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klooster en bewoners 
 

 
Angela Merici.  

Relatie met de tentoonstelling:  
Het klooster der Ursulinen werd gesticht door Angela Merici (1474-1540). In 1612 werden de 
Ursulinen tot orde verheven 
 
“Angela Merici werd geboren in Brecsia (in de omgeving van Desanzano) 21 maart rond 1471, 
overleed in 1540. Zij stichtte de orde der Ursulinen. De eerste orde binnen de katholieke kerk 
die zich bezig hield met onderwijs aan meisjes. 

Zij was de dochter van een adellijke familie maar werd op zeer jonge leeftijd wees. In Salo 
treedt zij toe tot de derde orde van Franciscus van Assisi. Een orde van leken, die zich ten dienst 
konden stellen van de kerk. Op haar 20e keert zij terug naar Desanzano, waar zij in 1506 een 
visioen krijgt: ‘zij zou een orde stichten van vrouwen gericht op christelijke opvoeding en 
onderwijs aan meisjes, gewijd aan de Heilige Ursula.  

Zij komt vervolgens in contact met Compagnia di Divone Amore (het genootschap van de 
goddelijke liefde), een groep mannen die zich bezig hield met de ziekenzorg. Zij brengt een 
gelijksoortige groep vrouwen bijeen, echter niet voor de ziekenzorg maar voor onderwijs.  

Op 25 november 1535 legden Merici en 28 andere vrouwen in Brescia een gelofte 
van kuisheid af en wijdden zich aan god. Zij leefden echter gewoon bij hun families en niet in 
een klooster. Dit was het begin van de orde der Ursulinen. Een jaar later is de groep gegroeid 
naar 76 vrouwen en schrijft Angela de kloosterregel (dit verplicht de groep om in het klooster te 
leven) uit waarop men in het klooster verblijft. In 1537 wordt Angela als overste gekozen.  

Eind 1539 wordt zij ernstig ziek en sterft op 27 januari 1540. Zij wordt bijgezet in de kerk in 
Brescia, waar ze nog te zien is in een schrijn in de kerk naar haar vernoemd. Zij behoort tot de 
‘onvergankelijke heiligen’ wier lichaam na de dood “opmerkelijk goed bewaard blijven (De H. 
Bernadette is ook zo’n heilige). In 1807 wordt Angela heilig verklaard.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuisheid

