
 

Refugiekloosters: religie, vluchtende kloosterlingen en de opbouw van de 
Limburgse katholieke samenleving, 1870-1940 

Iedereen kent ze wel: sociale voorzieningen in de buurt waar we in goede en 
slechte tijden maar al te graag een beroep op doen. Scholen, ziekenhuizen en 
andere zorginstellingen zijn een onmisbaar en belangrijk onderdeel geworden 
van ons dagelijks leven. Maar wat slechts weinigen weten, is dat de 
grondslagen van heel wat van deze instellingen zijn gelegd door kloosterlingen 
uit Duitsland en Frankrijk. Tussen 1870 en 1940 streken tientallen van hen in 
Limburg neer als gevolg van het anti-religieuze klimaat in hun thuisland, waar 
respectievelijk Otto von Bismarck en Émiles Combes het politiek gezien voor 
het zeggen kregen. Het bisdom Roermond, waarvan de grenzen samenvielen 
met die van de Limburgse provincie, bleek een veilige haven voor deze 
kloosterlingen op de vlucht. 

Op basis van een aantal concrete cases onderzoekt deze workshop de 
educatieve rol die de refugiekloosters van weleer anno 2019 kunnen spelen in 
met name het middelbaar onderwijs in Limburg. Niet alleen zal de aandacht 
uitgaan naar de plaats van deze kloosters in de geschiedenis van de provincie 
en Nederland in het algemeen en de daaraan gerelateerde historische canons 
in het bijzonder. Ook zal een interactieve discussie van werkvormen uitwijzen 
hoe het grotere verhaal van de vluchtende kloosterlingen raakt aan actuele 
debatten over bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk. Op welke wijze kan 
dat specifieke verhaal over het verleden het heden met betekenis te verrijken? 
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