
Ten geleide

De voorliggende Kroniek informeert u over recente 

activiteiten in het Erfgoedcentrum. De redactie 

wenst u van harte een Zalig Kerstfeest en alle goeds 

voor 2012!

Algemene Vergadering

Op 29 november vond in Sint Agatha de jaarlijkse 

Algemene Vergadering plaats van orden en congre-

gaties die bij het Erfgoedcentrum betrokken zijn. 

Rond tien uur arriveerden zo’n 80 gasten, voor het 

merendeel leden van religieuze instituten. In de 

ochtend werden de vaste onderdelen van de jaarver-

gadering afgehandeld: begrotingen, jaarverslagen en 

jaarrekeningen. Daarna vertelden Marga Arendsen 

en Otto Lankhorst over de opbouw van de collectie 

historische voorwerpen in het centrum. Deze collectie 

vormt, net als de kloosterarchieven, een weerspiege-

ling van het leven en werken van kloosterlingen. Het 

Erfgoedcentrum verzamelt voorwerpen over het dage-

lijks leven van religieuzen, over de geschiedenis van 

orden en congregaties, over het geestelijk leven in de 

kloostergemeenschappen en over de werkzaamheden 

van kloosterlingen, zowel in Nederland als in de mis-

sie. Veel aandacht gaat uit naar de verhalen die de eige-

naren over de voorwerpen kunnen vertellen. Wanneer 

en hoe werd het voorwerp gemaakt en gebruikt? Welke 

waarde had het voor de kloostergemeenschap? De 

medewerkers van het Erfgoedcentrum leggen zo veel 

mogelijk gegevens vast, omdat die essentieel zijn voor 

de betekenis van de collectie. 

Beleidsplan

De middag begon met een fototerugblik op gebeur-

tenissen in het afgelopen jaar door Olga Minkema. 

Daarna werd vooral naar de toekomst gekeken. Het 

stichtingsbestuur presenteerde een beleidsplan voor 

de periode 2012-2016. Het eerste beleidsplan van 

het Erfgoedcentrum verscheen kort na de opening in 

2006. Met alle betrokkenen werd toen afgesproken 

om iedere vijf jaar een nieuw beleidsplan op te stel-

len. In de tweede beleidsperiode zal in veel opzichten 

worden voortgebouwd op keuzes uit de beginjaren. 

De primaire activiteiten blijven het bijeenbrengen 

van erfgoed uit de Nederlandse kloosters en het 

maken van goede toegangen op de collecties. Nu 

veel kloostergemeenschappen hun laatste huizen in 

Nederland sluiten, zal het Erfgoedcentrum allereerst 

zo veel mogelijk aandacht schenken aan een zorgvul-

dige selectie van erfgoed dat bewaard moet blijven 

en aan het nauwkeurig registreren van gegevens. 

Met iedere eigenaar wordt een beheerovereenkomst 

gesloten, waarin onder andere de voorwaarden voor 

de toegankelijkheid van het erfgoed worden vastge-

legd. Eigenaren en onderzoekers die, al dan niet via 

internet, de collecties raadplegen, zijn in de komende 

jaren de belangrijkste doelgroepen. Voor zover de tijd 

en de middelen het toelaten zal het centrum daar-

naast, net als in de afgelopen periode, activiteiten 

ontwikkelen voor een breder publiek in de vorm van 

tentoonstellingen, rondleidingen, lezingen e.d. 
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Ontmoetingsdag 
historici
Op 9 december kwamen in het Erfgoedcentrum 

ca. 35 historici bijeen, die onderzoek verricht(t)en  

naar orden en congregaties in Nederland. De 

ontmoetingsdagen vinden eens in de twee jaar 

plaats. Ze worden georganiseerd door de Stichting 

Echo in samenwerking met het Erfgoedcentrum. 

Onderzoekers benutten de dagen om hun ervarin-

gen, keuzes en (on)zekerheden te bespreken met col-

lega’s die op een vergelijkbaar terrein werkzaam zijn. 

 Het ochtendprogramma omvatte twee lezin-

gen voor de voltallige groep. De kerkhistoricus Jan 

Jacobs informeerde de aanwezigen over zijn lopend 

onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse 

kapucijnen. Vervolgens vertelden Denise de Costa en 

Joke Linders in een dubbellezing over hun onderzoek 

naar enkele verwante kloosterzusters, die kozen voor 

heel verschillende leefstijlen: de ene in een slotkloos-

ter en de andere in een missiepost. ‘s Middags kwam 

het werk van acht onderzoekers aan de orde in paral-

lelle workshops, over o.a. de economie van missie en 

zending, de Broeders van Sint Joannes de Deo, de 

Franciscanessen van Charitas en de toestroom van 

Duitse en Franse kloosterlingen naar Nederland in 

de periode 1870-1910. In meerdere pauzes en tijdens 

een afsluitende borrel hadden de aanwezigen ruim 

de kans om meer te weten te komen over ieders 

activiteiten op het terrein van onderzoek naar kloos-

terleven en kloosterlingen. 

Verhuizing
Op woensdag 26 oktober arriveerden er ‘s morgens al 

vóór half negen twee verhuiswagens uit Roosendaal 

met meubels van de zusters Franciscanessen van 

Mariadal. Vanwege de sluiting van hun moeder-

huis aan de Vincentiusstraat boden de zusters het 

Erfgoedcentrum de gelegenheid om te kijken of er in 

het klooster meubels stonden die goed gebruikt kon-

den worden in Sint Agatha. En die waren er! Enkele 

prachtige eikenhouten vitrinekasten, in een formaat 

dat je alleen in grote kloosters aantreft. Een cre-

dens, te plaatsen in ruimtes vanaf vier meter hoog. 

Een oude tafel en stoelen met beeltenissen van de 

apostelen en van diverse kloosterstichters bovenop 

de rugleuningen. Kerkbanken, zeer geschikt voor de 

lange gangen in Sint Agatha. Een prachtige set kan-

delaars voor gebruik in de kloosterkerk. Enzovoort. 

De gulle schenking van de zusters zal worden ingezet 

voor de aankleding van het Erfgoedcentrum en voor 

de basisinrichting van tentoonstellingsruimtes op de 

benedenverdieping. We zijn er erg blij mee!

Uit de collectie
Voor elke kloosterling is de dag van haar of zijn pro-

fessie een markeringspunt in het leven. In de vooraf-

gaande jaren, zeker als novice, wordt er naar uitgeke-

ken, al dan niet met aarzeling over de kracht van de 

roeping. De professiedag, waarop de kloostergeloften 

worden afgelegd - eerst tijdelijk en daarna voor eeu-

wig - gold steeds als een grote feestdag. Dat blijkt uit 

de plechtige feestelijkheden die de geprofesten op die 

dag in het klooster ondergingen en uit de teksten die 

ze in de kapel te horen kregen. Minder verheven klonk 

het later op de dag in een samenspraakje dat neefjes 

De Missionarissen van Afrika 
onderteken hun beheerovereenkomst

Professieprentjes



en nichtjes konden houden op de professiedag van 

een tante: “Die lieve Tante / Kijkt toch zo blij. / Geen 

wonder, ‘t is ook / Haar feestgetij. / Is Tante jarig, / 

Dat ‘t feest nu is? / Nee, lieve Zusje, / Da’s lekker 

mis. / Die lieve Tante / Heeft nu gezegd: / Ik hoor aan 

Jezus / Voor altijd echt!”

 Bij het ceremonieel van de professie konden in 

met name de zustergemeenschappen verschillende 

voorwerpen worden gegeven: een kroontje (een bloe-

menkroontje bij de tijdelijke en een doornenkroontje 

bij de eeuwige professie), een gouden of zilveren ring, 

een borstkruis en, bij de tijdelijke professie, de echte 

sluier van het habijt in plaats van de novicensluier. 

Steeds was er een bijpassend gebed. De gebruiken 

verschilden per orde of congregatie. Zo was het 

doornenkroontje soms alleen bedoeld voor de pro-

fessiedag, maar bij andere gemeenschappen kreeg 

de zuster het mee om in haar cel rond het kruis te 

hangen. 

 Bij de eeuwige professie hoorden vaak ook 

prentjes, die de geprofeste kreeg om uit te delen. 

Deze professieprentjes zijn her en der in de archieven 

aanwezig: in de persoonsdossiers, als afzonderlijke 

collectie in een kaartenbak of ingeplakt in een album. 

Meestal was het de familie die opdracht gaf tot het 

maken van de prentjes, waarbij voor het ontwerp 

geput kon worden uit het rijke aanbod bij religieuze 

kunsthandels. Bij de Augustinessen van St. Monica 

liet echter de congregatie zelf een professieplaatje 

maken met een afbeelding van de heilige wiens naam 

de zuster droeg. Ontwerpers van hun prentjes waren 

onder meer Harry Sterk (1913-1991) en Charles Eyck 

(1897-1983). Als aandenken aan de dag kregen deze 

zusters ook een ‘bruidszakdoekje’, met zorg gemaakt 

door een medezuster. 

 Zoals alle prentjes uitgereikt op belangrijke 

momenten in het leven van een katholiek (eerste 

heilige communie, priesterwijding, overlijden), waren 

ook de professieprentjes bedoeld om de herinnering 

levend te houden aan die speciale gebeurtenis. Het 

prentje vroeg als het ware om aan de betreffende 

persoon te blijven denken, het liefst in de vorm van 

gebed. Op het prentje kon een gebed of een verzoek 

tot gebed worden afgedrukt, zoals “Bid God, dat mijn 

leven een goed lied moge wezen, met of zonder woor-

den, doch steeds met de klank van Sint Augustinus’ 

hart”. Veel prentjes kwamen in (kerk)boeken terecht 

en dienden daar als bladlegger én als aansporing om 

een momentje te denken aan een dierbare. In het 

Erfgoedcentrum is een fraai voorbeeld van zo’n boek 

bewaard: een uitgave van het Nieuwe Testament, 

dat in bezit was van zuster Leandra van den Hurk 

(1893-1994), Franciscanes van Veghel. Het boek zit 

boordevol met prentjes, kaartjes en gebedsbriefjes. 

Een zwart elastiek moet ervoor zorgen dat alles op 

zijn plaats blijft. > Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal
Ω Op 1 oktober ontving het Erfgoedcentrum 

ca. 60 deelnemers aan een internationaal congres 

van boekbandspecialisten. Zij kwamen met name 

voor de oude banden in de bibliotheek van Sint 

Agatha en voor nieuwe banden van Edgard Claes 

osc. 

Ω Op 3 oktober vond een kennismakingsbezoek 

plaats van de nieuwe burgemeester van Cuijk, de 

heer Hillenaar, samen met zijn vrouw. 

Ω Op 8 oktober nam Otto Lankhorst deel aan de 

vergadering van de Werkgroep Abdijbibliotheken 

in Zundert en op 11 oktober aan een bijeenkomst 

van de Vereniging van Theologische Bibliotheken in 

Middelburg. 

Ω Op 12 oktober werden aanvullingen gebracht op 

het archief van de Missionarissen van het H. Hart 

uit Tilburg.

Ω Op dezelfde dag verhuisde br. Anicetus van der 

Heijden osc, die ca. 50 jaar in Sint Agatha woonde, 

naar een zorgappartement in Uden. 

Ω Op 14 oktober arriveerde het archief van de 

Zusters van Sint Jozef (Amersfoort). 

Ω Op 16 oktober was in het seizoen van 2011 voor 

het laatst het bezoekerscentrum geopend. 

Ω Op 26 oktober werden meubels en archief 

gebracht uit het klooster van de Franciscanessen 

van Mariadal in Roosendaal. 

Het Erfgoedcentrum ontvangt meubilair 
uit het klooster Mariadal (Roosendaal)



Ω Op 27 oktober arriveerde het archief van de 

Missionarissen van Afrika (‘Witte Paters’).

Ω Op 8 november haalde Marga Arendsen 

archiefmateriaal van de Zusters Penitenten op uit 

Voorschoten. Deze zusters bewoonden van ca. 1500 

tot 1965 het klooster Bethlehem te Haren. 

Ω Op 16 november werd het archief gebracht van 

de zusters Dienaressen van het H. Sacrament. 

Ω Op 20 november woonden Agnes Hoefakker en 

Marga Arendsen in Goirle de presentatie bij van een 

serie korte films over kloosterlingen, gemaakt door 

Stichting Verhalis.

Ω Op 21 november woonden enkele medewerkers 

en vrijwilligers in Nijmegen de presentatie bij van de 

(prachtige!) film ‘Het slot van de Spiritijnen’, over de 

Congregatie van de H. Geest. 

Ω Op 25 november nam Otto Lankhorst deel aan 

een studiedag over kardinaal Van Rossum in Wittem 

bij gelegenheid van de bundel Life with a Mission.

Ω Op 29 november vond de jaarlijkse Algemene 

Vergadering van het Erfgoedcentrum plaats. 

Ω Op 8 december vond een kennismakingsbe-

zoek plaats van René Bastiaanse, directeur van het 

Brabants Historisch Informatiecentrum. 

Ω Op 9 december was er in het Erfgoedcentrum 

een ontmoetingsdag, georganiseerd samen met de 

Stichting Echo, van historici die onderzoek doen 

naar kloostergemeenschappen. 

Ω Op 13 december hield Jan Peters sj, voorzitter van 

Stichting Sint Aegten, een inleiding over islam en 

christendom (georganiseerd in samenwerking met 

de Openbare Bibliotheek van het Land van Cuijk). 

Ω Op 14 december hield de Historische Kring van 

het Land van Cuijk een lezing met de bezichtiging 

van tekeningen over de Ilias en de Odyssee, gemaakt 

door Anna Hendriks op 100 meter papierrollen.

Ω Op 16 december vond de jaarlijkse Kerstborrel 

plaats van medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden 

en bewoners van het klooster. 

Ω Op 16 december was Otto Lankhorst in Het 

Utrechts Archief aanwezig bij de presentatie van de 

digitale onderzoeksgids Repertorium van Nederlandse 

zendings- en missiearchieven 1800-1960.

Ω In het vierde kwartaal registreerden we 50 bezoe-

kers in de studiezaal en werden 270 mensen rondge-

leid in groepen. 
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