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Welkom!

Op zaterdag 14 en zondag 15 september (het week-
end van de landelijke Open Monumentendag) is het 
Erfgoedcentrum toegankelijk ter gelegenheid van de 
nieuwe tentoonstelling. Op beide dagen staan de deu-
ren van 11.00 tot 17.00 uur open voor iedereen die graag 
een kijkje komt nemen. U bent van harte welkom. 
 In de vorige Kroniek schreven we al over de opbouw 
en inhoud van de tentoonstelling, met de titel Bidden, 
werken en wonen; bladeren door het Nederlandse kloos-
terleven. In het afgelopen kwartaal is er hard doorge-
werkt en inmiddels zijn de werkzaamheden in verge-
vorderd stadium: alle vitrinekasten zijn ingericht, de 
museale verlichting is aangebracht en de tekstborden 
hangen op hun plaatsen. In de komende maanden vol-
gen de laatste loodjes: toelichtingen per object en de 
bouw van een nieuwe ladekast, om op verantwoorde 
wijze de oude handschriften en boeken uit de kruishe-
renbibliotheek te kunnen tonen. 
 Meer informatie over de opening en de activiteiten 
op 14 en 15 september vindt u binnenkort op de website 
van het Erfgoedcentrum. 

Archivarissendag

De jaarlijkse Archivarissendag van het Erfgoed-
centrum vond dit keer plaats op dinsdag 7 mei en 
had als thema Muziek in kloosterarchieven. Bijna 80 

kloosterarchivarissen arriveerden rond 10.00 uur in 
Sint Agatha. Het is op deze studie- en ontmoetings-
dagen steeds een prettig weerzien van collega’s die 
elkaar vaak al tientallen jaren kennen. De dag begon 
met een inleiding van Otto Lankhorst, bibliothecaris 
van het Erfgoedcentrum, over muzikale bronnen in de 
kloosterarchieven. Die bevatten liedteksten en parti-
turen, maar ook langspeelplaten, cassettebandjes en 
geluidsbanden. Er is in kloosters veel gezongen: dage-
lijks tijdens de liturgische vieringen, maar ook bij bij-
zondere gelegenheden als jubilea en professiefeesten. 
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Voor de aandachtige lezer: deze aflevering 

van de Kroniek bevat veel muziek! De redactie 

wenst u van harte een goede vakantietijd.
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Alle kloosterarchieven bevatten zelfgeschreven lied-
teksten op bekende melodieën, waarmee jubilarissen 
tijdens hun feestdag werden verblijd. Dikwijls informe-
ren ze de luisteraar niet alleen over de bijzondere ge-
legenheid, maar ook over de activiteiten of opvallende 
karaktereigenschappen van de feesteling. 
 Na deze inleiding vertelden achtereenvolgens pater 
Cor Rademaker en zuster Marie-Louise Egbers over 
ontwikkelingen in het kloosterlijk getijdengebed sinds 
de jaren vijftig van de vorige eeuw. Beiden waren zij 
getuige van deze ontwikkelingen, als kloosterlingen en 
als professioneel opgeleide musici. Zuster Marie-Lou-
ise Egbers sprak vanuit haar ervaring als Franciscanes 
van Roosendaal en als koordirigente. Cor Rademaker, 
in zijn eigen woorden ‘huispianist’ bij verschillende 
organisaties, vertelde over hetgeen hij meemaakte bij 
de Paters van de HH. Harten. Hij deed ook verslag van 
een enquête over het getijdengebed, die hij hield onder 
andere mannelijke orden en congregaties. In het al-
gemeen bleek, dat het getijdengebed tot de jaren vijf-
tig in grote mate eenvormig was. Het Latijnse Officie 
vormde de basis, aangevuld met gebedsteksten voor 
de eigen spirituele traditie. Toen kwam de overgang 
naar de Nederlandse taal. Er brak een tijd aan van 
kleinschalige experimenten en van tientallen nieuwe 
liedboeken. Rond 1970 verschenen de eerste bundels 
die een nieuwe traditie zouden gaan vestigen, zoals 
Gebeden voor Elke Dag en de gezangen van Het Abdij-
boek. In veel gemeenschappen bleven ook eigen verza-
melingen in gebruik. Op de grote veranderingen in de 
jaren zestig en zeventig werd achteraf teruggezien met 
wat spijt over de plotselinge veronachtzaming van een 
eeuwenoude muziekcultuur. 
 Anton Vernooij vertelde na de middagpauze over de 
invloed van het kloosterlijk getijdengebed op de zang 
in de Nederlandse parochies, eveneens gedurende de 
laatste halve eeuw. Hij illustreerde zijn betoog met 
voorbeelden die van harte mee werden gezongen. Uit 
zijn verhaal werd duidelijk dat in de kloosters tekst en 
muziek steeds nauw met elkaar verweven zijn geble-
ven. In de parochieliturgie moest dit evenwicht wel 
eens wijken voor het praktisch gemak waarmee lie-
deren gezongen konden worden. De musicologe Edith 
Haverkamp sloot de studiedag af met een inleiding 
over de muziekcultuur in contemplatieve vrouwen-
kloosters. Zij onderzocht dit onderwerp voor haar af-
studeerscriptie, zowel op basis van de beschikbare 
literatuur als in overleg met bestaande conventen. 
> Marga Arendsen 

Bestuurswisseling

Op 24 mei jl. nam het bestuur van de Stichting Erfgoed 
Nederlands Kloosterleven afscheid van zijn voorzitter 
Cor Rademaker sscc en van bestuurslid zuster Henrica 
Jans (lid van de Zusters van de Goddelijke Voorzienig-
heid in Tegelen). Zij begonnen respectievelijk 15 en 18 
jaar geleden als bestuursleden van de Stichting Dien-
stencentrum Kloosterarchieven, destijds gevestigd bij 
het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. In 
2002 werd voor de exploitatie van het Erfgoedcentrum 
in Sint Agatha een nieuwe stichting opgericht: Stich-
ting Erfgoed Nederlands Kloosterleven. De besturen 
van beide stichtingen (die eind dit jaar zullen fuseren) 
vormden van meet af aan een personele unie. Zo ston-
den pater Rademaker en zuster Jans aan de wieg van 
het Erfgoedcentrum, dat veel aan hun inzet en betrok-
kenheid te danken heeft. Met een uitstapje naar Ra-
venstein werd een lange periode van plezierige samen-
werking afgesloten en werd nog eens teruggekeken 
naar alles wat er in die tijd gebeurd is. 
 Het voorzitterschap van de Stichting Erfgoed Ne-
derlands Kloosterleven is overgenomen door zus-
ter Margriet van der Vliet (Franciscanessen van 
Roosendaal). Als nieuw bestuurslid trad toe mw. Lidy 
Verdegaal. 

Uitstapje van bestuursleden en toezichthouders



Uit de collectie

Stemmen van de zusters Augustinessen van Heemste-
de zijn na zestig jaar weer te horen. In hun archiefkast 
in Huize Mariënheuvel lagen jarenlang vier 78-toeren-
platen. Enkele maanden geleden zijn ze herontdekt en 
tot nieuw muzikaal leven gebracht. Op de bruine pla-
tenhoezen is met de hand geschreven: ‘Klein Brevier. 
Heemstede. Hollands’. In het draaitafelhoekje op de 
zolder van het Erfgoedcentrum werden de platen be-
luisterd en overgezet op een CD, waarbij tegelijkertijd 
de weergavekwaliteit werd verbeterd. Op één kant 
van een 78-toerenplaat werd drieënhalve minuut ge-
luid geperst. In totaal horen we de zusters 28 minuten 
reciteren.
De aanduiding ‘Klein Brevier’ op de hoes deed vermoe-
den dat er een verband was met een publicatie onder 
diezelfde titel: het beknopt Romeins brevier in Neder-
landse vertaling, verzorgd door pater Th. Stallaert cssr 
en de Norbertijnen van de Abdij van Berne, versche-
nen in 1950 bij Uitgeverij J.H. Gottmer. En ja hoor, na 
het beluisteren was het snel duidelijk dat het ging om 
een opname van de metten en de lauden van het feest 
van Augustinus (28 augustus). Blijkens de tekst op het 
platenetiket werden de opnamen gemaakt door Studio 
Acoustical te Apeldoorn. Met welk doel? In elk geval 
niet voor commerciële doeleinden, maar wellicht als 
voorbeeld voor de verschillende huizen van de con-
gregatie. In 1952 verspreidde uitgeverij Gottmer een 
brochuurtje met reacties van kloosterlingen die het 
Klein Brevier waren gaan gebruiken. Daarin is een brief 
opgenomen van E. Stolwijk, de priester-directeur van 
de congregatie. Hij schrijft op 3 mei 1952 dat het Klein 
Brevier tweeënhalve maand geleden in alle huizen van 
de congregatie werd ingevoerd, alom tot grote voldoe-
ning en tevredenheid. De invoering wordt beschouwd 
“als een groot geestelijk goed voor onze zusters”. De 
aanschafkosten waren volgens Stolwijk niet gering ge-
weest, maar die grote uitgave was volkomen verant-
woord gebleken.
De Augustinessen van Heemstede hadden, even-
als veel andere actieve congregaties, tot dan toe het 
Latijnse Maria-Officie gebruikt, dat in de keuze van 
teksten veel beperkter was dan het brevier zoals dat 
door de contemplatieve religieuzen werd gebeden. De 
overgang naar het Klein Brevier bood de zusters meer 
afwisseling en meer betrokkenheid bij de liturgie van 
het kerkelijk jaar. De overgang naar het Nederlands 
was een belangrijke stap. Het Tweede Vaticaans 

Concilie zou de landstaal in de parochiekerken bren-
gen, maar in kloosterkerken klonk het Nederlands al 
eerder. Reeds in 1934 verzorgden de zusters Kanun-
nikessen van het H. Graf een Nederlandse vertaling 
van het brevier. De Augustinessen van Sint Monica 
werden in dat jaar opgericht en zijn deze vertaling 
meteen gaan gebruiken. Het Klein Brevier werd al snel 
in heel veel kloosters gebruikt, zowel in Nederland als 
daarbuiten, door vertalingen in het Frans, Engels, Ita-
liaans en Duits. In het voorwoord van 
de Franse uitgave (1955) is te lezen 
dat maar liefst 20.000 van 
de 27.000 Nederlandse 
actieve zusters in-
middels baden uit 
het Klein Brevier. De 
stemmen van enke-
len van hen zijn op de 
78-toerenplaten be-
waard gebleven en 
nog steeds te horen.  
> Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal

��  Op 2 april namen drie medewerkers van het Erf-
goedcentrum deel aan een cursus Bedrijfshulpver-
lening.
��  Op 3 april kwamen aanvullingen binnen op het ar-

chief van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën.
��  Op 11 april nam Marga Arendsen deel aan een eer-

ste overleg over een tentoonstelling bij gelegen-
heid van het vijfde eeuwfeest van de geboortedag 
van Teresa van Avila in 2015. 
��  Op dezelfde dag vond ’s avonds in samenwerking 

met Biblioplus een lezing plaats over de heden-
daagse crisis onder de titel ‘Moeten wij verande-
ren?’
��  Op 18 mei brachten bestuursleden en archiefmede-

werkers van de Lazaristen een bezoek aan het Erf-
goedcentrum om te overleggen over de toekomstig 
bestemming van hun archief, dat afgelopen jaar in 
Sint Agatha werd geïnventariseerd. 
��  Op 22 april kwamen alle vrijwilligers bijeen die 

betrokken zijn bij de seizoensopenstelling van het 
Erfgoedcentrum, van 1 mei tot eind oktober.
��  Op 25 april woonde Otto Lankhorst in Leiden 

een bijeenkomst bij van het Platform Particuliere 



Archieven over archiefmateriaal betreffende Indo-
nesië. 
��  Op 1 mei was de eerste werkdag van Chris Dols, die 

als archivaris het team versterkt. 
��  Op 2 mei namen hij en Marga Arendsen in Nijme-

gen deel aan een brainstormmiddag over het KDC 
op langere termijn. 
��  Op 7 mei vond de jaarlijkse Archivarissendag 

plaats, waarbij verschillende deelnemers aanvul-
lingen meebrachten op hun archieven. 
��  Op 14 mei en 3 juni brachten bestuursleden van de 

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Sit-
tard een kennismakingsbezoek aan het Erfgoed-
centrum. 
��  Op 16 en 23 mei kwamen aanvullingen binnen op 

het archief van de Salesianen.
��  Op 17 mei trad medewerker Caspar van den Berg in 

het huwelijk met Josephine Hermans.
��  Op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag, gaf de 

zanggroep Sonabile uit Nijmegen een concert in de 
kloosterkerk. 
��  Op 23 mei bezochten internationale bestuursleden 

van de Franciscanessen van Veghel het Erfgoed-
centrum. 
��  Op 24 mei namen bestuur en Participantenraad af-

scheid van bestuursleden Cor Rademaker sscc en 
zuster Henrica Jans. 
��  Op 28 mei vond de eerste bijeenkomst plaats rond 

een studie naar de herbestemming van gebouwde-
len op het kloosterterrein. 
��  Op 31 mei gaf de Duitse zanggroep Coro Piccolo een 

concert in de kloosterkerk. 

��  Op 7 juni woonde Otto Lankhorst in Heerlen de 
presentatie bij van het boek Met de minsten der 
 Mijnen, een geschiedschrijving door Gabriëlle Dor-
ren over de Kleine Zusters van de H. Joseph. 
��  Op 9 juni vond in Sint Agatha een voorbereidings-

dag plaats van jongeren die in juli de Wereldjonge-
rendagen bezoeken in Brazilië. 
��  Op 13 juni brachten de Medische Missiezusters 

en hun Vriendenkring archiefmateriaal naar Sint 
 Agatha. 
��  Op 18 juni werd het archiefmateriaal van de Fran-

ciscanessen van Bergen op Zoom overgebracht 
naar Sint Agatha. 
��  Op 26 juni was Marga Arendsen aanwezig bij een 

informatiebijeenkomst in verband met de aanwij-
zing van het H. Hartbeeld van het klooster als ge-
meentelijk monument. 
��  In het tweede kwartaal telden we 65 bezoekers in 

de studiezaal en 550 andere personen die groeps-
gewijs of individueel het centrum bezochten.  

Een huwelijk vanuit het klooster

Op weg naar de Wereldjongerendagen
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