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Complexomschrijving
Het complex bestaat uit het in een carré gebouwde R.K.KLOOSTER (1) Nazareth van de zusters Franciscanessen in
Um 1800-stijl (nummer 37), met bijbehorende in Neo-Romaanse stijl gebouwde KLOOSTERKAPEL (2), de
TRAPPENHAL (3) van het inmiddels alleen in bouwvolume nog bestaande internaat (huisnummer 35), het aan de
straat tussen klooster en school gesitueerde RECTORSWOONHUIS in Um 1800-stijl (4) (nummer 39) en de
voormalige R.K. SCHOOL voor jongens en meisjes in Um 1800-stijl (5) (nummer 41).
Omschrijving: Het complex is gelegen direct ten zuidoosten van de oude kom van Oirschot. Het in omvang enorme
gebouwencomplex staat aan de noordelijke zijde van de Koestraat. De verschillende gebouwen zijn tussen 1910 en
1933 tot stand gekomen onder architectuur van Jos Cuypers en Jan Stuyt. Het gebouw is in 1995 inwendig
gerenoveerd. In 1990 is het oostelijk van de kloosterkapel gelegen internaat (1907-'10) omgebouwd tot
wooneenheden. Naast een compleet vernieuwd interieur is het noodzakelijk geweest om voor de nieuwe functie ook
de gevelindeling te wijzigen. Dientengevolge kan men stellen dat uitsluitend bouwmassa en kapvorm van het
oorspronkelijke gebouw gehandhaafd zijn. Om die redenen valt het buiten de rijksbescherming.
Waardering: Het kloostercomplex met scholen en rectorshuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische
waarde als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege
twintigste eeuw en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster
annex internaat kort na 1900. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, waarmee de architecten
Cuypers en Stuyt door materiaalgebruik en ornamentiek een breuk bewerkstelligden met de traditionele katholieke
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gestichtsstijl. Het heeft ensemblewaarden vanwege de samenhang van klooster, kapel, scholen en rectoraat en de
rol in het silhouet van de plaats. Het is als groot en samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.
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Rijksmonumentomschrijving**
Complex Koestraat 35-41 Oirschot (1): Het R.K. KLOOSTER Nazareth van de zusters Franciscanessen is een complex
van gebouwen rond een kloosterhof, die aan de oostelijke zijde wordt afgesloten door de kloosterkapel. Aan de
oostzijde van deze kapel bevindt zich eveneens rond een hof het voormalige internaat dat buiten de bescherming
valt. De gebouwen dateren uit de periode 1924-'26 in Um 1800-stijl en enigszins romaniserende stijl en zijn voor
het grootste deel van de hand van Jos Cuypers en Jan Stuyt. Het inwendige is in 1995 gerenoveerd met respect
voor de oorspronkelijke detaillering van ramen en deuren. Toen is een vleugel uit 1935 afgebroken en door
nieuwbouw vervangen. Deze nieuwe vleugel valt buiten de bescherming. Achter het gebouw bevindt zich een tuin
met kerkhof en Jozefkapel.
Omschrijving: De oudste gebouwen staan aan en haaks op de Koestraat en zijn tweelaags. Ze hebben een
carrévormige plattegrond en zijn opgetrokken uit machinale baksteen. Het zadeldak is gedekt met verbeterde
Hollandse pannen, is voorzien van dakkapellen en heeft een geprofileerde gootlijst op klossen. Parallel aan de
Koestraat staat het hoofdgebouw (A). In de bakstenen gevel van zeven vensterassen is de hoofdingang van het
klooster: een centraal rondboogportiek met tufstenen omlijsting, een vleugelpaneeldeur met driedelig halfrond
bovenlicht en een ingemetselde plaquette met het opschrift: "Klooster Nazareth / Moederhuis der Zusters /
Franciscanessen / 1797-1925" en een afbeelding van het kruis met de lijdenswerktuigen. Op de begane grond zijn
samengestelde kruisvensters met twintigruits ramen. Geheel links in de gevel een opgeklampte deur met zijlichten.
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Op de etage zijn biforen in een gepleisterde rondboognis. Op de westelijke hoek is een sterk geprononceerde
hoekrisaliet, die deel uitmaakt van de haaks op de Koestraat staande vleugel (B). In de eindgevel heeft de risaliet
siermetselwerk met ster-motieven. De zijgevel heeft veertien vensterassen. De vensters zijn dezelfde als in de
vleugel met de hoofdingang. In deze zijgevel is ook een identiek portiek als dat van de hoofdingang. Op de
plaquette staat hier de tekst: "De Heer zegene U / Geve U vrede Beware U / St. Fr. aan Br. Leo" en een afbeelding
van het kruis en de lijdenswerktuigen. Achter vleugel (B) staat een trappenhuis (C), onder steil schilddak met
verbeterde Hollandse pannen en pirons. Het gebouw heeft op de begane grond een dubbel drielicht en op de etage
rondbogige lancetvensters met glas-in-loodvulling. In de zijgevel twee rondlichten. De aansluitende vleugel (D) is
gedetailleerd als (A) en (B) en vormt de derde arm van de zuidelijke kloosterhof. Het schilddak is gedekt met
verbeterde Hollandse pannen en de eindgevel telt drie vensterassen. Inwendig is bij de renovatie van 1995 de
indeling van de kamers op de eerste etage en de zolder ingrijpend gewijzigd door verhoging van de vloeren,
verlegging van de oorspronkelijke middengangen en vergroting van de kamers. Daarbij bleef echter de indeling en
opzet van de begane grond gehandhaafd, al is de afzonderlijke novicengang op de hof verdwenen. Op de begane
grond bevindt zich aan drie zijden van de binnenhof een van kruisgraatgewelven voorziene kloostergang met
terrazovloeren en rondboogramen met glas-in-lood. Op deze gang sluiten op de hoeken drie trappenhuizen aan met
trappen in petit granit met smeedijzeren leuningen. Het derde trappenhuis aansluitend aan de nieuwe vleugel is
inwendig vernieuwd in eigentijdse vormen. Diverse ruimten bewaren hun eenvoudige paneeldeuren. In een der
portalen is ook nog de originele 'rol' bewaard waarmee de zusters contact met de buitenwereld onderhielden en
boodschappen en pakjes konden ontvangen. Rechts en links van de ingang bevinden zich enkele spreekkamers, tot
1956 voorzien van tralies. De spreekkamers rechts behielden hun oorspronkelijke grenen puien naar de gang en de
planken vloeren. De refter midden in vleugel D heeft balklagen op een kolommenrij. Voor het klooster is aan de
Koestraat een klein, bij het klooster behorend plantsoen met een drietal eiken (stamomvang max. 2 meter). Achter
het gebouw ligt een ruime parkachtige tuin met deels nog uit de negentiende eeuw daterende ommuring. In deze
tuin een Sint-Jozefkapel uit het laatste kwart van de negentiende eeuw en het rechthoekige zusterkerkhof met
Calvariekapel en eenvoudige overdekte omgang aan drie zijden.
Waardering: Het klooster is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een
geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste eeuw en is tevens van
belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster annex internaat kort na 1900.
Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, waarmee de architecten Cuypers en Stuyt door
materiaalgebruik en ornamentiek een breuk bewerkstelligden met de traditionele katholieke gestichtsstijl. Het heeft
ensemblewaarden als onderdeel van een complex van klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol in het silhouet
van de plaats. Het is als groot en samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.
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Rijksmonumentomschrijving**
Complex Koestraat 35-41 Oirschot (2): Aan de westelijke zijde van het kloosterhof ligt de KLOOSTERKAPEL,
gebouwd in 1910 naar een ontwerp van Jos Cuypers en Jan Stuyt. De kapel is uitgevoerd in Neo-Romaanse stijl. Het
gebouw is niet georiënteerd: het koor staat, markant gevat tussen twee flankerende torens, haaks op de aan de
zuidelijke zijde gesitueerde Koestraat.
Omschrijving: De kloosterkapel is een rijzige driebeukige romaniserende kruiskerk met een schip van twee vakken,
een transept van één travee en aan de straat een koorpartij met lager aangezette halfronde apsis, waarboven een
hoge topgevel met flankerende torens. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en hebben een betegeld
rondboogfries met muizetandlijsten. In de transeptfaçaden is siermetselwerk met stermotieven. De haakse
steunberen zijn hoog opgetrokken. In schip, koortravee en transept bestaat de lichtbeuk uit rondboog-tripletten. De
koorpartij bepaalt het aanzien van de kerk. De torens hebben een vierkante plattegrond, bestaan uit globaal vier
geledingen en worden gedekt door een tentdak met daktegels. De bakstenen gevels zijn geleed door smalle lichten
en banden met tegeltableaux en hebben ter hoogte van de klokken een open bifoor met dubbele hardstenen kolom.
De centrale topgevel heeft een klimmend keperboogfries en wordt gedekt door vorstpannen en een nokruiter in de
vorm van een gestileerd grieks kruis. In de gevel zijn verschillende tegeltableaux ingemetseld: één met Mariamonogram, één met de tekst: "Tu Gloria Jerusalem / Tu Laetitia Israel / Tu Honorifigentia Populi Nostri". Onder het
keperboogfries van de apsis is een reeks tableaus met katholieke motieven: kroon, gekroond zwaard, stella maris,
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gouden kalf, engel op altaar, twee kerkgebouwen, roos, calix, het heilige misoffer, sacramentshuisje en pateen. In
de rondboogvensters van de apsis zijn glas-in-loodpanelen geplaatst naar ontwerp van Luc. Van Hoek met onder
meer de afbeelding van Maria met Kind. Aan de oostelijke zijde van het koor is een eenlaags sacristie onder
zadeldak met verbeterde Hollandse pannen aangebouwd. In de bakstenen gevel een reeks van vier gekoppelde
rondboogvensters met smeedijzeren diefijzers en hardstenen dorpels. Tegen het gebouwtje staat een
rondboogportiek onder zadeldak. Aan de westelijke zijde is in een haakse, parallel aan de westelijke arm ven het
transept gebouwde aanbouw de hoofdingang van de kerk. De opgeklampte vleugeldeur is gevat in een rondbogig
portaal met tufstenen omlijsting, die wordt bekroond door een beeldnis met rondbogig baldakijn, waarin een
kalkstenen beeld van de H.Franciscus. het portaal wordt geflankeerd door twee rondbooglichten met glas-in-lood.
Het inwendige heeft in het schip en transept vierkante met zwart marmer beklede kolommen die rondbogen dragen,
waarboven de tripletten van de lichtbeuk. In het schip wisselen de vierkante kolommen af met ronde marmeren
zuilen. De ruimte heeft kruisgraatgewelven. Het geheel is rond 1960 gerenoveerd en bewaart van de oorspronkelijke
inrichting nog de kerkbanken. Aansluitend aan de noordzijde bevindt zich de ruimte voor het koorgebed, een
driebeukige zaal met rondboogramen, eenvoudige overhoeks geplaatste kolommen en een gepleisterd
cassettenplafond. Erboven het voormalige ziekenkoor.
Waardering: De kloosterkapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld
van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste eeuw en is
tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de klooster en internaatskapel kort na 1900.
Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, waarmee de architecten Cuypers en Stuyt door
materiaalgebruik en ornamentiek een breuk bewerkstelligden met de traditionele katholieke gestichtsstijl. Het heeft
ensemblewaarden als onderdeel van een complex van klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol in het silhouet
van de plaats. Het is als groot en samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.
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Rijksmonumentomschrijving**
Complex Koestraat 35-41 Oirschot (3): Aan de oostelijke zijde van de kloosterkapel staat een aangrenzende
TRAPPENHAL, die deel uitmaakte van het omstreeks 1990 verbouwde, buiten de rijksbescherming vallende,
voormalige internaat. Het trappenhuis dateert uit de periode 1907-'10.
Omschrijving: De drielaags trappenhal heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een steil schilddak
met pirons. De bakstenen gevel is aan de (zuidelijke) straatzijde doorbroken met vier rechthoekige vensters op de
begane grond, drie rondboogvensters op de etage, en drie hogere rondboogvensters op de tweede etage. De
vensters hebben hardstenen dorpels. De trappen zijn evenals de trappen in de rest van het klooster uitgevoerd in
petit granit.
Waardering: Het trappenhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een
geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste eeuw en is tevens van
belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster annex internaat kort na 1900.
Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, waarmee de architecten Cuypers en Stuyt door
materiaalgebruik en ornamentiek een breuk bewerkstelligden met de traditionele katholieke gestichtsstijl. Het heeft
ensemblewaarden als onderdeel van een complex van klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol in het silhouet
van de plaats. Het is als groot en samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.
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Rijksmonumentomschrijving**
Complex Koestraat 35-41 Oirschot (4): Tussen het klooster en de school staat de vrijstaande, blokvormige
RECTORSWONING, uitgevoerd naar een ontwerp uit ca. 1925 van Jan Stuyt. Het gebouw is in de Um 1800-stijl van
de contemporaine kloostergebouwen (A), (B) en (D) uitgevoerd.
Beschrijving: Het tweelaags gebouw heeft een globaal L-vormige plattegrond en is gedekt met een samengesteld
schilddak met verbeterde Hollandse pannen. Het dak heeft een overstek op klossen en op de dakschilden aan de
zuidelijke en westelijke zijde staan twee driehoekige, beschoten dakkapellen met een halfrond driedelig licht. De
bakstenen voorgevel heeft een asymmetrische opzet met een tweelaags risalerend deel aan de oostelijke zijde,
waarin een getrapt omlijste paneeldeur met bovenlicht en, op de etage, een eenvoudig schuifvenster. In het
terugliggende westelijke deel van de voorgevel is zowel op begane grond als etage een samengesteld houten
kruisvenster met schuiframen. In de oostelijke zijgevel bevinden zich, boven een klein licht met diefijzers, drie glasin-lood-lichten van de trappenhal. Aan de achterzijde van het huis is een kleine eenlaags aanbouw, die in de
oostelijke gevel een opgeklampte deur met aangekoppeld vierruits openslaand venster heeft. De twee openslaande
T-vensters op de begane grond in de westelijke zijgevel zien we terug op de etage van de achtergevel. Hier bevindt
zich ook een rondbogig overkluisde loggia. In de tuin zijn van belang een kastanje en een valse acacia, beide met
een stamomtrek van ca. 2 meter.
Waardering: De rectorswoning is van algemeen belang. Het huis heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van
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een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste eeuw en is tevens
van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster annex internaat kort na
1900. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, waarmee de architecten Cuypers en Stuyt door
materiaalgebruik en ornamentiek een breuk bewerkstelligden met de traditionele katholieke gestichtsstijl. Het heeft
ensemblewaarden als onderdeel van een klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol in het silhouet van de
plaats. Het is als groot en samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.
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Rijksmonumentomschrijving**
Complex Koestraat 35-41 Oirschot (5): Aan de westelijke zijde van het complex van kloosterbebouwing staat één
van de door de zusters Franciscanessen bediende scholen: de H.ENGELBEWAARDERSCHOOL, een blokvormig
complex, in 1933 gebouwd in Um 1800-stijl, naar tekeningen van Jan Stuyt. De rooilijn van de gevel van de school
ligt iets dichter bij de straat als die van het klooster. Omstreeks 1940 is de aan de noordzijde van de speelplaats
gelegen fietsenstalling omgebouwd tot kleuterschool. Thans zijn deze in gebruik als ateliers. In de school zijn
verschillende instellingen gehuisvest.
Omschrijving: Het tweelaags bakstenen schoolgebouw heeft een L-vormige plattegrond en bestaat feitelijk uit twee
delen: een jongens- en een meisjesschool, met afzonderlijke ingangen in de westelijke en oostelijke gevels. Het
wordt gedekt door zadeldaken, voorzien van eindschilden, een fors overstek op klossen en verbeterde Hollandse
pannen. Het gebouw heeft een symmetrisch opgezette voorgevel van zestien vensterassen. De rooilijn van het
middengedeelte van de gevel, met vier samengestelde houten kruisvensters op de begane grond en etage (met
enkel bovenlicht op de etage, dubbel beneden), ligt iets terug ten opzichte van de onderkelderde hoekrisalieten. In
de risalieten worden de binnenste vensterassen, met paneeldeuren met vierdelig bovenlicht, worden geflankeerd
door samengestelde houten kruisvensters. In de linker risaliet is in de middelste muurdam een lege tufstenen
beeldnis met twee stenen: een ruitvormige waarop, goudkleurig op een zwart fond,"Ao Di", en in een ronde steen "S
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F" staat. Deze teksten worden gecomplementeerd in de rechter risaliet, waar op identieke stenen de tekst: "1933"
en "A" staat. De hoge en brede kruisvensters zijn de vensters van de klaslokalen; ook aan de achterkant van het
gebouw, aan de zijde van de betegelde speelplaats, zijn dergelijke vensters te zien. Het gebouw heeft een centraal
tussen de lokalen lopende gang. Paneeldeuren onder luifels geven toegang tot de school. In het noordoostelijke deel
van de achtergevel is een portiek met trappenhuis. De ingang ligt in de westelijke en oostelijke gevel; de deur heeft
een driedelig bovenlicht en is gevat in een tufstenen omlijsting met geprononceerde sluitsteen. De achterliggende
voormalige fietsenstalling, thans in gebruik als ateliers, is verbouwd tot een vijftal klaslokalen. daartoe is op een
eenvoudige bakstenen sokkel, waarboven een houten wand met openslaande zesruits vensters en deuren.
Waardering: De school is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een
geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de vroege twintigste eeuw en is tevens van
belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster annex internaat kort na 1900.
Het schoolgebouw is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, waarmee de architecten Cuypers en Stuyt
door materiaalgebruik en ornamentiek een breuk bewerkstelligden met de traditionele katholieke gestichtsstijl. Het
heeft ensemblewaarden als onderdeel van een complex van klooster, kapel, scholen en rectoraat en de rol in het
silhouet van de plaats. Het is als groot en samenhangend kloostercomplex relatief zeldzaam geworden.
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