EEN TOER LANGS BOSSCHE KLOOSTERS
2021 is door Erfgoed Brabant uitgeroepen tot
jaar van het kloosterleven. In ’s-Hertogenbosch
komt net daarvoor het boek ‘Twee eeuwen
dienstbaar en barmhartig’, ‘Congregaties en
orden in de 19e en 20e eeuw in
2/3
’s-Hertogenbosch’ uit. In dit boek wordt de
geschiedenis beschreven van de 25 religieuze groeperingen, die zich in die periode
verdienstelijk hebben gemaakt in de gezondheidszorg, in het onderwijs, het sociaalmaatschappelijk leven en in het pastoraat in de stad. Voor de meesten geldt dat hun taak
erop zit; zij hebben zich veelal teruggetrokken in rust- en verzorgingshuizen.
In deze toer kunt u wandelen of fietsen langs de plaatsen in de stad van waaruit zij hun
heilzame werk hebben gedaan en waar ze hebben gewoond. Soms woonden zij niet in een
klooster, maar was hun convent in de instelling waar zij werkten. Veel gebouwen kregen een
andere bestemming, andere zijn gesloopt en herbouwd.
De route wordt aangeduid door een letter; de kloosters met een cijfer. Hoewel het begin- en
eindpunt op de Parade liggen, is de route uiteraard op elk punt op te pakken. Op een zeker
punt kunt u de route afbreken ( dat is na ongeveer 2 km) en teruggaan naar het beginpunt.
Later kunt u dan het tweede deel van de route afleggen. Dit deel is ongeveer 3 km.
(Let op: bij G. is de Zusters van Trierstraat wellicht nog niet klaar. Ga dan via Zuid
Willemsvaart en Tolbrugstraat naar de Pastoor de Kroonstraat. Links komt u bij het
klooster van de Zusters van Carolus Borromeus; rechts gaat de route verder.)
ROUTE:
A. We starten, met uitzicht op de St. Jan, op de Parade: langs de terrassen, naar de
Torenstraat. Tegenover de toren van de St. Jan ligt het gebouw waar vroeger het 1e
Fraterhuis van de Fraters van Tilburg (1) was gevestigd. Ga verder tot de hoek met de
Hinthamerstraat: nu Stadsbibliotheek, vroeger het Oude mannen en -vrouwenhuis en het St.
Josephgesticht (2, 3).
1. Fraterhuis De Zoete Moeder. Dit was de 1e vestiging van de Fraters van Tilburg in
de stad in 1862. In dit pand en later in de belendende panden hadden zij een
schooltje.
2. In het Oude mannen en-vrouwenhuis werkten en woonden de Zusters van
Barmhartigheid (Ronse). Het was een eerste
vorm van bejaardenzorg in de stad. In 1958
werd het huis verplaatst naar het eind van de
straat: het heette St. Antoniegaarde. 6
3. In de vleugel op de hoek met de St.
Josephstraat woonden arme mannen en
jongens in het St. Jozefgesticht. De broeders
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van O.L. Vrouw van
Lourdes (Dongen) hadden
hier de leiding.
4
5

B. In de Hinthamerstraat gaat u de 1e straat rechts, St. Janskerkhof, tot, linksaf: Choorstraat.
Hier op de hoek van de Choorstraat/Papenhulst is het klooster van de Zusters van de
Choorstraat (4). Ga naar de hoek van de Papenhulst en loop daar een tiental meters in en
bezie de overkant: het voormalig ziekenhuis St. Joan de Deo (5) en het Sint Janscentrum, dat
was vroeger het Fraterhuis. (6).
4. De Zusters van de Choorstraat bewoonden een groot complex met kapel op de hoek
met de Papenhulst. Daar waren ook scholen, o.a. Kweekschool Concordia. De zusters
waren vooral actief in het onderwijs en nu in de 3e wereld. Een deel van het klooster is
verbouwd tot appartementen. Nu is het klooster
gevestigd op Papenhulst 5.
5. Voormalig ziekenhuis St. Joan de Deo, gesticht door de
Broeders van Joannes de Deo. De broeders verpleegden
mannen en jongens. Het ziekenhuis bestond tot 1970.
Het gebouw werd daarna gekraakt.
7
6.Het voormalige Fraterhuis van de Fraters van Tilburg.
De architect J. Duynstee ontwierp dit statige gebouw. De
fraters gaven onderwijs op veel Bossche jongensscholen.
De fraters woonden hier tot 1987. Daarna vestigde het Sint Janscentrum, het
seminarie, zich hier.
C. Keer terug naar de hoek Choorstraat/Papenhulst en vervolg door de Clarastraat: aan de
rechterkant bevindt zich het voormalig Claraklooster (7). Daarna op het eind, rechtsaf
Hinthamerstraat. Enkele tientallen meters aan de linkerkant: het klooster van de Zusters van
Tilburg (8) (tegenover de, voormalige, St. Jacobskerk; nu Jeroen Bosch Art Centrum).
D. Iets verderop aan de rechterzijde een groot wit gebouw: de gevel
van Reinier van Arkel (9,10). Volg deze straat tot het eind: de zijgevel
van Antoniegaarde en de kapel.
JBAC/St. Jacobskerk 8
7. In het Claraklooster woonden
de Ongeschoeide Karmelietessen
ofwel Theresiaantjes. Dit was in
de 19e eeuw (vanaf 1872) het
enige slotklooster in de stad. De
zusters leefden een zeer sober
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bestaan in een eenvoudig klooster. Nu is
het een wooncomplex.
8. De Zusters van Tilburg, gesticht in 1832
door Mgr. J. Zwijsen, woonden in dit
klooster. Achter deze gevel strekte zich een
complex van scholen uit tot aan het kanaal.
De zusters leidden hier ook het
Agnesgesticht voor arme vrouwen en
meisjes.
11
9/10. Psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel. Vanaf 1853 woonden en werkten
hier 2 congregaties. Bij de vrouwenafdeling waren dat de Zusters van Barmhartigheid
(Ronse) en bij de mannen de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes (Broeders van
Dongen). Achter deze gevel bevindt zich een groot psychiatrisch ziekenhuis. Een
tweede, nieuwere, ingang is in de Bethaniestraat.(12)
11. In Antoniegaarde werkten de Zusters van Ronse. Vóór de huidige bouw woonden
de zusters in een deel links van de kapel. De zusters stopten daar in de jaren ’70. Van
de kapel resteert enkel de gothische gevel.
E. We keren om en gaan de Hinthamerstraat een stuk
terug tot, links, de St. Jacobsstraat. Op het eind ziet u aan
de linkerkant nog een gevel en ingang van Reinier van
Arkel. (Bethaniestraat) Het gebouw hiernaast is de oude
middeleeuwse St. Jacobskerk, nu het Groot Tuighuis.
We gaan rechtsaf, achter de St. Jacobskerk door, een
stukje Bethaniestraat en weer rechts: Mgr. Prinsenstraat.
12.--> Bij een uitbreiding van Reinier van Arkel in de jaren ’30 werd dit deel
aangebouwd. Het was de ingang van de mannen. Boven de ingang lag de nieuwe
kapel.
F. U gaat naar links, een klein stukje Hinthamerstraat. Daarna naar rechts: Schilderstraat. Bij
de Binnendieze gaat u naar links. U passeert het Carnavalsmuseum, gaat via een hofje, de
Zusters van de Orthenpoort-- hier was vroeger een groot nonnenklooster-- naar rechts,
Jeroen Bosch Tuin. Via in Den Boerenmouw naar links het Redemptoristenpad. Dit straatje
komt uit in de St. Josephstraat.
Hier kunt u kiezen: vindt u het ver genoeg dan gaat u naar links naar de Parade, het
beginpunt. En maakt u een tweede keer de wandeling af.
Vervolgt u uw weg dan gaat u rechts:
De voormalige St. Josephkerk en het aanpalend klooster
(13). Aan de overkant waren scholen
van de Fraters van Tilburg, o.a. de Bisschoppelijke
Kweekschool en een Fraterhuis. (14)
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13. Klooster en kerk van de Paters Redemptoristen.
De paters hielden volksmissies in parochies en
preekten veelal. Architect A. van Veggel ontwierp het
complex. In de kerk werd de Orangerie gevestigd; in
het klooster kwamen appartementen. Na 1945
stichtten de paters een nieuwe parochie in Boschveld
(West I).
14
14. Scholen en Fraterhuis van de Fraters van Tilburg. De Bisschoppelijke Kweekschool
en het Fraterhuis werden gesloopt. De andere scholen kregen een andere
bestemming.
G. Volg de St. Josephstraat tot het Kardinaal van Rossumplein. De kardinaal staat op het
plein: hij was Redemptorist! Ga op het plein naar links en weer links: de Nieuwstraat in.
Meteen 1e straat rechts: Chirurgijnstraat. Ga daarna links, de Zusters van Trierstraat, tot de
oude gebouwen van het voormalige GZG: het klooster van de Zusters van Carolus Borromeus
(15). Dit gebouw ligt aan (een uitloper van) het Burgemeester Loeffplein: volg tot de Pastoor
de Kroonstraat en ga hierin.
15. Het Stergebouw, de kapel en het Klooster van de Zusters van Carolus
Borromeus werden bij de afbraak van het
GZG-complex bewaard. De zusters werkten
hier vanaf 1880. Zij hebben een grote rol
gespeeld in de ontwikkeling van de
gezondheidszorg.
16. Een 2e communiteit van de Zusters van
Carolus Borromeus was aan de Jan
Heinsstraat. Hier stichtten zij vanaf 1876 het
Carolusgesticht/ Carolusziekenhuis. Het ziekenhuis werd verplaatst naar de Herven in
Noord. Hier betrokken de zusters ook een nieuw klooster: Hervensebaan.
H. In de Pastoor de Kroonstraat neemt u het eerste straatje links: het (Verlengde) Eerste
Straatje van Best. U komt voorbij een parkje met een beeld van St. Petrus. Het beeld is
afkomstig van de gesloopte St. Pieterkerk, die hier in de buurt stond. Dit straatje, het Eerste
Straatje van Best komt uit in de Orthenstraat: hier naar links tot de Visstraat.
I. Ga hier rechts. De Visstraat helemaal uitlopen; over de Stationsbrug gaan we links, Van der
Does de Willeboissingel, tot het klooster aan de rechterkant. Hier woonden meer dan een
eeuw de Kapucijnen, nu Franciscanen. (18): het is het Stadsklooster San Damiano.
18.--> De Minderbroeders Kapucijnen werkten en
woonden hier van 1898 tot 2018. Een schenking van
mej. Dorothea van Beugen maakte de bouw
mogelijk. De broeders werkten in allerlei vormen
van pastoraat. Een periode waren zij deel van de
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parochie Binnenstad. Opmerkelijk zijn de beelden
van Franciscus en Christus in de gevel.
Mariënburg
J. Iets verder steken we de fietsbrug over en staan voor een
groot voormalig kloostergebouw: de Mariënburg. Dit was
het moederhuis van de Zusters van JMJ.(19) Het is nu
onderdeel van de Universiteiten van Eindhoven en Tilburg.
19. De Zusters van JMJ, een onderwijscongregatie, stichtten hier hun Moederhuis en
diverse scholen, o.a. een kweekschool. Het complex liep door tot aan de Postelstraat
en omsluit een mooie tuin.
De architect van het hoofdgebouw was J.H. van Groenendael.
K. Rechts van het complex nemen we de Berewoutstraat tot de Vughterstraat, ga links, en
daarna rechts: de St. Jorisstraat. Op de hoogte van de 1e zijstraat, Keizerstraat, ligt rechts het
voormalige bejaardenhuis St. Jan Baptist. (20) Dit huis stond o.l.v. de Zusters van Ronse.
20. Huize St. Jan Baptist werd gesticht in 1895 als pension voor oudere dames. Later
richtte men zich op bejaarde gerepatrieerden. De Zusters van Ronse werkten hier tot
1972. In 1978 werd een nieuw huis gesticht in Aa-wijk Oost.
St. Jan Baptist
L. We gaan links de Keizerstraat in tot: rechts een gebouw
waar jaren een weeshuis (21) in gevestigd was, en nu een
kantoor. Lang geleden was het een stadspaleisje.
O. Op het eind linksaf: Wolvenhoek en Achter ‘t Wild Varken,
nr.11. Het voormalig klooster Koningin Anna werd bewoond
door de Weense Zusters (22). Het pand is nu deel van het
Stadskantoor.
21. Het Weeshuis aan de Keizerstraat kende een afdeling voor meisjes en een voor
jongens. De Zusters van de Choorstraat hadden de leiding over de meisjes. De jongens
werden begeleid door, aanvankelijk, de Broeders van Maastricht en later door de
Broeders van Dongen.
22. De Weense Zusters kregen dit pand van Mej. Van Beugen. De zusters werkten
vooral in de thuiszorg. In 1951 vertrokken zij naar Bakel.-->
M. Einde straat: rechtsaf, Achter het Stadhuis. Daarna rechts:
Verwersstraat en 1e straat links, Lange Putstraat. Op het eind links
het Bisschopshuis.(23) Hier werkten
en woonden gedurende een korte
periode enkele Missiezusters van
het Kostbaar Bloed.
23. Een kleine groep Missiezusters
van het Kostbaar Bloed werkten een
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periode in het Bisschopshuis in de facilitaire dienst. Ook in het
St. Janscentrum, het seminarie, aan de Papenhulst was een
groepje zusters actief van 1987 tot 2007.
Bisschopshuis

Hier eindigt de toer langs plaatsen waar religieuzen in de stad actief waren. In de wijken
buiten het centrum en in Rosmalen en Nuland zijn ook nog verschillende voormalige
kloosters te vinden. Ze zijn niet in deze toer opgenomen.
De plaats waar de meeste religieuzen op dit moment wonen is het rusthuis van de Zusters
van de Choorstraat, St. Jozefoord, in Nuland. Hier hebben verschillende congregaties een
goed verzorgde plek voor hun leden gevonden.
De route voor u uitgestippeld:

Vragen over deze wandeling?
Neem contact op met Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, per mail via de heer
Donkers: genmdonkers@hetnet.nl
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