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Lange tijd bleef de financiële basis waarop ordes en congregaties hun 
kloosterleven en de daaruit voortvloeiende activiteiten gestalte gaven 

onderbelicht. Welke rol speelde geld in het leven van religieuzen en welk 
‘verdienmodel’ hanteerden zij om in hun eigen levensonderhoud en in de 
noden van de tijd te voorzien? Ook in de wereld van de katholieke caritas 
en filantropie ging veel geld om. 

Tijdens het symposium dat Stichting Echo samen met het KDC organiseert 
komt dit tot nog toe wat onderbelichte thema aan de orde. Naast de 
presentatie van de nieuwe Echo-bundel Werven en derven zijn er lezingen 
van de historici Eric Sengers en Vefie Poels, en gaat onderzoeker Cees 
Willemsen met forumleden Maarten van den Bos en Eduard Kimman in 
gesprek over de onderzoekskansen en -uitdagingen die het archief van het 
Kansfonds (het voormalige Stichting Katholieke Noden) biedt. 

Werven en derven

De Abdij van Berne te Heeswijk-DInther wordt geleid door Norbertijnen, die op 
verschillende wijzen inkomsten genereren voor hun gemeenschap.



Programma

13:30  Inloop met koffie en thee

14:00  Opening door Joep van Gennip, voorzitter Stichting Echo.

14.05  Inleiding op de dag 
   door Marie-Antoinette Willemsen (Stichting Echo)

14:15   Lezing
  Vier Norbertijnen van Berne en het kapitaal 
   door Erik Sengers (Tilburg School of Theology)

15:00   Filmfragment
  De Zusters van Veghel en hun portemonnee
   door Jeroen Neus (Stichting Verhalis)

15:10   Pauze

15:30  Lezing
  De financiering van de katholieke missiebeweging
   door Vefie Poels (KDC)

16:00  Inleiding
  Het Kansfonds-archief: kansen en mogelijkheden voor  
  onderzoek naar katholieke filantropie  
   door Cees Willemsen

  Aansluitend forumdiscussie met Eduard Kimman SJ 
  (oud-econoom Nederlandse jezuïeten) en Maarten van 
  den Bos (Banning Vereniging)

   Programma wordt vervolgd op volgende pagina



16.45   Boekpresentatie
  Werven en derven. De financiële grondslag van 
  kloostergemeenschappen in de Lage Landen.
   door Marie-Antoinette Willemsen (Stichting Echo)

16:50   Afsluiting en borrel

Praktische informatie

Graag aanmelden bij het KDC vóór uiterlijk 9 december 2019. 
Deelname is gratis.

Telefoon:   (024) 361 24 57 Locatie:    Universiteitsbibliotheek, zaal 01.05d
E-mail:        info@kdc.ru.nl       Erasmuslaan 36
          6525 GG Nijmegen

Voor meer informatie kijkt u op www.stichting-echo.nl


