
Ten Geleide

Met deze Kroniek nodigen we u van harte uit voor 

de opening van het bezoekerscentrum in het poort-

gebouw van het klooster, op zondag 11 april 2010! 

11 april: opening 
bezoekerscentrum
Op 11 april is het zover: na een voorbereiding 

van meerdere jaren start het erfgoedcentrum met 

publieksactiviteiten. Op de zondag na Pasen wordt in 

het poortgebouw van het klooster een bezoekerscen-

trum geopend. Op die dag zullen ook de kloosterkerk 

en kloostertuinen toegankelijk zijn, elk met nieuwe 

voorzieningen. 

Bezoekerscentrum

Het poortgebouw is in 2009 grondig gerestau-

reerd, dankzij financiële bijdragen van de Rijks-

monumentendienst, de provincie Noord-Brabant, 

de Kommissie Onderlinge Solidariteit (KOS) van de 

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en het 

Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland. De oude entree 

tot het kloostercomplex was in slechte staat en zowel 

aan buiten- als binnenkant aan een grote onder-

houdsbeurt toe. Een belangrijke vraag was welke 

functie het gebouw zou krijgen. Het erfgoedcentrum 

koos voor het ontwikkelen van een laagdrempelig 

bezoekerscentrum: voor het kloostercomplex en 

voor het erfgoedcentrum. Het gebouw leende zich 

prima voor dit doel, het had ook in de afgelopen 

decennia een publieke functie: dorpshuis van Sint 

Agatha. Buiten- en binnenkant werden grotendeels 

vernieuwd met het oog op de nieuwe bestemming. 

Het gebouw beschikt nu over een ruime entree, een 

zaaltje, een balie, een tentoonstellingsruimte en 

sanitaire voorzieningen. 

Tentoonstelling

Al tijdens de restauratie zijn er plannen ontwik-

keld voor de inrichting van een tentoonstelling 

op het podium in de zaal. Het erfgoedcentrum 

was onbekend met museale activiteiten, maar kon 

gelukkig een beroep doen op de ruime ervaring 

van Jan van Laarhoven, voorheen directeur van het 

Bijbels Openluchtmuseum en het Noord-Brabants 

Museum. De presentatie in het poortgebouw zal 

bestaan uit een maquette van het kloosterterrein en 

omgeving, uit informatiezuilen over de werkzaam-

heden van kloosterlingen in de samenleving en uit 

een historisch overzicht van het kloosterleven in 

Nederland. 

Bij de maquette kun je informatie opvragen over de 

(geschiedenis van de) gebouwen en de terreinen die 

te zien zijn. Ook de omgeving van het klooster en 

het unieke Maasheggengebied komen daarbij aan de 

orde. De maquette heeft een omvang van twee bij 

drie meter en is daarmee de blikvanger in de ruimte. 

De geschiedenis van het Nederlandse kloosterle-

ven wordt toegelicht in de vorm van een boek met 

hoofdstukken en pagina’s. Drie informatiezuilen 

laten daarnaast foto’s zien van religieuzen die werk-

zaam zijn in gezondheidszorg en maatschappelijk 

werk, onderwijs en de missie. Bij het zoeken naar 

geschikte foto’s bleek, dat veel fotocollecties van de 
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deelnemende kloostergemeenschappen nog niet in 

het centrum zijn ondergebracht. We hopen dat we in 

de toekomst de foto’s regelmatig kunnen vervangen 

door nieuwe foto’s, die met de archieven naar Sint 

Agatha komen. 

De tentoonstellingsplannen kunnen worden uitge-

voerd dankzij financiële bijdragen van de provincie 

Noord-Brabant, de gemeente Cuijk en het Prins

Bernard Cultuurfonds. En niet te vergeten: van de 

Vriendenkring van het Erfgoedcentrum. De vrienden-

kring ondersteunt het centrum voor publieksactivitei-

ten die niet in de reguliere begroting kunnen worden 

verwerkt. 

Kerk en kloostertuin

Er is in de afgelopen maanden niet alleen gewerkt 

aan de inrichting van het poortgebouw, maar ook 

aan een (verdere) herinrichting van de kloosterkerk. 

En op de derde plaats: aan een spirituele route in de 

kloostertuin. 

In januari schonk de Martinusparochie van Cuijk 

aan de kloosterkerk eiken kerkbanken, die precies 

passen bij het koorgestoelte dat sinds medio vorig 

jaar de kapel siert. De timmerman Gerrit Jacobs en 

andere vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden 

in de ijskoude schuren van het klooster de Cuijkse 

banken vertimmerd, om ze passend te maken voor 

de kerk. Daarbij is met name gelet op het zitcomfort: 

de zittingen zijn verlengd en de hoogte van de ban-

ken is gewijzigd naar een normale zithoogte. Bij de 

uitvoering van het werk bleek dat er geen twee ban-

ken gelijk waren… een bewijs van echt (bewerkelijk) 

handwerk. Een andere wijziging van het kerkinterieur 

betreft de verlichting, die na een halve eeuw aan ver-

nieuwing toe was. In overleg met een lichtarchitect is 

gekozen voor een combinatie van direct en indirect 

licht, waardoor de gewelven van de kerk goed zicht-

baar zullen worden. De bijzondere geschiedenis van 

de kapel van Sint Agatha, rond 1300 gebouwd aan 

de Maas, kan vanaf 11 april worden bekeken op een 

informatiezuil achter in de kapel. 

In de kloostertuin heeft de kruisheer Edgard Claes 

een spirituele route gerealiseerd, met teksten uit ver-

schillende kloostertradities. Het project maakt deel 

uit van de feestelijkheden rond het 800-jarig bestaan 

van de Orde van het H. Kruis, dat in september 2010 

in Sint Agatha gevierd zal worden. Aan kruisheren en 

aan andere religieuze instituten is gevraagd om een 

tekst, die typerend is voor de spirituele traditie waar-

in zij leven. Met deze teksten zijn bordjes gemaakt, 

waarover bezoekers van de tuin zich al wandelend 

kunnen verwonderen. 

Openingstijden

Poortgebouw, kerk en tuinen zijn op 11 april toegan-

kelijk van 11.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 uur vindt in 

de kloosterkerk een openingsplechtigheid plaats, met 

medewerking van het zangkoor De Maasklanken. 

Het koor zingt een feestelijk programma, passend bij 

de eerste zondag na het feest van Pasen. Na de offi-

ciële opening zal de fanfare van Sint Agatha spelen 

bij het poortgebouw (mits het droog blijft…) En om 

16.00 uur zingt de Schola Cantorum Karolus Magnus 

uit Nijmegen een gregoriaanse vesperviering in de 

koorbanken van de kapel. 

Herstel van de kerkbanken
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Na de openingsdag zullen bezoekerscentrum, kerk 

en tuinen iedere woensdag, donderdag, vrijdag en 

zondag geopend zijn tussen 11.00 en 16.00 uur. 

Fietsers, wandelaars of andere passanten kunnen 

in het centrum terecht voor een kop koffie of thee, 

voor het bekijken van de tentoonstelling en voor 

informatie over klooster, erfgoedcentrum of omge-

ving. Omdat we in de afgelopen jaren zagen hoe veel 

bezoekers tevergeefs probeerden om de deuren van 

de kloosterkerk te openen, besloten we om ook die 

ruimte vaker open te stellen. 

Het erfgoedcentrum is voor de openstelling en de 

ontvangst van gasten grotendeels afhankelijk van 

vrijwilligers, die als gastvrouwen en gastheren willen 

functioneren. Een aantal vrijwilligers is al gevonden, 

maar we kunnen zeker aan nog meer mensen een 

interessante vrijetijdsbesteding bieden. Mocht u 

hierin geïnteresseerd zijn, dan horen we dat graag!  

> Marga Arendsen

Uit de collectie
In de afgelopen maand werd met de schenking van 

één specifiek boekje de blik gericht op een aspect 

van het kloosterleven waarvan in de archieven weinig 

sporen zijn te vinden: de betrekkingen van paters, 

zusters en broeders met hun familie. Nog specifie-

ker: de band tussen heerooms en tantes-zuster met 

neefjes en nichtjes. Bij een bezoek aan de Zusters 

van “De Voorzienigheid” kreeg een van de archiva-

rissen een unieke aanwinst mee voor de bibliotheek: 

Akkerwinde. Keur van samenspraken voor kinderen bij 

feestelijke gelegenheden en van verzen ook voor groteren. 

Uitgegeven door van Putten & Oortmeyer in Alkmaar 

in 1934, met op de titelpagina het pseudoniem 

‘Cecilia’. Volgens de Nederlandse Centrale Catalogus 

is het werkje in geen enkele andere Nederlandse 

bibliotheek aanwezig.

In Akkerwinde staan allerlei gedichten, die met name 

kinderen kunnen voordragen op verjaardagen en 

feesten van ouders, grootouders, ooms en tantes, 

onder wie ook heerooms en tantes-zuster. Voor heer-

oom op zijn verjaardag geen wensen voor ‘een zak 

vol duiten’ of ‘veel pret en feestjes’, maar : “Dat U 

heel veel brave mensen / ‘t Rechte spoor ten Hemel 

wijst / Opdat ‘s levens vliegmachine / Altijd, altijd 

hoger rijst!” 

Het boek bevat een apart hoofdstuk met teksten bij 

professiefeesten van ooms en tantes. Het vertrek 

van tante naar het klooster wordt door de kleintjes 

betreurd, maar het feest maakt veel goed: “Het was 

een groot verlies / Toen Tante ons ging verlaten / 

Maar nu is ‘t pret vandaag / ‘t Was fijn te mogen 

komen / We deden ’t maar wát graag.” En in een 

ander gedicht komt op de vraag “Komt Tante nooit 

meer / Bij Pa en Moe?” als antwoord: “Wij reizen nu 

soms / Naar Tante toe!” Bij een professie horen bloe-

menkransen en die maken veel indruk: “Al is haar 

jurk ook wel wat zwart / Te mooier lijkt haar krans / 

Die witte roosjes in dat groen.” 

In de gedichtjes voor tantes-zuster blijven de raadse-

len niet onbesproken, zoals het woord ‘zuster’: “U is 

nu een echte Zuster / Heeft mijn Moeder me gezegd 

/ ‘t Is wel raar! - dan was U eerder / Ook al Zuster - 

maar niet echt.” En wat betekent het woord ‘zegen’, 

dat neefje moet wensen? “Nu moet ik U zegen wen-

sen / Zegen? - ‘k weet niet wat het is / Is het lekkers? 

is het speelgoed? / Is ‘t een fiets? - Heb ik het mis?” 

Ook het woord ‘bruid’ vraagt om uitleg: “Tante heeft 

Een uniek exemplaar
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vijfentwintig jaren / Nu haar Bruidegom gediend / 

En die Bruidegom is een koning / Is het nu begre-

pen, kind?” Niet meteen, maar dan klinkt het: “O, 

die Koning is dus Jezus / Tante is dus Jezus’ Bruid.”

Heerooms en tantes-zuster hebben voor veel neef-

jes en nichtjes een voorbeeldfunctie vervuld. In de 

kinderbeleving waren feesten en bezoeken in kloos-

ters of het verlof van een heeroom missionaris die 

spannende verhalen vertelde, grote belevenissen. 

Daarmee werden vaak kiemen gelegd voor latere 

roepingen. > Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal
Ω In het eerste kwartaal zijn er aanvullingen 

gebracht op de archieven van de Fraters van Utrecht, 

de Zusters van Liefde (Tilburg), de Reparatricen en 

de Congregatie van de H. Geest.

Ω Op zaterdag 23 januari werden de eiken kerkban-

ken uit de Sint Martinuskerk te Cuijk gebracht. Een 

aantal vrijwilligers onder leiding van timmerman 

Gerrit Jacobs ging aan de slag om ze te vertimmeren 

en gereed te maken voor plaatsing in de klooster-

kerk.

Ω Op zondag 21 februari vond in de kloosterkapel 

de eerste van een reeks van vesperdiensten plaats op 

de zondagen in de vastentijd. 

Ω Op woensdag 3 maart diende het poortgebouw 

als stemlokaal voor de gemeenteraadverkiezingen 

van Cuijk.

Ω Op maandag 8 maart vertrok opnieuw een aantal 

bijzondere handschriften en oude drukken uit de 

kruisherenbibliotheek in bruikleen naar het scrip-

torium van Klooster Ter Apel.

Ω Op dinsdag 9 maart werd een aantal schilderijen 

opgehaald uit het voormalig redemptoristenklooster 

de NEBO in Nijmegen. Hieronder 17 portretten van 

vooraanstaande redemptoristen geschilderd door de 

Roermondse kunstenaar Fons Windhausen (1901-

1973).

Ω Op dezelfde dag was er een kennismakingsbe-

zoek van twee medewerkers van de Openbare biblio-

theken in het land van Cuijk en Maasduinen.

Ω Op 18 maart woonde Otto S. Lankhorst in 

Nijmegen de presentatie bij van het boek Joannes 

Bosch (1794-1842). Van boerenzoon te Raalte tot 

priester op Schokland, waarvoor de auteur, de heer J. 

Spitse, onderzoek in het erfgoedcentrum heeft ver-

richt.

Ω Op 26 maart werd in Museum De 

Stratemakerstoren te Nijmegen de tentoonstelling 

geopend Dragers van belofte. Bidden, spelen en stu-

deren. Opleiding en vorming van een katholieke elite 

(1920-1970). Voor de tentoonstelling en de bijbeho-

rende publicatie is veel materiaal geleverd door het 

erfgoedcentrum. 

Ω In het eerste kwartaal bezochten 86 personen 

de studiezaal voor archief- en bibliotheekonderzoek. 

Daarnaast werden 130 personen in het centrum ont-

vangen.
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