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JERUSALEM 600 JAAR 
klooster en bewoners 
 

De Zusters van Tildonk 

Relatie tot de tentoonstelling 
De zusters uit Tildonk leggen de basis van het klooster der Ursulinen in Venray na de Franse tijd 
 

In 1837 is de ontwikkeling zodanig dat Ursulinen uitgezonden werden naar verre oorden om 
daar scholen voor meisjes op te zetten. De gedachte kwam bij de Pastoor uit Tildonk om het 
dichter bij huis te zoeken en zusters naar Venray te zenden. Het klooster was beschikbaar, 
aardrijkskundig lag Venray in België en kon de overheid hem niets in de weg leggen.  Dit had er 
al toe geleid dat er in 1837 door de wereldheren een gymnasium voor jongens gesticht was dat 
in 1843 overgenomen werd door de Franciscanen. 

De pastoor ging zelf de gebouwen bekijken en ontdekte dat het ruïnes waren. De zusters 
hadden het niet kunnen onderhouden, maar Zuster Agnes Hensen, de enige overgebleven 
zuster Augustines, bleef hopen en bidden dat het klooster weer bewoond zou worden. 
Uiteindelijk met Pinksteren 1838 krijgt zij te horen dat er zusters Ursulinen zullen komen uit 
Tildonk. 

’s Avonds op het feest van de Moeder van Smarten op 16 september vertrekken uiteindelijk 
acht Ursulinen uit Tildonk naar Venray. Vermoeid kwamen ze de dag daarna in Sint Truiden aan. 
(Nu twee uur rijden). Ze vervolgen hun reis en komen  uitgeput in Maaseik aan. Zij konden hier 
bij de zusters Ursulinen logeren en zagen hoe snel men iets op kan zetten. Vol energie en 
vertrouwen vertrokken ze uit Maaseik met de gedachte dat ze dezelfde dag in Venray aan 
zouden komen. Echter bij Horst aangekomen was het zo donker dat ze niet meer verder 
konden. Ze vonden onderdak bij de pastoor die beloofde met hen het laatste stukje af te leggen 
en de mis op te dragen in het klooster.  

Aangekomen bij de Patersstraat werden zij op 20 september met vlaggen en versieringen alom 
ontvangen. Pastoor Jansen heet de Ursulinen welkom. Eerst stappen drie hulpzusters uit, dan 
twee novicen en daarna drie koorzusters.  De novicen dragen witte sluiers en een zwart habijt 
en men denkt dat zij de belangrijkste zijn. De pastoor richt zich tot de jongste van hen en vraagt 
U bent zeker de overste? Maar zij treedt terug en wijst op de overste. Mooi is te weten dat 
deze eerst aangesprokene Soeur Pélagie is die later meer dan veertig jaar overste zou zijn. 

De mis werd opgedragen en de zusters verbaasden zich over de hoeveelheid mensen die overal 
stond. De pastoor zorgde ervoor dat er wat ruimte kwam en een uitstekend ontbijt werd 
opgediend. Daar maakten de zusters kennis met Zuster Agnes. Zij wilde wel terugkeren in het 
klooster maar was te oud om zich aan de nieuwe levenswijze aan te passen. 

’s Avonds kregen de zusters een geweldig diner aangeboden echter 20 september was de 
feestdag van de Heilige Mattheus en dit was een onthoudingsdag, zoals alle feestdagen van de 
apostelen. Zij konden niets eten terwijl de genodigden zich te goed deden aan het vlees en 
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gevogelte. Toen zij vertrokken waren, konden de zusters gaan slapen in ieder geval onder een 
gesloten dak en in fijne bedden. 

ECHTER 

De dag na het ontvangst, werden de bedden opgehaald door de mensen die ze uitgeleend 
hadden, evenals al het serviesgoed, de pannen en het keukengereedschap. Alles werd 
teruggehaald en of dat niet genoeg was kreeg men de rekening van hazen, kippen en konijnen 
die op de dag van aankomst geserveerd waren terwijl het hun onthoudingsdag was.  

Elke ochtend slappe thee die met lepels gedronken werd, ’s Middags soep uit dezelfde pan een 
pan die men even later moest gebruiken voor aardappelen en groente. Men had niets en men 
werd in leven gehouden door giften van de mensen uit Venray. 

De burgemeester gaf het eerste echte blijvende cadeau, ZES HOUTEN VORKEN.  

Men werkte hard en 22 april 1839 werd de eerste klas van de kosteloze school geopend. Het 
waren meest kinderen zonder opvoeding of godsdienst maar weldra volgde een school voor 
kinderen van gegoede stand.  

In 1839 werd Venray weer Nederlands gebied, Willem II kwam aan de macht en die maakte 
geen probleem van de kloosters. In 1840 waren er 44 internen. De gebouwen moesten 
aangepast worden en de zusters regelden het. 

 


