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Algemene vergadering 2012

Op 29 november vond de Algemene vergadering van 
het Erfgoedcentrum plaats. Alle deelnemende kloos-
tergemeenschappen wijzen een formele afgevaardigde 
aan, die hun instituut bij deze gelegenheid vertegen-
woordigt. Jaarlijks bespreken de afgevaardigden de 
stand van zaken rond het centrum, samen met een 
uit hun midden gekozen raad van toezicht en het be-
stuur. ’s Morgens arriveerden er 86 vertegenwoordigers 
van religieuze instituten. Het is iedere keer een harte-
lijk weerzien van mensen die elkaar vaak al jarenlang 
kennen. Het koffiedrinken bij aankomst benutten zij 
meteen om bij te praten. Voor het eerst vond de jaarver-
gadering plaats op de zolderverdieping van het Erfgoed-
centrum, omdat de vroegere vergaderzaal op de begane 
grond wordt ingericht als tentoonstellingsruimte. 

Jaarvergadering
Het ochtendprogramma omvatte de bespreking van 
jaarverslagen en begrotingen, een terugblik op alle ge-
beurtenissen en ontwikkelingen in het afgelopen jaar 
en een toelichting op plannen voor de nabije toekomst. 
Eén van die plannen betreft een fusie van de stichtin-
gen Dienstencentrum Kloosterarchieven en Erfgoed 
Nederlands Kloosterleven. Het Dienstencentrum werd 
in 1989 opgericht om kloosterarchivarissen op locatie 
te assisteren bij hun werkzaamheden. De stichting Erf-
goed functioneert sinds 10 jaren als beherende instan-

Ten Geleide

De laatste maanden van het jaar waren als altijd drukke 

maanden. U leest erover in deze Kroniek. Van harte 

wensen we u fijne feestdagen en alle goeds voor 2013! 
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tie voor archieven die naar Sint Agatha zijn overge-
bracht. Nu inmiddels 69 van de ruim 100 deelnemende 
orden en congregaties het archief overbrachten naar 
het Erfgoedcentrum, is er minder dienstverlening no-
dig in de kloosters. Alle werkzaamheden kunnen een-
voudiger binnen één stichting worden uitgevoerd. 

De studiezaal
Na de middagpauze gaf Otto Lankhorst een toelich-
ting op de werkzaamheden in en rond de studiezaal 
van het Erfgoedcentrum. Het is steeds de bedoe-
ling geweest om de kloosterarchieven te bewaren en 
goed te ontsluiten opdat ze geraadpleegd worden. 

De Algemene vergadering oefent haar stemrecht uit

Koffie bij aankomst



Het  Erfgoedcentrum ontvangt ieder jaar meer vragen 
om informatie: van kloosterlingen, van hun familiele-
den en bekenden, van professionele onderzoekers op 
diverse onderzoeksterreinen, van heemkundekringen 
en van mensen die zich om uiteenlopende redenen een 
vraag stellen over het kloosterleven en (vaak dankzij 
internet) terechtkomen bij het Erfgoedcentrum. 
 Veel vragen worden per email gesteld en kunnen 
per email worden afgehandeld. De meeste archiefin-
ventarissen kunnen onderzoekers thuis raadplegen via 
internet. Archiefdiensten spreken in dit kader over ‘de 
digitale studiezaal’. Aan mensen die bellen met een 
onderzoeksvraag stelt het Erfgoedcentrum meestal 
voor om de vraag per email toe te zenden. Dat leidt 
in de praktijk tot duidelijker gestelde vragen en het 
verkleint de kans op spelfouten bij namen. Een aan-
tal vragen kan worden beantwoord door te verwijzen 
naar andere instellingen, naar websites of door gege-
vens te verstrekken die eenvoudig te vinden zijn in alle 
publicaties die het Erfgoedcentrum bewaart. Als de 
vraag het beste kan worden beantwoord door onder-
zoek in de archieven van het Erfgoedcentrum, leggen 
we de vraagsteller uit hoe hij of zij toestemming kan 
krijgen om dit archiefmateriaal te raadplegen. Als de 
toestemmingsprocedure rond is, komt de onderzoeker 
naar Sint Agatha om ‘de traditionele studiezaal’ van 
het Erfgoedcentrum te bezoeken. 
 Sinds een jaar of twee worden alle binnenkomende 
vragen geregistreerd in een databestand. Dat blijkt 
een voortreffelijk werkinstrument te zijn, waarmee de 
dienstverlening van de studiezaal door verschillende 
personen verricht kan worden. Iedereen kan steeds op 
de hoogte zijn van de status waarin een vraag zich be-
vindt. Ten tijde van de algemene vergadering stond de 
teller van het registratiesysteem op 610 vragen om in-
formatie in 2012. Het aantal bezoeken in de studiezaal 
ligt rond de 300 per jaar. 

Een eerste afscheid
Tegen het einde van de algemene vergadering werden 
er leden (her)benoemd voor de raad van toezicht en 
werden bestuurswisselingen toegelicht. Daarbij moest 
worden aangekondigd dat Cor Rademaker ss.cc voor 
het laatst aanwezig was als voorzitter van het stich-
tingsbestuur. Hij heeft aan de wieg gestaan van het 
Erfgoedcentrum in Sint Agatha en meegedacht over 
alle ontwikkelingen sindsdien. In het voorjaar van 2013 
neemt hij afscheid van het bestuur. De Algemene ver-
gadering nam nu reeds afscheid van hem met een pas-

send cadeau: een 17e-eeuwse gravure van het klooster 
in Sint Agatha, gesigneerd met A. Rademaker fecit. De 
voorletter vergeten we even... > Marga Arendsen

Uit de collectie

In 1925 begonnen de Ongeschoeide Karmelieten in 
het Brabantse Waspik-Boven met de bouw van een 
nieuw klooster dat hun noviciaat zou gaan herbergen. 
Er woonden minstens zes priesters in het klooster: het 
aantal dat nodig was om als prioraat te kunnen fun-
geren. Dat betekende, dat er iedere dag minstens zes 
missen werden gelezen, want ieder priester werd ge-
acht dagelijks te celebreren. Om aan te geven welke 
pater aan welk altaar en op welk tijdstip de mis las, 
hing er in de paterkloosters op een centrale plaats een 
dienstenbord. Zo was dat ook in Waspik. Daar hing 
het bord in het bijkoor, waar iedereen op weg naar het 
koorgebed doorheen moest lopen.
 Iedere dag, meestal na het avondeten, ‘stak’ de 
prior de missen. Dat was de term voor het bepalen van 
wie, waar en wanneer de volgende dag mis zou lezen. 
Het steken gebeurde met klosjes, elk voorzien van een 
naam of van de aanduiding pater-provinciaal of hospes 

‘Rademaker fecit’

Dienstenbord



(gast). Het zijn hergebruikte garenklosjes, uiting van 
armoede en tegelijk zeer praktisch, want doormidden 
gezaagd kon je er uitstekend mee steken. Op het bord 
met het opschrift Ordo Missarum staan verschillende 
tijdstippen, van 6 tot 10 uur ‘s ochtends en de moge-
lijkheid van een avondmis. In het klooster waren nogal 
wat altaren aanwezig. Op het bord staan vermeld het 
hoofdaltaar in de kerk, altaren in het koor, in het bij-
koor en het Johannesaltaar. Er waren ook nog Maria- 
en Theresia-altaren, waaraan blijkbaar geen mis werd 
gelezen. Of hun aanduiding is vervangen door die van 
het houten altaar, dat van na de liturgische vernieu-
wing dateert. En dan is er nog de rechterkolom. Als 
je naam daar stond, wist je dat ‘op assistentie moest 
gaan’, oftewel de mis gaan lezen in een van de nabu-
rige parochies Raamsdonk of Hank. 
 Toen in 1997 de karmelieten het klooster in Was-
pik verlieten, raakte het dienstenbord in onbruik. Het 
kwam op een verloren plekje in de sacristie terecht. 
Daar kwam het een paar maanden geleden weer te-
voorschijn, toen gezocht moest worden naar nieuwe 
bestemmingen van het kerkinterieur vanwege de 
aanstaande sluiting van de kerk. Het bord kreeg zijn 
nieuwe bestemming in de voorwerpencollectie van 
het Erfgoedcentrum. Daar hangt het nu als getuige 
van de bedrijvigheid van de Waspikse paters. Met het 
bord kwam ook een goede uitleg op papier mee. En bo-
vendien nog een aantal andere zaken, zoals kazuifels 
met voorstellingen van karmelitaanse heiligen en een 
fraaie houten, neogotische ‘troon’ voor een beeld van 
het Kindje Jezus van Praag, dat inmiddels een plaats 
heeft gekregen in de pandgang. > Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal

�� Op 2 oktober verhuisden Joop Jans en Herman Ver-
meulen archiefmateriaal van het Brabants Histo-
risch Informatiecentrum en het bisdom ’s-Herto-
genbosch naar Sint Agatha: archiefmateriaal van 
de Zusters Augustinessen van Windesheim en van 
de Zusters Penitenten in Reek. Bij de Fraters van 
Tilburg haalden zij een flanelbord op, waarmee het 
Erfgoedcentrum de bijbehorende platen kan tonen. 
�� Op 3 oktober haalden Gerrit Jacobs en Henk Smits 
voorwerpen op bij de Ongeschoeide Karmelieten in 
Waspik. 
�� Op dezelfde dag rondde Nicolas Verhulst (voorlo-
pig) de restauratie af van het H. Hartbeeld in Sint 

Agatha. De laatste loodjes volgen in het voorjaar. 
�� Op 5 oktober vond een tweede gesprek plaats met 
vertegenwoordigers van de provincie Noord-Bra-
bant over de toekomstige herbestemming van ge-
bouwdelen van het kloostercomplex in Sint Agatha. 
�� Op 6 oktober woonde Marga Arendsen in Amster-
dam de presentatie bij van het boek Visioenen van 
het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan een van de 
hoofdstukken is gewijd aan het kloosterleven.
�� Op 9 oktober namen Marga Arendsen en Otto 
Lankhorst in Den Haag deel aan een cursusdag van 
Metamorfoze, een conserveringsproject van de Ko-
ninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, over 
schadefactoren bij cultureel erfgoed. 
�� Vanaf 16 oktober woonde Menno Alkema enkele 
weken in de poortwoning en verrichtte werkzaam-
heden in de kloostertuin. 
�� Op 18 oktober waren bestuur en medewerkers van 
de Julianazusters uit Limmen op bezoek. 
�� Op 19 oktober woonden Marga Arendsen en Otto 
Lankhorst in Utrecht de presentatie bij van de bun-
del Aan plaatsen gehecht, over locaties met  betekenis 
voor het Nederlandse katholicisme (waaronder het 
klooster in Sint Agatha). 

Aankomst archief Broeders van Sint Johannes de Deo



�� Op 22 oktober brachten de Dominicanessen van het 
Sint Catharina Apostolaat aanvullingen op hun ar-
chief. 
�� Op 23 oktober bezochten de Trappistinnen van ab-
dij Koningsoord het Erfgoedcentrum. In de kloos-
terkerk namen zij plaats in het koorgestoelte van 
hun voormalige kapel in Berkel-Enschot.  
�� Op 25 oktober brachten de Broeders van Sint Johan-
nes de Deo hun archief over van Berg en Dal naar 
Sint Agatha. 
�� Op dezelfde dag vond in Sint Agatha het vervolg 
plaats van de cursus van Metamorfoze.
�� Op 26 oktober bezochten provinciale oversten van 
de Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart het Erf-
goedcentrum. 
�� Op 31 oktober namen Marga Arendsen en Otto 
Lankhorst in Nijmegen deel aan een bijeenkomst 
met beheerders van kerkelijke archieven, georgani-
seerd door het Katholiek Documentatiecentrum en 
het Historisch Documentatiecentrum voor het Ne-
derlands Protestantisme. 
�� 31 oktober was tevens de laatste dag van de sei-
zoensopenstelling van het Erfgoedcentrum. 
�� Op 6 november bezocht Wouter Prins, conservator 
van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, het 
Erfgoedcentrum om te overleggen over mogelijkhe-
den voor samenwerking. 
�� Op 15 november haalden Henk Smits en Herman 
Vermeulen uit Schijndel een originele chambrette 
op, die deel heeft uitgemaakt van een slaapzaal van 
de Zusters van Liefde. 
�� Op 16 november werden aanvullingen gebracht op 
het archief van het instituut Servitium Christi. 

�� Op 19 november woonden Marga Arendsen en Ag-
nes Hoefakker in Den Bosch een bijeenkomst bij van 
gebruikers van de Brabantse Buurtbank. 
�� Op 29 november was de jaarlijkse Algemene ver-
gadering van het Erfgoedcentrum. Verschillende 
orden en congregaties brachten aanvullingen mee 
op archieven en voorwerpencollecties die zij eerder 
naar Sint Agatha overbrachten. 
�� Op 6 december arriveerden de archieven van de 
Stichting Nederlandse Priesterreligieuzen en de 
Werkgroep Vrede en Gerechtigheid, evenals aan-
vullingen op het archief van de Konferentie Neder-
landse Religieuzen.
�� Op 11 december bezochten bestuursleden en mede-
werkers van de Zusters Dominicanessen van Neer-
bosch het Erfgoedcentrum. 
�� Op 14 december hield Otto Lankhorst in Nijmegen 
een inleiding op de jaarlijkse studiedag van Stichting 
Echo onder de titel ‘Lezen in kloosters’. De studiedag 
was gewijd aan cultuur en ontspanning in kloosters. 
�� Op 17 december brachten Missionarissen van Mill 
Hill een kennismakingsbezoek aan het Erfgoedcen-
trum. 
�� Op 21 december vergaderden alle bestuursleden, 
waarna het jaar 2012 tezamen met medewerkers 
en vrijwilligers werd afgesloten tijdens de jaarlijkse 
Kerstborrel. 
�� In de laatste maand van de seizoensopenstelling 
bezochten 200 mensen het Erfgoedcentrum op ei-
gen gelegenheid. In het vierde kwartaal telden we 
60 studiezaalbezoekers en werden 110 personen 
rondgeleid.
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‘De glorie des Heren omstraalde hen…’ Zalig Kerstfeest!


