
Ten Geleide

Wie deze Kroniek leest, zal het niet ontgaan: het 

800-jarig ordesjubileum van de kruisheren nam 

tijdens de afgelopen maanden ook voor het erfgoed-

centrum een centrale plaats in. 

800 jaar!
In de week van 8 t/m 14 september stond het klooster 

van Sint Agatha in het teken van een heel bijzonder 

jubileum: het 800-jarig bestaan van de Orde van het 

H. Kruis. Op woensdag 8 september kwamen vanuit 

alle continenten kruisheren over naar Sint Agatha 

om daar samen deze mijlpaal te vieren: kruisheren 

uit de Verenigde Staten, Brazilië, Congo, Indonesië 

en Noordwest-Europa. De meesten van hen namen 

tevens deel aan een buitengewoon generaal kapittel 

dat tijdens de feestweek gehouden werd. 

Het jubileum kreeg als motto Starting afresh from a 

place of light, met een verwijzing naar de naam van 

het allereerste kruisherenklooster dat in de buurt van 

Luik lag: Clairlieu. Het feest werd jarenlang voorbe-

reid. In de laatste maanden was het erfgoedcentrum 

actief bij de organisatie betrokken: medewerkers en 

vrijwilligers hebben in de feestweek gezorgd voor 

een groot deel van de facilitaire benodigdheden. Alle 

dagen waren er ca. 80 gasten op het kloosterterrein 

aanwezig. Op zondag 12 en dinsdag 14 september, 

de officiële ontvangstdagen, kwamen daar andere 

genodigden bij. 

Open Dag

Op 12 september kwamen ‘s morgens familieleden 

en vrienden van de kruisheren naar het feestelijk 

versierde klooster om deel te nemen aan een plech-

tige eucharistieviering. De kruisheren verrasten hun 

gasten met mooi gezongen liederen uit verschillende 

continenten. Na de lunch begon een Open Dag voor 

mensen uit de directe omgeving en andere belang-

stellenden. Terwijl de voorafgaande zaterdag een 

stralende zon liet zien, viel die zondagmiddag de ene 

na de andere regenbui. Maar de bezoekers lieten zich 

daardoor niet afschrikken: een duizendtal mensen 

trok door het klooster om de jubileumtentoonstel-

ling te bekijken, evenals de heringerichte klooster-

kerk en de leefruimtes van het convent. Deze waren 

omgetoverd tot filmzaaltjes, waarin bezoekers DVD’s 

konden bekijken uit verschillende kruisherenprovin-

cies. Ook in de grote zaal van het erfgoedcentrum 
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lieten kruisheren uit andere werelddelen iets zien van 

hun werkzaamheden. In de kerk werd gezongen en 

gedanst. De kruisheren droegen allen hun habijten, 

waarmee ze als gastheren goed herkenbaar waren. 

In een grote tent buiten en in de bijgebouwen van 

het kloostercomplex waren zitjes ingericht voor het 

nuttigen van koffie, thee en feestgebak. 

Jubileumkruis

Het hoogtepunt van de zondag bestond uit de ont-

hulling van een jubileumkruis, ontworpen en vervaar-

digd door kruisheer-kunstenaar Edgard Claes. Die 

onthulling zou aanvankelijk plaatsvinden rondom 

het beeld zelf, in de kloostertuin, maar vanwege de 

weersomstandigheden werd voor de plechtigheid 

uitgeweken naar de kerk. Magister-generaal Glen 

Lewandowski gaf een toelichting op de plaats van 

het kruis in de spiritualiteit van de kruisheren. De 

kunstenaar zelf vertelde over de totstandkoming 

van het jubileumbeeld, dat herinnert 

aan kruisheren uit verschillende tijden. 

Vervolgens werd het beeld in de tuin 

onthuld door de jongste generatie kruis-

heren: drie novicen, die met ingang van 

1 september jl. in Sint Agatha zijn begon-

nen aan hun opleidingstijd en die op 13 

september werden ingekleed. 

Tentoonstelling

Aan de Stichting Sint Aegten werd ruim 

van tevoren de vraag voorgelegd om 

ter gelegenheid van de feestelijkheden 

een tentoonstelling in te richten. In met 

name de kloostergangen zijn vier the-

ma’s uit het leven van de kruisheren 

nader uitgewerkt: hun inspiratiebronnen, 

het gemeenschapsleven, de combinatie van bezin-

ning en werk (vita mixta) en de geschiedenis van het 

oudste nog bestaande klooster in Sint Agatha. De 

tentoonstelling sluit aan bij de natuurlijke inrichting 

van de ruimtes: voorwerpen en boeken die reeds 

behoorden tot de collectie van het klooster zijn zoda-

nig opgesteld en toegelicht, dat ze informatie geven 

over wat de kruisheren als kloosterlingen bezielt. 

Inhoud en teksten van de tentoonstelling werden 

samengesteld door medewerkers van de stichting. 

Jan van Laarhoven zorgde voor een prachtige vorm-

geving van de tekstborden en informatiepanelen. De 

kruisheren Edgard Claes en Bernhard Leisenheimer 

stelden elk enkele kunstwerken van eigen hand 

beschikbaar. De tentoonstelling zal nog lange tijd 

deel uitmaken van de publieksinrichting van het erf-

goedcentrum. 

Een feestelijke afsluiting

Op 14 september werd de feestweek 

plechtig afgesloten: op het feest van 

Kruisverheffing, een hoogtijdag voor 

de Orde van het H. Kruis. Vanaf 9.30 

uur arriveerden genodigden die samen 

met de kruisheren de slotzitting van 

het buitengewoon generaal kapittel bij-

woonden: tijdens die plechtigheid gaven 

de kapittelleden hun definitieve goed-

keuring aan nieuwe constituties. Mgr. 

Jousten hield als bisschop van Luik, het 

diocees waar de kruisheren ooit begon-

nen, een feestrede en de nuntius, mgr. 

Bacqué, las een boodschap voor van 

paus Benedictus XVI. Na de koffiepauze 

volgde een feestelijke eucharistieviering. 

Daarna verspreidden de gasten zich 

over de begane grond van het klooster 
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om de lunch te nuttigen en om de kruisheren te 

ontmoeten. Hiermee liep het officiële programma 

ten einde, maar voor de kruisheren kreeg de dag nog 

een staartje: vanaf 16.30 uur verzamelden zij zich 

opnieuw, voor een afsluitende vesperviering, een 

aperitief en het slotdiner. De medewerkers van het 

erfgoedcentrum verzamelden zich de volgende dag 

voor een eigen weeksluiting… om alle meubels weer 

op hun plaatsen te zetten!  

Marga Arendsen

Lezingen
In oktober start in het klooster een lezingency-

clus onder de titel Gods- en mensbeelden. Aan de 

hand van schilderijen, beel-

den, film- en muziekfrag-

menten wordt getoond hoe 

Gods- en mensbeelden zich 

in de loop van de geschiede-

nis hebben ontwikkeld. Kunst 

maakt immers zichtbaar wat 

in een bepaalde periode leeft, 

bijvoorbeeld God als archi-

tect van de wereld in de mid-

deleeuwen, de mens als zijn 

collega-architect in de renais-

sance, God als triomf in de 

barok, de goddelijke mens in 

de romantiek enz. 

De lezingen worden gegeven door de kunst- en 

filosofiedocenten Christine Elkhuizen en Mariëlle 

Polman en georganiseerd in samenwerking met de 

Openbare Bibliotheek. Op 11 oktober en 15 november 

vinden twee introductielezingen plaats: De mens in 

het landschap en Madonna. In het voorjaar van 2011 

wordt een cyclus van 8 lezingen gehouden. U kunt 

hierover mee informatie vinden en u aanmelden via 

www.biblioplus.nl. U kunt ook contact opnemen met 

het erfgoedcentrum. 

Uit de collectie 
De bezoekers van het kruisherenjubileum hadden 

veel belangstelling voor de middeleeuwse hand-

schriften, met name voor het Graduale van Johannes 

van Deventer, een topstuk van kalligrafeerkunst. De 

fraaie miniaturen, de initialen, de sierranden, de 

heldere kleuren en het bladgoud dragen eraan bij dat 

je geraakt wordt door de schoonheid van een tekst 

die met veel zorg vijf eeuwen geleden is geschreven. 

Het Graduale is in het scriptorium van Sint Agatha 

vervaardigd, het is in de kapel gebruikt en wordt nu 

bewaard en bewaakt in het depot.

In de kloosters is er vanaf de vroege middeleeuwen 

een rijke traditie van schrijven en kalligraferen. 

Dankzij het monnikenwerk in de scriptoria zijn de 

klassieke en de vroegchristelijke cultuur voor ons 

bewaard gebleven, maar ook daarna bleef de kunst 

van het schrijven in de kloosters bestaan. Voor 

belangrijke en feestelijke teksten gaf een pater, zuster 

of broeder vaak alle tijd en aandacht om een mooi 

kunstwerkje te maken. In de archieven zijn daar 

fraaie voorbeelden van te vinden: oorkonden bij jubi-

lea van een kloostergemeen-

schap of bij professiefeesten 

van oversten en ook de eerste 

pagina’s van kronieken. Een 

apart genre zijn de ‘geestelij-

ke ruikers’: met bloemen ver-

sierde lijstjes van gebeden en 

intenties die door een groep 

religieuzen gezamenlijk aan 

een feesteling werden aange-

boden.

Een prachtig voorbeeld van 

kloosterlijke kalligrafeerkunst 

is te vinden bij de voorwer-

pen die de Zusters van Liefde 

Bisschop Hurkmans bekijkt de tentoonstelling

Canonbord



(Schijndel) dit jaar aan het erfgoedcentrum over-

droegen: canonborden gemaakt door zuster Carmela 

Lambooy (1887-1982). Het zijn de teksten van de vas-

te misgebeden, die op het altaar werden geplaatst en 

die de priester dan zonder moeite kon lezen. Heilige 

teksten, met alle aandacht geschreven en versierd 

met afbeeldingen van bloemen en dieren. Soms 

kon er bij het schrijven natuurlijk een moment van 

afleiding zijn en dat gebeurde ook zuster Lambooy. 

Toen ze even de aandacht verloor, maakte ze een 

schrijffout, waardoor de borden onbruikbaar werden 

voor de eredienst. Ze bleven echter bewaard en ze 

blijven prachtig. 

Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal 
Ω Op 4 juli vierde Kees Michielse osc, de pastor van 

Sint Agatha, zijn 40-jarig priesterfeest in de klooster-

kerk met een zeer druk bezochte eucharistieviering. 

Na afloop werd hij door de burgemeester van Cuijk 

onderscheiden met de Bronzen Leeuw.

Ω Op 16 augustus brachten de Dominicanessen 

van het Sint Catharina Apostolaat een eerste gedeel-

te van hun archief. De portretten van hun stichters, 

zuster Maria Dominica Trooster en pater Jos van 

Wely o.p., werden vorig jaar reeds naar het erfgoed-

centrum overgebracht.

Ω Op 29 augustus werd in Kloster Museum 

Bentlage te Rheine (Duitsland) de tentoonstelling 

800 Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe der Kreuzherren 

in Westeuropa geopend. Mieke van Zanten, de con-

servator van de Stichting Sint Aegten, had een 

essentiële rol bij de totstandkoming van deze ten-

toonstelling en de bijbehorende catalogus In cruce 

salus 1210-2010. Op de tentoonstelling zijn een groot 

aantal bruiklenen uit Sint Agatha aanwezig.

Ω Op 2 september bezochten bestuur en medewer-

kers van het Nijmeegs Missiologisch Instituut (NIM) 

het erfgoedcentrum voor een wederzijds kennisma-

kingsbezoek.

Ω Van 8 t/m 14 september vierden de kruisheren 

in Sint Agatha hun 800-jarig bestaan en hielden een 

buitengewoon generaal kapittel. Op zondag 12 sep-

tember was er een Open Dag, in verband met het 

jubileum en met de jaarlijkse Open Monumentendag. 

Ω Op 14 september vertrokken enkele bruiklenen 

uit de kruisherenbibliotheek naar het scriptorium 

van Klooster Ter Apel.

Ω Op 25 september vond in Uden de presentatie 

plaats van het boek Adieu, adieu o Uden. Dagelijks 

leven en onderwijs op het College van het H. Kruis te 

Uden in de jaren 1950-1965, geschreven door drie 

oud-leerlingen: Jan Berns, Jan van den Bosch en Kees 

Mettens.

Ω Op 28 september brachten de Clarissen-Coletinen 

uit Someren hun archief naar het erfgoedcentrum.

Ω In het derde kwartaal kwamen 45 personen naar 

de studiezaal voor archief- en bibliotheekonderzoek 

en werden er 170 belangstellenden in het erfgoed-

centrum rondgeleid in groepen. Daarnaast bezoch-

ten ongeveer 650 mensen het bezoekerscentrum. 

De Open Dag van 12 september werd door ongeveer 

1.000 personen bezocht.

Colofon
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