
Ten Geleide

Deze Kroniek vertelt over de komst van een nieuw 

seizoen. Een voorjaarsnummer! 

Paradijstuin in de knop

In de zomer van 2010 belde Omroep Max naar het erf-

goedcentrum om te informeren naar de kloostertuin. 

Bij de voorbereiding van een TV-serie over mooie 

tuinen, hadden de programmamakers gehoord over 

de kloostertuin in Sint Agatha. Zou het mogelijk zijn 

om daar te filmen? En was er iemand die zou kun-

nen vertellen over de bijzonderheden van deze tuin? 

Over de laatste vraag hoefden we niet lang te denken: 

Broeder Anicetus van der Heijden, die een groot deel 

van de tuin onderhoudt, woont al ruim vijftig jaar 

in Sint Agatha. Hij kent iedere vierkante meter van 

de drie hectare grond binnen de kloostermuren. Op 

een zonnige ochtend kwamen de programmamakers 

naar Sint Agatha om hem te leren kennen en kort 

daarna werd een opnamedag gepland. Toen die dag 

aanbrak, vermoedden we dat de plannen wel herzien 

zouden worden, want het regende pijpenstelen. Maar 

nee, gewapend met paraplu’s en regenjassen trok 

de cameraploeg door een kletsnatte tuin. Van ieder 

droog moment werd gebruik gemaakt voor opnames. 

Dat maakt ons benieuwd naar het resultaat. Dit zal 

te zien zijn op woensdag 27 april a.s. om 19.30 uur 

op Nederland 2, in het programma paradijstuinen. 

Naast de tuinen van kastelen en van beroemde 

Nederlanders krijgt de TV-kijker een beeld van het wel 

en wee in een kloostertuin.

Die tuin bereidt zich momenteel voor op een nieuw 

bloeiseizoen. Op zonnige dagen wordt er al weer in 

de tuin gewandeld en zien bezoekers overal bomen 

en struiken in de knop. De zon heeft nog te weinig 

kracht om er zittend van te genieten, maar er wor-

den voorbereidingen getroffen voor warmere dagen. 

Dankzij subsidie van de provincie Noord-Brabant, de 

gemeente Cuijk en het Prins Bernhard Cultuurfonds 

kunnen de bankjes in de kloostertuin worden ver-

nieuwd. De planken van de bestaande bankjes waren 

ofwel verdwenen ofwel in zeer slechte staat. Ze 

worden vervangen door nieuwe, die geen onderhoud 

vergen. Drie klussers met verstand van hout en 

van duurzame constructies zijn momenteel in de 

weer om dit karwei te klaren. Ook maken zij enkele 

picknickbanken. Bezoekers van het kloostercomplex 

zijn vaak fietsers en wandelaars, die graag een plekje 

vinden waar zij in de buitenlucht hun boterhammen 

kunnen nuttigen. 
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Veel wandelaars gaan even zitten in de schaduw van 

de tulpenboom, een van de meest bijzondere bomen 

in de kloostertuin. Hij dateert uit de tweede helft van 

de 19e eeuw. Er is in Nederland maar een handjevol 

tulpenbomen van deze leeftijd te vinden. Eind mei of 

begin juni bloeit de boom, met bloemen die op gele 

tulpen lijken. Broeder Anicetus heeft in de afgelopen 

jaren veel stekjes van de boom gekweekt. Op enkele 

plaatsen in de tuin staan al ‘jonkies’, maar het zijn er 

teveel geworden voor eigen gebruik alleen. Daarom 

besloot Broeder Anicetus onlangs om een aantal 

boompjes te verkopen. De opbrengst van die ‘han-

del’ is bestemd voor missieprojecten van de kruishe-

ren in Congo. Wie een ca. 3 meter hoge tulpenboom 

wil aanschaffen, kan zich wenden tot de kruisheren in 

Sint Agatha (0485-312889).

In de tuinen van Sint Agatha zijn alle typische func-

ties van een kloostertuin behouden. Hij diende voor 

de ‘economie’ van het klooster, met kippen, bijenkor-

ven, houtkap, groentetuin, fruitbomen en visvijvers. 

Daarnaast had de tuin een recreatieve functie: om 

in te wandelen of te sporten. En op de derde plaats 

was er sprake van een religieuze betekenis, door 

de vormgeving en door het symbolisch gebruik van 

planten en bomen. In het spoor van die derde functie 

is vorig jaar in de tuin een spirituele route aangelegd 

door kruisheer Edgard Claes. In een zelfstandig deel 

van de tuin vinden wandelaars inspirerende teksten, 

die zijn aangeleverd door de kruisheren en door 

andere orden en congregaties die participeren in het 

erfgoedcentrum. Zij zochten elk naar woorden uit de 

eigen religieuze traditie. Vaak zijn het uitspraken van 

stichters of stichteressen, maar ook vind je er zinnen 

die klinken als een eigentijds mission statement. De 

teksten worden regelmatig gewisseld. Een andere 

aanwinst voor de religieuze betekenis van de tuin is 

het beeld van Edgard Claes, dat vorig jaar is geplaatst 

ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de 

Orde van het H. Kruis. 

Het onderhoud van de tuin is voor de kruisheren een 

grote inspanning. Maar die tuin is ook de grootste 

trekpleister van het klooster. Dat zoveel mensen 

er dagelijks van genieten, maakt de inspanning de 

moeite waard. Kruisheren en erfgoedcentrum zoe-

ken dan ook naar wegen om ook in de toekomst de 

toegankelijkheid van de tuin te kunnen garanderen. 

> M. Arendsen

Een nieuw seizoen
Niet alleen voor de kloostertuin breekt binnenkort 

een nieuw seizoen aan, maar ook voor de openstel-

ling van het erfgoedcentrum. Half april begint het 

zomerseizoen, dat tot half oktober zal duren. Het 

bezoekerscentrum in het poortgebouw van het kloos-

ter is in die periode geopend op woensdag, donder-

dag, vrijdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. U 

vindt hier informatie over (de geschiedenis van) het 

klooster en over de activiteiten die er plaats vinden. 

Er is een tentoonstelling te bezichtigen over klooster-

leven in Nederland, er is koffie en thee verkrijgbaar 

en er is een ‘kloosterwinkeltje’ ingericht. 

 Op de tijden dat het bezoekerscentrum open is, 

is ook de kloosterkerk toegankelijk en, dit jaar voor 

De bloem van een tulpenboom

Verkoop van tulpenbomen

Een zielig bankje in het hoge water van januari 2011

Klussers werken aan nieuwe bankjes



het eerst, de benedenverdieping van het erfgoedcen-

trum. Daar is een tentoonstelling te zien, gemaakt bij 

gelegenheid van het 800-jarig bestaan van kruishe-

ren, vorig jaar september. 

Uit de collectie
De Goede Week is in kloosters altijd een drukke week. 

Gelegen tussen de twee feesten van Palmpasen 

en Pasen, heeft deze week zijn eigen, rijk beladen 

liturgisch programma met extra lange diensten in 

de kerk. In praktische zin moet daarnaast alles in 

gereedheid worden gebracht voor Pasen, het groot-

ste feest van het jaar. Het huis moet aan kant zijn en 

een feestmaal bereid. Belangrijke diensten voor de 

kloosterlingen zijn de zogenaamde donkere metten, 

die van oudsher samen met de lauden gezongen 

werden in de nachtelijke uren van Witte Donderdag, 

Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Thans kunnen ze in 

de vooravonden plaatsvinden. In dit officie worden 

gevangenneming, lijden, dood en graflegging van 

Christus biddend doorleefd.

 Bij de verhuizing in 2007 van de Francis canessen 

van Bennebroek naar Wijchen, kwam een aantal 

van hun voorwerpen naar het erfgoedcentrum. 

Daaronder een vijftienarmige kandelaar, die een 

belangrijke rol speelde tijdens de donkere metten. 

Omdat de kandelaar vanwege zijn rechtopstaande 

pennen de vorm heeft van een eg (een landbouw-

werktuig), werd er gesproken over een kaarsegge. En 

vanwege het gebruik in het donker werd ze ook wel 

een tenebraeluchter genoemd. 

In het Ceremonieel van de congregatie uit 1924 wordt 

het gebruik van de kandelaar uitgelegd. Voordat de 

metten beginnen, worden de kaarsen ontstoken. 

Gedurende het officie worden veertien psalmen 

gezongen. Na elke psalm dooft een zuster een kaars, 

te beginnen onderaan de egge. Tijdens het zingen 

van het Benedictus, de afsluitende lofzang, worden 

ook de zes kaarsen gedoofd die op het altaar bran-

den. Het doven van de kaarsen verbeeldt de aposte-

len en leerlingen, die Christus in de nacht van zijn 

lijden één voor één verlaten. De bovenste kaars op 

de kandelaar blijft branden als symbool van Christus. 

Een zuster draagt deze brandende kaars buiten 

het zicht, achter het altaar, maar komt er spoedig 

weer mee terug de kerk in. Hiermee worden dood 

en opstanding van Christus uitgebeeld. Voordat de 

kaars wordt teruggebracht, maken de zusters gedruis 

door het luidruchtig dichtslaan van de koorboeken 

en door op de banken te slaan. Daarmee worden de 

donder en bliksem weergegeven op het moment van 

Christus’ sterven.

    Na dit gedruis heerst er stilte in de kerk. Vanaf 

het zingen van het Gloria in de mis van Witte 

Donderdag tot aan het zingen van het Gloria tijdens 

de Paaswake, zwijgen de bellen en klokken. Een ratel 

neemt hun taak over. Nu Christus gaat lijden, is er 

geen plaats meer voor blij klokgelui. En ook verwijst 

het zwijgen van de klokken naar het zwijgen van de 

apostelen, na de gevangenneming van Christus. In 

het volksgeloof vliegen de klokken naar Rome om 

er paaseieren te halen. In de paasnacht keren ze 

terug en laten de eieren vallen. Aan het begin van de 

paaswake wordt de stilte definitief verbroken met het 

zingen van het Lumen Christi, na het ontsteken van 

de paaskaars. > O.S. Lankhorst

Kwartaaljournaal
Ω In het afgelopen kwartaal kwam een deel van het 

archief van de Zusters van Liefde (Tilburg) naar het 

erfgoedcentrum, evenals archiefmateriaal van de 

Broeders Franciscanen. Uit het redemptoristinnen-

klooster van Velp kwamen voorwerpen. De biblio-

theek ontving schenkingen van het Gemeentearchief 

van Venray, van de jezuïeten in Nijmegen, het 

Kaarsegge



Museum voor Religieuze Kunst in Uden en de KNR 

in Den Bosch.

Ω Op 4 januari hield Omroep Brabant een interview 

met Olga Minkema over de collecties in Sint Agatha, 

met name over Noord-Brabant. 

Ω Op 10 januari startten Christine Elkhuizen en 

Mariëlle Polman met een achttal lezingen over 

mens- en godsbeelden. De cursus wordt georgani-

seerd in samenwerking met Biblioplus, het biblio-

theeknetwerk in het Land van Cuijk. De cursusavon-

den trekken steeds ca. 35 toehoorders.

Ω Op 17 januari vertrokken weer enkele bruiklenen 

uit de kruisherenbibliotheek naar Klooster ter Apel.

Ω Op 26 januari brachten twee Zusters van de 

Goddelijke Verlosser een fraai glas-in-loodraam met 

een voorstelling van de Barmhartige Samaritaan, 

afkomstig uit hun klooster in Beverwijk. Het raam zal 

een plekje krijgen in het erfgoedcentrum.

Ω Vanaf februari deden twee historici in opdracht 

van de Commissie Deetman regelmatig archiefon-

derzoek in het erfgoedcentrum.

Ω Op 6 en 7 februari hielden de kruisheren in Sint 

Agatha een buitengewoon provinciaal kapittel. Prior-

provinciaal Huub Wagemans osc trad om gezond-

heidsredenen terug. Als zijn opvolger werd gekozen 

Peter Snijkers osc, die inmiddels naar Sint Agatha is 

verhuisd.

Ω Op 10 februari bezocht H. Tolboom van de 

Rijksmonumentendienst het erfgoedcentrum om te 

adviseren over het herstel van de H. Hartbeeld in 

Sint Agatha, dat tot het kloostercomplex behoort. 

Ω Op 15 februari bezocht Cecilia Thoen van Erfgoed 

Brabant het centrum, om uit te leggen hoe de 

Buurtbank werkt, waarmee het erfgoedcentrum korte 

filmpjes op gaat nemen. 

Ω Op 21 februari hield Mieke van Zanten in Kloster 

Bentlage (Duitsland) een lezing over het erfgoed van 

de kruisheren. 

Ω Sinds 1 maart beschikt het erfgoedcentrum over 

een ‘bevrouwde’ receptie. 

Ω Op 14 maart was Jacques Arts aanwezig bij een 

vergadering van het Cultureel Hart van Cuijk.

Ω Op 19 maart waren Olga Minkema en Otto 

Lankhorst in Den Haag aanwezig bij de presentatie 

van het boek 150 jaar Broeders van Maastricht en de 

Vincentiusscholen in Den Haag, geschreven door 

Marry Remery-Voskuil. De bijbehorende tentoonstel-

ling zal in de komende zomermaanden ook in het 

erfgoedcentrum te zien zijn. 

Ω Op 21 maart bezocht Cris Kremers van Erfgoed 

Brabant het erfgoedcentrum i.v.m. het voornemen 

om catalogi van het centrum (ook) te presenteren via 

de website www.thuisinBrabant.nl.

Ω Op 28 maart bezochten 30 leerlingen van het 

Merlet College uit Cuijk het erfgoedcentrum.

Ω In het eerste kwartaal kwamen 110 personen naar 

de studiezaal voor archief- en bibliotheekonderzoek 

en werden ca. 95 belangstellenden in het centrum 

rondgeleid in groepen. 
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