Mariaklooster
ondergronds...

Bij de renovatie van de Dorpsstraat in 2015 kwam wederom een stuk fundering in beeld, nu parallel aan de weg.
Tijdens de aanleg van de provinciale weg in 1966 werd een flink deel van de fundering van het klooster blootgelegd. Foto: Tersteeg & Gelderman ▶

Restanten van het vroegere Mariaklooster zijn diverse malen bij graafwerkzaamheden in het weiland tussen de Dorpsstraat en de Provinciale weg aangetroffen. Na het vertrek van de nonnen raakte het klooster rond 1585 in verval. In 1710 werden de
restanten gesloopt, met uitzondering van de fundamenten. Hergebruik van bakstenen en andere elementen uit de gebouwen was toen heel normaal. Ook omdat dit deel van de Dorpsstraat niet is bebouwd treffen we sindsdien bij graafwerkzaamheden soms
waardevolle brokken geschiedenis aan. Dit paneel en het fundamentsrestant ernaast zijn geplaatst naar aanleiding van werkzaamheden uit 2015. Ook daarbij kregen we weer een stukje van die geschiedenis in beeld. Info: www.heemkunderenkum.nl

Mariabeeld
trots van Renkum
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Nicolaes van Geelkercken ca. 1640 - Gelders Archief Arnhem

Ten zuiden van de Dorpsstraat bevond zich sinds de 14e eeuw de zogeheten Kloosterweide. Daar stond een kapel met een houten Mariabeeld. De Gelderse Hertog Reinald IV, bewoner van kasteel Grunsfoort, verving in 1405 de kapel door een klooster.
Hij zorgde ook dat de beek bij het kasteel naar het nieuwe klooster werd verlegd. Dat kreeg zodoende schoon water aangeleverd. Het groeide uit tot een belangrijk bedevaartsoord met een grote toestroom van gelovigen. In 1580 voltrok zich de Reformatie,
waarbij de almacht van de Katholieke Kerk werd gebroken. Het klooster werd opgeheven en de nonnen vertrokken -voor hun veiligheid- uiteindelijk naar Utrecht. Zij namen het Mariabeeld mee; dat kwam pas in 1928 weer in Renkum terug. Het is nu
de trots van de katholieke kerk van Renkum. Het noorden ligt rechts. Linksonder de herberg en watermolen ‘de Bock’. Info: www.mariavanrenkum.nl

