
Ten geleide

In deze Kroniek vindt u een toelichting bij enkele 

opmerkelijke collectie-items in het Erfgoedcentrum 

en een overzicht van de activiteiten gedurende de 

zomermaanden. 

Werven voor 
kloosterleven
Zuster Virgilia van Gerard Walschap uit 1951 is onge-

twijfeld een van de bekendste kloosterromans uit de 

Nederlandse literatuur. De hoofdpersoon, die dan 

nog Alberta heet, moet kiezen in welk klooster zij 

wil intreden. Zij vraagt daartoe advies aan mensen 

om haar heen, bij de zusters van de school en bij de 

pastoor. “Zij vertellen haar veel over kloosters, orden 

en congregaties en daarmee weet zij eigenlijk niets 

meer.” Uiteindelijk geeft vader de wijze raad: “Kind, 

ik zou toch maar niet te ver van huis gaan, dan kun-

nen we u tenminste nog eens komen bezoeken.” En 

zo kiest ze voor het klooster dat in de nabijheid van 

het ouderlijk huis ligt.

 Alle kloosterlingen hebben voor die keus 

gestaan: welke orde of congregatie, welk klooster? Bij 

velen zal de keuze bepaald zijn door de bekendheid 

met een concrete kloosterling: in de familie of op 

school, in de jeugdbeweging of van een retraite. Haar 

of zijn voorbeeld wilde men volgen. Anderen kozen 

bewust voor een orde of congregatie vanwege het 

specifieke doel van dat religieuze instituut: onderwijs 

of ziekenzorg, missie in avontuurlijk Afrika of juist 

contemplatief leven op een afgelegen plek. Bij het 

maken van de keuze kon ook lectuur een rol spelen: 

een jeugdboek met een voorbeeldfiguur of een reli-

gieus tijdschrift dat thuis ontspanning en stichting 

bood. En dan waren er de folders die verspreid 

werden op scholen en in de parochies, bedoeld om 

meisjes en jongens die rondliepen met de gedachte 

aan kloosterroeping, ertoe over te halen om contact 

op te nemen en eens te komen kijken.

Wervingsfolders

Foldermateriaal heeft doorgaans een korte levens-

duur. Het wordt verspreid voor onmiddellijk gebruik 

en dient niet om bewaard te blijven. Dat gold ook voor 

de wervingsfolders van de religieuze instituten. Hier 

en daar zijn ze in de congregatiearchieven te vinden 

in de rubriek ‘Ledenwerving’. De Dominicanessen 

van Neerbosch brachten in het verleden een kleine 

verzameling van wervingsmateriaal bijeen van ver-

schillende orden en congregaties, wellicht om te 

gebruiken als voorbeeld voor een eigen folder. Op 

de vraag of het Erfgoedcentrum in deze verzameling 

geïnteresseerd was, klonk meteen een ferm “ja”. We 

hebben het materiaal op religieus instituut geordend 

en vullen het sindsdien aan met folders en kleine 

brochures die we tegenkomen. Door het bij elkaar 

brengen van dit wervingsmateriaal groeit er een 

onderzoekscollectie, waaraan vragen kunnen wor-

den gesteld over de wijze waarop de verschillende 

religieuze instituten zich presenteerden, maar ook 

over zich wijzigende visies op kloosterlijke roeping, 

postulanten en kloosterlingen.
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Wervingsfolders



De folders proberen antwoord te geven op vra-

gen van jongeren over hun toekomst. De titel van 

de folder heeft dan ook vaak de vorm van een 

vraag, zoals: Iets voor jou? (Congregatie van het 

H. Sacrament), Wat kom jij in de wereld doen? 

(Dominicanen), Voor wie luidt de klok? (Monialen 

Augustinessen), Meisje, waar ligt uw toekomst? 

(Augustinessen van Heemstede), Zeg meisje, wil je 

wat? (Franciscanessen van Aerdenhout), Hoe komen 

wij boven? (Franciscanessen van Bennebroek), 

Durven wij nog radicaal zijn? (Franciscanessen van 

Veghel) of Wat brengt de toekomst mij? (Missie- en 

Aanbiddingszusters van de H. Familie).

Beeldvorming

Opvallend is dat de folders meestal rijk geïllustreerd 

zijn met foto’s die een beeld moeten geven van het 

eventuele toekomstige kloosterleven. En ook met 

woorden wordt verteld wat er in het klooster te wach-

ten staat. Zo wordt de aanstaande broeder Jezuïet in 

1949 gedetailleerd geïnformeerd over zijn toekom-

stige dagprogramma. Dat begint om half zes met 

het wekken. Na het wassen, aankleden en een kort 

bezoek aan het Allerheiligste in de kapel volgt van 

zes tot zeven een uur meditatie, waarin men “rustig 

nadenkt, bidt, praat met O.L.H.” De meditatie “geeft 

kleur en inhoud aan alle bezigheden die men die dag 

verricht en geeft aan het religieuze leven z’n diep-

gang.” De dag is dan verder goed gevuld met van 

alles en nog wat en eindigt met het gewetensonder-

zoek van een kwartier en het avondgebed. Om tien 

uur ligt iedereen in bed “voor een welverdiende rust”. 

In de folder van het juvenaat van de Priesters van het 

H. Hart eindigt de dag met een foto van een jongen 

die op de rand van zijn bed “eerst nog even een brief 

van thuis rustig overleest”.

 De doelgroep van de wervingsfolders is 

breed. Roeping komt overal voor, ook bij jongeren 

die het niet verwachten. In Roepende verten van de 

Missiezusters van de H. Geest krijgt kassière Lisa 

een enthousiaste missiezuster aan het loket, met een 

koffer waarop een etiket “par avion”. Er ontspint zich 

een gesprek, gevolgd door een bezoek van Lisa aan 

het klooster in Keldonk. De moeder van het kloos-

ter, “een leuk mens”, onthaalt haar met Brabantse 

gulheid. Een folder van de Redemptoristinnen van 

Sambeek laat weten “dat ook een sportief jong 

meisje zich zeer goed thuis kan gevoelen in een 

slotklooster. Maar er zijn, jammer genoeg, nog veel 

te weinig edelmoedige meisjes die dat weten.” De 

folders nodigen uit om contact op te nemen, om te 

komen praten. En ze stellen gerust: roeping is niet 

zo moeilijk als men wel denkt. Jongens die misschien 

wel pater Sacramentijn willen worden, krijgen een 

bemoedigend woord: “Kom nou! ‘n Kerel als jij hoeft 

toch niet bang te zijn daarvoor! Er zijn er al zoveel, die 

het klaargespeeld hebben. Dan kun jij het ook wel.”

 Of al die folders veel resultaat hebben 

gehad in de vorm van intredingen, is een moeilijk te 

beantwoorden vraag. Ze hebben in elk geval gezorgd 

voor een grotere bekendheid van het kloosterleven, 

juist ook in beeld. En ze helpen ons te begrijpen 

wat jongeren bewoog tot de radicale keuze voor een 

kloosterlijk bestaan. > Otto S. Lankhorst

Uit de collectie
In de afgelopen maanden stond er in de hal van 

het Erfgoedcentrum een paar keer een altaartje, dat 

zojuist was binnengekomen. Het mocht daar even 

staan prijken en bij oudere medewerkers en bezoe-

Speelaltaartje



kers herinneringen naar boven halen aan het ‘misje 

lezen’ in de eigen kindertijd. Zowel de Ursulinen 

van de Romeinse Unie als de Franciscanessen van 

Mariadal brachten een speelaltaartje met bijbeho-

rend liturgisch vaatwerk: monstrans, kandelaars, 

ciborie, kelk met pateen en lepeltje, bursa, palla, 

kelkvelum, ampullen, pyxis, wijwatersvat met kwast, 

wierookvat met wierookscheepje, lessenaar met mis-

saal en de drie canonborden. Alles in miniformaat. 

Bij een van de altaartjes hoorde ook een pop, als 

priester aangekleed. De altaartjes werden - blijkbaar 

ook in vrouwenkloosters - gebruikt als leermateriaal 

voor de uitleg van de misrituelen.

 Ook in katholieke huisgezinnen zijn altaar-

tjes veel gebruikt, het liefst een slag groter: kinder-

altaartjes met bijpassende kazuifel, albe en andere 

paramenten in kinderformaat. Ze hebben zeker bij-

gedragen aan de wens van jongens om later priester 

te worden. De ambitieuzen onder hen mikten zelfs 

op een bisschopambt of - waarom ook niet? - paus-

schap. De Redemptorist pater Johannus Kronenburg 

memoreerde in de tekst die hij moest schrijven 

tijdens de ‘grote retraite’, onmiddellijk voorafgaand 

aan zijn professie, hoe hij vanaf zijn vroegste jeugd 

“neiging [heeft] gehad tot den priesterlijken staat” en 

hoe het “zijn plezierigste uitspanning” was om met 

de miskleren en beeldjes die hij van zijn ouders had 

gekregen, in tegenwoordigheid van heel het huisge-

zin mis te lezen of het lof te doen.

 Ook wij leerden van het speelaltaar, want 

moest het canonbord met het ‘Laatste Evangelie’ 

nu links of rechts op het altaartje staan? Het 

Volkshandboek der liturgie van A.J. Koenders OCarm. 

uit 1939 bracht het definitieve antwoord: rechts op 

het altaar staat het bord met het gebed bij de men-

ging van water en wijn, links die met de beginregels 

van het Johannesevangelie.

 Van andere aard is het misaltaar dat de 

Congregatie van de H. Geest in de afgelopen maand 

naar het Erfgoedcentrum bracht. Dit is geen speelal-

taar, maar een echte altaarkoffer, gebruikt door pater 

Bernard Visbeek (1891-1960), jarenlang missionaris 

in de Congo. De koffer van 50 bij 38 bij 24 centimeter 

bevat alles om op reizen in het binnenland de H. 

Mis op te dragen en fungeert tevens als altaar. Het 

is een mooie aanwinst, temeer daar voorwerpen die 

de werkzaamheden in de missie kunnen illustreren, 

zeldzaam zijn. > Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal
Ω Op 1 juli vonden enkele wijzigingen plaats in de 

personele formatie van het Erfgoedcentrum. Jacques 

Arts bereikte de pensioengerechtigde leeftijd. Hij 

blijft twee dagen per week in het Erfgoedcentrum 

werkzaam voor de financiële administratie. Andere 

taken werden overgenomen door Harold van Lent 

(beheer onroerend goed en systeembeheer) en Gaby 

Kamps (secretariaat). De archivaris Ruerd de Vries 

nam per 1 juli afscheid, in het kader van de gelei-

delijke afbouw van de Stichting Dienstencentrum 

Kloosterarchieven. 

Ω Op 2 juli waren Marga Arendsen, Otto Lankhorst 

en Olga Minkema aanwezig bij een afscheids-

bijeenkomst in het klooster Mariadal van de 

Franciscanessen in Roosendaal. 

Ω Op 4 juli bezocht Marga Arendsen het archief van 

Miskoffer van Pater Visbeek cssp

Uitstapje van de medewerkers



de Zusters Penitenten in Boxmeer om te overleggen 

over deelname aan het Erfgoedcentrum. 

Ω Op 11 juli arriveerde een tentoonstelling over het 

onderwijs van de Broeders van Maastricht in Den 

Haag, samengesteld door mevrouw Remery. De ten-

toonstelling was in juli en augustus in Sint Agatha 

te zien en is daarna overgebracht naar De Beyard in 

Maastricht. 

Ω Op 26 juli bezochten Ad van Huijgevoort en 

Marga Arendsen het klooster van de Lazaristen in 

Panningen om een advies uit te brengen over het 

provinciaal archief. 

Ω Op 28 juli ontvingen Otto Lankhorst en Marga 

Arendsen twee conservatoren van Museum 

Catharijneconvent in verband met een toekomstige 

tentoonstelling aldaar over vrouwen en geloof. 

Ω Op 10 augustus verhuisde het archief van de 

Redemptoristen in Roermond naar Sint Agatha. 

Ω Op 26 augustus brachten de Dominicanessen 

van Voorschoten archiefmateriaal.

Ω Op 1 september startte een groep van 16 niet-

Europese Kruisheren in Sint Agatha met een twee 

maanden durend studieprogramma. 

Ω Op 2 september was het jaarlijkse uitstapje van 

medewerkers en vrijwilligers van het Erfgoedcentrum. 

‘s Morgens werden zij gastvrij ontvangen in het 

kasteelklooster van de Zusters van Julie Postel in 

Boxmeer. ‘s Middags bezochten zij De Daalgaard, 

een wijngaard in Sint Agatha. 

Ω Van 3 tot 6 september nam Otto Lankhorst in 

Amsterdam deel aan de 40e Bijeenkomst van de 

BETH, Bibliothèques Européennes de Théologie, de 

koepelorganisatie van landelijke verenigingen van 

theologische bibliotheken.

Ω Op zondag 11 september nam het Erfgoedcentrum 

deel aan de Open Monumentendag. Er werden ca. 

125 bezoekers ontvangen. De zanggroep Sonabile uit 

Nijmegen verzorgde een concert in de kloosterkerk. 

Ω Op 14 september startte in het Erfgoedcentrum 

de cursus ‘Kunstvormen in de 20e eeuw’, georgani-

seerd in samenwerking met Biblioplus. 

Ω Op 26 september woonde Marga Arendsen de 

algemene vergadering bij van de Gebruikersvereniging 

van het computerprogramma Mais, waarmee het 

Erfgoedcentrum zijn collecties ontsluit. 

Ω In het derde kwartaal telden we 92 bezoeken aan 

de studiezaal, werden ruim 200 personen in groepen 

rondgeleid en bezochten ca. 1.000 belangstellenden 

op eigen gelegenheid het Erfgoedcentrum tijdens de 

openstelling gedurende het zomerseizoen. 
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