
Commissie
Kloosterleven
Klooster Sint Aegten bewaart niet alleen erfgoed,

maar wil dit ook toegankelijk maken. De geschiede-

nis en de bezieling van kloosterlingen in Nederland

overdragen aan volgende generaties, dat was van

meet af aan een belangrijk motief voor de oprichting

van het erfgoedcentrum. Aan het begin van dit jaar

gaven de stichtingsbesturen aan de Commissie

Kloosterleven de opdracht om deze doelstelling na-

der uit te werken. De commissieleden - Victima de

Klijn, Otto Lankhorst, Jan Peters, Cor Rademaker en

ondergetekende - zijn aan de slag gegaan met de vra-

gen ‘Wat willen we overdragen?’ en ‘Hoe gaan we dat

doen?’ 

Geschiedenis en bezieling

In de eerste bijeenkomst kwam al de vraag naar

voren of er, bij zoveel historische vormen van

kloosterleven, wel sprake is van een gemeenschap-

pelijke bezieling. Ligt er aan al die verschillende vor-

men een vergelijkbare intentie ten grondslag? Kent

het kloosterleven aspecten die altijd aanwezig zijn en

die telkens in eigentijdse vormen gestalte krijgen? We

besloten deze vraag toe te passen op in het oog

springende kenmerken van kloosterleven en behan-

delden achtereenvolgens: het besluit om in te treden,

het gemeenschapsleven, het onderscheid tussen

actieve en beschouwende kloostergemeenschappen,

gebedsleven en devoties, belangrijke spirituele stro-

mingen, de geloftes, de werkzaamheden van orden

en congregaties enz. 

Om een indruk te geven van de aanpak van de com-

missie vindt u hieronder - in een notendop - hetgeen

we bespraken over de drie kloostergeloftes: armoede,

gehoorzaamheid en zuiverheid. Deze geloftes vor-

men al eeuwenlang een centraal element in verhan-

delingen over het kloosterleven, evenals een belang-

rijk onderdeel van de formele toetreding tot een

kloostergemeenschap, de professie. De commissie

bekeek hoe de geloftes in de loop van de geschiede-

nis vorm kregen, of er aan die verschillende vormen

een gemeenschappelijke intentie ten grondslag ligt,

en of die intentie ook vandaag de dag betekenis kan

hebben. 

Kloostergeloftes

We hebben eerst alle ons bekende motieven voor de

geloftes op een rij gezet. Iedere gelofte is in het ver-

leden onderbouwd met aanbevelingen uit het

Nieuwe Testament. De gelofte van armoede wordt

bijvoorbeeld verbonden met aansporingen van Jezus

om bezittingen van de hand te doen en te streven

naar een schat in de hemel (Lc. 12, 33 en Lc. 18,

22). De gelofte van zuiverheid vindt in de traditie zijn
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wortels in Mt. 19, waar wordt

gesproken over mensen die zichzelf

onhuwbaar maken met het oog op

het koninkrijk van God. En voor de

gelofte van gehoorzaamheid wordt

vaak verwezen naar Mt. 7, 21:

alleen degene die handelt naar de wil

van de hemelse Vader zal het konink-

rijk binnengaan. Dat de wil van de

hemelse Vader lijkt op die van de kloosteroverste licht

men o.a. toe met Lc. 10, 16: “Wie naar jullie luistert,

luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En

wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.”

In de klassieke theologie werd een verschil gemaakt

tussen bijbelse geboden, met een verplichtend karak-

ter voor iedere christen, en bijbelse raden (raadgevin-

gen), die kloosterlingen vrijwillig kozen als een vorm

van bijzondere inzet. 

Alle drie geloftes zijn eveneens gemotiveerd in ter-

men van navolging van Jezus van Nazareth. Joannes

Zwijsen schrijft bijvoorbeeld in de Bijzondere regelen

voor de Zusters van Liefde over de gelofte van armoe-

de: “In de armoede… zullen de Zusters trachten te

eeren en na te volgen Hem, wien Hemel en Aarde ten

dienste staan, die tot Zijne Moeder eene arme

Maagd, tot Zijnen Voedstervader eenen handwerks-

man, tot Zijne wieg eene krib, tot Zijn doodbed een

kruis gekozen heeft, en die, tijdens Zijnen wandel op

aarde, geene vaste woonplaats had, en zelfs geen

kussen bezat om Zijn hoofd daarop te laten rusten”

(Tilburg, 1847). Op vergelijkbare manier zijn ook

gehoorzaamheid en ongehuwd leven met het doen

en laten van Jezus zelf verbonden. 

In de loop van de geschiedenis vinden we ook minder

bijbelse toelichtingen bij de geloftes, met een 

ideëel of functioneel karakter. Zo wordt armoede

gemotiveerd als de onthechting van aardse verlan-

gens en gerichtheid op het geestelijk leven, maar ook

als het afzien van persoonlijke bezittingen ten gunste

van de goede verstandhouding binnen de gemeen-

schap. Oog in oog met welvaartsverschillen be-

schouwt men armoede als vorm van solidariteit met

degenen die buiten de boot dreigen te vallen. En

recentelijk zijn daar nog bij gekomen armoede als

relativering van de consumptiedrang en verspilling in

onze samenleving, en als goed rentmeesterschap

over de aarde die we beheren. 

De gelofte van zuiverheid is beschreven als onver-

deelde toewijding aan God, als voorafspiegeling van

het leven in het hiernamaals, maar ook als een levens-

wijze die een grotere of andere

beschikbaarheid met zich mee-

brengt dan een huwelijk. En gehoor-

zaamheid tenslotte is gemotiveerd

als het opdragen van de eigen wil

aan Gods wil, maar ook als levens-

wijze om een gemeenschap goed te

laten functioneren en elkaar te ver-

staan. 

Idealen en vormgeving

De commissie heeft zich vervolgens afgevraagd wel-

ke idealen er ten grondslag liggen aan de historische

vormen en motieven voor de kloostergeloftes, die we

nu vaak als tijdgebonden ervaren, hetgeen tot het vol-

gende schema leidde:  

Wat dan meteen opvalt, is dat de idealen die aan de

geloftes ten grondslag liggen - en die we kort en bon-

dig hebben samengevat als “goed omgaan met goe-

deren, met anderen en met jezelf” - geen exclusieve

aangelegenheid van kloosterlingen zijn. Als idealen

zijn de geloftes niet voorbehouden aan kloosterlin-

gen, maar hebben ze eerder een universeel karakter.

Bovendien zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbon-

den, een conclusie die ook werd getrokken door de

auteurs die in het verleden over de geloftes schreven. 

In het christelijke kloosterleven worden idealen ver-

woord in termen van navolging van Jezus en aanspo-

Ceremonieel van de professie (Benedictinissen)

Gelofte Historische vormen

Verzaken aan aardse genoe-

gens, afzien van privé eigen-

dom, alles gemeenschappe-

lijk bezitten, delen met wie

het minder goed hebben.

Geen affectieve of exclusieve

relaties, geen seksualiteit,

negeren van het lichaam,

een relatie met een ‘hemelse

bruidegom’. 

Zonder bezwaar te maken

de opdrachten van leiding-

gevenden uitvoeren. 

Ideaal

Goederen naar waarde

schatten en op een juiste

manier gebruiken.

Leven met een onver-

deeld hart, belangeloos

handelen, anderen res-

pecteren in hun mogelijk-

heden en wensen.

Gehoor geven aan wat 

het leven van je vraagt. 
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ringen uit het evangelie, de centrale referentiekaders.

Dat kloosterlingen de geloftes niet alleen beléven

maar ook expliciet onder woorden brengen, kan wor-

den begrepen vanuit het doel van hun levenswijze: in

denken, doen en verwoorden richten zij zich op de

betekenis van het menselijk bestaan, op zinvol leven,

benoemd met “leven voor God”. 

Een voor de hand liggende vraag kwam bij de com-

missieleden naar voren: als niet de geloftes kenmer-

kend zijn voor het kloosterleven, waarop is de keuze

voor een klooster dan wél gebaseerd? We zochten het

antwoord op deze vraag in verschillende richtingen:

specifiek religieuze interesse, de aantrekkingskracht

van een gemeenschap dan wel vertegenwoordigers

daarvan, en de werkzaamheden die een orde/congre-

gatie verricht(te).

Het verhaal van het erfgoedcentrum

Vergelijkbaar met de kloostergeloftes besprak de

commissie andere opvallende kenmerken van het

kloosterleven, waardoor we steeds beter gaan zien

wat het eigene is van het erfgoedcentrum in St.

Agatha: wat we bewaren, toegankelijk maken en aan

belangstellenden te vertellen hebben. Het voorbeeld

van de kloostergeloftes maakt duidelijk dat het moge-

lijk is om historische vormen en motieven te benoe-

men, te respecteren, en tegelijkertijd in een breder

kader te plaatsen. Oude wereldbeelden brachten hun

eigen vormen voort, maar hoeven niet enkel en alleen

een ‘wonderlijke wereld’ te vertegenwoordigen: de

oude vormen kunnen worden verbonden met alge-

meen menselijke idealen. Dit inzicht heeft inmiddels

geleid tot een eerste opzet voor de tentoonstelling die

in de komende jaren zal worden ingericht op de zol-

derverdieping. We zullen u in volgende

kronieken zeker op de hoogte houden

van de plannen voor de publieksinrich-

ting van Klooster Sint Aegten. > Marga

Arendsen

Uit de collectie
In het afgelopen kwartaal ontvingen we

van zuster Gertruud Padberg (Congre-

gatie “De Voorzienigheid”) een fraai

prentenboek: Luistert naar Hem. Het is

bedoeld om de ouders - volgens de

omslag van het boek vooral de moeders - te helpen

bij de voorbereiding op de eerste communie van hun

kleintjes. Terwijl het kind naar de platen kijkt, vertelt

moeder over wat het kind ziet. 

Luistert naar Hem hoort in onze bibliotheek thuis,

omdat het tot stand kwam uit de samenwerking tus-

sen twee religieuzen. P.J.M. Logger (1899-1981)

schreef onder zijn kloosternaam broeder Berthilo de

teksten. Hij trad in 1919 in bij de onderwijscongrega-

tie van de Broeders van Maastricht. De prenten zijn

gemaakt door de franciscaanse pater Humbert

Randag (1895-1965), die teken- en schilderlessen had

gevolgd op de Rijksacademie voor Beeldende

Kunsten te Amsterdam. Hij tekende niet alleen, maar

maakte ook muurschilderingen en glas-in-loodramen

in kerken. Zoals de meeste uitgaven van de Broeders

van Maastricht verscheen Luistert naar Hem bij

Uitgeverij Malmberg in Den Bosch, voor het eerst in

1949 met herdrukken tot 1954. 

De nieuwe aanwinst heeft in de studie-

zaal een plekje gekregen binnen de

rubriek catechismussen. Volgens de

omslag is het boek eveneens bedoeld

als prentenboek bij de Eerste Kate-

chismus, die door de katholieke school-

jeugd van vóór Vaticanum II uit het

hoofd moest worden geleerd. De over-

dracht van het geloof gebeurde op

school en thuis veelal met hulp van

boeken door religieuzen geschreven,

en het prentenboek van pater Randag

en broeder Berthilo is daar een fraai

voorbeeld van. 

Kerstmis

Drie knopen herinnneren aan de drie geloftes (Clarissen-Capucinessen)



De afgebeelde prent toont de geboorte van Jezus

(onder), als onderdeel van de les waarin de kinderen

leren dat - door zijn leven op aarde - alle mensen weer

in de hemel kunnen komen (boven): “God de Vader

strekt zijn armen uit… Kom maar! Jullie zijn weer mijn

kinderen en mijn vrienden.” > Otto Lankhorst

Kwartaaljournaal
Ω Op 2 oktober verzorgden Marga Arendsen en Olga

Minkema een presentatie over het erfgoedcen-

trum voor de zusters Franciscanessen van de H.

Elisabeth in Breda, bij gelegenheid van het 25-jarig

jubileum van zr. Lioba Bastiaanse als kloosterar-

chivaris. 

Ω Op 3 oktober bezochten Marga Arendsen en

Agnes Hoefakker het congres ‘Stilte, verbonden-

heid en bezieling’ over de spiritualiteit van kloos-

terlingen, georganiseerd door de KNR en Zin in

Werk in Nijmegen. 

Ω Op 19 oktober werd er archiefmateriaal van de

zusters Clarissen-Capucinessen overgebracht van

Someren naar St. Agatha. 

Ω Op 16 november was er een zeer geslaagde ont-

moetingsdag van ca. 45 personen die zijn be-

trokken bij de geschiedschrijving over orden en

congregaties. De dag werd georganiseerd door

Stichting Echo, voor de tweede keer in samen-

werking met het erfgoedcentrum in St. Agatha. 

Ω Op 20 november kwam het archief van de

Redemptoristinnen van Sambeek naar St. Agatha. 

Ω Op 4 december bezochten Marga Arendsen en

Otto Lankhorst in Vught de presentatie van de film

die werd gemaakt bij gelegenheid van het 175-

jarige jubileum van de Zusters van Liefde in

Tilburg. 

Ω Op 11 december vond de jaarlijkse algemene

vergadering plaats van het Dienstencentrum

Kloosterarchieven en de stichting Erfgoed

Nederlands Kloosterleven, waaraan bijna 100

religieuzen deelnamen.

Ω Op 19 december bezoeken ca. 30 tweedejaars

geschiedenisstudenten van de Radbouduniversi-

teit - onder leiding van prof. dr. Marit Monteiro -

het erfgoedcentrum, om zich ter aanvulling van

colleges te informeren over kloosterleven in

Nederland.  

Ω Op 19 december vergaderen ook de gezamenlijke

stichtingsbesturen, waarbij met name de plannen

voor 2008 worden besproken. Na afloop treffen 

zij medewerkers en vrijwilligers in een Kerst-

bijeenkomst. 

Ω In het derde kwartaal bezochten, naast de

bijeenkomsten die reeds genoemd werden, 260

personen het erfgoedcentrum voor een rondlei-

ding en ontvingen we 22 onderzoekers in de

studiezaal. 
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