KLOOSTER ELISABETHSDAL
Zusters Clarissen in Boxtel, 1468-1717
Van 20 november 2021 tot en met 30 januari 2022 is in Museum Boxtel (MUBO)
de expositie te zien over de geschiedenis, leven en werk van de Zusters
Clarissen. De expositie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de
Zuster Clarissen in Megen en Heemkunde Boxtel. De expositie loopt parallel aan
de ten dooplegging van het gelijknamige boek over de Clarissen, geschreven
door de in 2020 overleden pater Hans de Visser.
De expositie vertelt de geschiedenis van de zusters Clarissen door middel van een tijdlijn.
Het leven en werk van de zuster Clarissen wordt gepresenteerd aan de hand van vele foto’s
en objecten. Clara van Assisie (1194-1253) is de grondlegger van de orde der Clarissen. In
de Middeleeuwen wordt vanuit het klooster in Hoogstraten (België) gezocht naar een
nieuwe vestigingsplaats. De keuze valt op Boxtel en daar werd in 1468 aan de Dommel in
de huidige Clarissenstraat het klooster ‘Elisabethsdal’ gesticht. In 1717 werden ze daaruit
verdreven door de toenmalige protestantse gezagsdragers en vestigden zij zich tot aan de
dag van vandaag in het klooster Sint-Josephsberg in het Noord-Brabantse Megen. In 1504
gaan de zusters de ‘Regel van de heilige Clara’ volgen, een leven van beslotenheid en
afzondering. Zij stoppen met hun werk in het Boxtels armenhospitaal en gaan zich
toeleggen op het wassen van wasgoed binnen de kloostermuren. Dit wordt dan de
belangrijkste bron van inkomsten.
Tijdens de looptijd van de expositie wordt op elke zondag van 14.00 tot 15.00 uur een
rondleiding gegeven. De rondleiding is inbegrepen in de toegangsprijs van € 4,00 voor de
expositie. In verband met het maximum aantal van 15 personen is aanmelden verplicht.
Met vermelding van de datum kunt u dat doen op info@muboboxtel.nl of telefonisch op 0616041898.
In het kader van de expositie staat op zondag 12 december ook een rijk geïllustreerde
lezing geprogrammeerd onder de titel ‘Vrouwen in Habijt’. Spreker is Guus Bekooy, die 60
jaar geleden het leven van de zusters Clarissen in bijna 600 foto’s heeft vastgelegd. Hij
vertelt het boeiende verhaal van een verborgen leven achter de muren van het tot dan
gesloten klooster. Aanmelden is verplicht op info@muboboxtel.nl of 06-16041898. Entree
voor de lezing is € 5,00 (met museumkaart € 2,00).
Het boek ‘Elisabethsdal, Zuster Clarissen in Boxtel 1468-1717’ van de onlangs overleden
pater Hans de Visser is verkrijgbaar in MUBO en in de Heemkamer in de bibliotheek in
Boxtel. De prijs bedraagt € 19,95.
Als gecertificeerd museum houdt MUBO zich aan het corona-protocol van de
museumvereniging. Dat houdt met ingang van 13 november 2021 in dat wij bezoekers om
een coronatoegangsbewijs (CTB) moeten vragen en wij u alleen mogen toelaten met een
geldige QR-code. Omdat het CTB wordt gehanteerd is er geen plicht tot het dragen van
mondkapjes en ook geen verplichting tot het houden van 1,5 meter afstand.
Entree voor de expositie is € 4,00 (gratis met museumkaart). Voor kinderen vanaf 12 jaar
€ 2,00. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. MUBO is open op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.

