
Ten Geleide

Het Erfgoedcentrum heeft een druk kwartaal ach-

ter de rug, waarvan in deze Kroniek verslag wordt 

gedaan. De editie verschijnt te laat om u fijne kerst-

dagen te wensen, maar mooi op tijd om te kunnen 

zeggen: van harte alle goeds voor 2011! 

Jaarvergadering
December is een maand van terugzien en vooruitkij-

ken: een jaar loopt ten einde en een nieuw jaar ligt 

voor ons. Voor het Erfgoedcentrum hoort hier ieder 

jaar de algemene vergadering bij: een bijeenkomst 

van de orden en congregaties die in het centrum 

participeren en die gezamenlijk de stand van zaken 

bespreken. Deze bijeenkomst vond in 2010 plaats op 

7 december. Vanaf 9.30 uur arriveerden ca. 80 afge-

vaardigden van kloostergemeenschappen in Sint 

Agatha. Op de agenda stonden - naast de bespreking 

van jaarstukken en begroting - twee meer inhoude-

lijke onderwerpen: de tijdschriftencollectie van het 

Erfgoedcentrum en beleidsvragen voor de komende 

jaren.  

Tijdschriften

Toen in de tweede helft van de 19e eeuw het aantal 

kloostergemeenschappen in Nederland snel toenam, 

groeiden de behoeften om bekendheid te geven aan 

leven en werkzaamheden van deze religieuzen en 

om financiële steun te zoeken bij weldoeners. Uit 

die behoeften is een groot aantal bladen ontstaan, 

verschenen onder titels als annalen en kronieken, 

berichten en contactbladen, klokjes en bodes. In 

de begintijd waren deze bladen veelal gericht op de 

specifieke devotie van een orde of congregatie, zoals 

de twee oudste bladen, beide begonnen in 1869: het 

Tijdschrift ter voortplanting der godsdienstige vereering 

van den Heiligen Joseph en de Heilige Familie (de latere 

Heraut) en het Maandschrift voor de Broederschap van 

Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, uitgegeven 

door resp. de jezuïeten en de Ursulinen van Sittard. 

Beide bladen waren geënt op Franse voorbeelden. 

In 1879 startten de redemptoristen met het blad de 

Volks-missionaris en in het zelfde jaar de dominicanen 

met het tijdschrift de Rozenkrans. Daarna nam het 

aantal in snel tempo toe. 

 De tijdschriften worden in Sint Agatha 

bewaard als een rijke en belangrijke bron voor onder-

zoekers. Ze geven veel feitelijke informatie, die altijd 

wordt gepresenteerd in de context en de atmosfeer 

van de tijd. Tijdens de vergadering werd dan ook 

opgeroepen nog eens goed te kijken of in ieders 

archief de tijdschriften volledig bewaard zijn geble-

ven, inclusief alle bijzondere nummers en wellicht 

aangevuld met archiefstukken over de totstandko-

ming van de bladen. Voor onderzoekers zijn registers 

op tijdschriften een waardevol hulpmiddel. Mogelijk 

zijn er broeders of zusters te vinden die bereid zijn 

om zo’n register te maken op de tijdschriften van 

hun gemeenschap.
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Voorbereiding nieuw beleidsplan

Het Erfgoedcentrum is in 2006 geopend en heeft 

vijf jaren van opbouw achter de rug. Veel kloos-

tergemeenschappen hebben (een deel van) hun 

erfgoed naar het depot in Sint Agatha overgebracht. 

Archiefmateriaal, boeken en voorwerpen werden 

geregistreerd in inventarissen en catalogi, die sinds 

2009 ook via het internet te raadplegen zijn. Het cen-

trum heeft eerste ervaringen opgedaan met publieks-

activiteiten: de studiezaal, rondleidingen, tentoon-

stellingen, de openstelling van het bezoekerscen-

trum, het informatiebulletin Kroniek Sint Agatha, 

lezingen, open dagen enz. In de komende jaren 

zullen deze ervaringen worden gestabiliseerd in een 

meer regelmatig patroon, dat past bij een instelling 

die de fase van opbouw achter zich laat. De orden en 

congregaties bogen zich op 7 december daarom nog 

eens expliciet over de doelstelling, doelgroepen, acti-

viteiten en prioriteiten van het door hen opgerichte 

Erfgoedcentrum. Hun overwegingen zullen worden 

meegenomen in het tweede beleidsplan van het cen-

trum, over de periode 2012-2017, dat in de komende 

maanden wordt opgesteld. 

Na die blik vooruit, werd aan het eind van de dag 

nog eens teruggezien op een bijzonder jaar. In 2010 

vonden twee evenementen plaats die dit jaar zullen 

blijven markeren: de opening van het bezoekerscen-

trum op 11 april 2010 en het 800-jarig jubileum van 

de Orde van het H. Kruis in september. Beide evene-

menten gingen gepaard met de inrichting van een 

tentoonstelling en de ontvangst van vele honderden 

bezoekers. Het Erfgoedcentrum heeft hiermee de 

basis gelegd voor de presentatie van zijn collecties 

aan belangstellenden ter plaatse. 

Cursus ‘Gods- en 
mensbeelden’
Van 10 januari tot eind april 2011 vindt in het kloos-

ter van Sint Agatha een reeks lezingen plaats over 

de ontwikkeling van Gods- en mensbeelden in de 

loop van de geschiedenis. In acht avonden worden 

de visies van verschillende perioden toegelicht en 

geïllustreerd met voorbeelden uit de kunsten (zowel 

beeldende kunsten als dans, muziek en film). De 

lezingen worden gegeven door Christine Elkhuizen 

en Mariëlle Polman, docenten filosofie en kunstge-

schiedenis. U kunt zich voor deze reeks aanmelden 

via www.biblioplus.nl, waar u ook nadere informatie 

vindt. Aanmelden via het Erfgoedcentrum is ook 

mogelijk. De acht lezingen kunnen ook afzonderlijk 

gevolgd worden. 

Uit de collectie
Als u deze aflevering van de Kroniek ontvangt, zijn we 

aan het einde van de kersttijd die met al zijn verhalen 

en gebruiken sterk tot de verbeelding spreekt. In de 

voorwerpencollectie van het Erfgoedcentrum is de 

kersttijd vertegenwoordigd in diverse kerststallen, 

schoolplaten en fraaie paramenten met kerstvoor-

stellingen. Enkele minder bekende voorwerpen lich-

ten we dit jaar uit de collectie.

 Met behulp van een dienstenbord kan in 

een klooster overzichtelijk worden aangegeven wie 

welke taak moet vervullen. De Dominicanessen van 

Mariadal gebruikten voor de taakverdeling in de 

kapel een houten bord. Het hing vóór de kapel en gaf 

per week de taken aan. Ter versiering van het bord 

waren er kaartjes voor verschillende feesten. Hier is 

het bord te zien met de afbeelding voor het feest van 

Driekoningen.

 Nadat de Drie Wijzen met hun geschenken 

van goud, wierook en mirre de pasgeboren Jezus 

hadden bezocht, verscheen - volgens het Evangelie 

van Matteüs - aan Jozef in een droom een engel, met 

de waarschuwing naar Egypte te vluchten.

Lunch op 7 december



Zo zou de Heilige Familie ontkomen 

aan koning Herodes die Jezus wilde 

vermoorden. De vlucht naar Egypte is 

in de christelijke kunst op verschillende 

manieren uitgebeeld. Vaak rijdt Maria 

met Jezus op een ezel, die door Jozef 

wordt geleid. Een beeldje met deze 

voorstelling stond bij de Fraters van 

Utrecht in de kersttijd in de kapel van 

hun Sint Eusebiushuis. Toen de fraters 

dit huis in 2009 - na 89 jaar bewoning 

- verlieten, schonken zij dit beeldje aan 

het Erfgoedcentrum.

 De kersttijd duurt tot en met 

de eerste zondag na Driekoningen. Bij 

de Franciscanessen van Etten vond de 

definitieve afsluiting plaats op de eerst-

volgende maandag met de verloting 

van het kerstkindje onder de zusters. 

De zuster die het kindje lootte, mocht 

dit het hele jaar in haar cel houden 

en een passende plaats en verering 

geven. Dan is het feest echt voorbij 

en zijn in de kloosters en ook in het 

Erfgoedcentrum de kerstbomen afge-

tuigd en de kerstspullen weer voor een 

jaar opgeruimd.

> Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal 
Ω Op 5 oktober nam Otto Lankhorst in Haarlem 

(Nederlands Bijbelgenootschap) deel aan de ver-

gadering van de Vereniging voor  het Theologisch 

Bibliothecariaat.

Ω Op 8 oktober maakten medewerkers en vrij-

willigers van het Erfgoedcentrum hun jaarlijkse 

uitstapje. Zij bezochten de tentoonstelling 800 

Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe 

der Kreuzherren in Westeuropa in 

Kloster Museum Bentlage te Rheine 

(Duitsland). Deze werd mede samen-

gesteld door Mieke van Zanten, tevens 

conservator van de kruisherencollectie 

in Sint Agatha. 

Ω Op 11 oktober en 15 november 

hielden Christine Elkhuizen en Mariëlle 

Polman lezingen ter introductie op de 

cursus ‘Gods- en mensbeelden’ die in 

het voorjaar 2011 zal worden gehou-

den.

Ω Op 14 oktober brachten bestuurs-

leden en secretariaatsmedewerkers van 

de Franciscanessen van Aerdenhout 

een kennismakingsbezoek aan het 

Erfgoedcentrum.

Ω Op 15 oktober waren enkele mede-

werkers in Den Bosch aanwezig bij 

de presentatie van het boek van Jan 

Jacobs, Werken in een dwarsverband. Een 

portret van de gezamenlijke priesterreligi-

euzen 1840-2004. Bij deze gelegenheid 

sprak Otto Lankhorst over het belang 

van ordes- en congregatietijdschriften.

Ω Op 19 oktober gaf Olga 

Minkema een presentatie over het 

Erfgoedcentrum bij de Kleine Zusters 

van de H. Josef te Heerlen.

Ω Op 25 oktober bezoek van de Europarlementariër 

Lambert van Nistelrooij voor een kennismakings-

bezoek. Eveneens bezoek van Paul Koedijk, die het 

archiefonderzoek door de Commissie Deetman leidt. 

Ω Op 27 oktober bezochten de Reguliere kanun-

nikessen van de H. Augustinus die voorheen in 

Soeterbeeck woonden het Erfgoedcentrum; op 

28 oktober ontvingen we een afvaardiging van de 

Zusters van O.L.Vrouw van Amersfoort. 

Dienstenbord

Het kerstkind

De vlucht naar Egypte

Personeelsuitje



Ω Op 8 november en 14 december nam Marga 

Arendsen in Utrecht deel aan bijeenkomsten met 

eigenaren en beheerders van religieus erfgoed, die 

moeten leiden tot een leiddraad voor de waardering 

van dit erfgoed. 

Ω Op 11 november namen Agnes Hoefakker en 

Olga Minkema deel aan een bijeenkomst van de 

Nederlandse categoriale archiefdiensten in Utrecht. 

Ω Op 11 november en 15 december nam Marga 

Arendsen deel aan bijeenkomsten in Uden met het 

Museum voor Religieuze Kunst en enkele andere cul-

turele instellingen in Noordoost-Brabant. De inzet 

is het ontwikkelen van een gezamenlijk aanbod van 

culturele activiteiten. 

Ω Op 18 november waren Olga Minkema en Otto 

Lankhorst aanwezig in Tilburg bij de presentatie van 

Ex caritate. Kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit 

van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 

19e en 20e eeuw, geschreven door Annelies van Heijst, 

Marjet Derks en Marit Monteiro. Voor het onderzoek 

is veelvuldig gebruik gemaakt van archieven in het 

Erfgoedcentrum.

Ω Op 22 november vertrok een aantal bruiklenen 

uit de collectie voorwerpen van de Ongeschoeide 

karmelietessen naar de Karmel te Drachten voor de 

tentoonstelling De Hemeldeur op een kier. Zr. Martina 

ocd, kluizenares-kunstenares. 

Ω Op dezelfde dag was er ‘s avonds in Sint Agatha 

een kennismakingsbijeenkomst van de culturele 

instellingen uit Cuijk met de nieuwe wethouder voor 

cultuur, mw. W. Vervoort. 

Ω Op 25 november brachten de Augustinessen van 

Sint Monica hun archief naar het Erfgoedcentrum.

Ω Op 6 december nam Marga Arendsen deel aan 

de algemene vergadering van de gebruikersvereni-

ging van het computerprogramma Mais-Flexis, waar-

mee het Erfgoedcentrum zijn collecties ontsluit. 

Ω Op 7 december vond de jaarlijkse algemene ver-

gadering van het Erfgoedcentrum plaats, waaraan 

ruim 80 vertegenwoordigers van instituten deelna-

men.

Ω Op 10 december bezocht Agnes Hoefakker in 

Nijmegen de jaarlijkse ontmoetingsdag van de 

Stichting Echo, dit jaar gewijd aan kloosters en film.

Ω Op 16 december onthulde de waarnemend bur-

gemeester van Cuijk, Paul Mengde, een plaquette 

aangeboden door de gemeente Cuijk bij gelegenheid 

van het 800-jarig bestaan van de Orde van het H. 

Kruis. 

Ω Op 16 december vergaderden de gezamenlijke 

stichtingsbesturen. Na afloop vond de jaarlijkse 

kerstbijeenkomst van bestuursleden, medewerkers, 

vrijwilligers en toezichthouders plaats.

Ω Op 21 december werd een zogenaamde ‘buurt-

bank’ afgeleverd: een meubel met ingebouwde film-

apparatuur, waarmee korte filmpjes kunnen worden 

gemaakt over de erfgoedcollecties. Initiatiefnemer 

voor dit project is Erfgoed Brabant. 

Ω Op 23 december bezoek van 20 studenten die 

een cursus Thema’s en motieven uit Bijbel en christen-

dom in kunst en cultuur van het Honours Programma 

van de Radboud Universiteit Nijmegen volgen.

Ω In het vierde kwartaal registreerden we 48 bezoe-

kers in de studiezaal voor archief- en bibliotheekon-

derzoek en werden er ca. 120 belangstellenden in het 

Erfgoedcentrum rondgeleid in groepen. Daarnaast 

bezochten 130 mensen het bezoekerscentrum in de 

eerste helft van de maand oktober. Vanaf 16 oktober 

was het poortgebouw gesloten vanwege het winter-

seizoen.

Colofon

Deze kroniek wordt uitgegeven door de stichtingen 

Erfgoed Nederlands Kloosterleven en Sint Aegten

ISSN: 2210-5719

Redactie:

M. Arendsen, J. Arts, O. Lankhorst, 

C. Rademaker sscc, J. Wijnen ofmCap

Adres:

Kroniek Sint Agatha

Kloosterlaan 24

5435 XD St. Agatha

Tel. 0485 - 31 10 07

E-mail: info@erfgoedkloosterleven.nl

Website: www.erfgoedkloosterleven.nl

Logo: F. Bull osc

Ontwerp, lithografie en druk:

Drukkerij Tielen bv, Boxtel

Onthulling gedenkplaat


