
 

De Roze Zusters tijdens een vrij uurtje                                                                  Foto: Adriaan de Roode. 
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Eén keer gluren achter 
kloostermuren: roze zusters zijn ook 
maar gewoon vrouwen 
Voor schrijfster Gertie Schouwenberg en fotograaf Adriaan de 

Roode gingen deuren open die voor anderen gesloten blijven. Ze 

maakten een boek over de Roze Zusters in Steyl dat voor het 

eerst een blik achter de kloostermuren werpt. 

DOOR MARCEL VAN LIER 

STEYL 

Al 125 jaar wonen en werken ze in Steyl. Toch zie je ze zelden, de 
Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, 
zoals de congregatie officieel heet. Dat maakt het boek Roze zusters 
bekennen kleur dat begin december verschijnt, zo bijzonder. Bij hoge 
uitzondering kregen de makers toegang tot het klooster langs de 



Maas, waar ze voor een eerdere uitgave over rijksmonumenten in 
Tegelen en Steyl al een kijkje in de tuin mochten nemen. 
Gertie Schouwenberg interviewde acht van de vijftien bewoonsters, 
Adriaan de Roode zette de hele kloostergemeenschap op de foto. Hij 
kwam met zijn camera op plekken waar geen man meer is geweest 
sinds de congregatie in 1914 - de eerste acht jaar woonden de roze 
zusters in bij de blauwe - haar intrek nam in het kolossale gebouw. 
En fotografeerde vrouwen die veelal al tientallen jaren in 
afzondering leven. 

Indringer 

„Dat is best raar. Je voelt je toch een beetje een indringer. Ook al 
mochten we overal naar binnen, op de privévertrekken na. Voor de 
zusters was het helemaal een vreemde ervaring. Vooral het maken 
van de portretfoto’s, dat vonden ze het minst leuk.” 
Schuchter en stil, zoals hij had verwacht, waren de slotzusters 
echter allerminst. „Verre van dat. Er zaten echt een paar ADHD-
typetjes tussen. En er werd heel wat afgelachen.” De luchtige 
stemming verbaasde hem evenzeer als de vrijheid die hij kreeg. „Ik 
mocht ongestoord mijn gang gaan; de foto’s zijn ook niet gescreend 
voor publicatie.” 
De schrijfster van het boek was vooral verrast door de 
openhartigheid van de kloosterlingen, voor het merendeel vrouwen 
op leeftijd van Duitse en Filipijnse afkomst. „Ze praatten 
honderduit. Vooral over waarom ze voor dit leven hebben gekozen. 
Eén van de zusters is afgestudeerd landbouwingenieur. De wereld 
lag voor haar open. En dan ineens zo’n radicale ommezwaai. Haar 
broer verklaarde haar voor gek.” 

Proeftijd 

Het antwoord laat zich raden: de roeping. Gertie Schouwenberg zag 
hoe het gezicht van iedere vrouw die ze sprak, van achter de 
vanwege corona met plastic bespannen tralies, begon te stralen 
zodra de hamvraag werd gesteld. „De een zegt letterlijk de stem van 
God te hebben gehoord, een andere zag een teken van boven. 
Twijfels had niemand meer. Dat stadium waren ze allang voorbij. 
Wie intreedt krijgt eerst een proeftijd alvorens de eeuwige gelofte af 
te leggen. In die periode van wel acht tot tien jaar haken er veel af.” 
Het is ook niet niks, dag en nacht bidden. Voor hun zusters en 
broeders die vanuit Steyl als missionarissen de wereld in trokken. 



Dat was wat de Duitse priester Arnold Janssen beoogde toen hij de 
congregatie op 8 december 1896 stichtte. ‘Altijddurende 
aanbidding’ is inmiddels geen 24/7 meer. Daarvoor is de bezetting 
van het H.Geestklooster ontoereikend. „Ze bidden om beurten een 
uur. De oudere zusters kunnen de gebroken nachten fysiek niet 
meer aan.” 

Rummikub 

Op een paar uurtjes respijt na is het echter nog altijd ora et 
labora wat de klok slaat. „Ze hebben elke dag een uurtje voor 
zichzelf en een om samen wat te doen. Spelletjes meestal, 
Rummikub of Mens-erger-je-niet. Er is een tv, maar die staat 
zelden aan. ‘Het uitzicht op de Maas is onze televisie’, zei iemand. 
Ze zitten opgesloten, maar voelen dat zelf niet zo. ‘Als het al voor 
buitenstaanders op een gevangenis lijkt, is het er wel een waarvan 
ikzelf de sleutel heb’, zei een van de zusters tegen me. Denk ook niet 
dat ze geen notie hebben van wat er aan de andere kant van de 
kloostermuren gebeurt! Ze volgen het nieuws en lezen elke dag de 
krant, het Katholiek Nieuwsblad.” Het coronavirus hebben de roze 
zusters tot nu toe buiten weten te houden. „Ze zijn allemaal 
gevaccineerd. De paus riep alle katholieken daartoe op, als een daad 
van naastenliefde. Angst voor besmetting is er nog steeds. Daarom 
moest de hele fotosessie op één dag.” 

Eenmalig 

Het zijn en blijven unieke plaatjes, de ruim 120 foto’s in het boek dat 
begin volgende maand verschijnt. „Dit was eenmalig, de zusters 
waren daar heel stellig in. Ze wilden graag voor één keer de vrouw 
achter de non laten zien. We zijn geen massaproduct, zei een van 
hen, maar gewone mensen met verschillende karakters. Iedereen 
heeft z’n nukken en eigenaardigheden. Toch botst het zelden. Er is 
amper tijd om te kletsen, laat staan ruziemaken. En het is een groot 
klooster, hè.” 
Humor is de slotzusters evenmin vreemd. „Toen we aanbelden voor 
de fotoshoot, deed de zuster die de deur opende alsof ze van niks 
wist. ‘O jee, we hadden helemaal niet op jullie gerekend!’, zei ze 
quasi-verbaasd. Grapje. Een lol dat ze had.” 
Het boek is voor 10 euro te bestellen bij Heemkundige Kring 
Tegelen. 
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Als ze werk doen waarvan ze vies kunnen worden, in de tuin of keuken, hullen ze zich in minder 

besmettelijk blauw  (FOTO; Adriaan de Roode) 

 


