
Ten geleide

Met de voorliggende Kroniek willen we u graag op 

de hoogte houden van recente activiteiten en ont-

wikkelingen in het erfgoedcentrum. 

Archivarissendag
Op 29 april jl. vond de jaarlijkse studiedag plaats 

van kloosterarchivarissen die bij het erfgoedcentrum 

betrokken zijn. Om even na negenen, ruim voor 

aanvang van de bijeenkomst, mochten we de eerste 

archivarissen verwelkomen. Velen van hen kennen 

elkaar al jaren, zodat het steeds ook een gezellige 

dag is, waarop veel nieuws wordt uitgewisseld. Als 

studieonderwerp kozen we dit jaar voor ‘overkoepe-

lend onderzoek’: het verrichten van historisch onder-

zoek naar meer dan één religieus instituut tegelijk. 

De dagvoorzitter, archivaris Ad van Huijgevoort, 

presenteerde de sprekers van de dag als ervarings-

deskundigen: zij schreven allemaal een studie over, 

dan wel in opdracht van, een samenwerkingsverband 

van religieuzen. 

 De eerste inleiding werd gehouden door Marga 

Arendsen, werkzaam als directeur bij het erfgoed-

centrum. In 2009 rondde zij haar theologiestudie af 

met een scriptie over de Stichting Monialenberaad 

(SMB), het samenwerkingsverband van vrouwelijke 

contemplatieve religieuzen in Nederland. Ze liet zien 

hoe (historisch) inzicht veelal wordt verworven door 

het maken van vergelijkingen. Voor het typeren van 

een gebeurtenis of organisatie zoek je, bewust of 

onbewust, naar overeenkomsten of verschilpunten 

met andere gebeurtenissen of organisaties. Het 

betrekken van meerdere religieuze instituten in je 

onderzoek, leidt zo tot nieuwe inzichten. 

 De volgende spreekster was dr. Annelies van 

Heijst, al vele jaren betrokken bij de religieuzen in 

Nederland en tevens hoogleraar Zorg, Cultuur en 

Caritas aan de Universiteit van Tilburg. Zij presen-

teerde in november 2010, samen met Marjet Derks 

en Marit Monteiro, het omvangrijkste boek dat in 

Nederland ooit over kloosters werd geschreven: Ex 

caritate, een studie over vrouwelijke actieve religi-

euzen in de 19e en 20e eeuw. Het boek kwam tot 

stand in opdracht van de Stichting Nederlandse 

Vrouwelijke Religieuzen (SNVR). Ze deelde met de 

toehoorders haar ervaringen: wat komt er bij kijken 

als je studie verricht naar een groot aantal religieuze 

instituten tegelijk? Welke keuzes moet je maken? 

Wat zijn de mogelijkheden, maar ook de valkuilen 

van zo’n omvangrijk project? 

 Na de lunch was het woord aan dr. Jan Jacobs, 

tot voor kort werkzaam als hoogleraar Geschiedenis 

van Kerk en Theologie aan de Universiteit van 

Tilburg. Hij bestudeerde in opdracht van de Stichting 

Nederlandse Priesterreligieuzen (SNPR) de geschie-

denis van dit samenwerkingsverband. In 2010 ver-

scheen Werken in dwarsverband, een portret van de 

gezamenlijke Nederlandse priesterreligieuzen 1840-2004. 

De auteur vertelde hoe hij momenteel bezig is met de 
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geschiedschrijving van één enkele kloostergemeen-

schap: de Nederlandse kapucijnen. Op basis van zijn 

ervaringen maakte hij aan de toehoorders duidelijk, 

in welke opzichten het bestuderen van een samen-

werkingsverband verschilt van het verrichten van 

onderzoek naar een enkele orde of congregatie. 

 Aan het slot van de dag presenteerde archivaris 

Olga Minkema aan de aanwezigen de zogenaam-

de ‘buurtbank’: een filmapparaat, vervaardigd in 

opdracht van Erfgoed Brabant, waarmee op eenvou-

dige wijze verhalen kunnen worden vastgelegd bij 

items uit de collectie. Als ‘debutant’ was frater Leo 

Ruitenberg bereid gevonden voor de camera plaats 

te nemen, om iets te vertellen over een samenwer-

kingsverband dat in het voorgaande deel van de 

dag nog niet aan de orde kwam: de Samenwerking 

Broedercongregaties Nederland (SBCN). 

 Veel kloosterarchivarissen spraken na afloop 

hun waardering uit voor de inhoud en de organisatie 

van de dag. Bij het afscheid werd aan ieder van hen 

een boekje uitgereikt, waarover u onderstaand meer 

informatie vindt. > Marga Arendsen

Kloostergids
Op de avond vóór de archivarissendag arriveer-

den in Sint Agatha de eerste exemplaren van het 

boekje Langs kloosters in Noordoost-

Brabant, de oudste kloosters van 

Nederland. De oudste bewoond 

gebleven kloosters van Nederland 

zijn, op één na, allemaal te vinden 

in Noordoost-Brabant. Allereerst 

het kruisherenklooster van Sint 

Agatha, reeds gesticht in 1371. 

Maar de regio kent veel meer 

kloosters met een bijzondere 

geschiedenis. Toen elders in 

Nederland kloosters verboden 

waren - in de 17e en 18e eeuw - vonden kloosterlingen 

in Noordoost-Brabant een veilige toevlucht in ‘katho-

lieke enclaves’. Ze bouwden kloosters die tot op de 

dag van vandaag bewaard zijn gebleven: in Megen, 

Haren, Ravenstein, Velp, Boxmeer, Boekel, Uden en 

Gemert. In het verleden verschenen over meerdere 

van deze stichtingen uitvoerige studies. Het erfgoed-

centrum vond het de moeite waard om de bijzon-

dere kloostergeschiedenis van de streek waarin het 

centrum gevestigd is, voor een breed publiek vast te 

leggen in een handzame gids. Naast de bespreking 

van afzonderlijke kloosters, komt in de gids ook de 

(Brabantse) kloostergeschiedenis in het algemeen 

aan de orde. En ter wille van degenen die kloosters 

willen bezoeken, is praktische informatie toege-

voegd, zoals adressen, websites en gegevens over 

de toegankelijkheid. De gids kon worden uitgegeven 

dankzij bijdragen van de provincie Noord-Brabant, 

de gemeente Cuijk, het Prins Bernhard Cultuurfonds 

en vooral: de Vriendenkring van het erfgoedcentrum. 

De gids is voor de prijs van € 6 te koop bij het cen-

trum, in enkele plaatselijke boekhandels en bij een 

aantal culturele instellingen in de regio. 

Pensioen
Op 1 juli 2011 bereikt de administrateur van het erf-

goedcentrum, Jacques Arts, de leeftijd van 65 jaar. 

Hij werkt sinds 2002 in Sint Agatha en is van meet 

af aan bij de ontwikkeling van het centrum betrokken 

geweest. Zijn bijdrage aan de dagelijkse gang van 

zaken is groot: Jacques is van vele markten thuis, 

of het nu gaat om financiën, computersystemen, 

gebouwbeheer, personeelszaken, de verslaglegging 

van vergaderingen enz. Ook maakt hij reeds vanaf 

de eerste jaargang deel uit van de redactie van deze 

Kroniek. Gelukkig hoeven we geen afscheid van hem 

te nemen: hij heeft besloten om na 1 juli twee dagen 

per week te blijven werken t.b.v. de financiële admi-



nistratie van het centrum. Zijn taken op het gebied 

van systeembeheer en gebouwbeheer zullen worden 

overgenomen door Harold van Lent. Op 30 juni 

vieren medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden 

samen met Jacques dat hij de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt, een bijzonder moment, waarbij we 

ons realiseren dat we heel veel aan hem te danken 

hebben! 

Uit de collectie
Verhuizen betekent opruimen. De zusters Fran-

ciscanessen van Mariadal ervaren dat volop in deze 

maanden, waarin ze afscheid moeten nemen van 

hun klooster aan de Vincentiusstraat in Roosendaal. 

In 1934 was het gebouw gereed: kloek en stevig, van 

binnen ook licht en warm. Een stadsklooster met 

een prachtige kapel, gebouwd in de hoogtijjaren 

van de expressionistische baksteenarchitectuur. In 

november van dit jaar gaan de zusters verhuizen 

naar een andere, voor hen eveneens historische plek 

in Roosendaal: nieuwe appartementen naast hun 

Huize Sint Elisabeth.

 Voordat de verhuisdozen worden ingepakt, 

nemen de zusters tijd om afscheid te nemen van 

het gebouw, samen met allen die bij hen betrokken 

zijn. Het opruimen is echter al begonnen. Zo zijn de 

vele kloosterlijke voorwerpen die bewaard bleven, uit 

de kasten gehaald, om een keuze te maken welke 

in het erfgoedcentrum zullen worden opgenomen. 

Vervolgens hebben de zusters - hoe ouder, hoe 

beter! - zich over die voorwerpen gebogen om de 

geschiedenis ervan vast te leggen. Deze zomer zal 

het meeste materiaal al naar Sint Agatha verhuizen.

 In een van de afgelopen weken werd reeds een 

aantal dozen met boeken gebracht. Ze bevatten de 

complete serie liturgische boeken die de zusters in 

de loop der jaren in hun kloosterkapellen hebben 

gebruikt. De congregatie is in 1832 gesticht. In de 

eerste, provisorische kapel van het ‘stamhuis’ Sainte 

Marie aan de Molenstraat moeten de gebedsdien-

sten al zijn gehouden met gebruik van het Romeins 

brevier. Het oudste door de zusters gebruikte bre-

vier is een vierdelig Breviarium Romanum uit 1768. 

Daarna volgt een editie uit 1895. In de eerste helft 

van de twintigste eeuw is overgestapt naar het fran-

ciscaans brevier, het Breviarium Romano-Seraphicum. 

Het Tweede Vaticaans Concilie bracht de volkstaal, 

in parochiekerken en ook in kloosterkapellen. Vanaf 

1966 allereerst met Getijden van elke dag. Later met 

uitgaven als U komt de lof toe, Zingt voor de Heer, het 

Abdijboek, Gebeden voor elke dag en de psalmvertaling 

van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. In 1996 

kwam er voor de hele congregatie weer meer een-

heid in het gemeenschappelijk koorgebed, doordat 

een liturgiegroep vanuit de verschillende boeken een 

nieuwe uitgave voor het getijdengebed samenstelde.

 Al deze uitgaven zijn nu in de collectie van het 

erfgoedcentrum opgenomen. De stemmen van de 

zusters zullen weldra niet meer klinken in de kapel 

aan de Vincentiusstraat, maar wat daar is gezongen, 

blijft bewaard. > Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal
Ω Op 1 april waren Marga Arendsen en Otto 

Lankhorst aanwezig bij de studiedag van de 

redemptoristen in Wittem, over verbindend en 

bezielend leiderschap, ter gelegenheid van het 

175e jubileumjaar in Nederland.

Getijdenboeken

Jacques Arts en Harold van Lent



Ω Op 12 april, 25 mei en 9 juni vergaderde Marga 

Arendsen met het Religieus Museum van Uden en 

enkele andere culturele instellingen in Noordoost-

Brabant over mogelijkheden voor samenwerking.

Ω Op 15 april begon het ‘zomerseizoen’: tot half 

oktober zullen bezoekerscentrum, erfgoedcen-

trum en kloosterkerk voor bezoekers toegankelijk 

zijn, iedere woensdag, donderdag, vrijdag en 

zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 

Ω Op maandagavond 18 april werd de lezingen-

reeks ‘mens- en Godsbeelden’ afgesloten, geor-

ganiseerd in samenwerking met de Openbare 

Bibliotheek (Biblioplus). Mede vanwege het 

succesvolle resultaat (ruim 35 deelnemers per 

avond) zal de samenwerking in het najaar wor-

den voortgezet met een nieuwe cyclus. 

Ω Op 19 april bezocht mw. Elly Pouwels van Erfgoed 

Brabant het centrum om mee te denken over een 

verantwoorde inrichting van het voorwerpende-

pot. 

Ω Op 29 april bezochten 80 kloosterarchivarissen 

het erfgoedcentrum voor de jaarlijkse archivaris-

sendag. 

Ω Op 6 mei bezocht een delegatie van algemene 

oversten (UISG) uit een aantal Europese landen 

het erfgoedcentrum om zich te informeren over 

het doel en de werkwijze van het centrum.

Ω Op 11 mei zetten de klussers hun laatste tuinbank 

in elkaar: een handige picknicktafel op het terras 

van het bezoekerscentrum. 

Ω Op 16 mei bracht archivaris Olga Minkema het 

archief van de zusters passionistinnen over van 

Arnhem naar Sint Agatha. 

Ω Op 17 mei brachten Marieke van Schijndel en 

Marc de Beyer, directeur en conservator van 

Museum Catharijneconvent, een kennismakings-

bezoek aan het erfgoedcentrum. 

Ω Op 19 mei bezochten Olga Minkema en Marga 

Arendsen een bijeenkomst van ‘buurtbankgebrui-

kers’ in het Beiaardmuseum in Asten. 

Ω Op 26 mei bezochten ca. 30 leerlingen van de 

lagere school uit Beers het centrum om kennis 

te maken met kloosterleven en met het bewaren 

van erfgoed. 

Ω Op 27 mei vergaderden raadsleden uit Cuijk en 

naburige gemeenten in het poortgebouw over de 

ontwikkeling van het platteland in de regio. 

Ω Op 1 en 2 juni werd de bekabeling aangebracht 

voor camerabewaking in de publieke delen van 

het klooster. 

Ω Op 2 juni vierde het erfgoedcentrum zijn eerste 

lustrum: op 2 juni 2006 was de opening!

Ω Op 8 juni bracht mw. Tessa Luger van Instituut 

Collectie Nederland een kennismakingsbezoek 

aan het erfgoedcentrum. 

Ω In het tweede kwartaal werden 65 onderzoekers 

ontvangen in de studiezaal van het erfgoedcen-

trum en werden 325 bezoekers rondgeleid in 

groepen. Op de open dagen bezochten gemid-

deld 20 personen per dag het erfgoedcentrum op 

eigen gelegenheid. 
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