Clarissenstraat
Tussen Kruisstraat en Bosscheweg
Het klooster van de Clarissen te Boxtel ( St. Elisabethsdael) behoort sinds 1513 tot de Orde
van de heilige Clara. In dat jaar hebben de zusters, die tot dan toe leefden volgens de Regel
van de Derde Orde van Franciscus, de Regel
van de Orde van de heilige Clara aangenomen.
Met het oog op deze verandering komen zusters Clarissen uit het Vlaamse Hoogstraten de
communiteit van Boxtel helpen om zich de
nieuwe levenswijze eigen te maken. Het klooster van Hoogstraten zelf is in 1489 vanuit Trier
geïnstrueerd. De periode tussen 1513 (Boxtel)
en 1721 (Megen) is een turbulente tijd. In 1540
wordt het klooster door brand verwoest. Drie
jaar later tijdens de wederopbouw wordt het
in 1543 door de Geldersen, onder Maarten van
Rossum, opnieuw verwoest. In 1580 ontvluchten de zusters de gevechten tussen de Spaanse
en de Staatse troepen en wijken uit naar ’s Hertogenbosch. Daar blijven zij tot 1611. In dat
jaar maken zij gebruik van het 12-jarig bestand
om weer naar Boxtel terug te keren. In Boxtel
worden de zusters met klokgelui binnengehaald. Ruim een eeuw worden zij daar door de
Staten geduld tot ze in 1717 op last van de
Hoogmogenden hun klooster moeten verlaten.
De zusters vinden dan onderdak in het Vlaamse
Hoogstraten. Vanuit dit klooster zijn de zusters
van Boxtel in 1513 gesticht. Rond 1720 pachten
zij een stuk grond in Megen, waar zij een veilige
toekomst verwachten. Het graafschap Megen
heeft immers, zoals ook het aangrenzende
Land van Ravenstein, haar zelfstandigheid t.o.v.
de Staten van Holland weten te behouden. Deze regio is een enclave van godsdienstvrijheid
in Brabant. De plaats die de zusters bij aankomst in Megen aantreffen, was letterlijk een
puinhoop. Ze vinden niets anders dan de ruïne
van het vroegere kasteel van de Megense gra-

ven.
In 1720 begint men met de bouw van het
klooster. Enkele zusters komen uit Hoogstraten
naar Megen om toezicht te houden op de
werkzaamheden. Zij betrekken een eenvoudig
huis, dat de pastoor van Megen gehuurd heeft.
Op 30 april 1721 kan de hele communiteit het
nieuwe klooster ‘Sint Josephsberg’ betrekken.
Daarna wordt er nog heel wat gebouwd. Deels
wordt dit betaald uit de inkomsten van het
vroegere klooster in Boxtel. Het geluk is echter
van korte duur. Al in 1727 eigent de Staat zich
het moeizaam gespaarde budget toe. Er moeten noodgedwongen andere bronnen van inkomsten aangeboord worden. Pater Dullens
leert de zusters de fabricage van vlugzout en
Balsem de Maltha. In 1766 beginnen zij in Megen een hostiebakkerij, die tot op de dag van
vandaag nog een bescheiden bron van inkomsten biedt.
Het klooster in Boxtel wordt in 1727 verkocht
en de kerk afgebroken; en daarmee de zusters
formeel onteigend.
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