichting in het leven voor noodlijdende zieken. Later is hij president van het College van Regenten van
het gasthuis aan de Haagdijk. (foto: F. Gooskens)

van de congregatie zijn de portretten van mr. Ludovicus Ingenhousz van de hand van de
Bredase schilder J.F. Hütten uit 1850 en zijn neef Johannes Josephus Ludovicus Ingenhousz
(1811-1882). Hij was wethouder in Breda en volgde in 1861 zijn oom op als hoofd van het
college van regenten van het gasthuis aan de Haagdijk in Breda. Izaak Schouman (18011878) vervaardigde de portretten van Antonius Hermanus Arnoldus Franciscus Meyer en
zijn echtgenote. Izaak Schouman was tekenleraar aan de Koninklijke Militaire Academie.
Daarnaast werkte hij als portrettist.
Op 14 november 2002, bij het 175-jarig bestaan, ontving de congregatie een bronzen beeldje.
Het was het beeld van een mantel met lange mouw en kraag. Op de mantel staat de tekst:
‘I give you warmth’. Het beeld symboliseert de liefdevolle zorg waarmee de zusters zieken
verpleegd hebben en zo warmte aan de naaste gegeven hebben. Het is deze warmte die veel
inwoners van Breda zich herinneren als ze aan de franciscanessen van Mater Dei denken.
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12. Bronzen beeldje aanwezig in het moederhuis uit het jaar
2002 van een mantel. Op de mantel staat de tekst: 'I give you
warmth'. Initialen van de maker: CRO. (foto: F. Gooskens)
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