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JERUSALEM 600 JAAR 
klooster en bewoners 
 

 
De Franse Revolutie 

Relatie met de tentoonstelling 
Kloosters worden verboden en het onteigenen van gebouwen leidt tot verval van Jerusalem 
 

Door het Haags Verbond 1701 dit verbond tussen Oostenrijk, Engeland, Pruisen en de Nederlanden die 
gezamenlijk de oorlog aan Frankrijk verklaarden, werd Venray grenzend aan Cuycks staatsgebied, steeds 
weer ingevallen door Fransen. Zij roofden vee en plunderden. Ook werd er flink belasting geheven 
waardoor de streek verarmde. 

Jerusalem werd getroffen door een zeer strenge winter hetgeen  een schuld van meer dan 2000 gulden 
opleverde, omdat het graan bevroor, gevolgd door een zeer droog jaar waardoor men nog dieper in de 
put kwam.   

Ook lezen we dat de zusters boven hun stand leefden wat ook verarming van het klooster betekende.  

Toen kwam de Franse tijd. Even dachten we nog dat Jerusalem gespaard zou worden omdat Keizer 
Napoleon toen hij in 1811 het stadje Gelder passeerde een mooie vrouw zag Petronella van de Loe die 
hij aansprak en die hem in perfect Frans antwoordde. Toen hij vroeg waar ze dit geleerd had 
antwoordde ze in Venray in het klooster Jerusalem, waarop Napoleon gezegd zou hebben “Notez cela, 
cela ne sera pas confisqué. Helaas was het te laat en was de opheffing al geschied. 

Op 15 september 1802 werd het vonnis over Jerusalem voltrokken. Alle zusters (17) met Rector Saedt 
werden uit het klooster verdreven. De Rector huurde daarop het klooster en bleef er met zes ex-
Kanonikessen in de rectorswoning en zij bewaakten het klooster. In 1810 kocht de Rector het klooster 
voor 1200 frank. Zo voor en na stierven de zusters en de Rector stierf op 16 januari 1835. Op dat 
moment was alleen zuster Agnes Hensen over. 

Over dit geldbedrag is echter geen duidelijkheid omdat ook veel hogere bedragen genoemd worden. De 
prijs werd vaak opgedreven door vermogende families in de omtrek.  

 


