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‘Van Augustinessen naar Ursulinen - De lotgevallen van het klooster Jerusalem in 
de periode 1802-1838’. Verslag van de lezing op 23 januari 2023 
 
De voorzitter heette iedereen welkom in het auditorium van het Venrays Museum, in het bijzonder 
Paul van Meegeren, de spreker van vanavond. Hij merkte op dat vanwege de coronapandemie 
langere tijd geen lezingen in het auditorium zijn georganiseerd en gaf aan blij te zijn dat dit nu 
weer veilig kan. Vervolgens stond hij nog even stil bij de vorige bijeenkomst, die op 28 november jl. 
plaatsvond in Ysselsteyn, alwaar Sjoerd van Hoenselaar een lezing verzorgde met de titel ‘Vrede 
met de vijand - De Duits-Nederlandse herdenkingstraditie in Venray na de Tweede Wereldoorlog’.  
 
Vanavond een heel ander onderwerp: een lezing in het kader van ‘600 jaar klooster Jerusalem’. Het 
idee hiervoor ontstond op 20 november 2019 tijdens een bezoek met Paul van Meegeren aan het 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.  Daar kregen we o.a. documenten te zien 
die betrekking hebben op de Augustinessen in Venray. Het oudste van die documenten dateerde 
van 1422, nu dus 600 jaar geleden. Reden genoeg om in 2022 aandacht te gaan schenken aan de 
kloostergemeenschappen die klooster Jerusalem hebben bewoond, de Augustinessen en later de 
Ursulinen, en hun betekenis voor Venray. In het Venrays Museum loopt sinds 16 december 2022 de 
tentoonstelling ‘Jerusalem 600 jaar - klooster en bewoners’. Vandaag vertelt Paul van Meegeren 
over dat klooster en zijn bewoners in de periode 1802-1838.  
 
Voordat Paul van Meegeren met zijn lezing begon, lichtte Eugene Clermonts, voorzitter van de 
museale commissie van het Venrays Museum, de tentoonstelling toe. Hij vertelde hoe die tot stand 
is gekomen, wat in de tentoonstellingszaal te zien en te beleven is, en wat de tentoonstelling de 
bezoekers beoogt mee te geven. Hij onderstreepte dat de tentoonstelling een belangrijk stuk 
Venrayse geschiedenis laat zien en raadde alle aanwezigen aan om deze prachtige tentoonstelling 
te gaan bezoeken! 
 
Vervolgens nam Paul het woord. Hij legde uit dat de titel van de tentoonstelling ‘Jerusalem 600 jaar 
- klooster en bewoners’ een ononderbroken geschiedenis van het klooster gedurende 600 jaar 
suggereert. Daar is echter geen sprake van geweest. Wat wel het geval was vertelde hij tijdens zijn 
interessante en leerzame voordracht, mede aan de hand van vele dia’s.  
 
Het klooster ontstond in 1422 toen een groep vrouwen en jonge meisjes in een boerderij niet ver 
van de Grote Kerk in Venray een gemeenschap stichtte, die de leefregel van de H. Augustinus 
aannam. Nadat de zuidelijke Nederlanden in 1801 door Frankrijk waren ingelijfd, werd het klooster 
in 1802 conform de geldende Franse wetgeving geconfisqueerd en werden de Augustinessen uit 
het klooster gezet. Het duurde tot 1838 voordat zich een nieuwe gemeenschap in het klooster 
vestigde: de Ursulinen.   
 
Paul ging uitvoerig in op de beide kloostergemeenschappen die in klooster Jerusalem gewoond 
hebben, op hun wijze van leven en op de ontwikkelingen die de kloostergemeenschappen in al die 



jaren hebben doorgemaakt: ontstaan, groei, bloei, neergang en opheffing. Hij besprak ook de 
betekenis van beide kloostergemeenschappen voor Venray, met name op het gebied van het 
onderwijs. De kloostergebouwen, waarvan geen afbeeldingen van vóór 1860 bekend zijn, en 
belangrijke financiële zaken van de kloosters bleven niet onbesproken. 
 
Uitvoerig ging Paul in op de lotgevallen van Jerusalem in de periode 1802-1838. Na het vertrek van 
de Augustinessen raakten de kloostergebouwen in verval. De laatste rector van Jerusalem, 
Antonius Saedt (1755-1835), zag in 1810 kans om het kloostercomplex te kopen en effende 
daarmee in feite de weg voor de latere komst van Ursulinen in 1838. 
 
Met zijn lezing slaagde de spreker er in om de geschiedenis van klooster Jerusalem en zijn 
bewoners tot leven te brengen. Terecht dankte de voorzitter van het LGOG Kring Venray Paul van 
Meegeren voor zijn voordracht. De aanwezigen onderstreepten dit met een welgemeend applaus. 
 

 
Foto: de voorzitter van het LGOG Venray dankt spreker Paul van Meegeren 

 
Op de vraag of de tekst van de voordracht beschikbaar komt, antwoordde Paul dat de voordracht 
mogelijk eind van het jaar in drukvorm beschikbaar komt. Zodra daar meer informatie over is, 
zullen wij onze leden op de hoogte stellen.    
 


