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INLEIDING

In het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven werken twee stichtingen samen: de Stichting Sint

Aegten en de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Stichting Sint Aegten werd in 1998

opgericht door de Kruisheren, voor het beheer van hun klooster in Sint Agatha en het cultuurbezit van

de orde. De geschiedenis van Stichting Erfgoedcentrum gaat terug tot 2002, toen ca. 80 andere orden

en congregaties besloten om gezamenlijk hun archieven, boeken en voorwerpen te gaan beheren. Door

de inbreng van beide stichtingen geeft het Erfgoedcentrum aan bezoekers een breed beeld van (de

geschiedenis van) het kloosterleven: aan de hand van kloostergebouw en tuinen, archieven, bibliotheek

en cultuurhistorische voorwerpen.

De stichtingsbesturen besloten om iedere vijf jaar gezamenlijk een beleidsplan op te stellen voor de

activiteiten in de komende jaren. Het vorige beleidsplan werd gemaakt voor de periode 2012-2016.

Vanwege de hoeveelheid werkzaamheden werd het opstellen van een nieuw beleidsplan in 2017

uitgesteld. Het voorliggende plan is bestemd voor de periode 2018-2022. Het begint met een korte

terugblik op de voornemens uit het vorige beleidsplan in relatie tot wat er gerealiseerd is. Dan volgen

de plannen voor de komende jaren t.a.v. doelstelling en doelgroepen van het Erfgoedcentrum,

erfgoedbeheer, de publieksfuncties en de middelen waarmee gewerkt wordt (medewerkers,

automatisering, financiën).

In de bijlagen van dit plan vindt u de deelnemende orden en congregaties, de toezichthouders,

bestuursleden en medewerkers van het Erfgoedcentrum. De laatste bijlage is een activiteitenoverzicht,

dat de voornaamste plannen voor de komende beleidsperiode in een matrix presenteert.

Bestuur Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Bestuur Stichting Sint Aegten

Augustus 2018
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1. EEN TERUGBLIK OP DE VORIGE BELEIDSPERIODE 2012-2016

1.1 Ontwikkeling in cijfers

Een aantal kwantitatieve gegevens om een indruk te geven van de activiteiten en ontwikkelingen:

- In 2012 waren er 103 participanten: 94 orden/congregaties en 9 samenwerkingsverbanden/

religieuze gezelschappen. We verwachtten dat daar nog een vijftal participanten bij zou komen.

In mei 2018 participeren 103 orden/congregaties en 15 samenwerkingsverbanden/religieuze

gezelschappen. Dit betekent met een totaal van 118 een toename van 15 participanten.

- In 2012 hadden 55 participanten erfgoed overgebracht naar Sint Agatha; de verwachting was

dat de meeste andere collecties in de periode tot 2017 zouden volgen. Momenteel hebben 96

participanten een groot deel van hun erfgoed overgebracht.

- In 2012 waren 46 archiefinventarissen via internet raadpleegbaar, 24.500 titels van publicaties,

3.200 voorwerpbeschrijvingen en 3.700 afbeeldingen in de 'beeldbank'. Medio 2018 zijn er 62

archiefinventarissen via internet raadpleegbaar, 27.200 publicaties, 3.700 voorwerpen en

13.600 afbeeldingen.

- In 2012 was het voornemen om de collectieregistratie op internet aan te vullen met relevante

databestanden en webexposities. In 2018 constateren we dat dankzij de inzet van een

vrijwilliger grote vorderingen zijn gemaakt met een databestand over kloosters in Nederland.

Webexposities zijn nog niet gerealiseerd, evenmin als de opbouw van meer databestanden.

- In 2012 werd gestreefd naar de inrichtingen van een semipermanente tentoonstelling in het

Erfgoedcentrum. In de periode 2013-2018 werden 4 nieuwe tentoonstellingen gerealiseerd. Het

Erfgoedcentrum nam zich in 2012 voor om museumregistratie aan te vragen, hetgeen in 2015

werd gerealiseerd.

- In 2012 bedroeg het aantal binnengekomen onderzoeksvragen voor de studiezaal ca. 500. Dit is

vergelijkbaar met het gemiddelde in de afgelopen vijf jaren. Het aantal studiezaalbezoekers

schommelt rond de 300 per jaar.

- In 2012 werden 400 personen rondgeleid en bezochten 1.500 mensen zelfstandig het

Erfgoedcentrum. In 2017 werden 900 mensen rondgeleid en ontvingen we 2.700 zelfstandige

bezoekers.

- In 2012 werd gezocht naar financiering voor cascorestauratie van de kerk. Deze restauratie

werd in 2017 uitgevoerd. In 2016 werd gestart met de voorbereiding van verbouwplannen voor

zuid/oostvleugels.

- In 2012 werd gezocht naar een toekomstbestendige werkwijze voor het tuinonderhoud. In

2017 nam Sint Aegten hiertoe concrete stappen door het aantrekken van deskundigheid in het

bestuur en een vijftiental nieuwe vrijwilligers.

- Het aantal formatieplaatsen in de beleidsperiode was overeenkomstig de planning 4,5 fte.

- In 2012 nam Stichting Erfgoedcentrum zich voor om te zoeken naar aanvullende financiering

voor het archiefbeheer na 2035. Begin 2018 functioneert hiervoor een separaat fonds met een

vermogen van ca. € 2,2 mln.
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1.2 Ontwikkeling in grote lijnen

De binnenkomst van erfgoedcollecties is gelopen zoals verwacht, zij het dat het aantal participanten is

toegenomen en we ook de in de komende beleidsperiode nog veel nieuw materiaal verwachten. Eind

2013 zijn de voormalige stichtingen Erfgoed Nederlands Kloosterleven en Dienstencentrum

Kloosterarchieven gefuseerd tot de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Sindsdien

worden alle archiefwerkzaamheden binnen Stichting Erfgoedcentrum uitgevoerd. De inventarisatie van

binnenkomend archiefmateriaal en andere collecties is bijgehouden, maar de presentatie van de

collecties op de website van het Erfgoedcentrum loopt wat achter op de voornemens. Dit heeft primair

te maken met de werkdruk van de staf. Daarnaast speelt het ontbreken van een goede

internetverbinding een rol, hetgeen de uitbesteding van beheertaken bemoeilijkt. De verwachting is dat

in de loop van 2019 glasvezelkabel beschikbaar komt.

De getoonde exposities zijn in de afgelopen jaren diverser geweest dan in 2012 werd voorzien. In de

publieksfunctie van het Erfgoedcentrum is een verschuiving waarneembaar van onderzoekers en

studiezaalbezoekers naar rondleidingen en bezoekers van tentoonstellingen. De toename van het

aantal mensen dat klooster en Erfgoedcentrum bezoekt op een andere wijze dan via de studiezaal,

heeft nog geen weerspiegeling gekregen in de functieverdeling van de staf. Werkzaamheden op de

terreinen van communicatie, pr en de inrichting en openstelling van tentoonstellingen worden vaak ad

hoc opgelost/ingevuld.

Het beheer van de onroerende goederen van het klooster, gebouwen en tuin, heeft in de afgelopen

beleidsperiode meer inzet gevraagd dan in 2012 werd verwacht. Stichting Sint Aegten is in 2014 gestart

met een herbestemmingstraject voor te weinig gebruikte gebouwdelen. Anno 2018 ligt er een visie

voor de toekomst van het kloostercomplex en is de concretisering daarvan voorbereid. De uitvoering

van gemaakte plannen komt in de nieuw beleidsperiode aan de orde. Voor het tuinonderhoud is in

2017 gestart met een inhaalslag. Het opstellen en uitvoeren van een herstel- en beheerplan voor de

tuin is een voornemen voor de komende beleidsperiode.

In de afgelopen jaren heeft het cultuurbeheer binnen Stichting Sint Aegten een sterker eigen karakter

gekregen door enerzijds de toegenomen aandacht voor de onroerende goederen als kloosterlijk

erfgoed en anderzijds een beleidsnotitie van de Kruisheren over het bewaarbeleid voor roerend

erfgoed. In 2012 werd het voornemen uitgesproken om voor de erfgoedcollectie van de Kruisheren een

toekomstvisie te ontwikkelen. De Kruisheren stelden in 2015 een notitie samen over hun bewaar- en

selectiebeleid t.a.v. bibliotheek, archieven en voorwerpen. Anno 2018 heeft Sint Aegten voor de

voorwerpencollectie een selectievoorstel afgerond. De toekomst van de bibliotheek komt in dit

beleidsplan aan de orde.

De taken van de (kleine) staf van het Erfgoedcentrum zijn divers en liggen op de terreinen van:

 beheer van de roerende erfgoedcollecties van een groot aantal religieuze instituten

 beheer van onroerend erfgoed van het klooster

 publieksfuncties voor verschillende doelgroepen

 financiën, automatisering en personeel.

Alle taken hebben te maken met het beheren en ontsluiten van kloosterlijk erfgoed, en zijn in de

praktijk communicerende vaten. Aan de andere kant vragen ze op bepaalde momenten om specifieke
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deskundigheid, die onmogelijk allemaal voorhanden kan zijn binnen de formatieplaatsen van de staf. In

die gevallen wordt buiten de medewerkers gezocht naar een oplossing; het eerst bij bestuursleden en

vrijwilligers, in tweede instantie via het inhuren van adviseurs/bedrijven. Het zoeken naar de juiste

schaalgrootte voor activiteiten en naar evenwicht tussen alle taken en de beperkte middelen is een

blijvende opgave; wellicht een die in kloosters niet onbekend is.
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2. DOELSTELLING EN DOELGROEPEN

2.1 Doelstelling

Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven is een beheer-, kennis- en activiteitencentrum rond

kloosterlijk erfgoed. Doel is het bijeenbrengen, beheren en toegankelijk maken van bronnen over

kloosterleven; zowel de praktische invulling daarvan als de motieven die eraan ten grondslag liggen.

Het centrum bewaart archieven, bibliotheekmateriaal en voorwerpen, en dat alles binnen een

monumentaal kloostercomplex. Het erfgoed wordt geselecteerd op inhoudelijke betekenis, niet op

vorm. Het Erfgoedcentrum is een zogenoemde categoriale erfgoedinstelling, opgericht om bij te dragen

aan een bepaalde soort kennis: die over kloosterleven in Nederland.

De werkzaamheden van het centrum bestaan uit:

- het beheren, ontsluiten en toegang bieden aan kloosterarchieven, een bibliotheek en voorwerpen-

collectie als kerntaak

- het beheren en gedeeltelijk toegankelijk stellen van de gebouwen en tuinen in Sint Agatha

- het organiseren van activiteiten rond deze (historische) bronnen over het kloosterleven, zoals

rondleidingen, exposities en lezingen.

Stichting Sint Aegten publiceerde in 2016 het visiedocument Klooster Sint Agatha, klooster van

verleden, heden en toekomst (zie beneden bij 4.1). Als onderdeel van Klooster Sint Agatha ontwikkelt

het Erfgoedcentrum activiteiten die met name inzicht bieden in het verleden van het Nederlandse

kloosterleven. Het centrum doet dit in de context van het oudst bewoonde klooster van Nederland en

in het verlengde van de religieuze instituten van wie het erfgoed beheert. Het behoud van de

kloosterlijke leefsfeer in Sint Agatha maakt deel uit van de doelstelling. Belangrijke aspecten van de

kloosterlijke leefwijze worden gerespecteerd: de sfeer van bezinning die kloosters kenmerkt; eenvoud

en functionaliteit in het gebruik van middelen; een zekere onafhankelijkheid ten aanzien van de

tijdgeest; de aanwezigheid van voorwerpen met een religieuze betekenis; de gastvrijheid die kloosters

eigen is, gecombineerd met een mate van beslotenheid; bewoning door een leefgemeenschap; de

aanwezigheid van een kloostertuin; een schaalgrootte die het midden houdt tussen een particuliere en

institutionele werkwijze. De aandacht voor het eigene van kloosterleven is het meest onderscheidende

kenmerk van het centrum als bewaarplaats van cultureel erfgoed en vormt het uitgangspunt bij alle

beleidskeuzes.

2.2 Doelgroepen

De primaire doelgroepen, waarvoor het Erfgoedcentrum werd opgericht, zijn enerzijds de religieuze

instituten die in Sint Agatha hun erfgoed bijeenbrengen, anderzijds degenen die dit erfgoed willen

raadplegen.

Het Erfgoedcentrum streeft naar een zo breed mogelijke participatie van religieuze instituten, die

samen en elk op zijn eigen manier het Nederlandse kloosterleven belichamen. Met iedere orde of

congregatie die erfgoed onderbrengt, worden beheerafspraken vastgelegd in een overeenkomst. Het

Erfgoedcentrum onderhoudt actief contact met eigenaren of hun rechtsopvolgers. Zij blijven bij de
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ontwikkelingen van het centrum betrokken door onder andere een jaarlijkse algemene vergadering en

de ontvangst van een nieuwsbulletin. Het Erfgoedcentrum verwelkomt regelmatig een afvaardiging (al

dan niet internationaal samengesteld) van een religieus instituut voor een presentatie en rondleiding.

Ook komt het dikwijls voor dat leden van religieuze instituten het centrum bezoeken om stukken uit

hun archief te raadplegen. Sommige leden doen uitvoerig onderzoek naar met name de

ontstaansgeschiedenis van de eigen gemeenschap. Het aantal participanten is sinds de opening van het

centrum gestegen van 80 naar 118, waaronder 103 orden/congregaties en 15

samenwerkingsverbanden/religieuze gezelschappen. De verwachting is dat daar in de komende jaren

nog enkele instituten bij zullen komen.

De orde van de Kruisheren neemt in het geheel een speciale positie in. Klooster Sint Agatha is voor hen

niet alleen bewaarplaats van religieus erfgoed, maar ook het moederhuis van de orde.

De tweede groep belanghebbenden bestaat uit raadplegers van het erfgoed. Hierbij kan een

onderscheid worden gemaakt tussen een beperkte groep intensieve raadplegers en een brede groep

algemeen geïnteresseerden.

De intensieve raadplegers van het bronnenmateriaal in het Erfgoedcentrum zijn wetenschappers en

amateuronderzoekers op het gebied van onder andere geschiedenis, theologie, boekwetenschap,

heemkunde en genealogie. Ook gaat het hier om diverse organisaties die t.b.v. hun werkzaamheden

informatie zoeken over kloosters of kloosterleven, waarbij je kunt denken aan musea,

architectenbureau's, archiefdiensten en media. De ontsluiting van de archieven, publicaties en

voorwerpencollectie in Sint Agatha, de presentatie van inventarissen en catalogi via het internet en de

dienstverlening in de studiezaal van het Erfgoedcentrum zijn met name op deze doelgroep gericht.

Ongeveer de helft van de onderzoeksvragen die binnenkomen, bijna altijd per mail, kan schriftelijk

worden beantwoord. Voor de andere helft komen de vragenstellers naar de studiezaal en worden daar

bij hun onderzoek geholpen.

De brede groep belangstellenden vormen degenen die als dagtoerist naar Sint Agatha komen om

klooster en/of Erfgoedcentrum te bezoeken. Hun primaire interesse betreft in veel gevallen de

bijzondere geschiedenis van Klooster Sint Agatha en de mooie kloostertuin. Via het Erfgoedcentrum

komen zij in contact met de bredere geschiedenis van het Nederlandse kloosterleven. Dit geldt voor de

gasten op open dagen, voor groepen die om een rondleiding vragen en voor bezoekers die in het

zomerseizoen op eigen gelegenheid klooster en Erfgoedcentrum aandoen. Het aanbod voor deze

belangstellenden bestaat uit rondleidingen op donderdagen en vrijdagen, dagelijkse openstelling van

de kloostertuin, en de openstelling van bezoekerscentrum, kerk en tentoonstellingen gedurende vier

middagen in het zomerseizoen. Enkele keren per jaar meldt zich een onderwijsinstelling die met

scholieren of studenten een bezoek wil brengen aan het Erfgoedcentrum. In die gevallen wordt in

overleg een programma vastgesteld dat aansluit bij het leerdoel van de instelling.

In de afgelopen jaren heeft de 'brede groep raadplegers' geleidelijk aan meer aandacht gevraagd, door

de inrichting van tentoonstellingen en de communicatie/pr die daarmee gepaard gaan. De diversiteit

aan doelgroepen vraagt van de medewerkers en vrijwilligers van het Erfgoedcentrum veel inzet en de

noodzaak om de aandacht te verdelen. Er is altijd nog meer en betere dienstverlening denkbaar, zowel

in de studiezaal als bij tentoonstellingen of webpresentaties. Het is ook denkbaar om de doelgroepen te

beperken; het Erfgoedcentrum zou kunnen focussen op wetenschappelijke studies of juist op een meer



9

toeristische invalshoek. Voor de komende jaren kiezen we ervoor om de brede gastvrijheid te

handhaven en een evenwicht te zoeken in de aandacht die aan iedere groep gegeven kan worden.
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3. ERFGOEDCOLLECTIES

3.1 Archieven

Begin 2018 zijn 96 archieven in het Erfgoedcentrum ondergebracht met een gezamenlijke omvang van

ca. 3.900 meter. Voor de komende beleidsperiode verwachten we dat er ca. 20 nieuwe archieven

binnen zullen komen met een omvang van zo'n 850 meter. Op de meeste overgebrachte archieven

komen periodiek aanvullingen binnen: vaak recent opgemaakte stukken, soms complete archiefdelen.

De omvang van deze aanvullingen wordt voor de komende beleidsperiode geschat op 250 meter. De

aanwezige kastruime in het depot - ruim 5.100 meter voor archiefmateriaal - is inmiddels gereserveerd,

maar het Erfgoedcentrum kan nog ca. 400 meter kastruimte bijplaatsen.

3.1.1 Archiefinventarisatie

Het gebeurt regelmatig dat archiefmateriaal bij binnenkomst nog niet geïnventariseerd is, zowel bij

aanvullingen als bij nieuwe participanten; dit hangt samen met de afname van menskracht in de

kloosters. De inventarisatiewerkzaamheden worden dan in het Erfgoedcentrum verricht tegen

vergoeding van arbeidskosten. Waar mogelijk vragen we aan de eigenaar om de werkzaamheden voor

te bereiden door het materiaal te sorteren en te ontdubbelen. Dit scheelt veel werk en bovendien is het

voor iemand die de organisatie van binnenuit kent, gemakkelijker te doen. De meest efficiënte

werkwijze is een werkverdeling waarbij de eigenaar de inventarisatie voorbereidt (door het materiaal te

selecteren, te ontdubbelen en te sorteren) en de archivarissen in Sint Agatha de beschrijvingen maken

in de database van het Erfgoedcentrum. Deze werkwijze wordt daarom zoveel mogelijk voorgesteld.

Het Erfgoedcentrum probeert om ten aanzien van de verwerking van nieuw binnengekomen

archiefmateriaal zo min mogelijk achterstand op te lopen. Wanneer de vaste archivarissen

projectwerkzaamheden niet zelf kunnen verrichten, wordt tijdelijk een assistent-archivaris

aangetrokken. Om te voorkomen dat het verwerken van aanvullingen de werkzaamheden van de

archivarissen versnipperen, is besloten om aanvullingen gedurende een jaar op te sparen en vervolgens

in de maand december te verwerken. Het streven is dat aan het eind van de beleidsperiode 95% (4.750

meter) van het aanwezige archiefmateriaal geïnventariseerd is, al dan niet projectmatig.

Gereed gekomen archiefinventarissen worden, nadat daartoe toestemming is gegeven door de

eigenaar, beschikbaar gesteld via de website van het Erfgoedcentrum. Begin 2018 stonden er, van de 96

archieven die naar het Erfgoedcentrum zijn overgebracht, 62 inventarissen op de website. De overige

inventarissen waren nog in bewerking. We streven ernaar dat aan het eind van de volgende

beleidsperiode van minimaal 90% van de aanwezige archieven een inventaris op het internet te vinden

is.

3.1.2 Beeld- en geluidsmateriaal

De archieven bevatten, naast papier, ook collecties beeld- en geluidsmateriaal. In de afgelopen jaren is

besloten om deze collecties als zelfstandige onderdelen van het archief te behandelen, vooral vanwege

de eigen (kwetsbare) materiaalsoorten.
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Foto's worden bij elkaar achter de andere archiefonderdelen geplaatst. Terwijl sommige fotocollecties

vele meters beslaan, bestaan andere uit slechts één of enkele albums. Foto's worden selectief gescand

en van een beschrijving per scan voorzien. De selectie dient representatief te zijn voor gebouwen,

werkzaamheden, gebeurtenissen en personen binnen de orde/congregatie. Gescande foto's worden

gepresenteerd via de 'beeldbank' op de website van het Erfgoedcentrum. Die bevat inmiddels meer dan

13.600 afbeeldingen van 57 kloostergemeenschappen, grotendeels gescand in de afgelopen

beleidsperiode. Aan het eind van de komende beleidsperiode zal al het fotomateriaal dat zich nog

bevindt tussen ander archiefmateriaal zijn verplaatst en hernummerd, en zullen uit alle aanwezige

archieven foto's zijn gescand. In sommige gevallen worden de scans gemaakt in samenwerking met de

archiefeigenaar.

Bewegend beeldmateriaal (films, video's) uit de verschillende archieven is in het depot bij elkaar gezet

omdat het materiaal een eigensoortige behandeling nodig heeft. In 2016 is een deskundige vrijwilliger

gestart met het verbeteren van zowel de beschrijvingen van de films als de fysieke opslag. Van de ca. 40

strekkende meters filmmateriaal in het depot worden in het Erfgoedcentrum (door huismeester en

vrijwilligers) met een digitale camera 'zichtkopieën' gemaakt om te achterhalen welke beelden ze

precies bevatten. Waardevolle films laat het Erfgoedcentrum vervolgens extern professioneel

digitaliseren. In de komende beleidsperiode zullen de activiteiten m.b.t. het filmmateriaal worden

voortgezet en zoveel mogelijk worden afgerond. Bovendien worden besluiten genomen over het

beschikbaar stellen van filmmateriaal via de website van het Erfgoedcentrum.

Naast foto's en films bevatten de archieven beeldmateriaal in de vorm van dia's en glasnegatieven, en

ook geluidsmateriaal op verschillende dragers. Deze collectieonderdelen zijn in de afgelopen periode

fysiek al grotendeels van het papieren materiaal gescheiden. In de komende beleidsperiode worden

nadere besluiten genomen over beschrijving, digitalisering en fysieke opslag ervan.

3.1.3 Selectie

Zinvol archiefbeheer begint met beredeneerd selecteren: de keuze welke archieven je wilt bewaren en

vervolgens wat je van die archieven wilt bewaren. Een collectie waarin geen selectie heeft

plaatsgevonden, is voor een onderzoeker als een bos waarin hij gemakkelijk verdwaalt. Goede

selectiecriteria daarentegen dragen in hoge mate bij aan de betekenis van de collectie.

Bij de start van het Erfgoedcentrum is een helder collectieprofiel opgesteld: het centrum bewaart

erfgoed, primair archieven, van Nederlandse kloostergemeenschappen en van hun

samenwerkingsverbanden. Met alle orden en congregaties in Nederland zijn contacten gelegd en ruim

tweederde van de gemeenschappen besloot te participeren. Het Erfgoedcentrum heeft tot nu toe geen

aandacht besteed aan nieuwe religieuze initiatieven. In de komende beleidsperiode wordt samen met

het Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen (KDC) onderzocht in hoeverre archiefmateriaal

betreffende nieuwe initiatieven in het acquisitieprofiel van beide instellingen thuishoort, gezien hun

doelstellingen en functie. Dit gebeurt in overleg met onder andere de Konferentie Nederlandse

Religieuzen (KNR), die eigentijdse kloosterprojecten inventariseert.

Het tweede relevante niveau voor selectievragen zijn de individuele archieven van de orden en

congregaties. Deze archieven zijn met verschillende 'bewaarprofielen' tot stand gekomen en ook

binnen hetzelfde archief is niet in elke periode op dezelfde manier geselecteerd. Een van de

archiefeigenaren heeft aan het Erfgoedcentrum gevraagd om een selectieproject uit te voeren en vast
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te stellen wat voor de lange termijn bewaard dient te worden. Dit project wordt benut om een notitie

op te stellen met het oog op toekomstige vragen rond waardering en selectie.

3.2 Bibliotheek

De bibliotheek van het Erfgoedcentrum bevat enerzijds het oude bezit van de Kruisheren in Sint Agatha

en anderzijds een collectie over Nederlands kloosterleven, opgebouwd vanuit de verzamelingen van

andere instituten. De bibliotheek heeft zowel een bewaarfunctie (aanvulling op de archieven) als een

onderzoeksondersteunende functie. Ze bevat medio 2018 ca. 29.500 titels. Het aantal banden ligt

hoger, omdat veel boektitels en bijna alle tijdschriften meerdere banden beslaan.

De bibliotheekcollectie staat gedeeltelijk in open opstelling in de studiezaal (gerubriceerd volgens een

toegankelijke indeling) en gedeeltelijk onder goede klimaatvoorzieningen in het depot (op formaat, om

zoveel mogelijk ruimte te winnen). Voor de bibliotheek is in het depot 1800 meter beschikbaar en in de

studiezaal 350.

3.2.1 Stichting Erfgoedcentrum

De bibliotheekcollectie van Stichting Erfgoedcentrum bevat publicaties betreffende leven en

werkzaamheden van Nederlandse religieuzen en dient om het brede scala aan onderzoek naar

Nederlandse religieuzen te ondersteunen. Daartoe staan naslagwerken, bronnenmateriaal, studies en

tijdschriften voor onderzoekers en eigen medewerkers in open opstelling gereed in de studiezaal. De

meer specifieke publicaties kunnen worden opgevraagd uit het depot. Bijna alle publicaties zijn in de

bibliotheekcatalogus ingevoerd, waarbij de gebruiker d.m.v. de beschrijving zoveel mogelijk wordt

geattendeerd op voor hem relevante zaken. Ook zijn er kleine deelcollecties opgebouwd, zoals van

romans, toneelstukken en ander literair werk dat zich afspeelt in en rond kloosters, van geestelijke

lectuur die door religieuzen werd gelezen, van kinder- en missielectuur gericht op het bevorderen van

kloosterroepingen, van wervingsfolders, en van stripboeken die op een of andere wijze betrekking

hebben op het kloosterleven.

De bibliotheekcollectie van Stichting Erfgoedcentrum moet in nauwe samenhang worden gezien met de

archieven van de deelnemende orden en congregaties. Publicaties (boeken, brochures en tijdschriften)

die door of voor de Nederlandse 'branche' van een religieus instituut zijn uitgegeven, vormen een

intrinsiek onderdeel van het archief van het betreffende religieus instituut en worden binnen het

archief bewaard. Internationale uitgaven van een religieus instituut bewaren we in het archief alleen,

indien ze van wezenlijk belang zijn geweest voor de Nederlandse vestiging en derhalve voor onderzoek

naar het betreffende instituut. Ook de geschriften van de leden van een orde of congregatie horen in

het desbetreffende archief thuis.

Collectievorming vindt met name plaats door schenkingen: van de aangesloten orden en congregaties,

en van onderzoekers die op basis van materiaal in het Erfgoedcentrum een publicatie hebben verzorgd.

In beperkte mate worden publicaties aangeschaft, als ze tot het verzamelterrein behoren en niet uit

schenking binnenkomen. In het bezoekerscentrum staat sinds 2010 een 'antiquariaatskast’ met dubbele

boeken die ter verkoop worden aangeboden. De opbrengst daarvan wordt aangewend voor de

aanschaf van nieuwe boeken.
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De opbouw van de tijdschriftencollectie is gestart vanuit de bibliotheek van de Kruisheren (zie beneden)

en is selectief aangevuld uit diverse kloosters. Deze collectie bestaat uit twee delen: een deel met

algemene tijdschriften op de terreinen van kerkgeschiedenis, theologie, religieus leven en spiritualiteit,

en een deel met tijdschriften uitgegeven door Nederlandse orden en congregaties. Ook voor de

tijdschriften is er sprake van een nauwe samenhang met de aanwezige archieven. De tijdschriften van

religieuze instituten die hun archief in het Erfgoedcentrum hebben ondergebracht, horen thuis in de

betreffende archieven. Fysieke overplaatsing naar de studiezaal is soms gewenst voor de

toegankelijkheid, maar het betreffende tijdschrift blijft onderdeel uitmaken van de archiefcollectie.

Bij de besluitvorming om publicaties al dan niet op te nemen, is van meet af aan rekening gehouden

met de aanwezigheid van andere bibliotheekcollecties. Dat betreft de collecties van het KDC en de

universiteitsbibliotheek van Nijmegen, met een zeer uitgebreide verzameling theologische literatuur op

beperkte afstand van Sint Agatha. Het betreft ook de collecties van religieuze instituten die over een

eigen studiecentrum beschikken, zoals de Jezuïeten, Geschoeide Karmelieten, Augustijnen en

Franciscanen. Uitgangspunt bij het opbouwen van de bibliotheekcollectie is de verantwoordelijkheid

om het materiaal te verzamelen en beschikbaar te stellen voor het eigen onderzoeksterrein.

Actiepunten voor de komende beleidsperiode:

 Herbestemmen of verwijderen van 130 m. publicaties die niet in het centrum bewaard zullen

worden (voor oktober 2018).

 Binnengekomen materiaal dat nog niet is verwerkt (115 m.), selecteren en beschrijven in de

catalogus. Hieronder is met name een uit velerlei schenkingen bijeengebrachte collectie

liturgische boeken. Dit zal gereed zijn voordat in november 2019 de huidige bibliothecaris met

pensioen gaat.

 Een evaluatie van het collectieprofiel in het licht van het gebruik van de bibliotheek. Wat blijkt

(op basis van ruim 10 jaar ervaring) voor gebruikers relevant, wat minder of niet? Wat hoeft het

Erfgoedcentrum niet te bewaren omdat de aanwezigheid elders voldoende is? Deze evaluatie

zal in overleg met KDC vorm krijgen (medio 2019).

 Voortzetten van de verwerving van relevante nieuwe uitgaven, waarbij vooral gelet wordt op

de 'grijze literatuur': de in beperkte kring verspreide publicaties van met name religieuze

instituten en heemkundekringen.

 Ontdubbelen van tijdschriften die aanwezig zijn in zowel bibliotheek- als archiefcollectie,

waarbij aanwezigheid in de archiefcollectie prioriteit heeft.

 Tijdschriften die zijn ontsloten in de archiefinventarissen eveneens beschrijven in de

tijdschriftencatalogus, om deze belangrijke bron voor onderzoek beter toegankelijk te maken.

 Digitalisering van tijdschriften en bijzondere publicaties. Zie hoofdstuk 7.

3.2.2 Bibliotheekcollectie Kruisheren

De Kruisherencollectie is tot stand gebracht door de samenvoeging - eind vorige eeuw - van de

collecties van de Kruisherenkloosters van Sint Agatha, Uden en Amersfoort.

Alle uitgaven ouder dan 1800 zijn geplaatst onder de Wet Behoud Cultuurbezit Nederland, als een van

de oudste en grootste kloosterbibliotheken van ons land, en als enige die nog altijd in situ aanwezig is.

Had de collectie in 2001 al de status van beschermde verzameling gekregen, in februari 2017 is zij

definitief opgenomen in het register van beschermde objecten van de Erfgoedinspectie Nederland. Dit
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betekent de erkenning van het belang dat de collectie integraal aanwezig blijft. Het gaat bij de oude

bibliotheek om 6.040 titels met een totale omvang van bijna 500 strekkende meter.

Niet alleen de oude bibliotheek, maar ook de publicaties uit de 19e en 20e eeuw zijn belangrijk voor het

totale beeld van de kloosterbibliotheek en het erfgoed dat in Sint Agatha wordt beheerd. Voor de

uitgaven na 1800 heeft in de jaren 2002-2003 een selectie plaatsgevonden, zodanig dat de bibliotheek

een afspiegeling vormt van de geschiedenis en activiteiten van de Kruisheren in Nederland. Daartoe zijn

op de eerste plaats alle boeken bewaard die door Kruisheren zijn geschreven en/of die over Kruisheren

handelen. Verder beoogt de collectie een representatieve weergave te zijn van de terreinen waarop

Kruisheren werkzaam zijn (geweest): liturgie, theologie, spiritualiteit, pastoraat, missie en onderwijs.

Gezien de rol die het klooster van Sint Agatha in het Land van Cuijk heeft gespeeld, zijn ook boeken

over de geschiedenis van de streek onderdeel van de kloosterbibliotheek gebleven.

Het feit dat de oude bibliotheek van Sint Agatha en een groot deel van de nieuwe collectie nog altijd ter

plekke zijn, heeft te maken met de continue lijn van het klooster en met de zorgvuldigheid en

autonomie van de bibliothecarissen. Toen in de jaren zeventig en tachtig veel andere religieuze

instituten hun studiebibliotheken onderbrachten in universiteitsbibliotheken, zijn die van de Kruisheren

ongewijzigd in Sint Agatha, Uden en Amersfoort bewaard gebleven. Het resultaat daarvan is dat het

Erfgoedcentrum beschikt over een van de laatste ter plaatse bewaard gebleven kloosterbibliotheken

van Nederland. Ook voor de toekomst willen de Kruisheren zo lang mogelijk terughoudend zijn ten

aanzien van deselectie van de kloosterbibliotheek in Sint Agatha, die zij als afgerond beschouwen.

Daarbij geldt wel dat de beheerlasten draagbaar moeten blijven en dat zij het belangrijk vinden dat de

kloosterbibliotheek zichtbaar en vindbaar is.

Op basis van het bovenstaande zijn de actiepunten voor de komende beleidsperiode als volgt:

 De Kruisherencollectie zal niet meer groeien, behoudens nieuwe uitgaven die direct betrekking

hebben op de orde en wellicht een enkele aanvulling. De laatste substantiële aanvulling betrof

een selectie van uitgaven na 1800 uit het klooster van Diest in België (2010). Als uitgangspunt

voor incidentele toekomstige aanvullingen dient de retrospectieve bibliografie van Roger

Janssen osc, uitgegeven in het tijdschrift Clairlieu.

 Digitale ontsluiting van de bibliotheekcatalogus van Sint Agatha uit 1803, met verwijzingen

naar de huidige catalogusbeschrijvingen. Voor 2021.

 Zichtbaar maken van de oude Kruisherenbibliotheek in de studiezaal van het Erfgoedcentrum

op zodanige wijze dat de boeken tijdens rondleidingen getoond kunnen worden. Voor 2021.

 Webpresentatie van topstukken uit de Kruisherenhandschriften (zie hoofdstuk 7).

 Indien het nodig wordt om ruimte te sparen, zijn de volgende mogelijkheden voor deselectie

aanwezig: (1) ontdubbelen van de oude drukken van Uden en Amersfoort ten opzichte van Sint

Agatha (in overleg met de Erfgoedinspectie) en (2) deselectie van de publicaties na 1800 op de

gebieden die niet rechtstreeks met leven en werken van de Kruisheren te maken hebben. Een

dergelijke deselectie is te verantwoorden omdat in de catalogus de complete collectie is

vastgelegd, omdat het gaat om boeken/tijdschriften die op veel plaatsen te vinden zijn, en

vanwege de toenemende beschikbaarheid van gedigitaliseerde uitgaven.
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3.3 Voorwerpen

3.3.1 Stichting Erfgoedcentrum

Stichting Erfgoedcentrum brengt voorwerpen bijeen die relevant zijn voor de geschiedenis, het leven en

de werkzaamheden van Nederlandse religieuzen. Het gaat om voorwerpen die het leven in de kloosters

illustreren, zoals dat naar voren komt uit de kloosterarchieven. Merendeels zijn de voorwerpen ter

plekke, in de kloosters, geselecteerd in overleg met het betreffende religieus instituut. Hierbij is steeds

getracht zo veel mogelijk relevante informatie over de voorwerpen te verzamelen met het oog op de

beschrijvingen. Verder zijn er voorwerpen uit archieven overgebracht naar de voorwerpencollectie,

omdat ze daar eerder thuishoren.

Na binnenkomst van de voorwerpen worden deze beschreven en - door een vrijwilliger - gefotografeerd

en verpakt. Bij het beschrijven kan vaak dankbaar gebruik worden gemaakt van materiaal in archieven

en bibliotheek. Medio 2018 waren 2.165 voorwerpen in de voorwerpencollectie op de website

toegankelijk. Er liggen nog ongeveer 200 voorwerpen te wachten op verwerking.

Hoewel in de registratie duidelijk blijft van welke orde of congregatie de voorwerpen afkomstig zijn,

wordt de collectie als één geheel opgebouwd. Bij de selectie van voorwerpen speelt mee of een

vergelijkbaar voorwerp misschien reeds via een andere orde of congregatie is binnengekomen. Andere

criteria waar rekening mee wordt gehouden: het voorwerp moet in redelijke staat zijn; het moet niet te

zeer persoonsgebonden zijn (zoals persoonlijke onderscheidingen); het moet in principe geschikt zijn

om tentoon te stellen.

In totaal zijn nu van 100 religieuze instituten voorwerpen aanwezig: 62 zustergemeenschappen, 25

priestercongregaties, 10 broedercongregaties en 3 overige gezelschappen. Met 6 congregaties zijn

afspraken gemaakt over de voorwerpen die op een door de congregatie te bepalen ogenblik in het

Erfgoedcentrum zullen worden ondergebracht. Daarbij gaat het om ca. 300 objecten.

Actiepunten voor de komende beleidsperiode:

 Verwerken van voorwerpen die nog niet zijn beschreven.

 Afspraken maken en/of vastleggen met een aantal religieuze instituten over voorwerpen die

t.z.t. in het Erfgoedcentrum worden ondergebracht.

 Het voorwerpendepot herinrichten om zoveel mogelijk voorwerpen te kunnen onderbrengen.

Nu veel voorwerpen binnen zijn gekomen, is de meest efficiënte indeling vast te stellen.

 De verzameling als geheel bezien en proberen te corrigeren/aan te vullen op voorwerpen die

dubbel zijn, die er niet in thuis horen dan wel die ontbreken.

 De beschrijvingen van de voorwerpen opnieuw doornemen en waar nodig/mogelijk

verhelderen.

3.3.2 Collectie pretiosa van de Kruisheren

De voorwerpencollectie van de Kruisheren omvat, naast voorwerpen die betrekking hebben op de orde

en het klooster in Sint Agatha, voorwerpen die tot de huisraad gerekend kunnen worden. Te denken

valt aan kasten, serviezen of dekenkisten. Omdat de Kruisheren in de loop van de jaren minder

woonruimte zijn gaan gebruiken, werd de vraag naar deselectie van de verzameling steeds actueler. In

2014 deed museum- en erfgoedadviseur Jan van Laarhoven samen met Roger Janssen osc,

erfgoedspecialist binnen de orde, een voorstel welke voorwerpen het beste bewaard dan wel
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afgestoten zouden kunnen worden. In 2015 nam het provinciaal bestuur van de Kruisheren besluiten

over een selectiebeleid. Voorwerpen die geen band hebben met de orde of met het klooster zullen

worden afgestoten wanneer ze niet meer nodig zijn als huisraad. Voorwerpen die daarentegen relevant

zijn voor de Kruisheren, worden bewaard in Sint Agatha of - als dat passend is en een betere

zichtbaarheid teweegbrengt - bij bruikleennemers. Op basis van het besluit van het provinciaal bestuur

heeft een tijdelijke medewerkster van het Erfgoedcentrum selectielijsten gemaakt. Deze zijn ter

controle/correctie aan Roger Janssen osc ter hand gesteld.

In de komende beleidsperiode zal de collectieregistratie worden aangepast op de definitieve besluiten

van het provinciaal bestuur over de samenstelling van de collectie pretiosa op lange termijn.

3.4 Kwaliteitsverbetering collectie ontsluiting

De inventarisatie van archieven, de catalogisering van publicaties en voorwerpen en de presentatie van

alle beschrijvingen op internet vormen de basis voor de toegankelijkheid van de collecties van het

Erfgoedcentrum. Deze toegankelijkheid kan verbeterd worden door het aanbieden van extra

informatie, onderzoeksinstrumenten of bijzondere presentaties. Omdat het samenstellen daarvan een

tijdrovende bezigheid is, moeten er keuzes worden gemaakt en is het Erfgoedcentrum hierbij mede

afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Collectieregistratie is een activiteit die altijd in ontwikkeling blijft en waarbij goede afspraken belangrijk

zijn. In de afgelopen jaren zijn de werkwijzen voor collectieregistratie binnen het Erfgoedcentrum

gesystematiseerd en vastgelegd. Dit bevordert dat medewerkers op vergelijkbare manier werken en dat

raadplegers van de collecties sneller hun weg kunnen vinden. Wie zich de indeling van een bepaald

archief eigen heeft gemaakt, zal de indeling van volgende archieven herkennen. In de komende

beleidsperiode blijft de zorg voor een systematische werkwijze die de toegankelijkheid van de collectie

vergroot aandachtspunt bij de staf.

In de afgelopen beleidsperiode is gestart met het verzamelen en vastleggen van essentiële informatie

over de opbouw, samenstelling en bijzonderheden van de kloosterarchieven die in het Erfgoedcentrum

worden bewaard. Daartoe is een uitvoerige vragenlijst rondgestuurd die inmiddels door de helft van de

participanten is ingevuld. Sinds november 2017 is een medewerker aangesteld die 8 uur per week

besteedt aan het verwerken van de vragenlijsten en aan het verzamelen van informatie die nog niet

werd ontvangen. Dit wordt in de komende beleidsperiode voortgezet. De werkzaamheden zullen

concreet uitmonden in uitvoerige inleidingen op alle archiefinventarissen, bedoeld als hulpmiddel voor

raadpleging en onderzoek.

Daarnaast wordt gewerkt aan een verbetering van de toegankelijkheid van de collectie door middel van

enkele databestanden. Via de website van het Erfgoedcentrum worden twee bestanden gepresenteerd,

die de komende periode zullen worden aangevuld en verbeterd.

Dit betreft op de eerste plaats een historisch overzicht van alle kloosters die Nederland kent of gekend

heeft. Het bestand werd aanvankelijk opgebouwd met kloosters vanaf 1800, maar is in de afgelopen

periode aangevuld met een overzicht van middeleeuwse kloosters. Dit is te danken aan de inzet van

een vrijwilliger, die samenwerkt met em.prof.dr. Koen Goudriaan van de Vrije Universiteit. Een

webpresentatie van alle gegevens wordt voorbereid en zal in de komende beleidsperiode worden
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gerealiseerd.

Het tweede bestand is een bibliografie over kloosters en kloosterleven, die teruggaat op een publicatie

van KDC en Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (KAN) uit de jaren negentig van de vorige

eeuw. Het overzicht is periodiek aangevuld door dr. Joos van Vugt en kan worden geraadpleegd via de

websites van KDC en van het Erfgoedcentrum. Voor de komende beleidsperiode is een nieuwe

aanvulling gewenst.

Het Erfgoedcentrum is voorts gestart met het samenstellen van overzichten van kloosterlingen-

kunstenaars en van monumentjes voor kloosters/orden/congregaties. De voorgang van deze

databestanden kan alleen gerealiseerd worden als daarvoor vrijwilligers of stagiaires worden gevonden.

Ten slotte kan de collectietoegankelijkheid worden verbeterd door het toevoegen van digitale

bestanden van documenten of beeldmateriaal. Maar daarover volgt onder 'automatisering'

(hoofdstuk 7).

3.5 Beheerovereenkomsten

Wanneer een archief en/of voorwerpencollectie naar Sint Agatha is overgebracht, sluit het Erfgoed-

centrum met de eigenaar een beheerovereenkomst met een looptijd tot 2035. Hierbij gaat het met

name over de voorwaarden voor gebruik: wie mag de collectie raadplegen en onder welke

voorwaarden? Voor archieven worden in bijna alle gevallen beperkingen afgesproken ten aanzien van

de openbaarheid. Dat betekent dat bepaalde archiefstukken alleen mogen worden ingezien als de

onderzoeker daarvoor toestemming heeft verkregen van de eigenaar.

Bij het opstellen van de beheerovereenkomsten wordt ook gelet op de lange termijn. Voor welke

periode geldt de openbaarheidsbeperking? Wat gebeurt er met het eigendom van de collectie zodra de

rechtspersoonlijkheid van de huidige eigenaar komt te vervallen? Het is voor het Erfgoedcentrum

belangrijk, dat de afgesproken procedure voor het verkrijgen van toestemming tot inzage ook in de

toekomst werkbaar blijft.

In de afgelopen periode hebben met name alle vragen rond misbruikaffaires duidelijk gemaakt dat

heldere afspraken over de toegankelijkheid van stukken essentieel zijn voor eigenaar, Erfgoedcentrum

en onderzoeker. Het Erfgoedcentrum handhaaft zorgvuldig de met archiefeigenaren gemaakte

afspraken en/of wettelijke bepalingen voor de toegankelijkheid van persoonlijke gegevens. Recentelijk

is een nieuwe wet in werking getreden voor het omgaan met privacygevoelige gegevens van levende

personen, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De administratie van het

Erfgoedcentrum wordt op deze wetgeving aangepast. Wat de wet betekent voor archiefonderzoek is

echter minder duidelijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat historisch onderzoek naar de periode

waarvan nog mensen in leven kunnen zijn, onmogelijk zou worden. Evenmin is het mogelijk om alle

archiefstukken te controleren op informatie over levende personen. De wetgeving is gemaakt met het

oog op andere gegevensverzamelingen dan die van archiefdiensten. Archiefdiensten zijn dan ook

doende een weg te vinden om enerzijds recht te doen aan de wetgeving en anderzijds

archiefonderzoek te kunnen blijven faciliteren. De archivarissen van het Erfgoedcentrum werken aan

een notitie over de handelswijze ten aanzien van persoonsgegevens in de kloosterarchieven.
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4. ONROERENDE GOEDEREN

4.1 (Her)bestemming van de onroerende goederen

Stichting Sint Aegten is eigenaar van Klooster Sint Agatha. Het kloostercomplex is belangrijk voor het

Erfgoedcentrum: samenstelling, sfeer en inrichting van het gebouwencomplex geven een beeld van de

wijze waarop kloosterlingen leven en werken. Anderzijds draagt het Erfgoedcentrum in belangrijke

mate bij aan de continuïteit van het kloostercomplex.

De opening van het Erfgoedcentrum in 2006 vormde de eerste stap in een traject van herbestemming

van Klooster Sint Agatha, met een nieuwe invulling voor de leegstaande westvleugel. Met het oog op de

activiteiten van het centrum werden enkele omvangrijke bouw- en restauratieprojecten uitgevoerd:

- nieuwbouw van een archief- en bibliotheekdepot (2004/2005)

- renovatie van de westvleugel (2004/2005)

- restauratie van het poortgebouw en ingebruikname als bezoekerscentrum (2009/2010).

In de afgelopen jaren is door Stichting Sint Aegten gewerkt aan de toekomst van het gehele

kloostercomplex. In 2016 publiceerde de stichting het visiedocument Klooster Sint Agatha, klooster van

verleden, heden en toekomst. Uitgangspunt is dat toekomstige gebruikers van Klooster Sint Agatha, net

als in heden en verleden, het complex als klooster versterken; dat zij zorgvuldig omgaan met de sfeer

en de functie ervan. Het gebouwencomplex behoudt een religieuze woonfunctie en biedt plek aan

daarbij passende werkzaamheden en activiteiten. De verschillende gebruikers maken deel uit van een

geheel, een klooster, en dienen zich daarvan bewust te zijn. Concreet vestigden zich de afgelopen jaren

in leegstaande ruimtes op het kloostercomplex een iconenatelier, een coachingspraktijk en een

ambachtelijke bierbrouwerij. Tientallen personen lieten weten interesse te hebben voor wonen binnen

een religieuze setting. Plannen voor de vestiging in Klooster Sint Agatha van een groep bewoners

afkomstig uit het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg zijn niet doorgegaan; dit heeft duidelijk

gemaakt, dat het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en tijdig doorrekenen van plannen

belangrijke voorwaarden zijn voor het slagen een project.

4.2 De kloosterkerk

Het kerkgebouw vormt het hart van ieder kloostercomplex. In Klooster Sint Agatha gaat het om het

oudste deel van het klooster, het meest monumentale gedeelte, het meest zichtbare gedeelte, en de

reden dat de Kruisheren zich 650 jaar geleden op deze plaats vestigden. In de afgelopen jaren zijn

daarom veel tijd, energie en financiële middelen gestoken in cascorestauratie en een passende

herinrichting van dit gebouwdeel. Mede dankzij subsidies van provincie Noord-Brabant en Rijksdienst

voor het Cultureel Erfgoed kon deze restauratie eind 2017 worden afgerond.

Sinds enkele jaren functioneert de kloosterkerk niet meer als parochiekerk; alle vieringen worden

verzorgd door het Kruisherenconvent. Stichting Sint Aegten vindt het belangrijk dat de kloosterkerk ook

in de toekomst zijn functie als plek voor de eredienst behoudt. Daarnaast ziet de stichting

mogelijkheden voor een passend breder gebruik van het gebouw in de vorm van niet-kerkelijke

afscheidsvieringen, huwelijksvieringen, concerten en andere culturele bijeenkomsten. Verhuur van het
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gebouw voor passende activiteiten is noodzakelijk om de minimale exploitatiekosten te kunnen blijven

financieren wanneer deze niet meer (volledig) door de Kruisheren gedragen kunnen worden.

4.3 Exploitatie poortgebouw

In 2009 is het poortgebouw van het klooster gerestaureerd, dat sindsdien met name functioneert als

bezoekerscentrum voor het kloostercomplex. Er is informatie verkrijgbaar over het klooster en

kloosterleven, en het gebouw heeft een horecafunctie. Sinds 2016 functioneert het bezoekerscentrum

eveneens als toeristisch informatiepunt voor het Land van Cuijk, waarvoor jaarlijks een overeenkomst

wordt afgesloten.

In het kader van het herbestemmingstraject voor Klooster Sint Agatha zijn de mogelijkheden voor

uitbesteding van de horecafunctie onderzocht. Voorbeelden elders laten zien dat professionele horeca

al snel een zelfstandig functionerend onderdeel wordt, zonder binding met het geheel; het genereren

van zoveel mogelijk (groeps)activiteiten is voor de horeca-ondernemer noodzakelijk om voldoende

inkomsten te verwerven. Dit geldt zeker op een locatie als Sint Agatha, die voor de dagelijkse aanloop

van mensen weersafhankelijk is. We besloten om de horeca-activiteiten voorlopig in eigen beheer te

houden. Dit heeft als nadeel dat we inleveren aan professionaliteit en dat het werk met zich

meebrengt. Voordelen zijn dat de sfeer van de activiteiten bij het klooster blijft passen, dat het gebouw

tot onze beschikking blijft, en dat er geen overlegsituatie nodig is die ook veel tijd kost; horeca is een

cruciale functie, ook voor andere activiteiten (de ontvangst van bezoekers, rondleidingen,

vergaderingen en lezingen). Voor de inkomsten maakt zelf doen of uitbesteden (en huur ontvangen)

niet veel verschil. In de komende periode proberen we de horeca-activiteiten beter te stroomlijnen. Een

vaste coördinator, die zorgt voor de indeling van vrijwilligers en toeziet op de concrete gang van zaken,

is onontbeerlijk gebleken.

4.4 Oost- en zuidvleugels

De oost- en zuidvleugels van het klooster zijn ca. 60 jaargeleden voor het laatst gerenoveerd en

behoeven fundamentele aanpassingen. De vleugels zijn niet geïsoleerd, het dakbeschot bestaat uit

asbestplaten en de installaties zijn verouderd.

In 2017 heeft het Kruisherenconvent zich teruggetrokken in de oostvleugel en is de zuidvleugel

vrijgekomen voor renovatie/herbestemming. Nadat een eerste verbouwplan financieel onhaalbaar

bleek, zijn plannen uitgewerkt voor het realiseren van vier eenvoudige appartementen in deze vleugel.

Medio 2018 is dit traject zover gevorderd, dat vergunningen kunnen worden aangevraagd en

subsidietrajecten kunnen worden doorlopen. De bedoeling is dat de verbouwplannen in 2019 worden

uitgevoerd.

Terwijl werd gewerkt aan herbestemming van de zuidvleugel, meldde zich het generaal bestuur van de

Kruisheren, momenteel gevestigd in Rome. Met het oog op de toekomst van de orde en het klooster in

Sint Agatha, overweegt dit bestuur om het generalaat begin 2020 te verhuizen naar Sint Agatha.

Hierover wordt in de herfst van 2018 een definitief besluit verwacht. Indien de verhuizing doorgaat,

zullen voordien ook aanpassingen aan de oostvleugel noodzakelijk zijn.
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4.5 Verduurzaming

In samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de commissie KOS van de Konferentie

Nederlandse Religieuzen (KNR) is voor een aantal monumentale kloosters in Noordoost-Brabant een

energiescan uitgevoerd, waaronder Klooster Sint Agatha. Het energieverbruik van alle kloosters is

indrukwekkend. Hoewel Klooster Sint Agatha als een van de zuinigste verbruikers uit het onderzoek

kwam, moet ook hier veel worden aangepakt om het energieverbruik van het klooster

toekomstbestendig te maken.

De renovatie van de zuid- en wellicht ook oostvleugel is voor deze bouwdelen een goed moment om

aanpassingen te doen met het oog op verduurzaming: daken, muren en ramen isoleren en

toekomstbestendige installaties plaatsen. De mogelijkheden (en de financiering daarvan) worden in het

renovatietraject onderzocht.

Verreweg de grootste 'energievreter' van Klooster Sint Agatha is het archiefdepot, waarin via

luchtbehandeling een constante temperatuur en luchtvochtigheid worden gerealiseerd. Het rapport dat

als resultaat van energiescan werd opgemaakt, doet concrete voorstellen voor geleidelijke

verduurzaming van de situatie. De inrichting van het dak van het depot met zonnepanelen zou het

archiefbeheer kunnen 'vergroenen' en op de lange termijn voor kostenbesparing kunnen zorgen. Deze

voorstellen zullen in de komende beleidsperiode nader worden onderzocht en zo mogelijk (deels)

gerealiseerd.

De provincie Noord-Brabant is voornemens een traject te starten waarin de provincie functioneert als

mede-organisator voor de verduurzaming van monumenten; niet de meest eenvoudige gebouwen als

het gaat om duurzaamheid, maar wel gebouwen die belangrijk zijn voor de culturele identiteit van de

provincie. Klooster Sint Agatha blijft hierin participeren.

4.6 De kloostertuin

De tuin van Sint Agatha staat bekend als een van de meest authentieke kloostertuinen in Nederland. De

kloostertuin is dagelijks geopend en vrij toegankelijk voor wandelaars. Ook worden er regelmatig

rondleidingen gegeven. De tuin is in de wijde omtrek bekend en trekt ca. 15.000 bezoekers per jaar.

In 2017 werd door deskundigen een serieuze onderhoudsachterstand geconstateerd. Bomen en

struiken stonden elkaar in de weg en maakten elkaar het leven onmogelijk. Stichting Sint Aegten ging

op zoek naar de benodigde deskundigheid en menskracht voor een hersteltraject. Hovenier Hans Ebben

trad toe tot het stichtingsbestuur en er werden ca. vijftien vrijwilligers gevonden die de handen uit de

mouwen wilden steken om de tuin weer op orde te krijgen. In de winter van 2017/2018 is er veel

gesnoeid en verwijderd. In het voorjaar van 2018 werd een succesvolle crowdfundactie gehouden om

het herstel van de tuin mede te financieren. Medio 2018 is een begin gemaakt met een lange termijn

herstel- en beheerplan voor de kloostertuin. Uitgangspunten daarbij zijn:

- het behoud van de essentiële historische onderdelen van de tuin en van monumentale bomen

- het behoud van de klassieke functies van een kloostertuin, doorontwikkeld naar de huidige tijd: de

economische, recreatieve en religieuze functie

- een onderhoudsvriendelijke tuin; zowel hoeveelheid als soort werkzaamheden moeten
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grotendeels door vrijwilligers verricht kunnen worden om de onderhoudslast betaalbaar te houden

- het behoud van een aantrekkelijke tuin voor de vele bezoekers.

Voor de tuin van Klooster Sint Agatha geldt - vergelijkbaar met het gebouwencomplex - dat het steeds

een authentieke kloostertuin is gebleven; de tuin is onderhouden met respect voor wat in het verleden

is opgebouwd, zonder dat een historische situatie gefixeerd is. Deze handelswijze willen we in de

toekomst voorzetten. De planning is dat de tuin in 2021, jubileumjaar van Klooster Sint Agatha, op orde

is.
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5. PUBLIEKSAANBOD

5.1 Openstelling

Sinds de oprichting van het Erfgoedcentrum hebben de openingstijden zich geleidelijk aan uitgebreid,

totdat in de afgelopen jaren een regelmatig patroon is ontstaan. Gedurende het hele jaar is dagelijks de

kloostertuin toegankelijk en kunnen bezoekers op donderdagen en vrijdagen terecht in de studiezaal

van het Erfgoedcentrum of voor een rondleiding. In de zomerperiode, die duurt van mei t/m oktober,

zijn daarnaast op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag delen van het klooster toegankelijk

voor bezoek op eigen gelegenheid: de kloosterkerk, de tentoonstelling in het Erfgoedcentrum en het

bezoekerscentrum (met horeca) in het poortgebouw. Afhankelijk van de beschikbaarheid van

vrijwilligers worden dan ook rondleidingen verzorgd op woensdagen en zondagen.

Het Erfgoedcentrum streeft naar een goede balans tussen beheer- en publieksfuncties; het kloosterlijk

erfgoed wordt bewaard opdat het door geïnteresseerden gebruikt kan worden.

5.2 De studiezaal

De studiezaal van het Erfgoedcentrum is geopend op donderdagen en vrijdagen. Dan is een van de

medewerkers beschikbaar om onderzoekers te helpen en om materiaal uit het depot te halen. Het

bieden van toegang tot de archieven en publicaties van religieuze instituten behoort tot de kerntaken

van het Erfgoedcentrum. Jaarlijks komen per mail, telefoon of brief ca. 500 verzoeken om informatie

binnen. Het aantal bezoeken aan de studiezaal lag in de afgelopen jaren rond 300 per jaar. De

verwachting is dat dit aantal, conform de trend, geleidelijk aan terug zal lopen, omdat steeds meer

onderzoeksvragen digitaal kunnen worden afgehandeld. Het is mogelijk dat de terugloop bij het

Erfgoedcentrum wat minder snel gaat dan bij andere diensten, omdat het meeste archiefmateriaal dat

we beheren niet vrij toegankelijk is en niet in de vorm van scans geraadpleegd kan worden.

Voor professionele onderzoekers die intensief onderzoek willen doen in een kloosterarchief, worden op

de reguliere openingstijden uitzonderingen gemaakt. Voorwaarde is dan wel dat zij op andere bezoek-

dagen dan donderdag of vrijdag geen assistentie nodig hebben.

5.3 Rondleidingen

Sinds de opening heeft het Erfgoedcentrum op donderdagen en vrijdagen de mogelijkheid geboden

voor rondleidingen aan groepen. De uitvoering van deze taak is al snel grotendeels ter hand genomen

door vrijwilligers. Het aantal mensen dat werd rondgeleid lag in de afgelopen beleidsperiode tussen de

500 en 900 per jaar. De huidige gang van zaken zal in de volgende periode worden voortgezet. De

inhoud van de rondleiding wordt op gezette tijden aangepast aan wijzigingen in de inrichting van het

Erfgoedcentrum.

5.4 Tentoonstellingen

In de afgelopen beleidsperiode is de benedenverdieping van het Erfgoedcentrum ingericht als

tentoonstellingsruimte. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om een semipermanente

tentoonstelling te realiseren, zijn er feitelijk vier volledig nieuwe tentoonstellingen gemaakt, die
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gemiddeld 3.000 bezoekers per jaar trokken. Dit was een (te) zware inspanning voor de staf, zodat is

besloten om tentoonstellingen voortaan gedurende tenminste twee seizoenen te continueren. Per

seizoen zijn wel kleine wijzigingen en nieuwe activiteiten rond de tentoonstelling mogelijk. Andere

uitgangspunten bij het ontwikkelen van tentoonstellingen zijn:

- de doelgroep zijn volwassen museumbezoekers, die zich in het onderwerp 'kloosterleven' willen

verdiepen

- tentoonstellingen sluiten nauw aan bij de collecties die het Erfgoedcentrum beheert; het is de

bedoeling daarvan iets aan bezoekers te laten zien

- de vormgeving sluit zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke inrichting en sfeer van het klooster, die

deel uitmaken van de doelstelling van het Erfgoedcentrum.

In 2019/2020 zal een tentoonstelling te zien zijn rond de vele erfgoedprojecten die de religieuze

instituten in de afgelopen decennia hebben gerealiseerd: geschiedschrijving, fotoseries, films,

interviews, geestelijke testamenten en herbestemmingen. Het kloosterleven bevindt zich in een

periode van overgang. Dat gaat gepaard met terugkijken enerzijds en overdragen anderzijds. De

tentoonstelling probeert iets zichtbaar te maken van dat proces. In overleg met de KNR wordt

onderzocht of er ook gezamenlijke activiteiten rond dit thema georganiseerd kunnen worden.

In 2021/2022 staat het 650-jarig bestaan van Klooster Sint Agatha centraal. Klooster Sint Agatha is

gesticht in 1371, verreweg het oudst bewoonde klooster van Nederland, en het enige klooster dat reeds

sinds de middeleeuwen als zodanig functioneert. Deze bijzondere geschiedenis zal bij gelegenheid van

het 650-jarig bestaan uitvoerig worden belicht. Er is reeds een tentoonstellingscommissie gevormd die

voorstellen voor presentaties uitwerkt.

Voor de financiering van de tentoonstellingen dienen grotendeels externe middelen te worden

geworven. Het Erfgoedcentrum houdt een jaarlijkse fondswervingsactie voor publiekspresentaties en

ook worden wat inkomsten gegenereerd via een collectebus bij de uitgang van de tentoonstelling.

Tegelijkertijd worden de kosten van tentoonstellingen laag gehouden en wordt bij investeringen altijd

de bruikbaarheid gedurende lange termijn in de gaten gehouden.

5.5 Lezingen, studiedagen en ontmoetingsdagen

Het doel van deze activiteiten is anderen te laten delen in de kennis, sfeer en faciliteiten die het

Erfgoedcentrum ter beschikking heeft. Bij het ontwikkelen van activiteiten wordt zoveel mogelijk

gezocht naar samenwerkingspartners, mede vanwege de krappe bemensing van het Erfgoedcentrum.

In de afgelopen jaren is de gewoonte gegroeid om rond tentoonstellingen een aantal lezingen te

organiseren. Dit wordt in de komende beleidsperiode voortgezet, waarbij de frequentie en de belasting

van de staf beter in het oog worden gehouden. De lezingen worden bij voorkeur op weekdagen

georganiseerd en in samenwerking met onderzoekers.

Het onderzoek in de studiezaal van het Erfgoedcentrum leidt regelmatig tot publicaties waar een

interessante lezing aan gekoppeld zou kunnen worden. Vaak hebben de betreffende onderzoekers ook

bij andere instellingen bronnen geraadpleegd, met name bij het KDC. Het Erfgoedcentrum gaat met

KDC in overleg over het organiseren van onderzoekspresentaties, als stimulans voor intensiever gebruik
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van de erfgoedcollecties en als communicatiemiddel in de relatie met belangstellenden.

In samenwerking met Stichting Echo werden in de afgelopen jaren ontmoetingsdagen georganiseerd

voor personen die (historisch) onderzoek doen naar religieuze instituten en religieuze geschiedenis.

Wat het Erfgoedcentrum betreft worden dergelijke bijeenkomsten in de komende beleidsperiode

voortgezet.
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6. COMMUNICATIE EN PR

6.1 Communicatieplan

Wie dit beleidsplan vergelijkt met het vorige, ziet dat 'communicatie' een zelfstandig hoofdstuk is

geworden. Werden communicatie en communicatiemiddelen voorheen besproken als onderdeel van

andere activiteiten, in de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat zij voor het functioneren van het

Erfgoedcentrum zodanig belangrijk zijn, dat ze expliciete aandacht verdienen. Met steeds meer mensen

en activiteiten vragen interne en externe communicatie tijd en aandacht. In de komende periode wil

het Erfgoedcentrum daarom communicatie expliciet als aandachtsveld in het takenpakket opnemen.

In 2017 heeft een vrijwilliger, als lid van de werkgroep herbestemming, het initiatief genomen om voor

Klooster Sint Agatha een communicatieplan samen te stellen. Het plan licht toe wat de doelen en

doelgroepen van communicatie zijn, wie eraan werken en met welke middelen. Er is vervolgens een

'commissie communicatie' in het leven geroepen die, op basis van het communicatieplan, periodiek

taken vaststelt en verdeelt. Daarbij kan deels een beroep worden gedaan op vrijwilligers (voor

rondleidingen, het bijhouden van de Facebook-pagina, persberichten enz.)

6.2 Interne communicatie

De eerste vorm van communicatie betreft die in het Erfgoedcentrum zelf en de communicatie met

andere gebruikers en bewoners van het kloostercomplex. Wil iedereen zich betrokken blijven voelen op

het geheel, dan zijn goede communicatiestructuren een voorwaarde.

Op bestuursniveau wordt de interne communicatie geconcretiseerd in Participantenvergadering,

bijeenkomsten van besturen met toezichthouders (Participantenraad en provinciaal bestuur

Kruisheren) en bestuursvergaderingen. In de dagelijkse gang van zaken in Sint Agatha is de interne

communicatie de afgelopen jaren adequaat georganiseerd in het werkoverleg van de staf, het

huisoverleg tussen de verschillende gebruikers van het klooster, en een periodiek 'nieuwtjes bulletin'

per mail naar medewerkers, vrijwilligers, bewoners en gebruikers van het kloostercomplex (door de

administratie van het Erfgoedcentrum). Ook dit beleidsplan kan gezien worden als een vorm van

communicatie tussen alle betrokkenen.

6.3 Samenwerking met derden

Vanaf de opening in 2006 heeft het Erfgoedcentrum contacten opgebouwd met voor het centrum

relevante organisaties en instellingen.

Het Erfgoedcentrum beoogt actief te participeren in overlegstructuren met verwante culturele

instellingen: archieven, theologische bibliotheken en religieuze musea. Je leert van elkaar, kunt

activiteiten afstemmen, en er vindt overleg plaats over ontwikkelingen in het vakgebied.

Vanuit de ontstaansgeschiedenis van het Erfgoedcentrum bestaan er contacten met het KDC in

Nijmegen, die worden onderhouden door onder andere een halfjaarlijks overleg tussen beide

organisaties. De collecties van beide instellingen zijn complementair en de werkwijzen vergelijkbaar. Dit
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maakt regelmatige afstemming zinvol, zowel voor de organisaties zelf als met het oog op de gebruikers

van de erfgoedcollecties. Ook de contacten en structurele samenwerking met Stichting Echo dateren

vanaf de oprichting van het Erfgoedcentrum. Waar het gaat om samenwerking op het terrein van

wetenschappelijk onderzoek, zijn instellingen en medewerkers van de Radbouduniversiteit in Nijmegen,

gezien afstand en gemeenschappelijk verleden, voor het Erfgoedcentrum de meest vanzelfsprekende

gesprekspartners. Ook in de komende beleidsperiode streeft het Erfgoedcentrum naar samenwerking

waar mogelijk.

Met name via de gebruikersvereniging van het computerprogramma dat in het Erfgoedcentrum

functioneert, zijn contacten opgebouwd met andere archiefinstellingen. In de komende beleidsperiode

wordt onderzocht of een meer actieve deelname aan enkele 'archiefkoepels' (KVAN, Brain, Brabantse

Archivarissendag) zinvol en haalbaar is. De participatie van de bibliothecaris van het Erfgoedcentrum in

de Vereniging van het Theologisch Bibliothecariaat bracht relaties mee met andere theologische

bibliotheken in Nederland. Door het aanvragen en verkrijgen van museumregistratie in de afgelopen

beleidsperiode, is het Erfgoedcentrum beter ingebed in de museale infrastructuur van Nederland. In

Cuijk participeert het Erfgoedcentrum in CHC (Cultureel Hart Cuijk), een samenwerkingsverband van

culturele instellingen in de gemeente.

Naast samenwerking met andere culturele instellingen onderhoudt het Erfgoedcentrum contacten met

overheden en met religieuze instellingen. De gemeente Cuijk is regelmatig gesprekspartner bij

ontwikkelingen in het klooster; de provincie Noord-Brabant ontwikkelde in de afgelopen jaren een

beleidsmaatregel voor het behoud van identiteitsbepalende kloostercomplexen in de provincie,

waaronder Klooster Sint Agatha. Als het gaat om religieuze organisaties is de KNR een vanzelfsprekende

gesprekspartner, maar ook andere kloosters in Nederland waar, net als bij Klooster Sint Agatha,

ingrijpende ontwikkelingen plaatsvinden. Zo is in de laatste jaren een overlegstructuur ontstaan tussen

een aantal kloosters in Noordoost-Brabant. Vermeldenswaardig is ook de deelname vanuit het

Erfgoedcentrum aan de contactdagen van AGOA (het Duitstalige samenwerkingsverband van

kloosterarchieven en kloosterarchivarissen) in de afgelopen jaren.

Terwijl culturele instellingen doorgaans een groot deel van de menskracht inzetten op het ontwikkelen

van publiekspresentaties, ligt bij het Erfgoedcentrum verhoudingsgewijs de nadruk op het beheer en de

ontsluiting van de collecties. Toch is de publieksfunctie van het Erfgoedcentrum in de afgelopen jaren

toegenomen en daarmee de samenwerking met toeristische instellingen en de participatie in

toeristische evenementen. Dit is een terrein waarbij de doelstelling van het Erfgoedcentrum goed in het

oog moet worden gehouden. De functie van het centrum is om als 'algemeen nut beogende instelling'

aan belangstellenden een authentiek beeld te geven van wat kloosterleven inhield en inhoudt. Die

belangstellenden mogen een 'breed publiek' betreffen, maar het primaire doel van het Erfgoedcentrum

is niet om een zo groot mogelijk bezoekersaantal te realiseren. In de samenwerking met toeristische

instellingen wordt het Erfgoedcentrum al snel beschouwd als 'toeristische onderneming', een

kwalificatie die we zelf nooit zouden kiezen. Samenwerking met toeristische organisaties is anderzijds

een adequaat middel gebleken om publiek te bereiken, en ook om de minimale inkomstenstroom te

genereren die nodig is voor de instandhouding van een gastvrij bezoekerscentrum op het

kloosterterrein. Het Erfgoedcentrum werkt met dat doel onder andere samen met het RBT (Regionaal

Bureau Toerisme) Land van Cuijk. Het bezoekerscentrum functioneert sinds 2015 als informatiepunt

van het RBT.
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6.4 Websites

Websites vormen voor culturele instellingen de meest geraadpleegde informatiekanalen. Dat geldt ook

voor het Erfgoedcentrum en Klooster Sint Agatha.

Het Erfgoedcentrum heeft al vrij snel na de oprichting een website laten ontwikkelen, die in 2009

geheel werd vernieuwd (www.erfgoedkloosterleven.nl). Via de website vind je basisgegevens over het

Erfgoedcentrum en kun je de inventarissen en catalogi van het centrum raadplegen. Het gemiddelde

aantal bezoekers van de website ligt momenteel rond de 150 per dag, met 4 pagina's per bezoeker.

Voor de komende beleidsperiode wordt een tweede revisie van de website voorzien, waarbij gekozen

zal worden voor een gangbaar Content Management System (CMS) om de website te beheren. De wens

is tevens om de inhoud van de website uit te breiden met een aantal webexposities van bijzondere

archiefstukken en boeken die in het Erfgoedcentrum te vinden zijn.

De website van het Erfgoedcentrum heeft lange tijd ook melding gemaakt van algemene informatie

over Klooster Sint Agatha. Met het oog op de toekomst, waarin meer organisaties in het klooster

gevestigd zullen zijn, heeft Stichting Sint Aegten in 2016 de website www.kloostersintagatha.nl

ontwikkeld. Deze website is eenvoudig van opzet en heeft een koepelfunctie: vermelding van algemene

gegevens over Klooster Sint Agatha, doorverwijzing naar de organisaties die op het kloosterterrein

werkzaam zijn, en een agenda van alle activiteiten. De website blijkt gemakkelijk gevonden te worden,

ook door mensen die naar het Erfgoedcentrum op zoek zijn.

6.5 Nieuwsbrieven

Het Erfgoedcentrum verspreidt ieder kwartaal een informatieblad aan betrokkenen en

belangstellenden, onder de naam Kroniek Sint Agatha. Het blad, met een omvang van vier pagina's en

in goed leesbare stijl geschreven, doet mededelingen over de collecties en de activiteiten in het

centrum. Het blad beleeft inmiddels zijn 16e jaargang en is in de afgelopen jaren een goede formule

gebleken, die zal worden voortgezet. Het aantal abonnees bedraagt ca. 700. Dit betreft de religieuze

instituten in Nederland, met het Erfgoedcentrum verwante instellingen en particulieren die zich voor

toezending van het blad hebben aangemeld. Aan bezoekers van de studiezaal wordt gevraagd of zij

interesse hebben in toezending van het informatiebulletin. Bij nieuwe aanmeldingen wordt een keuze

gemaakt tussen verzending per post of per mail. In de komende beleidsperiode zullen de verzendlijsten

worden doorgenomen. Wie het blad net zo lief per mail als per post ontvangt, wordt geplaatst op de

digitale mailinglijst om de druk- en portokosten beperkt te houden.

Als pendant van de website www.kloostersintagatha.nl functioneert sinds 2016 een digitale nieuwsbrief

van Klooster Sint Agatha. Deze nieuwsbrief komt tot op heden zeer onregelmatig uit. Bij de balie van

het Erfgoedcentrum ligt een lijst waarop bezoekers zich kunnen inschrijven. Zij kunnen zich ook via de

website aan- en afmelden. In de komende beleidsperiode zal deze nieuwsbrief vaker en regelmatiger

worden ingezet voor de verspreiding van algemene berichten over Klooster Sint Agatha en

agendaberichten. De Kroniek Sint Agatha van het Erfgoedcentrum kan zich dan specifieker richten op

het centrum en zijn collecties.
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6.6 Folder, Facebook, vermeldingen en persberichten

Andere communicatiemiddelen voor klooster en Erfgoedcentrum zijn een folder, een Facebook-pagina,

vermeldingen (via bebording, op websites, en in publicaties van andere organisaties) en persberichten

over activiteiten.

De folder van klooster en Erfgoedcentrum wordt met ingang van 2019 vernieuwd. Vormgeving en

informatie zullen opnieuw worden bekeken. De afgelopen jaren waren er steeds twee folders in

omloop: een van de locatie en een van de tentoonstelling. Voortaan wordt gekozen voor één folder,

met informatie over de tentoonstelling van dat moment in de vorm van een inlegvel.

De Facebook-pagina, die nauwgezet wordt bijgehouden met nieuws over het klooster, over het

Erfgoedcentrum, over geschiedschrijving met betrekking tot religieuze instituten en over projecten van

verwante kloosters, is te danken aan de voortdurende inzet van een vrijwilliger. De pagina heeft

momenteel 325 volgers.

Klooster Sint Agatha en Erfgoedcentrum worden vermeld op borden (op het kloosterterrein en in de

gemeente Cuijk), op culturele en toeristische websites en in publicaties als gemeentegids en Pius

Almanak. Sinds 2017 kijken een medewerker en enkele vrijwilligers de voor het klooster relevante

vermeldingen bij derden periodiek na en proberen de informatie up-to-date te houden. De bebording

op het kloosterterrein wordt in 2019 aangepast en verhelderd.

Terwijl vermeldingen meer structureel van aard zijn en periodiek gecontroleerd kunnen worden,

hangen persberichten direct samen met specifieke activiteiten en gebeurtenissen. Een medewerker en

vrijwilliger zorgen er samen voor dat bij iedere activiteiten de regionale (en eventueel bovenregionale)

pers geïnformeerd wordt. Mede doordat de media hun werkwijzen nogal eens aanpassen, is dit een

tijdrovende klus, waarbij je altijd maar weer moet afwachten of er met jouw persbericht iets gedaan

wordt. Omdat berichtjes in kranten een groot bereik blijken te hebben, vinden we de inspanning toch

de moeite waard.
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7. AUTOMATISERING

7.1 Hardware

Voor een collectiebeherende instelling zijn computernetwerk en databaseprogramma onmisbare

faciliteiten. Alle geregistreerde gegevens worden bewaard in de database, die het 'werkkapitaal' van de

instelling genoemd kan worden. Het onderhoud van dit bestand en het maken van back-ups verdragen

geen enkel risico. Aanschaf of vervanging van de benodigde hardware dienen weloverwogen te

gebeuren, vanwege de implicaties voor het dagelijks functioneren van het centrum en vanwege de

bedragen die ermee gemoeid zijn.

De combinatie van apparatuur is in de afgelopen beleidsperiode opnieuw bekeken en bijgesteld. Er

draaien 14 werkstations, 2 laptops, voorzieningen voor netwerkopslag en backup, en een Mais-Flexis-

server. De bestaande capaciteit wordt zo goed mogelijk ingezet. Vervanging en herschikking vinden

plaats onder afweging van duurzame behoeften, technische ontwikkelingen en financiële

mogelijkheden.

7.2 Software

In 2006 is voor de registratie van het erfgoed in Sint Agatha gekozen voor het programma Mais-Flexis.

Sinds 2009 maakt het Erfgoedcentrum eveneens gebruik van de internetfaciliteiten die programma en

programmaleverancier bieden. De raadpleging van inventarissen en catalogi van het centrum gebeurt

via een server van de leverancier (De Ree Archiefsystemen bv in Groningen).

Het programma wordt voortdurend verder ontwikkeld in overleg met de gebruikers, ca. 50 archiefin-

stellingen in Nederland. Regelmatig komen er updates beschikbaar, die door de eigen

systeembeheerder geïnstalleerd kunnen worden. Het programma functioneert naar tevredenheid. Een

belangrijk pluspunt is de mogelijkheid om het programma naar eigen inzicht in te richten voor

verschillende soorten data, evenals het functioneren van gezamenlijke internetfaciliteiten voor de

gebruikers van het programma. Het zou voor het Erfgoedcentrum niet haalbaar zijn om die zelf te

onderhouden. De data van het centrum kunnen - samen met die van andere deelnemende instellingen

- geraadpleegd worden via de eigen website en via www.archieven.nl.

De keuze voor Mais-Flexis wordt in de komende beleidsperiode gehandhaafd. Het programma wordt

momenteel ook gebruikt voor relatiebeheer (adresbestand), hoewel het daarvoor niet gebouwd is.

Zodra Klooster Sint Agatha zal beschikken over een betere internetverbinding (zie hieronder), wordt

overwogen om voor de programmatuur, database en langdurige opslag gebruik te maken van

dienstverlening via 'de cloud' door De Ree Archiefsystemen bv. Deze aanpassing zal de beheerkosten

verhogen maar is, gezien het belang van de voorziening, voor het Erfgoedcentrum de meest veilige

oplossing; de risicobeheersing wordt uitbesteed en vergroot. Bij de software die gebruikt wordt voor de

financiële administratie (Exact), is al sprake van een online toepassing. Als archiefinstelling ligt het voor

de hand dat het Erfgoedcentrum ook gekozen heeft voor het gebruik van zoveel mogelijk ‘open’

software en standaarden voor de kantooromgeving, omdat we ons bewust zijn van het belang van

langdurig toegankelijke bestanden vanaf het eerste moment.
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Voor archieven die nog niet in Sint Agatha zijn en die in de kloosters worden ontsloten, heeft het

Erfgoedcentrum lange tijd gebruik gemaakt van een applicatie in MS Access, KANbase genoemd. Deze

applicatie is de afgelopen jaren niet meer onderhouden omdat kosten en baten niet tegen elkaar

opwogen. In de enkele gevallen waar de applicatie nog in gebruik is, adviseren de archivarissen van het

Erfgoedcentrum per participant hoe er het beste gehandeld kan worden, om enerzijds de data veilig te

stellen en anderzijds een voor de kloosterarchivaris werkbare situatie te behouden.

7.3 Internetverbinding

De internetverbinding is voor het Erfgoedcentrum en voor de andere gebruikers van het klooster een

essentiële voorziening. Tot nu toe heeft Klooster Sint Agatha alleen verbinding via telefoonlijnen; het

klooster is niet aangesloten op kabel. In het hele Land van Cuijk wordt momenteel een

glasvezelverbinding aangelegd. We hopen dat Sint Agatha in de loop van 2019 aan de beurt is. De

kosten die we moeten betalen voor aanleg van de kabel zijn beperkt, maar intern zal aan bekabeling en

voorzieningen wel een en ander aangepast moeten worden. Wat het Erfgoedcentrum betreft: liever

vandaag dan morgen!

7.4 Digitalisering

7.4.1 Digitalisering

Een van de meest gestelde vragen tijdens rondleidingen luidt: 'Zijn de archieven al gedigitaliseerd?' We

informeren dan eerst wat de vraagsteller precies bedoelt. Als hij verwacht de documenten die in de

kloosterarchieven bewaard worden thuis voor het beeldscherm te kunnen doorlezen, moeten we hem

helaas teleurstellen.

Digitaliseren betekent zoveel als 'digitale bestanden beheren en/of beschikbaar stellen'. Concreet kan

dat bij erfgoedinstellingen gaan om digitale inventarissen en catalogi, om digitale kopieën van analoge

documenten dan wel beeldmateriaal, of om digitaal opgemaakte bestanden (born-digital materiaal).

Verantwoord digitaliseren is een arbeids- en kennisintensief proces, dat grotendeels losstaat van de

bestaande werkprocessen voor analoog erfgoed; het vergt extra investeringen van personeel en van

middelen. Voor het digitaliseren bestaan doorgaans drie redenen: het gemak van snelle raadpleging

(stimulans voor gebruik), conservatiedoeleinden en een toename van de zoekmogelijkheden.

De inventarissen en catalogi van het Erfgoedcentrum zijn digitale bestanden, waarvan de meeste al

online geraadpleegd kunnen worden (zie paragraaf 3.1). Datzelfde geldt voor de afbeeldingen die van

de voorwerpen worden gemaakt. Het Erfgoedcentrum stelt via internet beschrijvingen en foto's

beschikbaar van alle voorwerpen die we bewaren; dat is nog lang niet bij alle musea het geval. Digitale

inventarissen en catalogi , met of zonder afbeeldingen, geven informatie over de collectie; ze kunnen

de echte collectie niet vervangen.

De 'beeldbank' van het Erfgoedcentrum komt het dichtst in de buurt van een 'gedigitaliseerd archief'.

Sinds enkele jaren worden de fotocollecties in de archieven systematisch doorgenomen en wordt uit

alle archieven een selectie foto's gescand. Ook dit kwam aan de orde in paragraaf 3.1. Een scan in hoge
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resolutie zou beschouwd kunnen worden als een digitale vervanging van de foto, al is er nog geen

archiefdienst te vinden die niet ook de originele foto bewaart.

Ook de films in het Erfgoedcentrum worden gedigitaliseerd: er worden in eigen beheer systematisch

digitale kopieën gemaakt van de films die in de kloosterarchieven worden bewaard. Een van de

vrijwilligers zorgt tevens voor uitvoerige beschrijvingen van iedere film. In de komende beleidsperiode

wordt besloten welke films we vervolgens in een hoge resolutie professioneel willen laten scannen om

behoudsdoeleinden.

7.4.2 Digitaal opgemaakte documenten

Veel archiefinstellingen beheren inmiddels born-digital documenten. Voor overheden geldt dat een

groot deel van de formulieren alleen nog digitaal wordt opgemaakt en niet meer op papier.

Ook vanuit enkele participanten van de Erfgoedcentrum kwam de vraag of zij archiefstukken digitaal

kunnen aanleveren in plaats van uitgeprint op papier. Een realistische vraag, gezien het feit dat de

stukken digitaal zijn opgemaakt en ook door henzelf primair digitaal worden bewaard. De

achterliggende verwachting is echter vaak, dat het bewaren van digitale documenten een stuk

goedkoper zal zijn dan de papiervorm die depotruimte vraagt. En dit is niet realistisch. Het inrichten en

beheren van een zogenoemd e-depot met digitale archiefstukken, is een bewaarvoorziening die

compleet anders is ingericht dan een klassiek depot, maar minstens even kostbaar.

De gedachte is vaak 'overal wordt gedigitaliseerd en je kunt niet achterblijven'. Relevante vragen zijn

dan: Waarom zou je dit willen? Is het voor het Erfgoedcentrum technisch haalbaar? Is het financieel

haalbaar? De stukken waar het bij het Erfgoedcentrum om zou gaan - recent opgemaakt materiaal -,

zijn zo goed als nooit vrij toegankelijk. Er is altijd toestemming voor inzage nodig; snelle raadpleging is

derhalve niet aan de orde. Vermindering van de beheerkosten evenmin, zoals hierboven opgemerkt.

Wel biedt de digitale bewaarvorm betere zoekmogelijkheden.

Iedere keer als we er langer bij stilstaan, is onze conclusie dat we t.a.v. het aanleveren van

archiefmateriaal in digitale vorm vooralsnog het beste terughoudend kunnen zijn. Voor participanten

die hun recente archiefmateriaal toch het liefst digitaal aanleveren, zal het Erfgoedcentrum in de

komende jaren richtlijnen voor de overdracht opstellen, in overleg met verwante instellingen. Net als

bij 'gewoon archief' komt het aanleveren van digitaal materiaal neer op: goed selecteren, coderen en

beschrijven. Bij digitale bestanden betekent dit: stuksgewijs in een voorgeschreven formaat opslaan en

voorzien van metadata (op het niveau van een inventarisbeschrijving en op het niveau van het bestand

zelf).

7.4.3 Digitale kopieën van documenten

Hier gaat het om het digitaliseren van documenten die oorspronkelijk op papier zijn opgemaakt, zodat

deze in de vorm van een digitaal bestand kunnen worden ingezien via het internet. De meest gebruikte

methode is het scannen van de archiefstukken. De onderzoeker heeft dan toegang tot een beschrijving

op het niveau van de inventaris en tot het gescande archiefstuk zelf. Een andere mogelijkheid om

archiefstukken digitaal toegankelijk te maken, is het intypen van gegevens. Dit gebeurt met name met
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genealogische gegevens: gegevens van de burgerlijke stand, afkomstig uit doopregisters,

huwelijksregisters enz.

Voor het Erfgoedcentrum geldt ook hier weer dat voor de meeste stukken toestemming voor inzage

nodig is; snelle raadpleging via internet is voor deze stukken niet aan de orde. Voor onderzoekers die,

nadat ze toestemming hebben ontvangen voor inzage, liever digitale kopieën van archiefstukken

ontvangen dan dat zij een bezoek brengen aan de studiezaal, heeft het Erfgoedcentrum een procedure

ontwikkeld. Zodra de onderzoekers van de archiefeigenaar toestemming hebben ontvangen om de

gewenste archiefstukken in te zien, kunnen zij scans bestellen die het Erfgoedcentrum hen, tegen

vergoeding van de kosten, via internet toestuurt. De stukken worden gescand voor eenmalig gebruik.

Deze wekelijks in de praktijk gebrachte procedure wordt in de komende jaren voortgezet.

Het Erfgoedcentrum gaat in de komende beleidsperiode niet op grote schaal papieren collecties

digitaliseren, vanwege de vertrouwelijkheid van de stukken, de lage gebruiksintensiteit van de meeste

stukken en de hoge kosten die met digitaliseren gemoeid zijn. Het digitaliseren van papieren archief

moet functioneel zijn en wordt alleen overwogen in geval van:

- kwetsbaar materiaal (te kwetsbaar voor raadpleging)

- veel geraadpleegde basisdocumenten, vaak seriematig opgemaakt en voor verschillende

onderzoeksdoelen relevant (zoals registers, constituties, kronieken of jaarverslagen)

- een hoge publiekswaarde (collectie-items die kunnen bijdragen aan een toename van de

belangstelling voor kloosterlijk erfgoed, zoals de unieke handschriften in de Kruisherencollectie).

In de komende beleidsperiode zal worden bezien welke stukken op basis van deze criteria voor

digitalisering in aanmerking komen en in hoeverre digitalisering voor het centrum (al) haalbaar is, zo

mogelijk in overleg met andere instellingen. Het Centraal Bureau voor Genealogie bijvoorbeeld is

gespecialiseerd in het beschikbaar maken van naamlijsten. De opgedane kennis en ervaring zouden ons

tot steun kunnen zijn als we besluiten registers te gaan digitaliseren. De Koninklijke Bibliotheek (KB)

verzorgt een grootschalig digitaliseringsprogramma omwille van behoudsdoeleinden: Metamorfoze.

Het project is primair gericht op het behoud van stukken die in de 19e en 20e eeuw op een slechte

papiersoort werden opgemaakt en verloren dreigen te gaan. Per saldo worden er echter ook

inhoudelijke afwegingen gemaakt m.b.t. het corpus dat gescand wordt. Het programma betreft zowel

tijdschriften als archieven. In de afgelopen jaren zijn enkele aanvragen gehonoreerd - een

samenwerkingsproject van KDC en Erfgoedcentrum - voor de digitalisering van een omvangrijke

collectie katholieke tijdschriften. Het vergt van beide instellingen veel voorbereidingen, maar het

resultaat zal zijn dat deze tijdschriften de komende jaren beschikbaar komen via Delpher, de website

waarop de KB de scans van kranten en tijdschriften raadpleegbaar maakt. Het Erfgoedcentrum

onderzoekt in de komende beleidsperiode in hoeverre ook archiefstukken op een zinvolle wijze voor

digitalisering binnen Metamorfoze kunnen worden aangeboden.
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8. ORGANISATIE

8.1 Samenstelling van de staf

Het Erfgoedcentrum heeft momenteel 11 medewerkers in dienst, met een gezamenlijke arbeidstijd van

ruim 7 fte. De vaste staf wordt nu en dan uitgebreid met tijdelijke medewerkers voor

projectwerkzaamheden, meestal archiefinventarisaties. Sinds de oprichting van het Erfgoedcentrum is

de samenstelling van de staf enkele keren aangepast aan de ontwikkelingen. Vanuit het

Dienstencentrum Kloosterarchieven kwamen er archivarissen naar Sint Agatha. Daar kwamen al snel

andere taken bij, zoals het beheren van boeken en voorwerpen, het onderhoud van gebouwen en tuin,

een computersysteem, een administratie, een huishoudelijke dienst en de begeleiding van vrijwilligers.

Vervolgens namen de publieksactiviteiten toe en was er ook werktijd nodig voor de ontvangst van

bezoekers, het realiseren van tentoonstellingen en bijbehorende nevenactiviteiten. In de laatste jaren

heeft de herbestemming van Klooster Sint Agatha de nodige inspanning gevergd, een traject dat nog

niet is afgerond. De ontwikkelingen brachten met zich mee dat ook de taken van medewerkers

verschoven; bij sommige medewerkers is het activiteitenpakket (meerdere malen) gewijzigd om alle

nieuwe taken te kunnen behartigen. Momenteel liggen er knelpunten bij de taken rond

publieksactiviteiten en communicatie (zie onder 1.2), en bij het takenpakket van de directeur die, naast

beleidswerkzaamheden, veel uitvoerende taken behartigt.

De vaste staf van het Erfgoedcentrum is beperkt in relatie tot de diversiteit aan taken die binnen het

centrum te verrichten zijn. Dat betekent dat medewerkers soms van veel markten thuis moeten zijn. In

de afgelopen jaren zijn er combinaties van taken ontstaan die inhoudelijk misschien niet altijd even

vanzelfsprekend zijn, maar die zijn afgestemd op enerzijds de benodigde kwaliteiten voor het centrum

en anderzijds de concrete mogelijkheden van een medewerker. De consequentie van die verdeling is,

dat bij het wegvallen van zo'n medewerker een herverdeling van taken noodzakelijk kan zijn.

In de komende beleidsperiode zullen de huidige huismeester en bibliothecaris met pensioen gaan (in

respectievelijk augustus 2018 en november 2019). De aanstelling van nieuwe medewerkers gebeurt in

relatie tot een totaaloverzicht van taken in de komende jaren. De bedoeling is om daarbij de

bovengenoemde knelpunten op te lossen zonder verhoging van de arbeidskosten.

Het Erfgoedcentrum beheert specialistische kennis over (de geschiedenis van het) kloosterleven in

Nederland, binnen een religieuze context. Het centrum blijkt gebaat bij de samenwerking van

medewerkers met verschillende achtergronden, waarbij de terreinen van archivistiek, geschiedenis en

theologie niet kunnen ontbreken. Als werkgever biedt het Erfgoedcentrum aan medewerkers zoveel

mogelijk de gelegenheid om zich nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied eigen te maken. Het centrum

streeft naar een zodanige samenstelling en leeftijdsopbouw van de staf, dat ook in de toekomst kennis

over en affiniteit met kloosterleven gegarandeerd blijven. Nieuwe medewerkers moeten in veel

gevallen binnen het centrum worden ingewerkt in de Nederlandse kloostergeschiedenis en/of de

kloosterlijke leefwijze, omdat dit niet meer tot de 'algemene ontwikkeling' behoort. Hiervoor is intern

informatievoorziening ontwikkeld. Ook wordt het jaarlijkse personeelsuitje benut voor een nadere

kennismaking met kloosterleven.

Bij een kleine staf betekent het uitvallen van een medewerker vaak dat er een hele 'afdeling' wegvalt.
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Door het vastleggen van werkprocessen en door werkoverleg op verschillende terreinen

bewerkstelligen de medewerkers dat zij elkaar tot op zekere hoogte kunnen vervangen.

8.2 Vrijwilligersbeleid

De werkzaamheden van het Erfgoedcentrum zouden niet verricht kunnen worden zonder de inzet van

vrijwilligers. Het Erfgoedcentrum kan voor een belangrijk deel als vrijwilligersorganisatie worden

gekwalificeerd, hetgeen ook in de toekomst het geval zal blijven. Vrijwilligers zijn behulpzaam bij het

registreren, verpakken en coderen van het erfgoed, bij de ontvangst van gasten (voor de

tentoonstelling en in het bezoekerscentrum), bij het geven van rondleidingen, het onderhoud van de

tuin en klussen in huis. De verantwoordelijkheid voor de taken van het Erfgoedcentrum ligt bij

stafmedewerkers, maar in de uitvoering werken staf en vrijwilligers samen.

Het aantal vrijwilligers is in de afgelopen beleidsperiode gegroeid naar ca. 55 personen. De meeste

vrijwilligers meldden zichzelf, sommige zijn geworven via de vrijwilligerscentrale in Cuijk of via IVN

(tuinvrijwilligers). De vrijwilligerscoördinator is voor alle vrijwilligers het centrale aanspreekpunt: zij

houdt intakegesprekken, sluit vrijwilligerovereenkomsten, houdt contact met de vrijwilligers, zorgt voor

informatievoorziening (over klooster, Erfgoedcentrum, gebeurtenissen en activiteiten) en organiseert

het jaarlijkse uitstapje. In het dagelijks werk worden de vrijwilligers begeleid door een stafmedewerker

op het terrein waar zij werkzaam zijn.

8.3 Bestuur en toezichthouders

De leden van de stichtingsbesturen worden gekozen door toezichthouders. Bij Stichting Sint Aegten is

dat het provinciaal bestuur van de Kruisheren. Bij Stichting Erfgoedcentrum heeft de Participantenraad

een toezichthoudende functie. Deze raad wordt op haar beurt gekozen door de

Participantenvergadering: de jaarlijkse bijeenkomst van kloostergemeenschappen die in het

Erfgoedcentrum participeren

Bij de keuze van nieuwe bestuurders wordt gezocht naar mensen die bekend zijn met de kloosterlijke

traditie en leefsfeer. De bestuursleden van de Stichting Erfgoedcentrum zijn mensen die bij religieuze

instituten zijn betrokken. De nauwe band van de bestuurders met kloostergemeenschappen waarborgt

dat het centrum in het verlengde van deze gemeenschappen opereert. Bij Stichting Sint Aegten zijn er,

naast bestuursleden uit de religieuze wereld, bestuursleden die met een specifieke deskundigheid

werden aangetrokken, zoals het onderhoud van gebouwen, tuin en oude bibliotheek.

Het Erfgoedcentrum kan in de toekomst niet rekenen op een vanzelfsprekende bekendheid met de

idealen en leefwijze van kloosterlingen, niet bij bezoekers en evenmin bij medewerkers en

bestuursleden. Besturen en staf zijn zich ervan bewust dat het Erfgoedcentrum zelf moet zorgen voor

voldoende kennisoverdracht van de religieuze traditie waarbinnen het centrum functioneert.

8.4 Administratie en archief

De stichtingen voeren beide een administratie en vormen archief. In de praktijk administreert Stichting

Sint Aegten alles wat met het beheer van de onroerende goederen te maken heeft. Stichting

Erfgoedcentrum verzorgt de personeelsadministratie, de administratie betreffende activiteiten in het
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Erfgoedcentrum en de correspondentie met participanten. In de afgelopen jaren zijn de nodige

administratieve procedures ontwikkeld en vastgelegd.

Zoals hierboven al genoemd, is in mei 2018 een nieuwe wetgeving van kracht geworden m.b.t. het

beheren van persoonsgegevens. Deze AVG vereist een overzicht van de persoonsgegevens die worden

geregistreerd, het doel van deze registratie, de beveiliging van de gegevens en de duur van de

registratie. Een dergelijk overzicht zal eind 2018 voorhanden zijn.

De stichtingsarchieven bestaan tot op heden uit papieren documenten. Documenten die digitaal

worden opgemaakt, worden in principe uitgeprint voor zover ze in het archief bewaard moeten

worden. In de praktijk zien we echter dat documenten en correspondentie steeds vaker alleen in het

computersysteem worden opgeslagen. Het Erfgoedcentrum gaat in 2019 samen met KDC een

handleiding opstellen voor de eigen born-digital archieven. Verder zal bekeken worden welke van de

documenten die zich bij verschillende medewerkers bevinden wel of niet in het statisch archief van de

instelling bewaard hoeven worden.
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9. FINANCIËN

Het Erfgoedcentrum is een particuliere instelling, waarvan de exploitatie primair particulier

gefinancierd wordt. Voor investeringen wordt regelmatig mede een beroep gedaan op overheden en

fondsen. De particuliere financiering heeft voor- en nadelen. De continuïteit voor lange termijn maakt

dat er geleidelijk aan en gestaag kan worden opgebouwd. Het centrum wordt niet afgerekend op korte

termijn resultaten of bezoekersaantallen, en heeft minder last van wisselende visies van

overheidsorganen in economische voor- en tegenspoed. Het nadeel is dat er geen vangnet is in de vorm

van een overheidslaag, die onverwachte gebeurtenissen of ontwikkelingen kan opvangen. Al met al

houden de stichtingen bij hun financieel beleid voortdurend de lange termijn in het oog.

9.1 Financiering Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Bij de oprichting van het Erfgoedcentrum kozen de religieuze instituten die participeren in Stichting

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven voor een financieringstermijn van 30 jaren: de periode 2005-

2035. Die financiering betreft de basisactiviteiten van het centrum: behoud, beheer en de ontsluiting

van kloosterlijk erfgoed. Bijkomende activiteiten moeten worden gefinancierd uit extern te verwerven

middelen; dit geldt met name voor de meeste publieksactiviteiten. De middelen voor de financiering

van het Erfgoedcentrum brachten de religieuze instituten onder in een zelfstandige stichting: Stichting

Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven. Over de destijds gemaakte keuzes voor de financiering

van het Erfgoedcentrum kan nu het volgende worden opgemerkt:

- Het uitgangspunt om de basisactiviteiten uit eigen middelen te financieren en bijkomende

activiteiten door middel van externe fondswerving is haalbaar gebleken. Het is een heldere

financieringsstructuur die continuïteit geeft aan de activiteiten die dat nodig hebben.

Publieksactiviteiten worden georganiseerd in de mate waarin daarvoor middelen geworven

kunnen worden. Hierin zitten fluctuaties, maar de aard van publieksactiviteiten laat het toe om in

deze verschillen mee te buigen.

- De renteontwikkeling is in de afgelopen jaren minder gunstig geweest dan bij de oprichting van het

Erfgoedcentrum werd verwacht. Dit betekent dat het centrum zuinig aan moet doen: het is een

verplichting aangegaan voor 30 jaren, die waargemaakt dient te worden. Anderzijds is het aantal

participanten - en daarmee het bijeengebrachte kapitaal - groter dan bij de oprichting van het

centrum werd verwacht. Al met al lijkt tot op heden de gestelde financieringstermijn te kunnen

worden gehaald. Dit wordt jaarlijkse opnieuw bekeken.

- Bij de gekozen periode van 30 jaren stelden na enige tijd veel instituten de vraag: en wat daarna?

In de afgelopen beleidsperiode heeft het bestuur van Stichting Erfgoedcentrum het initiatief

genomen voor het realiseren van een afgezonderd fonds voor de periode na 2035. Doel van dit

fonds is om het beheer van de kloosterarchieven (in minimale vorm) blijvend te kunnen

financieren. Zie hiervoor de volgende paragraaf.

9.2 Fonds 2035

Het archiefbeheer door Stichting Erfgoedcentrum werd bij de oprichting financieel veilig gesteld tot

2035. Bij de start leefde de gedachte, dat het centrum na 30 jaren zijn maatschappelijke waarde
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bewezen zou hebben en dat de overheid na 2035 zou inspringen. Sinds 2008 is het tij gekeerd en heeft

de overheid zich uit veel culturele taken teruggetrokken. Daarom heeft het bestuur gekeken hoe je nu

zou kunnen anticiperen op de toekomst. Alle participanten zijn benaderd met de vraag gezamenlijk een

fonds bijeen te brengen voor de periode vanaf 2035. Dit is opzij gezet vermogen, dat groeit door

bijdragen van participanten en beleggingsopbrengsten. De reserve heeft tot doel om na 2035 de

kernactiviteiten van het Erfgoedcentrum te kunnen voortzetten in afgeslankte vorm en wellicht in

samenwerking met verwante instellingen. Van het streefbedrag is inmiddels 80% bijeengebracht.

Het bestuur van Stichting Erfgoedcentrum is voornemens om vroegtijdig te onderzoeken hoe het

blijvend beheer van het kloosterlijk erfgoed het beste vorm kan krijgen. De overgang tussen het

erfgoedbeheer voor en na 2035 kan het beste vloeiend verlopen. Vermindering van ruimtegebruik,

samenwerking met andere instellingen t.a.v. de dienstverlening en concentratie op basistaken kunnen

opties zijn om de jaarlasten bij te stellen in de richting van een exploitatie die blijvend gedragen kan

worden. In de komende beleidsperiode zal het ruimtegebruik van het Erfgoedcentrum kritisch bekeken

worden.

9.3 Financiering Stichting Sint Aegten

De taken van Stichting Sint Aegten zijn tweeërlei: het beheer van het gebouwencomplex in Sint Agatha

en het beheer van het roerend cultuurbezit van de Kruisheren dat zich in Sint Agatha bevindt. De

stichting is eigenaar van de onroerende goederen.

De financiering van de gebouwen in Sint Agatha vindt in beginsel plaats volgens het principe 'de

gebruiker betaalt'. Dit werkt goed voor gebouwdelen waar gewoond of gewerkt kan worden. Voor de

toekomst vormen het onderhoud van de kloosterkerk en van de kloostertuin punten van zorg. Dit zijn

kostbare onderdelen in het geheel, die nauwelijks inkomsten genereren.

Voor het cultuurbeheer door de Stichting Sint Aegten besloten de Kruisheren tijdens het traject van

oprichting van het Erfgoedcentrum tot een financiële garantstelling van 10 jaar, tot 2014. Sindsdien

vindt de financiering plaats op basis van jaarlijks door het provinciaal bestuur goed te keuren

begrotingen. Op verzoek van het provinciaal bestuur zijn de kosten voor het cultuurbeheer de

afgelopen jaren teruggebracht tot een minimale exploitatie. De vraag naar de financiering van

cultuurbeheer op de lange termijn hangt nauw samen met het selectiebeleid dat in hoofdstuk 3 aan de

orde kwam. Als duidelijk is welke collectie-items behouden zullen worden en wat de wensen van de

Kruisheren zijn voor het beheren en presenteren van dit erfgoed, is het mogelijk om langere termijn

afspraken te maken over de financiering. Het streven is dat dit traject in de komende beleidsperiode

afgerond wordt.

9.4 Vriendenkring/donateurs

Sinds 2008 heeft het Erfgoedcentrum een vriendenkring. De meeste ontvangers van de Kroniek zijn

mensen die zelf hebben aangegeven interesse te hebben in de ontwikkelingen en activiteiten van het

centrum. Bezoekers van het Erfgoedcentrum worden geattendeerd op de mogelijkheid om (digitaal) de

Kroniek te ontvangen. Eens per jaar gaat er naar alle abonnees van de Kroniek een verzoek uit voor een

financiële bijdrage aan de publieksactiviteiten van het Erfgoedcentrum, die uit extern verkregen
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middelen gefinancierd worden. Een vijftigtal mensen heeft het Erfgoedcentrum gemachtigd om jaarlijks

een bedrag van hun rekening af te schrijven. Anderen doneren incidenteel, doorgaans naar aanleiding

van het toegezonden verzoek. Met de bijdragen zijn in de afgelopen jaren voorzieningen voor de

tentoonstelling van het Erfgoedcentrum aangeschaft, met name een aantal touchscreens en

bijbehorende hardware/programmatuur voor digitale (al dan niet interactieve) presentaties. De

werkwijze uit de afgelopen jaren zal in de volgende beleidsperiode worden voortgezet.

9.5 Externe fondswerving

Naast de jaarlijkse fondswervingsactie doet de stichting projectmatig een beroep op medefinanciering

door derden. Om het eeuwenoude klooster als gastvrije stilteplek te behouden, zijn externe financiële

bijdragen onmisbaar. Bij activiteiten van de stichtingen wordt daarom altijd bekeken of er een beroep

kan worden gedaan op subsidieverlenende instellingen.

De mogelijkheden hiertoe zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Veel subsidieregelingen van de

overheid zijn afgebouwd en vervangen door netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen waarvan het

rendement op z'n minst twijfelachtig is. Voor het casco-onderhoud van monumenten zijn steeds

regelingen blijven bestaan, waarvan het klooster gebruik probeert te maken. Lastig is dat de inhoud en

werkwijze van de regelingen regelmatig veranderen. Toch was de restauratie van de kloosterkerk niet

mogelijk geweest zonder bijdragen van provincie Noord-Brabant en Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed. Ook voor de komende beleidsperiode worden de monumentensubsidies in de gaten

gehouden. Het is denkbaar dat er, naast bijdragen voor casco-onderhoud, in de komende jaren ook

regelingen komen voor ondersteuning bij de verduurzaming van monumentale gebouwen.

Bij de realisering van herbestemmingen worden alle mogelijke subsidiemogelijkheden onderzocht en

benut. Daarnaast zal geprobeerd worden om voor feestelijkheden rond het 650-jarig jubileum van het

klooster in 2021 financiële ondersteuning aan te trekken. Een van de onderdelen van de

jubileumviering zou terugplaatsing van het Mauritsraam - een door prins Maurits rond 1600

geschonken raam voor de kloosterkerk, dat nu in het Rijksmuseum wordt bewaard - in de kerk kunnen

zijn. Dit is zonder medefinanciering door derden niet mogelijk.

Een moderne vorm van fondswerving zijn crowdfundacties. Een actie begin 2018 voor de kloostertuin is

succesvol geweest. Deze ervaring heeft wel geleerd dat dergelijke acties tijdrovend zijn. Het is niet iets

om regelmatig te herhalen, ook al niet omdat je in de praktijk een beroep doet op telkens dezelfde

mensen.
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BIJLAGE: PARTICIPERENDE ORDEN, CONGREGATIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Broeders van Amsterdam

Broeders van de Christelijke Scholen

Broeders van Dongen

Broeders Franciscanen

Broeders van Huijbergen

Broeders van Sint-Joannes de Deo

Broeders van Heerlen

Broeders van Maastricht

Broeders Penitenten

Fraters Maristen

Fraters van Utrecht

Gezelschap van de Kruisvaarders van St. Jan

Congregatie van de Assumptionisten

Congregatie van de H. Geest

Dominicanen

Ongeschoeide Karmelieten

Lazaristen

Minderbroeders Conventuelen

Kapucijnen

Witte Paters/ Missionarissen van Afrika

Missionarissen van de H. Familie

Missionarissen van het Goddelijk Woord

Missionarissen van het H. Hart

Missionarissen van Marianhill

Missionarissen Oblaten van Maria

Missionarissen van Scheut

Paters Montfortanen

Oblaten Franciscus van Sales

Passionisten

Paters van de HH. Harten

Congregatie van de Priesters van het H. Hart

Congregatie van de Redemptoristen

Salesianen van Don Bosco

Sociëteit Afrikaanse Missiën

Monialen Augustinessen

Augustinessen van St. Monica

Benedictinessen Oosterhout

Benedictinessen van het H. Sacrament

Vereniging van Catechisten

Clarissen-Capucinessen

Clarissen-Coletinen

Dienaressen van het H. Sacrament
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Dochters van Liefde

Zusters van de Choorstraat

Dochters van O.L. Vrouw

Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart

Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament

Dominicanessen van Bethanië

Dominicanessen van het St. Catharina Apostolaat

Dominicanessen van Neerbosch

Dominicanessen van Voorschoten

Dominicanessen van de H. Catharina van King Williams' Town

Dominicanessen van Mariadal

Franciscanessen van Aerdenhout

Franciscanessen 'Alles voor Allen'

Franciscanessen van St. Lucia

Franciscanessen van Bergen op Zoom

Franciscanessen van Charitas

Franciscanessen van Denekamp

Franciscanessen van Dongen

Franciscanessen van de H. Elisabeth

Franciscanessen van Etten

Franciscanessen van de H. Josef

Franciscanessen van Mariadal

Franciscanessen van Oirschot

Franciscanessen Oudenbosch

Franciscanessen van Veghel

Juliana Zusters

Federatie Monialen van de Ongeschoeide Karmel

Kleine Zusters van de H. Joseph

Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus

Medische Missiezusters

Missiezusters Franciscanessen van Asten

Missiezusters van het Kostbaar Bloed

Missiezusters O.L.Vrouw van Afrika

Passionistinnen

Penitenten van de Eenheid

Redemptoristinnen

Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus

Reguliere Kanunnikessen van Windesheim

Reguliere Kanunnikessen van het H. Graf (Maarssen)

Zusters Reparatricen

Sociëteit van JMJ

Ursulinen van Bergen

Ursulinen van de Romeinse Unie

Vrouwen van Bethanië

Nederlandse Provincie van de Zusters van het arme Kind Jezus

Zusters van Barmhartigheid Geldrop

Zusters van Barmhartigheid Eindhoven
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Zusters van de Gekruisigde Jezus

Zusters van de Goddelijke Verlosser

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

Zusters van de Goede Herder

Zusters van het H. Hart

Zusters van de HH Harten

Zusters van St. Jozef

Zusters van Julie Postel

Zusters van Liefde Schijndel

Zusters van Liefde Tilburg

Zusters van O.L. Vrouw Amersfoort

Zusters van O.L. Vrouw Tegelen

Zusters van de Retraite

Zusters Congregatie van "De Voorzienigheid"

KNR

SNVR

SMB

SNPR

SBCN

Bijeen

Franciscaanse Samenwerking

WRGV

SRTV

Jongeren & Missie

Seculier Instituut Servitium Christi

Stichting Jan van Lith

Seculier Instituut Nihil Carius Christo

Franciscaans Milieuproject

Sectie Actieve Vrouwelijke Religieuzen Breda
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BIJLAGE: TOEZICHTHOUDERS, BESTUURSLEDEN EN MEDEWERKERS

Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Participantenraad:

- p. Wim Flapper sdb, voorzitter (Salesianen van Don Bosco)

- br. Kees Gordijn, secretaris (Broeders van Maastricht)

- p. Kees Jongeneelen osfs (Oblaten van Franciscus van Sales)

- zr. Marie José Mulder (Franciscanessen van Sint Lucia)

- hr. Gerrit van Arendonk (namens Franciscanessen van de H. Elisabeth)

- mw. Marina van Dalen (namens Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika)

- mw. Liesbeth Cooijmans (namens Federatie van de Ongeschoeide Karmelietessen)

- zr. Etta van Eijk (Zusters van Barmhartigheid Geldrop)

Bestuursleden:

- zr. Margriet van der Vliet, voorzitter

- mw. Lidy Verdegaal, secretaris

- hr. Frank Pijpers, penningmeester

- hr. Ad de Keyzer

- hr. Ad Leys

- mw. Bernice Reintjens

Stichting Sint Aegten

Toezichthouder is het provinciaal bestuur van de Europese provincie van de Orde van het H. Kruis

Bestuursleden:

- p. Jan Peters sj, voorzitter

- p. Edgard Claes osc, secretaris

- hr. Jan Reinen, penningmeester

- hr. Hans Ebben

- p. Roger Janssen osc

- hr. Jos van Niftrik

- hr. Nic van Nuland

- hr. Johan Oosterman

Medewerkers

- mw. Marga Arendsen (directeur)

- mw. Carli van den Berg (administrateur en vrijwilligerscoördinator)

- hr. Chris Dols (archivaris)

- mw. Gaby Heusschen (collectiebeheer, publieksactiviteiten)
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- hr. Anton Hurkens (huismeester)

- hr. Ad van Huijgevoort (hoofdarchivaris)

- mw. Mariet Jilisen (administratie, huishoudelijke dienst)

- hr. Otto Lankhorst (bibliothecaris, collectiebeheer)

- mw. Marleen Reichgelt (collectiebeheer)

- mw. Thea Wijnen (huishoudelijke dienst)
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ACTIVITEITENOVERZICHT

Actie 2018 2019 2020 2021 2022 Doel

Archiefcollectie

- Inventarisatie binnengekomen archieven x x x x x 95% geïnventariseerd

- Publicatie inventarissen via internet x x x x x 90% van de aanwezige archieven

- Fotocollecties verwerken x x x x x 100% afgescheiden en selectief gescand

- Films verwerken x x x x x 95% beschreven en gescand

- Dia's
x x x

100% afgescheiden, plan van aanpak voor

selectie, ontsluiting en beheer

- Glasnegatieven en geluid
x

plan van aanpak voor selectie, ontsluiting en

beheer

- Collectieprofiel herijken i.s.m. KDC

x

bewaren wat in Erfgoedcentrum thuis hoort;

erfgoed van nieuwe religieuze initiatieven

veilig stellen

- Selectiebeleid
x x

selectiecriteria formuleren o.b.v. selectie van

een concreet kloosterarchief

- Beheerovereenkomsten x x x x x 12 per jaar

- Notitie n.a.v. AVG x

- Inleidingen inventarissen herzien x x x x x 90% van de inleidingen afgerond

- Databestand kloosters in Nederland aanvullen

en publiceren
x x x x x

publieksvriendelijk overzicht van (de

geschiedenis van) alle kloosters in Nederland

Bibliotheek

- Herbestemmen 130 m. publicaties x

- Onbewerkt materiaal verwerken x x
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Actie 2018 2019 2020 2021 2022 Doel

- Evaluatiemoment collectieprofiel i.s.m. KDC
x

bewaren wat in Erfgoedcentrum thuis hoort

en gezocht wordt

- Ontdubbelen tijdschriften archief/bibliotheek x

- Tijdschriftencatalogus complementeren x alle tijdschriften geregistreerd in catalogus

- Digitaliseren tijdschriften i.s.m. KDC en KB x x x

- Digitaliseren catalogus Sint Agatha 1803 x

- Herinrichting studiezaal met oude drukken x

- Aanvullen Kloosters op Schrift x x x x

Voorwerpencollectie

- Verwerken binnengekomen materiaal x x x x x 95% gecatalogiseerd

- Afspraken maken met religieuze instituten x x x x x

- Voorwerpendepot herinrichten x x optimaal ruimtegebruik

- Collectieopbouw corrigeren/aanvullen x x herijking collectieprofiel en collectieopbouw

- Beschrijvingen catalogus aanvullen x x x x

- Collectieregistratie aanpassen op selectie door

Kruisheren
x x

Onroerende goederen

- Gebruik kloosterkerk uitbreiden x x x x x toename inkomstenstroom

- Exploitatie bezoekerscentrum stroomlijnen x x heldere taakverdeling en procedures

- Verbouw zuid (en oost?) vleugels x duurzame herbestemming

- Verduurzaming energieverbruik x x x 50% duurzame energiebronnen

- Herinrichting kloostertuin x x x herstelde en toekomstbestendige tuin
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Actie 2018 2019 2020 2021 2022 Doel

Publieksdiensten

- Update rondleidingen x x x

- Tentoonstelling erfgoedprojecten x

- Tentoonstelling 650 jaar Klooster Sint Agatha x

- Lezingen bij tentoonstellingen x x x x x

- Overleg met KDC over onderzoekspresentaties x

Communicatie

- Afwegingen t.a.v. lidmaatschappen

koepelorganisaties
x

keuzes in welke lidmaatschappen we tijd

investeren

- Revisie website erfgoedkloosterleven.nl x vereenvoudiging CMS en webexposities

- Verzendlijsten nieuwsbrieven herzien x portokosten verminderen

Automatisering

- Implementatie glasvezelkabel
x

snellere internetverbinding en uitbesteding

beheerfuncties

- Richtlijnen voor overdracht born-digital

archiefmateriaal
x x

- Plan van aanpak functionele digitalisering x x

Organisatie

- Herverdeling taken x x taken en functies herijken

- Implementatie AVG x

- Handleiding voor eigen born-digital archieven x verbetering organisatiearchieven
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Actie 2018 2019 2020 2021 2022 Doel

Financiën

- Continuïteit beoordelen x x x x x lange termijn collectiebeheer garanderen

- Lange termijn afspraken Kruisherencollectie x

- Externe fondswerving herbestemming x x

- Externe fondswerving jubileum 2021 x x


