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De Salesiaanse Familie bestaat uit ongeveer zeventig mensen, die via 
kringen in vriendschap verbonden zijn met de Oblaten van Franciscus van 
Sales (osfs) en regelmatig samenkomen rond de Salesiaanse spiritualiteit 
aan de hand van de geschriften van Franciscus van Sales 

2022: jaar van Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal                
In het laatste nummer van dit bijzondere jaar staan we nog een keer 
stil bij alle activiteiten die er zijn ontplooid bij gelegenheid van de 
400ste sterfdag van Franciscus van Sales en de 450ste geboortedag 
van Jeanne de Chantal.  

Hoewel het jubileumjaar nog niet is afgelopen - officieel eindigt het 
op het feest van Franciscus van Sales op 24 januari 2023 - mogen we 
nu al met veel voldoening terugkijken op een zeer geslaagd jaar. Het 
jubileumjaar is in velerlei opzicht succesvol geweest. Het heeft ge-
leid tot verbinding tussen verschillende ordes en congregaties die 
leven en werken vanuit de Salesiaanse spiritualiteit, het heeft gere-
sulteerd in vele mooie gesprekken op familiedagen en in Salesiaanse 
kringen, het heeft een breder publiek kunnen aanspreken via allerlei 
presentaties op bijeenkomsten en in een grootse tentoonstelling, 
het heeft blijvend materiaal opgeleverd om de Salesiaanse spiritu-
aliteit levend te houden en te verspreiden, er zijn vele creatieve 
uitingen tot stand gekomen die langer dan een jaar mee kunnen 
gaan en waar op diverse plaatsen nog van genoten kan worden, het 
heeft nieuwe vriendschappen opgeleverd en nieuwe vergezichten 
tijdens de Annecyreis, kortom zowel organisatoren als deelnemers 



 13 

van de diverse activiteiten hebben een geweldig jaar mogen 
beleven.  

Het klooster van Clara Fey                

Op dit moment is er een tijdelijke tentoonstelling vanwege het 
jubileumjaar in het ‘Museum de Schat van Simpelveld’ in de 
gelijknamige plaats in Zuid-Limburg. Op een steenworp afstand van 
het drielandenpunt staat het voormalige moederhuis van de Zusters 
van het Arme Kind Jezus, een congregatie gesticht door de Zalige 

Clara Fey. Enkele jaren 
voordat Louis Brisson 
zich het lot van de 
kinderen in de fabrieken 
van Troyes aantrok en de 
congregaties van zusters 
en paters Oblaten 
stichtte om 
fabrieksmeisjes op te 
vangen en jongens 
onderwijs te geven was 
Clara Fey begonnen met 
opvang en onderwijs aan 
arme kinderen in Aken. 
Met een aantal andere 
vrouwen stichtte ze de 
congregatie van het 
Arme Kind Jezus.  

Toen de zusters door de Kulturkampf van Bismarck Duitsland 
uitgedreven werden, begonnen ze net over de grens in Simpelveld 
opnieuw. Het klooster daar kwam tot grote bloei en huisvestte op 
zijn hoogtepunt meer dan 250 zusters die zich inzetten voor 
jeugdzorg, onderwijs en hun eigen ateliers van naaldsierkunst en 
wassenbeelden. Ze hadden als kloosterregel de oorspronkelijke 
regel die Franciscus van Sales wou meegeven aan zijn zusters van de 
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Visitatie. Franciscus werd tegengewerkt in zijn streven om een open 
klooster te stichten, Clara Fey slaagde daar wel in. In 2014 
vertrokken de zusters uit Simpelveld en werd het generalaat 
opnieuw gevestigd in Aken. Het kloostercomplex - een gebouw op 
de Rijksmonumentenlijst - is nu deels ingericht als museum om het 
religieuze erfgoed van de congregatie te bewaren. 

Tentoonstelling                                                                                                                                                                                                                                       
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Voor het jubileumjaar begon was ons oog al gevallen op het ge-
bouw, omdat er vele voorwerpen te vinden zijn die ook een plaatsje 
verdienen op de landkaart die op de website te vinden is met vind-
plaatsen van Salesiaanse objecten: gebrandschilderde ramen, 
beelden, fresco’s, gebouwen of andere zaken die verwijzen naar 
Franciscus van Sales: https://oblaten.osfs.nl/2022-FvS-JdC-
jubileum/index.html.  

Clara Fey heeft in haar werkkamer en slaapvertrek allerlei relikwie-
ën afbeeldingen en beeldjes van Franciscus van Sales en Jeanne de 
Chantal verzameld. Daarnaast heeft het Museum de Schat van 
Simpelveld in haar schatkamer een topstuk qua borduurkunst met 
een levensgrote afbeelding van Franciscus van Sales. In de basis-
collectie van het museum is dus al veel te vinden over Franciscus 
van Sales. Op dit moment is de voormalige kloosterkapel - die 
normaal gesproken leeg staat - ingericht als expositieruimte voor de 
tentoonstelling ‘Alles uit liefde’ over Franciscus van Sales.   

Door inspanningen van een werkgroep van leden van de Salesianen 
van Don Bosco en de Oblaten van Sint Franciscus van Sales, 
ondersteund door de conservator van het museum Krona in Uden, 
is deze tentoonstelling tot stand gekomen. De tentoonstelling geeft 
een beeld van zijn leven en werken, zijn spiritualiteit en van wat 
congregaties vanuit zijn spiritualiteit allemaal gedaan hebben en 
nog doen. Daarnaast vinden we vele kunstvoorwerpen aan hem 
gerelateerd, zowel heel oude als ook nieuwe kunstwerken die 
speciaal voor de tentoonstelling gemaakt zijn. Meer over de 
tentoonstelling is te vinden op https://oblaten.osfs.nl/files/tt-
MuseumDeSchat.pdf.  

Interessant kan de speciale rondleiding zijn waar men zonder aan-
melding vooraf bij kan aansluiten op zaterdag 7 januari 2023. Op 
zaterdag 17 december en zondag 22 januari kan men het museum-
bezoek combineren met een lezing over de relatie tussen Franciscus 
van Sales en Vincentius a Paulo. De lezingen worden verzorgd door 

https://oblaten.osfs.nl/2022-FvS-JdC-jubileum/index.html
https://oblaten.osfs.nl/2022-FvS-JdC-jubileum/index.html
https://oblaten.osfs.nl/files/tt-MuseumDeSchat.pdf
https://oblaten.osfs.nl/files/tt-MuseumDeSchat.pdf
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deskundigen op het terrein van Vincentiaanse spiritualiteit en reli-
gieuze geschiedenis.  

Arrangement                                                                                                   
Voor veel mensen klinkt Simpelveld ver weg en dat is het vaak als je 
op één dag alleen voor de tentoonstelling daar heen zou willen 
rijden. Er is in samenwerking met diverse instanties een arrange-
ment samengesteld, waardoor je twee dagen in Zuid-Limburg kunt 
verblijven in Salesiaanse sferen. Bezoek de tentoonstelling en de 
rest van het museum, geniet van Limburgse vlaai en het mooie 
landschap, knoop er nog een museumbezoek aan vast in Vaals en 
ervaar de sfeer van een oud klooster door een overnachting in een 
voormalige zusters kamer. Dit arrangement inclusief overnachting, 
ontbijt, 3 gangenmenu en tweemaal koffie/thee met vlaai in twee 
topmusea kost u slechts € 95,00. Nadere informatie via 
jackdegroot@oblaten.osfs.nl of op de website 
https://oblaten.osfs.nl/files/2%20daags%20arrangement%20in%20
Zuid-Limburg.pdf. Het arrangement is te boeken met als 
vertrekdagen woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag en loopt 
tot 28 januari 2023. 

Franciscus van Salesfeest 2023                                                               
Het feest van Franciscus van Sales is de afsluiting van het jubileum-
jaar. In die week zijn de laatste dagen van de tentoonstelling en 
komt de Salesiaanse familie bij elkaar voor het Frans van Salesfeest. 
Afgelopen jaar was de bijeenkomst nog digitaal, komende keer 
hopen we dat corona geen roet in het eten gaat gooien. 
Dit laatste bericht over het jubileumjaar valt samen met het laatste 
nummer van Salesiaans Contact. Gelukkig blijft de communicatie 
doorgaan via de website. Daar blijven ook nog lang sporen zichtbaar 
van het gedenkwaardige jubileumjaar 2022. 

 

Jack de Groot 
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