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aanvullende bibliografie wijst de kritische lezer wel 
de verdere weg.

Na Nissens tekst volgt een hoofdstuk door Pieter 
Butz, ‘Portretten van volgelingen van Norbertus in 
de 21e eeuw’, waarin verschillende abten, een priorin 
en de verantwoordelijken van de van Berne afhanke-
lijke gemeenschappen getuigen. Door hiervoor niet 
alleen oversten te kiezen, hadden deze getuigenissen 
zeker nog gevarieerder kunnen zijn. Als illustraties 
werden voorstellingen van Norbert opgenomen die 
in de verschillende norbertijnen- en norbertinesse-
nenkloosters in Brabant worden bewaard. Ook hier 
is de gemaakte keuze voor discussie vatbaar.

Herman Janssens (Averbode)

Piet Mertens (red.), Heiligdom / Sanctuary Sint  
Gerlach. Nijmegen: Vantilt, 2009, 176 p., afb., krt.,  

ISBN 9789460040238, � 24,50.

De Limburgse ridder Gerlach (ca. 1120-1165) 
leefde als kluizenaar in een holle eik bij Houthem in 
het Geuldal en stierf daar in een geur van heiligheid. 
De volksdevotie leidde in 1201 tot de stichting van 
een dubbelklooster, waarvoor premonstratenzerin-
nen gerekruteerd werden uit het Mariastift te Heins-
berg. Aanvankelijk een dubbelklooster, ontwikkelde 
de gemeenschap zich in de loop van de dertiende 
eeuw tot een adellijk vrouwenstift in de orde van 
Prémontré. De Tachtigjarige Oorlog had tot gevolg  
dat het kloosterterrein in 1661 een katholieke 
enclave werd binnen Staats gebied. Het verarmde 
klooster kwam begin achttiende eeuw tot een zekere 
materiële welstand. Ondanks het geringe aantal zus-
ters werden onder leiding van proost Franciscus van 
Pelt en priorin Isabella van Raveschot kerk en kloos-
ter in de jaren 1706-1727 geheel herbouwd. Aan het  
stiftsleven kwam in 1786 door de secularisatie een 
einde. De laatste zusters betrokken de intussen 
verlaten kartuize van Roermond. In 1794 werd in 
het klooster een militair hospitaal ingericht. Nadat 
de zusters hun bezit in 1803 verkocht hadden aan 
een vrome familie, schonk die de voormalige kloos-
terkerk in 1808 aan de Sint-Martinusparochie te 
Houthem. De proosdij werd tot château bestemd, 
terwijl de westvleugel bij de naburige boerderij werd 
getrokken. Robert baron de Selys de Fanson was 
het laatste lid van de gelijknamige familie die het 
klooster sinds 1909 in bezit had. Toen hij in 1979 

kinderloos stierf, vermaakte hij zijn hele bezit aan de 
parochie. Pas in 1996 kon met de totale restauratie 
en herbestemming van het complex worden begon-
nen. Het resultaat is sinds 2008 een schitterende 
kerk met schatkamer, een dagkapel met pastorie, en 
een luxehotel-restaurant. 

Ter gelegenheid van de feestelijke afsluiting van 
de zeer geslaagde restauratie verscheen een royaal 
opgezet tweetalig boek, dat zowel de vaderlandse als 
de Engelssprekende buitenlandse lezer langs vele 
wegen binnenvoert in het verleden en heden van 
Houthem Sint-Gerlach. Een zwaar accent ligt op de 
visualisering. De lezer wordt nadrukkelijk uitgeno-
digd eerst te kijken, en dan pas te lezen. De overvloed 
aan kleurenfoto’s van Paul van Galen en Kim Zwarts 
geven een vrijwel volledig beeld van wat de bezoeker 
in Houthem kan aantreffen. De kerk is uiteraard het 
gemakkelijkst toegankelijk. Ze is met haar overda-
dige barokke versiering een unicum in de kerkelijke 
bouwgeschiedenis van Nederland. Deze zaalkerk 
met tongewelf bevat hoofdzakelijk schilderwerk van 
de beroemde Zuid-Duitse barokschilder Johann 
Adam Schöpf (1751) en waarschijnlijk de Maastrich-
tenaar Louis Hermans (1808). 

Voor historische en actuele achtergrondinforma-
tie heeft men een keur aan deskundigen weten aan te 
trekken. Zo beschrijft Piet Mertens de ontwikkeling 
van het adellijk klooster tot heiligdom en château 
(42-57) en van kloosterkerk tot parochiekerk (106-
119). Anneke B. Mulder-Bakker, als geen ander thuis 
in de kluizenaarswereld en -vroomheid van de mid-
deleeuwen, wijdt twee zeer leesbare bijdragen aan 
het leven (58-67) en de cultus (68-77) van Sint- 
Gerlach. Paul le Blanc plaatst de barokke fresco’s in 
hun historische context (120-139). De verantwoor-
ding en verslaggeving van de omvangrijke restaura-
tiewerken ligt in drie bijdragen van direct betrokken 
deskundigen, met name Bernard Delmotte en Karin 
Keutgens over de conservatie en restauratie van de 
gewelfschilderingen (140-149), Peter te Poel over het 
kerkzilver van Sint-Gerlach en Sint-Martinus (150-
159) en over de kerkschat in zijn museale context 
(160-166). 

Het boek is dankzij een geraffineerde verdeling 
van de Nederlandse en de Engelse tekst in verschil-
lende lettergrootten en van de bladvullende en 
overige kleurfoto’s een toonbeeld van professionele 
vormgeving en boekdruk. De overzichten op blz. 
126-127 (kerkplan met iconografisch programma) en 
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169 (chronologie), alsmede op de binnenzijde van de 
voorflap (luchtfoto) en de achterflap (plattegrond) 
komen de lezer uitstekend tegemoet in zijn stijgend 
verlangen om al dit schoons zelf in ogenschouw te 
gaan nemen.

Rudolf Th.M. van Dijk O.Carm. (Nijmegen)

A.E.M. Janssen, Naar best vermogen. Een geschiedenis 
van twee Nijmeegse weeshuizen 1558-2008. Nijmegen: 
Valkhof Pers, 2009, 143 p., ISBN 9789056253042, 

� 19.50.

Het College van Regenten - zo noemt het 
bestuur van de Nijmeegse Stichting De Beide Wees- 
huizen zich nog steeds - kan gevoel voor zijn eeu-
wenoude geschiedenis niet worden ontzegd. In 1860 
verscheen er al een geschiedenis van het Burger-
Kinderen-Weeshuis en het Arme-Kinderenhuis bij 
gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van 
eerstgenoemd weeshuis. Ruim honderd jaar later 
publiceerde J. Brinkhof op verzoek van de regenten 
Het testament van Stijn Buys. De jongste eeuw der 
Beide Weeshuizen (Nijmegen, 1963). En nu, vijftig 
jaar later, is er een aanvullende, nieuwe geschiede-
nis van de stichting De Beide Weeshuizen, die werd 
opgericht in 1979. Daar was al een eerdere ‘fusie’ 
aan voorafgegaan. In 1817 werden beide weeshuizen 
onder één denominationeel paritair samengesteld 
bestuur gebracht, waarbij het Burger-Kinderen-
Weeshuis een protestantse signatuur kreeg, en het 
andere een katholieke. Joodse wezen werden op 
kosten van dat bestuur bij joodse pleeggezinnen 
ondergebracht.

De opkomst van de verzorgingsstaat met zijn 
wet- en regelgeving maakte een einde aan de wees-
huizen als zodanig, maar niet aan de stichtingen.  
Het grootste deel van deze kleine, maar fraai uitge-
geven publicatie is dan ook gewijd aan de nieuwe 
werkterreinen die de stichtingen voor zich zagen 
weggelegd: eerst een kleuterdagverblijf, en na 1986 
subsidies op tijdelijke basis voor hulpverlening aan 
jongeren in probleemsituaties. Parallel aan die ont-
wikkelingen loopt een niet altijd even gemakkelijke 
verhouding van de regenten met de Nijmeegse 
gemeenteraad, uitlopend in een volledige ‘losma-
king’ van de gemeente in 1979.

De ontwikkelingen van de laatste vijftig jaar van 
een stichting met een zuiver subsidiërende taak 

behoren niet tot de meest spannende in de eeuwen-
oude geschiedenis. Maar door die goed te plaatsen 
in de maatschappelijke context, en niet het minst 
ook door het fraaie taalgebruik, is dit boekje een 
bijzonder kleinood in het genre gedenkboeken 
geworden.

Lodewijk Winkeler (Nijmegen)

E.O. van der Werff, Katholieken in de Marne sinds 
1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en 
Kloosterburen. Bedum: Profiel Uitgeverij, 2009,  

208 p., ISBN 9789052944197, � 24,50.

Onder historici en oudere lezers is wellicht 
bekend dat historicus en oud-rector magnificus van 
de Katholieke Universiteit in Nijmegen, mgr. prof. 
dr. R.R. (Reinier) Post (1894-1968), in het uiterste, 
dunbevolkte noordwesten van de provincie Gronin- 
gen, in Kloosterburen, het levenslicht zag. Het boek 
van historicus drs. Egbert van der Werff gaat over 
het katholieke leven in het gehele noordwesten 
van de provincie Groningen, zich uitstrekkend van 
Zoutkamp in het westen tot Winsum en Sauwerd 
in het oosten. Gestart wordt met het jaar 1594, de 
reductie van Groningen. Enkele leden van adellijke 
afkomst en een aantal boeren in het noordwesten 
van de Groninger Ommelanden gingen niet mee 
met de Reformatie. Dankzij hun geloofsijver en 
inspanningen is er nog steeds een klein aantal katho-
lieken in de streek. Tijdens de zeventiende en acht-
tiende eeuw lazen rondreizende jezuïeten de mis 
bij adel en boeren aan huis. Uiteindelijk heeft dat in 
1733 geleid tot de oprichting van een statiekerk mid-
den in de centraal gelegen buurtschap Den Hoorn, 
vlakbij het dorp Wehe. De omstandigheden dat  
Den Hoorn geen eigen kerkdorp was, betekenden 
dat er geen protest kon komen van de protestanten. 
De grootste groep katholieken woonde echter in het 
tien kilometer noordwestelijk van Den Hoorn gele-
gen Kloosterburen, een dorp waar de protestanten 
geen eigen dominee hadden, maar die moesten delen 
met die van Hornhuizen. Van 1773 tot 1969 werd de 
Marne bediend door seculiere geestelijken; nadien 
waren er van tijd tot tijd ook regulieren pastoor.  
In 1842 zou Kloosterburen een eigen kerk en statie- 
pastoor krijgen. Het zou een katholieke enclave 
blijven, met een roomse inslag, zelfs met een eigen 
carnavalsvereniging. Zusters van Allerheiligst Hart 


