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De verrassende details van Mariadal. 

Deze collage is gemaakt om een sfeerbeeld te geven van het mooie monument Mariadal in Roosendaal.

Veel mensen kennen Mariadal van naam maar deze collage laat ook diverse wetenswaardigheden zien.

Misschien wordt door deze collage interesse gewekt voor dit monumentale meesterwerk.



Mariadal is de naam van het klooster der Franciscanessen van Roosendaal. Het klooster werd in 1934 gebouwd door
de architecten Joseph Cuypers en Franciscus Sturm.

Het gebouw heeft een T-vormige plattegrond en heeft de stijl van de Delftse School.

De kapel achter het klooster is een voorbeeld van Baksteenexpressionisme naar het voorbeeld van Dom Bellott. 

Het gehele complex is een rijksmonument.

Roosendaal
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Symbool van de Franciscaanse Orden en Congregaties.
Blote arm: Christus aan het kruis. 
Arm met mouw: de arm van Franciscus.
Beiden met wonden,spijkerwonden van Christus.

Ingang Kapel
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Dit is het huis van God en de poort van de hemel

Een typisch Cuypers plafond met veel 
gemetselde bogen.

Ingang Kapel

Rafael met de vis (Tobias)Michael met de draak
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Vloeren van deze bijzondere granietsoort worden niet
meer gemaakt. De scheuren zijn ontstaan na het
opblazen van een munitietrein.

Sommige wandtaferelen
hebben invloeden van de
Amsterdamse School.

In een beeld drie kunst technieken:
Schoonmetselwerken,
Brandschilderingen op glas in lood,
Steenglazuren.
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De motieven van de tegels lopen door in de roosters.

Ingelegde tekst:

KOM BINNEN IN UW HUIS

In de gangen overal bewerkte vakwerkvloeren.
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Het Christusmonogram met de 
X en de P.

Ook het Alfa en Omega symbool
zijn weergegeven. De eerste
en de laatste Griekse letter
van het alfabet.

Tekst op het tabernakel:
Mane Nobis Cum Domine
(Blijf bij ons Heer)

Hoofdaltaar

Altaar links Altaar rechts
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Ramen achter/boven het altaar.

In deze ramen worden
weergegeven vlnr.:

Franse koning Lodewijk 9
Franciscus van Assisi
H. Hart van Jezus 
Antonius van Padua
Nicolaas Pieck

De ramen komen uit de kunstwerkplaats
van de firma Cuypers.
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In deze ramen worden
weergegeven vlnr.:

Agnes van Bohemen
Clara
Maria Onbevlekt Ontvangen
Elisabeth van Thuringen
Rosa van Viterbo

Ramen links van het altaar
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Ramen achter/boven het altaar.

Ramen links en rechts van het orgel.

VREDE EN GOEDHEID
Het Latijnse motto van de Franciscanen
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De altaar ruimte van de kerk word overwelfd door koepel die 
rust op marmeren zuilen. 

Het Baksteenexpressionisme
komt hier sterk tot uitdrukking.

Ook het verschillende 
steengebruik is opvallend.
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Aan de bovenkant van de pilaren zijn rondom grote gouden ornamenten te vinden 
waarvan sommige met opschrift.
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Deze kruiswegstatie bestaat uit geschilderde houtsneden met overal een gouden achtergrond.

Pilatus veroordeelt Jezus

Jezus ontmoet moeder Maria Jezus wordt ontkleed en de soldaten
dobbelen om zijn kleed.

Jezus aan het kruis
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De geheimen van de rozenkrans.

Deze galerij is gemaakt met de OPALINE techniek.
Dit zijn brandschilderingen op melkglas.
De facetten zijn aangebracht op koper.

Max Weiss heeft in 1939 het atelier van Joep Nicolas
overgenomen toen de familie Nicolas vertrok naar America.
Daarvoor was Weiss werkzaam bij atelier Nicolas. 

14



Op diverse plaatsen in de kapel zijn wandschilderingen aangebracht.
De schilderingen zijn aangebracht door Dom van der Meij. (Benedictijn)
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Maria wordt in de hemel gekroond.Maria wordt  ten hemel opgenomen.

Een gedeelte van de eerste verdieping was verpleegafdeling.

Rolstoelen en bedden konden op dit balkon worden gereden.

De zieken konden dan toch het gebed meemaken.

Op het ziekenkoor tegen het plafond twee schilderingen.
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Boven de ingang van de kapel het 
balkon met orgel.

Het orgel is mechanisch en is goed
onderhouden en heeft 200 pijpen.

Op de houten pilasters aan beide
zijden van het orgel staan
engelenbeelden.
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In de kunstwerkplaats van de firma Cuypers werden allerlei aan
kerk gerelateerde objecten gemaakt.
Dit was naast veel glas in lood ook kerkmeubilair zoals kasten en
banken maar ook heiligenbeelden. 

Godslamp bij altaar

Misdienaars kamerSacristie
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De ramen zijn symbolen van waarden in het leven
van de zusters. Zij streefden daarnaar.

Opvoeding Gehoorzaamheid
Missie IJver Versterving
Zuiverheid Gebed
Armoede Naasteliefde

De glas in loodramen in de spreekkamersgang.

Onderwijs
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Teksten boven de deuren:

-Kom binnen in het huis van de Heer.
-Laten we de Heer loven vanwege zijn zorg voor ons

Zij ingang kapel/bidkoor Gang begane grond
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De stijl van Dom Bellot is duidelijk waarneembaar.

Buitenzijde spreekkamers gang
Galerij in binnentuin
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In de overdekte galerij van de
binnentuin 6 fresco’s.

Een stem huis de hemel sprak:
Deze is mijn beminde zoon.

Wie drinkt van het water dat ik hem zal
geven lijdt voor eeuwig geen dorst.

Bruiloft van Cana. Martha en Maria. Ik ben verrezen en immer ben ik met u.
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Devotiekapel met (destijds) het graf van  Maria Raaymakers
(kloosternaam: Marie Joseph) oprichtster van de congregatie.

Zuster Marie Joseph
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Boven de ingang van de kapel 
een beeltenis van Franciscus. 

Wandelpaden aangelegd in stervorm.

Op veel plaatsen in de grote tuin zijn heiligenbeelden.
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De Lourdes grot met beelden van een knielende Bernadette en
een biddende Maria.
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Muur kloostertuin Burg. Prinsensingel.

Voormalige ingang tuin.In de muur bevinden zich twee nissen.

Op de muur in de uiterste hoek
van de tuin een zandsteen sculptuur.
Op de sokkel het logo van Roosendaal.
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Moeder Maria
van smarten



Aan de straatzijde een plaquette
van Alphonsus Averdieck, de pater
die België ontvluchtte en verbleef
in Mariadal.

Op de stoep een nog
koperen aandenken aan
Pater Averdieck.

Het rooster voor de deur was
de toegang naar een schuilplaats
voor Engelse piloten.

Of er verband was tussen
Pater Averdieck en de onderduikers
is niet bekend.

Stolpersteine
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Spoelbakken

Droogkast

Centrifuge

In de wasserij zijn
nog diverse antieke
hulpmiddelen te
vinden.
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Beeld vervaardigd door Léon Vermunt ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van de congregatie van de
zusters Franciscanessen van Mariadal (op 1 september 1982)
Tijdens de viering werd geld voor het beeld ingezameld.
Het werd onthuld op 3 oktober 1983.
Dit beeld staat in het plantsoen aan het begin van 
de Vincentiusstraat.

Ramen gemaakt door Hr. Arnolds uit Zundert.
Voorstellende :
De zon die opgaat,
haar hoogtepunt bereikt,
en weer ondergaat.
Dit is het beeld van de congregatie van Mariadal.
Geschonken tijdens het 150 jarig bestaan in 1982.
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Deze presentatie is opgemaakt door Caspar Dingjan in juli 2017 met 
medewerking met Cor van Nispen.

Bronnen:
Informatie zuster Albertina Egbers.
Jaarboek 2011 De Ghulden Roos.
Heemkundekring de Vrijheijt van Rosendale.
Presentatie afscheid Mariadal 2011.
West Brabants Archief.
Roosendaal toen en nu. (voorpagina)

Fotomateriaal en collage:
Caspar Dingjan.

cmbdingjan@planet.nl
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