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Kroniek Sint Agatha
20e jaargang • zomer 2022

Ten Geleide

Sommigen van u hebben al gevraagd naar de volgende 
Kroniek, die tot nu toe ieder kwartaal uitkwam. Met ingang 
van 2022 publiceren we de Kroniek Sint Agatha tweemaal per 
jaar, maar wel met een extra pagina. Daarnaast verschijnt 
enkele keren per jaar de digitale nieuwbrief van klooster 
en Erfgoedcentrum, waarop u zich kunt abonneren via 
www.kloostersintagatha.nl. In deze Kroniek leest u over 
ontwikkelingen in het afgelopen halve jaar. Sinds in de loop van 
februari de coronamaatregelen zijn vervallen, functioneert het 
Erfgoedcentrum weer met alle activiteiten en medewerkers.

Actie voor de oude muren

Jongerenkoren zongen tijdens de liturgie in de jaren 
1970 het lied “Muren moeten vallen, zoals eens bij Je-
richo.” Het verwees naar een bekend verhaal uit het 
Bijbelboek Jozua. Muren hebben soms een bedenkelijk 
imago, zoals de Berlijnse muur, de Chinese muur of de 
‘muur van Trump’ tussen de Verenigde Staten en Mexi-
co. Die muren worden geassocieerd met scheidslijnen, 
met strijd en met het buitensluiten van mensen. Ver-
reweg de meeste muren dienen echter ter beschutting 
en leveren een positieve bijdrage aan het welzijn van 
mensen. Dit geldt ook voor de fraaie kloostermuren in 
Sint Agatha, waarvan we hopen dat ze juist niet verder 
zullen omvallen! Het woord ‘klooster’ betekent letter-
lijk ‘een besloten plaats’. De beschermende muren zijn 

voor Klooster Sint Agatha onderdeel van de identiteit.
 De betekenis van kloostermuren heeft zich in de 
loop van de tijd ontwikkeld. Een tijd lang was in het 
kerkelijk denken sprake van een afwijzende houding 
ten aanzien van ‘de wereld’. Kloostermuren stonden 
pal voor de ‘betere levenswijze’ van degenen die daar-
binnen verbleven. Nu wordt echter naar de stilte en 
bezinning binnen kloostermuren anders gekeken. Het 
zijn aspecten van het menselijk bestaan, waaraan de 
een meer behoefte heeft dan de ander, maar die mo-
menteel in veel drukke levens gemist en gezocht wor-
den. Klooster Sint Agatha is een ommuurde stilteplek, 
dagelijks toegankelijk voor bewoners en bezoekers. 
 Wat moet er met die muren gebeuren willen ze 
overeind blijven staan? Er is aan de muren lang niets 
gedaan; het onderhoud van bewoonde gebouwdelen 

	� Op 16 februari kwamen 60 meter aanvullingen bin-
nen op het archief van de Zuster van Liefde (Til-
burg), die in Sint Agatha geïnventariseerd zullen 
worden. 
	� Op 17 februari was Marga Arendsen 25 jaar in 

dienst, wat in klein gezelschap gevierd kon wor-
den. Bij de geschenken was een concert van Hol-
land Baroque in de kloosterkerk, waarvan jubilaris 
en medewerkers van het Erfgoedcentrum op 1 juni 
hebben genoten. 
	� Op 23 februari haalden we een 16e-eeuwse eiken-

houten kloosterlezenaar op, geschonken door Mu-
seum Rotterdam
	� Op 3 maart ontvingen we bestuursleden en archi-

varissen van de Dochters van Maria en Joseph. 
	� Op 4 maart werd het archief van de Dochters der 

Liefde gebracht. 
	� Op 9 maart werd de schade van de februaristormen 

aan de daken hersteld. 

	� Op 16 maart ontvingen we 80 basisschool leerlin-
gen uit Bemmel voor een kennismaking met kloos-
terleven en met historische onderzoek. 
	� Op 23 maart woonde Marga Arendsen een bijeen-

komsten bij over een mogelijk vervolg van de sa-
menwerking tijdens 2021 Brabants Kloosterjaar. 
	� Op 28 maart hadden de collectiemedewerkers een 

cursusdag over de webversie van het collectiebe-
heersysteem Mais Flexis. 
	� Op 31 maart verzorgde Marga Arendsen een bij-

drage aan een webinar over kloostertuinen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
	� Ter voorbereiding van het zomerseizoen waren 

er op 1 en 8 april bijeenkomsten met vrijwilligers: 
gastvrouwen/gastheren en rondleiders. Op 14 april 
bezocht Carli van den Berg een bijeenkomst van 
het Regionaal Bureau Toerisme. 
	� Op 7 april bezochten de generale overste, generale 

econoom en Nederlandse bestuursleden van de Ur-
sulinen van de Romeinse Unie het Erfgoedcentrum. 
	� Op 12 en 26 april plantten de tuinvrijwilligers sa-

men met hovenier Luuk Heurkens de Semper Vi-
rens in, het laatste onderdeel van het herstel van 
de kloostertuin. 
	� Op Tweede Paasdag 18 april begon de zomeropen-

stelling van klooster en Erfgoedcentrum. Tot eind 
oktober zijn op woensdag, donderdag, vrijdag en 
zondag tussen 12.00 en 17.00 uur de tentoonstel-
ling, kerk, tuin en horeca toegankelijk. Op de vrij-
dagen is er om 14.00 uur een inlooprondleiding. 
	� Op 6 mei arriveerde archiefmateriaal van de Au-

gustinessen van Heemstede ter inventarisatie. 
	� Op 10 en 11 mei organiseerden de archivarissen 

Guus van Gurp en Susan Scherpenisse bijeenkom-
sten voor de kloosterarchivarissen. Op beide dagen 
volgden 10 tot 15 personen workshops over waarde-
ring en selectie, het economaatsarchief, digitalise-
ring, audiovisueel materiaal en persoonsdossiers. 
	� Op zondag 15 mei bezochten ruim 300 mensen het 

klooster i.v.m. het Plattelandsrondje Land van Cuijk, 
Open kloosterdag en een concert in de kloosterkerk. 

tentoonstelling met onder meer boekbanden van 
zijn hand.
	� Op 13 juni bezochten Susan Scherpenisse en Gaby 

Heusschen in Alkmaar de archiefdagen van KVAN, 
de landelijke vereniging van archivarissen. 
	� Op 14 juni was er overleg met een medewerker van 

BHIC over de presentatie van filmmateriaal via 
Brabant in Beelden. 
	� Op 20 juni startte muziekhistorica Lynda Sayce 

namens Alamire Foundation (Leuven) met de pro-
fessionele digitalisering van vijf handschriften met 
muzieknotatie uit de oude bibliotheek van Sint 
Agatha, waaronder het Graduale van Kruisheer Jo-
hannes van Deventer. 
	� In de afgelopen maanden telden we 114 studiezaal-

bezoekers, kwamen 248 verzoeken om informatie 
binnen, werden 300 personen rondgeleid en waren 
er 1.800 individuele bezoekers voor tentoonstelling 
en bezoekerscentrum.

Holland Baroque in de kloosterkerk

	� Op 17 mei was er een kennismakingsbezoek van 
twee medewerkers van het Brabants Historisch In-
formatiecentrum (BHIC). 
	� Op 18 mei arriveerde het archief van de Kleine Zus-

ters van de H. Joseph. 
	� Op 19 mei haalden Gaby Heusschen, Martin Ver-

meulen en Jos van Summeren een omvangrijke 
voorwerpencollectie op bij het klooster van de On-
geschoeide Karmel in Oirschot. 
	� Op 20 mei onderzochten bestuurslid Johan Ooster-

man en twee restauratoren de handschriftencol-
lectie uit het klooster Frenswegen, die zich sinds 
begin vorige eeuw in Sint Agatha bevindt, met het 
oog op conservering. 
	� Op 24 mei gaf Johan Oosterman in Sint Agatha een 

cursus erfgoedbeheer aan studenten van de Rad-
boud Universiteit. Dezelfde dag vernamen we dat 
onze collega Guus van Gurp vader was geworden. 
	� Op 2 juni werd in Parijs een tentoonstelling geopend 

met kunstboekbanden van broeder Edgard Claes. 
Voor deze gelegenheid werd ook zijn verzameld 
werk gepubliceerd. In 2023 is er in Sint Agatha een 

Aankomst archief Kleine Zusters vd H. Joseph De aanplant in de Semper Virens

Kloostermuur oost Kloostermuur west

Workshop economaatsarchief

Fondswerving kloostermuren



De meeste geestelijke ruikers zijn terug te vinden in 
zusterarchieven. Tussen de felicitaties aan het 100-ja-
rige moederhuis in het archief van de Zusters van Lief-
de uit Tilburg bevinden zich enkele ruikers. De Ursuli-
nen van Bergen ontvingen van pensionaatskinderen 
een zelfgemaakte ruiker. In het in 2013 verschenen 
boek Met de Minste der Mijnen over de Kleine Zusters 
van de H.  Joseph is zelfs een facsimile van een ruiker 
opgenomen. Bij de mannen is alleen in het archief van 
de Salesianen van Don Bosco een mooi versierde ruiker 
te vinden. De gemaakte offers door medebroeders wa-
ren niet gering: 250 H. Communies, 55 H. Missen, 270 
Bezoekjes aan het H.  Sacrament, 180 Rozenhoedjes, 
50 schietgebedjes en 28 novenen. Baas boven baas: de 
Ursulinen van de Romeinse Unie brachten ter gelegen-
heid van het eeuwfeest van de Jezuïeten in Nederland, 
in mei 1941, meer dan een half miljoen H. Missen, H. 
Communies, ‘actes van deugd’ en andere geestelijke 
geschenken bij elkaar. 
 Maar het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om 
de gedachte. Dat wil ik tenminste graag teruglezen in 
Introduction à la vie dévote (oftewel Philothea) waarin de 
term geestelijke ruiker voor het eerst wordt gebruikt. 
In dit in 1609 verschenen werk van de H. Franciscus 
van Sales schrijft hij: Een kleine morgenmeditatie, bui-
ten of in een gewijde ruimte, kan een fris en sprankelend 
begin zijn van een drukke dag; er blijft altijd wel iets van 
in je geest rondzingen. Ik noemde dat graag “een geeste-
lijke ruiker”. Denk daarbij aan een bloem in je knoopsgat 
waarvan je tussen de bedrijven door de geur en de kleur 
gewaarwordt.

Hoe kloosterlijk onze 
jubilaris in sommige 
dingen ook is, haar een 
geestelijke ruiker schen-
ken zou mank gaan; we 
zijn immers geen kloos-
terlingen. Wel zijn we in 
de gelukkige omstan-
digheid zuster Margriet 
van der Vliet als onze 
bestuursvoorzitter te 
hebben. Zij reikte ons de 
zeer toepasselijke term 
‘feestelijke ruiker’ aan. 
En dat is het, ondanks 
de bescheiden vorm 
van het feest, zeker ge-
worden! Bestuursleden, 

Uit de collectie

Sinds de laatste keer dat u de Kroniek ontving, is er in 
Sint Agatha een 25-jarig dienstverband gevierd. Dit 
feit is u waarschijnlijk ontgaan, maar dat ligt niet aan 
u, beste lezer. De jubilaris zelf stak daar, in alle be-
scheidenheid, een stokje voor, geholpen door Vrouwe 
Corona.
 Toch wilden we deze mijlpaal niet zomaar voorbij 
laten gaan. Tijdens een overlegmoment over de vraag 
hoe we die op passende wijze konden vieren, kwamen 
allerlei ideeën voorbij: een speciale editie van de Kro-
niek? Een ludiek toneelstuk? Een vriendenboek(je)? 
‘Kloosterlijk’ is het woord dat buitenstaanders wel-
eens gebruiken voor de feestelijkheden van het Erf-
goedcentrum. De vergelijking is zo gek nog niet. In de 
collecties van het centrum is goed te zien dat kloosters 
een feest niet schuwden: foto’s van toneelstukjes voor 
jubilerende oversten en kloosters, zilveren en gouden 
attributen voor kloosterjubilea, zelfgemaakte boek-
werken met gedichten en liedjes, speciale menukaar-
ten én ‘geestelijke ruikers’.
 Toen ik dat laatste als idee opperde, zorgde dat 
voor blanco blikken bij de collega’s. Een geestelijke 
ruiker? In de collecties van het Erfgoedcentrum zijn er 
verschillende aanwezig: zelf vervaardigde, in de regel 
prachtig versierde, schriftelijke ‘boeketten’ van onder 
andere H. Missen, Weesgegroetjes, Rozenhoedjes, 
bezoekjes aan het H. Sacrament, oefeningen van ver-
sterving en/of gezangen, toegewijd aan een jubileren-
de medezuster of confrater. 

collega’s, oud-collega’s en (oud-)vrijwilligers werden 
uitgenodigd de jubilaris in het zonnetje te zetten. 
Broeder Edgard Claes o.s.c. bond de bijdragen in een 
stijlvolle band bijeen. Ter illustratie van wat een gees-
telijke ruiker - én een feestelijke ruiker – beoogt, tot 
slot een regel uit een ruiker (met liedje) in het archief 
van de Missiezusters Franciscanessen van Asten: “Wij 
danken voor de lieve zorgen, waarmee u ons steeds 
hebt omringd.” Wie het onderwerp van deze dank-
baarheid is, mag u zelf invullen. > G. Heusschen

Kroniek van een half jaar

	� Op 6 januari kwamen aanvullingen binnen op het 
archief van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. 
Hart. Ook kwamen in de afgelopen maanden aan-
vullingen binnen op de archieven van de Ursulinen 
van de Romeinse Unie, de zusters Penitenten, de 
Zusters van Liefde (Tilburg), de Dominicanen, de 
Lazaristen (het zogenoemde ‘China-archief’), de 
Fraters van Utrecht en de Franciscanessen van 
Dongen.
	� In de week van 7 februari werden door medewer-

kers van Serve4U alle computers in het Erfgoed-
centrum vervangen en programmatuur en be-
standsbeheer overgezet naar een cloudoplossing. 
	� Op 14 februari ontvingen we leden van generaal en 

provinciaal bestuur van de Dochters der Liefde. 
	� Op 15 februari startte een nieuwe cursus icoon-

schilderen door Liesbeth Smulders.

heeft zich altijd sterker opgedrongen. Het gaat bij de 
390 meter lange muren om een enorme oppervlak-
te aan stenen en aan voegwerk. Verreweg de mees-
te kloostermoppen zijn er nog of kunnen hergebruikt 
worden, maar toch moeten er ook stenen worden 
bijgemaakt. Kloostermoppen zijn groter dan moder-
ne bakstenen. Bij het bakproces werden de stenen 
die dicht bij het vuur lagen harder en donkerder dan 
die aan de buitenrand van de oven lagen. Muren van 
kloostermoppen zijn dan ook gemeleerd van kleur. De 
kloostermuren in Sint Agatha zijn 1,5 steens dik en ge-
metseld in (slordig) kruisverband. Het voegwerk van 
de muren is overal in matige tot (zeer) slechte staat. 
Honderden vierkante meters moeten worden uitge-
kapt en opnieuw gevoegd. Om scheurvorming te voor-
komen, heeft de mortel een speciale samenstelling. 
Het is echt restauratiewerk. Daar waar de kloostermu-
ren ingevallen zijn, worden ze tot beperkte hoogte op-
gebouwd. We kiezen niet voor een herstelwijze waarbij 
de muren er weer als nieuw uit zullen zien, maar voor 
conserverende restauratie. Het is de bedoeling om 
verder verval tegen te gaan, terwijl de ‘tand des tijds’ 
zichtbaar blijft. 
 Het arbeidsintensieve herstelwerk van de grote 
muuroppervlaktes gaat samen met hoge kosten, waar 
geen opbrengsten tegenover staan. De financiering 
moet daarom bijna volledig plaatsvinden uit fonds-
werving. U vindt meer informatie in de bijgaande flyer. 
De toezegging van de provincie Noord-Brabant om 
70% van de kosten te willen financieren mits ook de 
rest bijeen wordt gebracht, is een fantastisch begin. 
We hopen dat de indrukwekkende muren in de komen-
de maanden voor velen aanleiding zullen zijn om ook 
een bijdrage te willen leveren. Iedere steen is er een! 
> M. Arendsen

Bezoek basisschool

We zijn erg blij dat we, nu de coronamaatregelen zijn 
opgeheven, weer bezoek kunnen ontvangen. Toch was 
het wel even wennen om op 16 maart ineens zo’n 80 
nieuwsgierige kinderen over de vloer te hebben. Op 
die dag bezochten de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van 
basisschool de Borgwal in Bemmel het Erfgoedcen-
trum en Klooster Sint Agatha.
 Het bezoek was onderdeel van een lesprogramma 
over opvoedings- en onderwijsinitiatieven door reli-
gieuzen in Nederlands-Indië. Dit programma is ont-
wikkeld door bibliothecaris Marleen Reichgelt, samen 

met historici prof. Marit Monteiro en Maaike Derksen, 
in het kader van de aan hen toegekende ‘Radboud 
 Science Award’. De Radboud Science Award wordt 
sinds 2010 jaarlijks uitgereikt aan de drie belangrijkste 
en boeiendste wetenschappelijke onderzoeksresulta-
ten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. 
Winnaars ontwikkelen samen met onderwijsexperts 
lesmateriaal voor het basisonderwijs, dat wordt ge-
bundeld in de boekenreeks ‘Wetenschappelijke door-
braken de klas in!’
 Doel van het lesprogramma was niet alleen om 
leerlingen inhoudelijk iets bij te brengen over Neder-
lands koloniale verleden, maar ook om hen kennis te 
laten maken met het vak van historicus. Daarbij mag 
een bezoek aan een archief natuurlijk niet ontbreken. 
Voor veel leerlingen was het de eerste keer dat zij een 
archief én dat zij een klooster betraden. Met veel en-
thousiasme bestormden ze de trappen naar de zolder, 
waar ze werden ontvangen met een korte introductie 
over het verleden en heden van Klooster Sint Agatha 
door Marit Monteiro, hoogleraar Cultuur- en religie-
geschiedenis, en archivaris Susan Scherpenisse. De 
leerlingen wisten al het één en ander van het kloos-
terleven en archieven en stelden scherpe vragen over 
kloosterlingen en Sint Agatha. 
 Na de introductie werden ze in verschillende groe-
pen verdeeld, die de rest van de ochtend zouden roule-
ren: één groep bezocht met vrijwilliger Theo Bögels de 
kloostertuin, één groep met vrijwilliger Marga Meier 
de kloosterkerk, en twee groepen gingen aan de slag 
met archiefmateriaal van het Sint Vincentiussgesticht 
van de Broeders van Dongen te Buitenzorg (Bogor) 
op Java. Op de tafels in de huiskamer was een selec-
tie aan stukken klaargelegd, waar de leerlingen onder 
begeleiding in mochten grasduinen. Zo konden zij zelf 

ontdekken welke bronnen allemaal beschikbaar zijn 
en waar hun nieuwsgierigheid naar uitging. Oude fo-
toalbums, jaarverslagen, brochures, tijdschriften en 
verslagen werden met meer en soms wat minder inte-
resse bekeken. De kinderen vroegen zich vaak hardop 
af wat ze zagen, wat de bladen tussen de foto’s deden, 
of wat woorden als ‘gouvernementspupil’ betekenden.
 Na het grasduinen lichtten Marit Monteiro en 
Maaike Derksen de bijbehorende opdracht toe. Groep-
jes leerlingen kregen elk een envelop met een vraag, 
een lijstje met bronnen en wat tips om ze op de goede 
weg te helpen. Aan de hand van de vragen werd het 
materiaal nauwgezetter gelezen en bekeken: wie wa-
ren eigenlijk de kinderen die in het Vincentiusgesticht 
werden opgevangen? Hoe waren ze daar terecht geko-
men? En hoe zag het dagelijks leven in zo’n instelling 
eruit? Het antwoord op deze vragen was natuurlijk 
niet één-twee-drie gevonden. Met archiefdozen vol 
gekopieerd archiefmateriaal onder hun arm verlieten 
de leerlingen en leerkrachten rond lunchtijd het kloos-
ter. Zo konden zij terug op school verder oefenen met 
het gebruik van bronnen voor het beantwoorden van 
een onderzoeksvraag. 
 Ook voor het Erfgoedcentrum was het een leuke (en 
nieuwe) ervaring om jong publiek kennis te laten ma-
ken met de geschiedenis van het Nederlandse kloos-
terleven en wegwijs te maken in onze rijke archief-
collecties. In de winter van 2022/2023 publiceert de 
Radboud Universiteit de lesmethode. We hopen daar-
na vaker basisschoolgroepen te kunnen ontvangen. 
> M. Reichgelt en S. Scherpenisse

Aankomst ‘China-archief’ Lazaristen
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De meeste geestelijke ruikers zijn terug te vinden in 
zusterarchieven. Tussen de felicitaties aan het 100-ja-
rige moederhuis in het archief van de Zusters van Lief-
de uit Tilburg bevinden zich enkele ruikers. De Ursuli-
nen van Bergen ontvingen van pensionaatskinderen 
een zelfgemaakte ruiker. In het in 2013 verschenen 
boek Met de Minste der Mijnen over de Kleine Zusters 
van de H.  Joseph is zelfs een facsimile van een ruiker 
opgenomen. Bij de mannen is alleen in het archief van 
de Salesianen van Don Bosco een mooi versierde ruiker 
te vinden. De gemaakte offers door medebroeders wa-
ren niet gering: 250 H. Communies, 55 H. Missen, 270 
Bezoekjes aan het H.  Sacrament, 180 Rozenhoedjes, 
50 schietgebedjes en 28 novenen. Baas boven baas: de 
Ursulinen van de Romeinse Unie brachten ter gelegen-
heid van het eeuwfeest van de Jezuïeten in Nederland, 
in mei 1941, meer dan een half miljoen H. Missen, H. 
Communies, ‘actes van deugd’ en andere geestelijke 
geschenken bij elkaar. 
 Maar het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om 
de gedachte. Dat wil ik tenminste graag teruglezen in 
Introduction à la vie dévote (oftewel Philothea) waarin de 
term geestelijke ruiker voor het eerst wordt gebruikt. 
In dit in 1609 verschenen werk van de H. Franciscus 
van Sales schrijft hij: Een kleine morgenmeditatie, bui-
ten of in een gewijde ruimte, kan een fris en sprankelend 
begin zijn van een drukke dag; er blijft altijd wel iets van 
in je geest rondzingen. Ik noemde dat graag “een geeste-
lijke ruiker”. Denk daarbij aan een bloem in je knoopsgat 
waarvan je tussen de bedrijven door de geur en de kleur 
gewaarwordt.

Hoe kloosterlijk onze 
jubilaris in sommige 
dingen ook is, haar een 
geestelijke ruiker schen-
ken zou mank gaan; we 
zijn immers geen kloos-
terlingen. Wel zijn we in 
de gelukkige omstan-
digheid zuster Margriet 
van der Vliet als onze 
bestuursvoorzitter te 
hebben. Zij reikte ons de 
zeer toepasselijke term 
‘feestelijke ruiker’ aan. 
En dat is het, ondanks 
de bescheiden vorm 
van het feest, zeker ge-
worden! Bestuursleden, 

Uit de collectie

Sinds de laatste keer dat u de Kroniek ontving, is er in 
Sint Agatha een 25-jarig dienstverband gevierd. Dit 
feit is u waarschijnlijk ontgaan, maar dat ligt niet aan 
u, beste lezer. De jubilaris zelf stak daar, in alle be-
scheidenheid, een stokje voor, geholpen door Vrouwe 
Corona.
 Toch wilden we deze mijlpaal niet zomaar voorbij 
laten gaan. Tijdens een overlegmoment over de vraag 
hoe we die op passende wijze konden vieren, kwamen 
allerlei ideeën voorbij: een speciale editie van de Kro-
niek? Een ludiek toneelstuk? Een vriendenboek(je)? 
‘Kloosterlijk’ is het woord dat buitenstaanders wel-
eens gebruiken voor de feestelijkheden van het Erf-
goedcentrum. De vergelijking is zo gek nog niet. In de 
collecties van het centrum is goed te zien dat kloosters 
een feest niet schuwden: foto’s van toneelstukjes voor 
jubilerende oversten en kloosters, zilveren en gouden 
attributen voor kloosterjubilea, zelfgemaakte boek-
werken met gedichten en liedjes, speciale menukaar-
ten én ‘geestelijke ruikers’.
 Toen ik dat laatste als idee opperde, zorgde dat 
voor blanco blikken bij de collega’s. Een geestelijke 
ruiker? In de collecties van het Erfgoedcentrum zijn er 
verschillende aanwezig: zelf vervaardigde, in de regel 
prachtig versierde, schriftelijke ‘boeketten’ van onder 
andere H. Missen, Weesgegroetjes, Rozenhoedjes, 
bezoekjes aan het H. Sacrament, oefeningen van ver-
sterving en/of gezangen, toegewijd aan een jubileren-
de medezuster of confrater. 

collega’s, oud-collega’s en (oud-)vrijwilligers werden 
uitgenodigd de jubilaris in het zonnetje te zetten. 
Broeder Edgard Claes o.s.c. bond de bijdragen in een 
stijlvolle band bijeen. Ter illustratie van wat een gees-
telijke ruiker - én een feestelijke ruiker – beoogt, tot 
slot een regel uit een ruiker (met liedje) in het archief 
van de Missiezusters Franciscanessen van Asten: “Wij 
danken voor de lieve zorgen, waarmee u ons steeds 
hebt omringd.” Wie het onderwerp van deze dank-
baarheid is, mag u zelf invullen. > G. Heusschen

Kroniek van een half jaar

	� Op 6 januari kwamen aanvullingen binnen op het 
archief van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. 
Hart. Ook kwamen in de afgelopen maanden aan-
vullingen binnen op de archieven van de Ursulinen 
van de Romeinse Unie, de zusters Penitenten, de 
Zusters van Liefde (Tilburg), de Dominicanen, de 
Lazaristen (het zogenoemde ‘China-archief’), de 
Fraters van Utrecht en de Franciscanessen van 
Dongen.
	� In de week van 7 februari werden door medewer-

kers van Serve4U alle computers in het Erfgoed-
centrum vervangen en programmatuur en be-
standsbeheer overgezet naar een cloudoplossing. 
	� Op 14 februari ontvingen we leden van generaal en 

provinciaal bestuur van de Dochters der Liefde. 
	� Op 15 februari startte een nieuwe cursus icoon-

schilderen door Liesbeth Smulders.

heeft zich altijd sterker opgedrongen. Het gaat bij de 
390 meter lange muren om een enorme oppervlak-
te aan stenen en aan voegwerk. Verreweg de mees-
te kloostermoppen zijn er nog of kunnen hergebruikt 
worden, maar toch moeten er ook stenen worden 
bijgemaakt. Kloostermoppen zijn groter dan moder-
ne bakstenen. Bij het bakproces werden de stenen 
die dicht bij het vuur lagen harder en donkerder dan 
die aan de buitenrand van de oven lagen. Muren van 
kloostermoppen zijn dan ook gemeleerd van kleur. De 
kloostermuren in Sint Agatha zijn 1,5 steens dik en ge-
metseld in (slordig) kruisverband. Het voegwerk van 
de muren is overal in matige tot (zeer) slechte staat. 
Honderden vierkante meters moeten worden uitge-
kapt en opnieuw gevoegd. Om scheurvorming te voor-
komen, heeft de mortel een speciale samenstelling. 
Het is echt restauratiewerk. Daar waar de kloostermu-
ren ingevallen zijn, worden ze tot beperkte hoogte op-
gebouwd. We kiezen niet voor een herstelwijze waarbij 
de muren er weer als nieuw uit zullen zien, maar voor 
conserverende restauratie. Het is de bedoeling om 
verder verval tegen te gaan, terwijl de ‘tand des tijds’ 
zichtbaar blijft. 
 Het arbeidsintensieve herstelwerk van de grote 
muuroppervlaktes gaat samen met hoge kosten, waar 
geen opbrengsten tegenover staan. De financiering 
moet daarom bijna volledig plaatsvinden uit fonds-
werving. U vindt meer informatie in de bijgaande flyer. 
De toezegging van de provincie Noord-Brabant om 
70% van de kosten te willen financieren mits ook de 
rest bijeen wordt gebracht, is een fantastisch begin. 
We hopen dat de indrukwekkende muren in de komen-
de maanden voor velen aanleiding zullen zijn om ook 
een bijdrage te willen leveren. Iedere steen is er een! 
> M. Arendsen

Bezoek basisschool

We zijn erg blij dat we, nu de coronamaatregelen zijn 
opgeheven, weer bezoek kunnen ontvangen. Toch was 
het wel even wennen om op 16 maart ineens zo’n 80 
nieuwsgierige kinderen over de vloer te hebben. Op 
die dag bezochten de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van 
basisschool de Borgwal in Bemmel het Erfgoedcen-
trum en Klooster Sint Agatha.
 Het bezoek was onderdeel van een lesprogramma 
over opvoedings- en onderwijsinitiatieven door reli-
gieuzen in Nederlands-Indië. Dit programma is ont-
wikkeld door bibliothecaris Marleen Reichgelt, samen 

met historici prof. Marit Monteiro en Maaike Derksen, 
in het kader van de aan hen toegekende ‘Radboud 
 Science Award’. De Radboud Science Award wordt 
sinds 2010 jaarlijks uitgereikt aan de drie belangrijkste 
en boeiendste wetenschappelijke onderzoeksresulta-
ten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. 
Winnaars ontwikkelen samen met onderwijsexperts 
lesmateriaal voor het basisonderwijs, dat wordt ge-
bundeld in de boekenreeks ‘Wetenschappelijke door-
braken de klas in!’
 Doel van het lesprogramma was niet alleen om 
leerlingen inhoudelijk iets bij te brengen over Neder-
lands koloniale verleden, maar ook om hen kennis te 
laten maken met het vak van historicus. Daarbij mag 
een bezoek aan een archief natuurlijk niet ontbreken. 
Voor veel leerlingen was het de eerste keer dat zij een 
archief én dat zij een klooster betraden. Met veel en-
thousiasme bestormden ze de trappen naar de zolder, 
waar ze werden ontvangen met een korte introductie 
over het verleden en heden van Klooster Sint Agatha 
door Marit Monteiro, hoogleraar Cultuur- en religie-
geschiedenis, en archivaris Susan Scherpenisse. De 
leerlingen wisten al het één en ander van het kloos-
terleven en archieven en stelden scherpe vragen over 
kloosterlingen en Sint Agatha. 
 Na de introductie werden ze in verschillende groe-
pen verdeeld, die de rest van de ochtend zouden roule-
ren: één groep bezocht met vrijwilliger Theo Bögels de 
kloostertuin, één groep met vrijwilliger Marga Meier 
de kloosterkerk, en twee groepen gingen aan de slag 
met archiefmateriaal van het Sint Vincentiussgesticht 
van de Broeders van Dongen te Buitenzorg (Bogor) 
op Java. Op de tafels in de huiskamer was een selec-
tie aan stukken klaargelegd, waar de leerlingen onder 
begeleiding in mochten grasduinen. Zo konden zij zelf 

ontdekken welke bronnen allemaal beschikbaar zijn 
en waar hun nieuwsgierigheid naar uitging. Oude fo-
toalbums, jaarverslagen, brochures, tijdschriften en 
verslagen werden met meer en soms wat minder inte-
resse bekeken. De kinderen vroegen zich vaak hardop 
af wat ze zagen, wat de bladen tussen de foto’s deden, 
of wat woorden als ‘gouvernementspupil’ betekenden.
 Na het grasduinen lichtten Marit Monteiro en 
Maaike Derksen de bijbehorende opdracht toe. Groep-
jes leerlingen kregen elk een envelop met een vraag, 
een lijstje met bronnen en wat tips om ze op de goede 
weg te helpen. Aan de hand van de vragen werd het 
materiaal nauwgezetter gelezen en bekeken: wie wa-
ren eigenlijk de kinderen die in het Vincentiusgesticht 
werden opgevangen? Hoe waren ze daar terecht geko-
men? En hoe zag het dagelijks leven in zo’n instelling 
eruit? Het antwoord op deze vragen was natuurlijk 
niet één-twee-drie gevonden. Met archiefdozen vol 
gekopieerd archiefmateriaal onder hun arm verlieten 
de leerlingen en leerkrachten rond lunchtijd het kloos-
ter. Zo konden zij terug op school verder oefenen met 
het gebruik van bronnen voor het beantwoorden van 
een onderzoeksvraag. 
 Ook voor het Erfgoedcentrum was het een leuke (en 
nieuwe) ervaring om jong publiek kennis te laten ma-
ken met de geschiedenis van het Nederlandse kloos-
terleven en wegwijs te maken in onze rijke archief-
collecties. In de winter van 2022/2023 publiceert de 
Radboud Universiteit de lesmethode. We hopen daar-
na vaker basisschoolgroepen te kunnen ontvangen. 
> M. Reichgelt en S. Scherpenisse

Aankomst ‘China-archief’ Lazaristen
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De meeste geestelijke ruikers zijn terug te vinden in 
zusterarchieven. Tussen de felicitaties aan het 100-ja-
rige moederhuis in het archief van de Zusters van Lief-
de uit Tilburg bevinden zich enkele ruikers. De Ursuli-
nen van Bergen ontvingen van pensionaatskinderen 
een zelfgemaakte ruiker. In het in 2013 verschenen 
boek Met de Minste der Mijnen over de Kleine Zusters 
van de H.  Joseph is zelfs een facsimile van een ruiker 
opgenomen. Bij de mannen is alleen in het archief van 
de Salesianen van Don Bosco een mooi versierde ruiker 
te vinden. De gemaakte offers door medebroeders wa-
ren niet gering: 250 H. Communies, 55 H. Missen, 270 
Bezoekjes aan het H.  Sacrament, 180 Rozenhoedjes, 
50 schietgebedjes en 28 novenen. Baas boven baas: de 
Ursulinen van de Romeinse Unie brachten ter gelegen-
heid van het eeuwfeest van de Jezuïeten in Nederland, 
in mei 1941, meer dan een half miljoen H. Missen, H. 
Communies, ‘actes van deugd’ en andere geestelijke 
geschenken bij elkaar. 
 Maar het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om 
de gedachte. Dat wil ik tenminste graag teruglezen in 
Introduction à la vie dévote (oftewel Philothea) waarin de 
term geestelijke ruiker voor het eerst wordt gebruikt. 
In dit in 1609 verschenen werk van de H. Franciscus 
van Sales schrijft hij: Een kleine morgenmeditatie, bui-
ten of in een gewijde ruimte, kan een fris en sprankelend 
begin zijn van een drukke dag; er blijft altijd wel iets van 
in je geest rondzingen. Ik noemde dat graag “een geeste-
lijke ruiker”. Denk daarbij aan een bloem in je knoopsgat 
waarvan je tussen de bedrijven door de geur en de kleur 
gewaarwordt.

Hoe kloosterlijk onze 
jubilaris in sommige 
dingen ook is, haar een 
geestelijke ruiker schen-
ken zou mank gaan; we 
zijn immers geen kloos-
terlingen. Wel zijn we in 
de gelukkige omstan-
digheid zuster Margriet 
van der Vliet als onze 
bestuursvoorzitter te 
hebben. Zij reikte ons de 
zeer toepasselijke term 
‘feestelijke ruiker’ aan. 
En dat is het, ondanks 
de bescheiden vorm 
van het feest, zeker ge-
worden! Bestuursleden, 

Uit de collectie

Sinds de laatste keer dat u de Kroniek ontving, is er in 
Sint Agatha een 25-jarig dienstverband gevierd. Dit 
feit is u waarschijnlijk ontgaan, maar dat ligt niet aan 
u, beste lezer. De jubilaris zelf stak daar, in alle be-
scheidenheid, een stokje voor, geholpen door Vrouwe 
Corona.
 Toch wilden we deze mijlpaal niet zomaar voorbij 
laten gaan. Tijdens een overlegmoment over de vraag 
hoe we die op passende wijze konden vieren, kwamen 
allerlei ideeën voorbij: een speciale editie van de Kro-
niek? Een ludiek toneelstuk? Een vriendenboek(je)? 
‘Kloosterlijk’ is het woord dat buitenstaanders wel-
eens gebruiken voor de feestelijkheden van het Erf-
goedcentrum. De vergelijking is zo gek nog niet. In de 
collecties van het centrum is goed te zien dat kloosters 
een feest niet schuwden: foto’s van toneelstukjes voor 
jubilerende oversten en kloosters, zilveren en gouden 
attributen voor kloosterjubilea, zelfgemaakte boek-
werken met gedichten en liedjes, speciale menukaar-
ten én ‘geestelijke ruikers’.
 Toen ik dat laatste als idee opperde, zorgde dat 
voor blanco blikken bij de collega’s. Een geestelijke 
ruiker? In de collecties van het Erfgoedcentrum zijn er 
verschillende aanwezig: zelf vervaardigde, in de regel 
prachtig versierde, schriftelijke ‘boeketten’ van onder 
andere H. Missen, Weesgegroetjes, Rozenhoedjes, 
bezoekjes aan het H. Sacrament, oefeningen van ver-
sterving en/of gezangen, toegewijd aan een jubileren-
de medezuster of confrater. 

collega’s, oud-collega’s en (oud-)vrijwilligers werden 
uitgenodigd de jubilaris in het zonnetje te zetten. 
Broeder Edgard Claes o.s.c. bond de bijdragen in een 
stijlvolle band bijeen. Ter illustratie van wat een gees-
telijke ruiker - én een feestelijke ruiker – beoogt, tot 
slot een regel uit een ruiker (met liedje) in het archief 
van de Missiezusters Franciscanessen van Asten: “Wij 
danken voor de lieve zorgen, waarmee u ons steeds 
hebt omringd.” Wie het onderwerp van deze dank-
baarheid is, mag u zelf invullen. > G. Heusschen

Kroniek van een half jaar

	� Op 6 januari kwamen aanvullingen binnen op het 
archief van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. 
Hart. Ook kwamen in de afgelopen maanden aan-
vullingen binnen op de archieven van de Ursulinen 
van de Romeinse Unie, de zusters Penitenten, de 
Zusters van Liefde (Tilburg), de Dominicanen, de 
Lazaristen (het zogenoemde ‘China-archief’), de 
Fraters van Utrecht en de Franciscanessen van 
Dongen.
	� In de week van 7 februari werden door medewer-

kers van Serve4U alle computers in het Erfgoed-
centrum vervangen en programmatuur en be-
standsbeheer overgezet naar een cloudoplossing. 
	� Op 14 februari ontvingen we leden van generaal en 

provinciaal bestuur van de Dochters der Liefde. 
	� Op 15 februari startte een nieuwe cursus icoon-

schilderen door Liesbeth Smulders.

heeft zich altijd sterker opgedrongen. Het gaat bij de 
390 meter lange muren om een enorme oppervlak-
te aan stenen en aan voegwerk. Verreweg de mees-
te kloostermoppen zijn er nog of kunnen hergebruikt 
worden, maar toch moeten er ook stenen worden 
bijgemaakt. Kloostermoppen zijn groter dan moder-
ne bakstenen. Bij het bakproces werden de stenen 
die dicht bij het vuur lagen harder en donkerder dan 
die aan de buitenrand van de oven lagen. Muren van 
kloostermoppen zijn dan ook gemeleerd van kleur. De 
kloostermuren in Sint Agatha zijn 1,5 steens dik en ge-
metseld in (slordig) kruisverband. Het voegwerk van 
de muren is overal in matige tot (zeer) slechte staat. 
Honderden vierkante meters moeten worden uitge-
kapt en opnieuw gevoegd. Om scheurvorming te voor-
komen, heeft de mortel een speciale samenstelling. 
Het is echt restauratiewerk. Daar waar de kloostermu-
ren ingevallen zijn, worden ze tot beperkte hoogte op-
gebouwd. We kiezen niet voor een herstelwijze waarbij 
de muren er weer als nieuw uit zullen zien, maar voor 
conserverende restauratie. Het is de bedoeling om 
verder verval tegen te gaan, terwijl de ‘tand des tijds’ 
zichtbaar blijft. 
 Het arbeidsintensieve herstelwerk van de grote 
muuroppervlaktes gaat samen met hoge kosten, waar 
geen opbrengsten tegenover staan. De financiering 
moet daarom bijna volledig plaatsvinden uit fonds-
werving. U vindt meer informatie in de bijgaande flyer. 
De toezegging van de provincie Noord-Brabant om 
70% van de kosten te willen financieren mits ook de 
rest bijeen wordt gebracht, is een fantastisch begin. 
We hopen dat de indrukwekkende muren in de komen-
de maanden voor velen aanleiding zullen zijn om ook 
een bijdrage te willen leveren. Iedere steen is er een! 
> M. Arendsen

Bezoek basisschool

We zijn erg blij dat we, nu de coronamaatregelen zijn 
opgeheven, weer bezoek kunnen ontvangen. Toch was 
het wel even wennen om op 16 maart ineens zo’n 80 
nieuwsgierige kinderen over de vloer te hebben. Op 
die dag bezochten de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van 
basisschool de Borgwal in Bemmel het Erfgoedcen-
trum en Klooster Sint Agatha.
 Het bezoek was onderdeel van een lesprogramma 
over opvoedings- en onderwijsinitiatieven door reli-
gieuzen in Nederlands-Indië. Dit programma is ont-
wikkeld door bibliothecaris Marleen Reichgelt, samen 

met historici prof. Marit Monteiro en Maaike Derksen, 
in het kader van de aan hen toegekende ‘Radboud 
 Science Award’. De Radboud Science Award wordt 
sinds 2010 jaarlijks uitgereikt aan de drie belangrijkste 
en boeiendste wetenschappelijke onderzoeksresulta-
ten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. 
Winnaars ontwikkelen samen met onderwijsexperts 
lesmateriaal voor het basisonderwijs, dat wordt ge-
bundeld in de boekenreeks ‘Wetenschappelijke door-
braken de klas in!’
 Doel van het lesprogramma was niet alleen om 
leerlingen inhoudelijk iets bij te brengen over Neder-
lands koloniale verleden, maar ook om hen kennis te 
laten maken met het vak van historicus. Daarbij mag 
een bezoek aan een archief natuurlijk niet ontbreken. 
Voor veel leerlingen was het de eerste keer dat zij een 
archief én dat zij een klooster betraden. Met veel en-
thousiasme bestormden ze de trappen naar de zolder, 
waar ze werden ontvangen met een korte introductie 
over het verleden en heden van Klooster Sint Agatha 
door Marit Monteiro, hoogleraar Cultuur- en religie-
geschiedenis, en archivaris Susan Scherpenisse. De 
leerlingen wisten al het één en ander van het kloos-
terleven en archieven en stelden scherpe vragen over 
kloosterlingen en Sint Agatha. 
 Na de introductie werden ze in verschillende groe-
pen verdeeld, die de rest van de ochtend zouden roule-
ren: één groep bezocht met vrijwilliger Theo Bögels de 
kloostertuin, één groep met vrijwilliger Marga Meier 
de kloosterkerk, en twee groepen gingen aan de slag 
met archiefmateriaal van het Sint Vincentiussgesticht 
van de Broeders van Dongen te Buitenzorg (Bogor) 
op Java. Op de tafels in de huiskamer was een selec-
tie aan stukken klaargelegd, waar de leerlingen onder 
begeleiding in mochten grasduinen. Zo konden zij zelf 

ontdekken welke bronnen allemaal beschikbaar zijn 
en waar hun nieuwsgierigheid naar uitging. Oude fo-
toalbums, jaarverslagen, brochures, tijdschriften en 
verslagen werden met meer en soms wat minder inte-
resse bekeken. De kinderen vroegen zich vaak hardop 
af wat ze zagen, wat de bladen tussen de foto’s deden, 
of wat woorden als ‘gouvernementspupil’ betekenden.
 Na het grasduinen lichtten Marit Monteiro en 
Maaike Derksen de bijbehorende opdracht toe. Groep-
jes leerlingen kregen elk een envelop met een vraag, 
een lijstje met bronnen en wat tips om ze op de goede 
weg te helpen. Aan de hand van de vragen werd het 
materiaal nauwgezetter gelezen en bekeken: wie wa-
ren eigenlijk de kinderen die in het Vincentiusgesticht 
werden opgevangen? Hoe waren ze daar terecht geko-
men? En hoe zag het dagelijks leven in zo’n instelling 
eruit? Het antwoord op deze vragen was natuurlijk 
niet één-twee-drie gevonden. Met archiefdozen vol 
gekopieerd archiefmateriaal onder hun arm verlieten 
de leerlingen en leerkrachten rond lunchtijd het kloos-
ter. Zo konden zij terug op school verder oefenen met 
het gebruik van bronnen voor het beantwoorden van 
een onderzoeksvraag. 
 Ook voor het Erfgoedcentrum was het een leuke (en 
nieuwe) ervaring om jong publiek kennis te laten ma-
ken met de geschiedenis van het Nederlandse kloos-
terleven en wegwijs te maken in onze rijke archief-
collecties. In de winter van 2022/2023 publiceert de 
Radboud Universiteit de lesmethode. We hopen daar-
na vaker basisschoolgroepen te kunnen ontvangen. 
> M. Reichgelt en S. Scherpenisse

Aankomst ‘China-archief’ Lazaristen
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Ten Geleide

Het zĳ n bĳ zondere tĳ den... opnieuw zitten we veel thuis en 
worden (Kerst)bĳ eenkomsten geannuleerd. Welke verhalen 
zullen daarover in de archieven terechtkomen? In deze Kroniek 
vindt u verhalen uit eerdere tĳ den, die al in de archieven 
bewaard worden. De Kroniek verschĳ nt als dubbelnummer, 
omdat er in september te weinig tĳ d was om verhalen te 
vertellen; het jubileum van Klooster Sint Agatha en het 
Brabantse Kloosterjaar zorgden voor een drukke zomerperiode. 
We wensen u graag een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig 2022.

Een bĳ zonder Kerstverhaal

In het Erfgoedcentrum worden jaarlĳ ks nieuwe ar-
chieven ondergebracht en ontsloten. Eind 2020 bracht 
overste pater Mark-Robin Hoogland het archief van 
de Passionisten vanuit Haastrecht naar Sint Agatha. 
Het is bescheiden qua omvang, maar bevat inhoudelĳ k 
een diversiteit aan interessante onderwerpen: de bar-
re omstandigheden rond de vestiging in Mook in 1906, 
het succes van het seminarie St. Gabriël in Haastrecht, 
de missie op Kalimantan, in Bulgarĳ e en Brazilië of de 

vestiging van kloosters in Duitsland. Bĳ  het inventa-
riseren van het archiefmateriaal trok een opmerkelĳ k 
dossier al snel mĳ n aandacht. Het bevatte een dag-
vaarding van de Economische Politierechter, een brief 
aan prinses-regentes Juliana en een handvol kranten-
artikelen over de gevangenisstraf van een Passionist. 
Dit alles zou te maken hebben met een Kerstdiner, een 
koe, en een betrapping op heterdaad op de vooravond 
van Kerstmis 1947 te Haastrecht.

De kroniekschrĳ ver van de Passionisten meldt het vol-
gende: “Thans dient een pĳ nlĳ ke gebeurtenis vermeld, 
die onzen goeden naam in opspraak bracht, doordat 
bĳ na alle kranten, van welke kleur ook, er melding van 
maakten. De kopstukken waaronder zĳ  dit deden, zeg-
gen al genoeg: De koe in de kelder; Frauduleuze slachting 
in een klooster; Zwarte slachting van een geschonken koe; 
Kerstmaaltĳ d in klooster viel in duigen.”

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was het 
vleesrantsoen miniem; een oplossing daarvoor was de 
clandestiene slacht. Ook het klooster van Haastrecht 
had besloten om voor het Kerstfeest illegaal een koe te 
slachten. Voor de 110 seminaristen, van wie sommigen 
leden aan TBC, zou het extra stukje vlees bĳ  het Kerst-
diner erg welkom zĳ n. De slachting lekte echter uit.

Zuster Emmanuel van Winkel (Priorĳ  Fons Vitae) maakt een Kerststal

medezusters bespreken. Ze voelde ruimte om bĳ voor-
beeld te praten over twĳ fels en hoop rond het geloof 
en een leven na de dood. Na het eerste interview zette 
Annelies van Heĳ st de opname even stil: het was 10.00 
uur en tĳ d voor ko�  e, wat zuster Veronica helemaal 
was vergeten. > Susan Scherpenisse

Kroniek van een half jaar

 Op 6 juli brachten de Broeders van St. Joannes de 
Deo aanvullingen op hun archief. Nadat het lange 
tĳ d niet mogelĳ k was om archiefmateriaal over 
te brengen, ontvingen we in de tweede helft van 
2021 eveneens aanvullingen op de archieven van 
de Priesters van het H. Hart, de Kapucĳ nen, de 
Ongeschoeide Karmelieten en Karmelietessen, de 
Paters en de Zusters van de HH. Harten, de Missi-
onarissen van de H. Familie, de Broeders van Don-
gen, de Broeders van Maastricht, de Fraters van 
Utrecht, de Lazaristen, de KNR, de Broeders van 
Heerlen, de Congregatie van “De Voorzienigheid”, 
de Witte Zusters, de Zusters van Liefde in Tilburg, 
de Franciscanessen van de H. Elisabeth, de Do-
minicanessen van Voorschoten, de Vrouwen van 
Bethanië en de Julianazusters.

 Op 7 juli bezochten Zusters van JMJ uit India het 
Erfgoedcentrum om onderzoek te doen naar stich-
ter pater Wol¤  s.j.

 Op 8 juli vond in Sint Agatha een Summerschool
plaats georganiseerd door Radboud Erfgoed, over 
het beheren van erfgoedcollecties.

 Op 9 juli ontvingen we bestuursleden van de Zus-
ters van de Choorstraat, waarna op 13 juli het ar-
chief van de congregatie naar Sint Agatha werd 
overgebracht.

 Op 9 juli vernamen we helaas ook dat oud-mede-
werker Bert Bartelds overleed; hĳ  was meer dan 25 
jaar bĳ  het klooster betrokken.

 Op 15 juli en 8 september was er overleg met 
de Rĳ ksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de 

gemeente Cuĳ k over herbestemming van de sacris-
tie en herstel van de kloostermuren.

 Op 18 juli gaf Cappella Pratensis een concert in de 
kloosterkerk. Het water in de Maas steeg die dag 
tot aan de dĳ k naast het klooster.

 Op 20 juli en 16 september waren er vergaderingen 
met de KNR en de Brabantse kloosterjubilarissen 
in het kader van 2021 Brabants Kloosterjaar.

 Op 21 juli bezochten drie collega’s het Brabants 
Historisch Informatiecentrum om te leren van de 
werkwĳ ze bĳ  een collega archiefdienst.

 Op 22 juli brachten Simon Evers en Nita van Bergen 
van de KNR een kennismakingsbezoek aan het Erf-
goedcentrum. Op dezelfde dag was er een bezoek 
van bestuursleden van de Congregatie van de H. 
Geest.

 Op 2 augustus was de eerste werkdag van adminis-
trateur Bart Jans.

 Op 6 augustus ontvingen we broeder Christo-
phorus Goedereis, provinciaal van de Kapucĳ nen, 
voor een gedachtewisseling over hedendaagse 
kloosterprojecten.

 Op 10 augustus bezocht Marga Arendsen het ju-
bileumsymposium van de Clarissen in Megen over 
Clara van Assisi.

 Op 11 augustus ontvingen we bestuursleden van de 
Lazaristen.

 Op 13 augustus bezocht Marga Arendsen in Utrecht 
de presentatie van de geschiedschrĳ ving over de 
Vrouwen van Bethanië (Met de moed de hoop) door 
Gabriëlle Dorren.

 Op 16 augustus gaf broeder Edgard Claes in Sint 
Agatha een masterclass boekbinden aan jonge ont-
werpers, georganiseerd door Graphic Matters uit 
Breda.

 Op 8 september gingen archivarissen Guus van 
Gurp en Susan Scherpenisse naar de eerste van zes 
cursusbĳ eenkomsten Archivistiek aan de Hoge-
school van Amsterdam.

 Op 9 september was er een bezoek van de Erf-
goedinspectie in verband met objecten van de 

 Op 7 oktober was de jaarlĳ kse Participantenverga-
dering van het Erfgoedcentrum. Nadat enkele eer-
dere data moesten worden geannuleerd, was het 
een bĳ zonder prettig weerzien.

 Op 13, 20 en 27 oktober organiseerde Biblioplus 
(Openbare Bibliotheek) in het Erfgoedcentrum drie 
Socratische café’s over aan kloosterleven gerela-
teerde onderwerpen.

 Vanaf 14 oktober kwam oud-collega Olga Minkema 
verschillende keren naar het Erfgoedcentrum om 
foto’s te selecteren voor een tentoonstelling over 
de Julianazusters in Heiloo.

 Op 16 en 17 oktober vonden in de kloosterkerk vier 
uitverkochte voorstellingen plaats van een toneel-
stuk ter gelegenheid van het 650-jarig jubileum van 
Klooster Sint Agatha: Heren & Heiligen.

 Op 22 oktober gaf prof. Johan Oosterman in Sint 
Agatha aan studenten van de Radboud Uni-
versiteit een werkcollege over Middeleeuwse 
handschriften.

 Op 29 oktober vond de laatste verhuizing plaats 
van een nieuwe bewoner, waarna alle twaalf ap-
partementen die in 2020 gebouwd zĳ n, bewoond 
worden.

 Op 1 november was de eerste werkdag van archiva-
ris Katinka Fikse-Omon.

 Op 11 november werd, met een beperkt aantal be-
zoekers en een livestream, in het Erfgoedcentrum 
de geschiedschrĳ ving van Brian He¤ ernan over de 
Ongeschoeide Karmelietessen (Radicaal kloosterle-
ven) gepresenteerd, waarbĳ  Marga Arendsen een 
van de inleidingen verzorgde.

 Na 12 november werden het bezoek aan de studie-
zaal en de komst van vrĳ willigers naar het Erfgoed-
centrum opnieuw beperkt vanwege de coronasitu-
atie. De tuinvrĳ willigers bleven steeds doorwerken; 
de natuur kent geen lock down.

 Op 26 november namen vĳ f collega’s deel aan een 
cursus BHV (Bedrĳ fshulpverlening).

 Op 13 december werd, na zorgvuldige voorberei-
ding, gestart met de migratie van computerpro-
grammatuur en bestandsopslag van het Erfgoed-
centrum naar cloud-oplossingen.

 In de tweede helft van 2021 kwamen bĳ  het Erf-
goedcentrum bĳ na 300 verzoeken om informatie 
binnen en bezochten 130 onderzoekers de studie-
zaal. Er werden 585 mensen rondgeleid en 6.700 
personen bezochten op eigen gelegenheid ten-
toonstelling en bezoekerscentrum.

Bĳ eenkomst medewerkers 14 september

Kruisheren die op de lĳ st Beschermd Cultuurbezit 
Nederland staan.

 Op 13 september inspecteerde de Brabantse Monu-
mentenwacht de kloostergebouwen.

 Op 14 september was er, voor het eerst sinds lan-
ge tĳ d, een feestelĳ ke bĳ eenkomst van medewer-
kers, vrĳ willigers en bewoners van klooster en 
Erfgoedcentrum.

 Op 16 september gaf archivaris Susan Scherpenisse 
een presentatie over het Erfgoedcentrum tĳ dens 
een Zoom-event van de Catholic Archives Society. 
Eerder dit jaar namen zĳ  en collega Guus van Gurp 
deel aan digitale conferenties van het Centre for 
Catholic Studies en de Duitse Ordensarchivtagung.

 Op 19 september was er in de tuin een kloosterpick-
nick als onderdeel van 2021 Brabants Kloosterjaar.

 Op 21 september startte een nieuwe cursus iconen 
schilderen door Liesbeth Smulders.

 Op 23 september bezochten bestuursleden en ge-
nerale overste van de Paters van de HH. Harten 
het Erfgoedcentrum.

 Op dezelfde dag gaf mw. Tini Brugge een goed be-
zochte lezing over kloostertuinen.

 Op 1 oktober bezochten 100 wandelaars, betrokken 
bĳ  de organisatie van de Nĳ meegse Vierdaagse, 
het klooster als pleisterplaats op hun werkbezoek 
aan de gemeente Cuĳ k.

 Op 3 oktober gaf vocaal ensemble Cantodoro uit 
Nĳ megen een concert in de kloosterkerk.

 Op 4 oktober waren Marga Arendsen en Marleen 
Reichgelt aanwezig bĳ  een gedachtewisseling in 
museum Krona in Uden over wetenschappelĳ k on-
derzoek naar kloosters.

vleesrantsoen miniem; een oplossing daarvoor was de 

Archiefdossier met Kerstverhaal
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Kroniek Sint Agatha
20e jaargang • zomer 2022

Ten Geleide

Sommigen van u hebben al gevraagd naar de volgende 
Kroniek, die tot nu toe ieder kwartaal uitkwam. Met ingang 
van 2022 publiceren we de Kroniek Sint Agatha tweemaal per 
jaar, maar wel met een extra pagina. Daarnaast verschijnt 
enkele keren per jaar de digitale nieuwbrief van klooster 
en Erfgoedcentrum, waarop u zich kunt abonneren via 
www.kloostersintagatha.nl. In deze Kroniek leest u over 
ontwikkelingen in het afgelopen halve jaar. Sinds in de loop van 
februari de coronamaatregelen zijn vervallen, functioneert het 
Erfgoedcentrum weer met alle activiteiten en medewerkers.

Actie voor de oude muren

Jongerenkoren zongen tijdens de liturgie in de jaren 
1970 het lied “Muren moeten vallen, zoals eens bij Je-
richo.” Het verwees naar een bekend verhaal uit het 
Bijbelboek Jozua. Muren hebben soms een bedenkelijk 
imago, zoals de Berlijnse muur, de Chinese muur of de 
‘muur van Trump’ tussen de Verenigde Staten en Mexi-
co. Die muren worden geassocieerd met scheidslijnen, 
met strijd en met het buitensluiten van mensen. Ver-
reweg de meeste muren dienen echter ter beschutting 
en leveren een positieve bijdrage aan het welzijn van 
mensen. Dit geldt ook voor de fraaie kloostermuren in 
Sint Agatha, waarvan we hopen dat ze juist niet verder 
zullen omvallen! Het woord ‘klooster’ betekent letter-
lijk ‘een besloten plaats’. De beschermende muren zijn 

voor Klooster Sint Agatha onderdeel van de identiteit.
 De betekenis van kloostermuren heeft zich in de 
loop van de tijd ontwikkeld. Een tijd lang was in het 
kerkelijk denken sprake van een afwijzende houding 
ten aanzien van ‘de wereld’. Kloostermuren stonden 
pal voor de ‘betere levenswijze’ van degenen die daar-
binnen verbleven. Nu wordt echter naar de stilte en 
bezinning binnen kloostermuren anders gekeken. Het 
zijn aspecten van het menselijk bestaan, waaraan de 
een meer behoefte heeft dan de ander, maar die mo-
menteel in veel drukke levens gemist en gezocht wor-
den. Klooster Sint Agatha is een ommuurde stilteplek, 
dagelijks toegankelijk voor bewoners en bezoekers. 
 Wat moet er met die muren gebeuren willen ze 
overeind blijven staan? Er is aan de muren lang niets 
gedaan; het onderhoud van bewoonde gebouwdelen 

	� Op 16 februari kwamen 60 meter aanvullingen bin-
nen op het archief van de Zuster van Liefde (Til-
burg), die in Sint Agatha geïnventariseerd zullen 
worden. 
	� Op 17 februari was Marga Arendsen 25 jaar in 

dienst, wat in klein gezelschap gevierd kon wor-
den. Bij de geschenken was een concert van Hol-
land Baroque in de kloosterkerk, waarvan jubilaris 
en medewerkers van het Erfgoedcentrum op 1 juni 
hebben genoten. 
	� Op 23 februari haalden we een 16e-eeuwse eiken-

houten kloosterlezenaar op, geschonken door Mu-
seum Rotterdam
	� Op 3 maart ontvingen we bestuursleden en archi-

varissen van de Dochters van Maria en Joseph. 
	� Op 4 maart werd het archief van de Dochters der 

Liefde gebracht. 
	� Op 9 maart werd de schade van de februaristormen 

aan de daken hersteld. 

	� Op 16 maart ontvingen we 80 basisschool leerlin-
gen uit Bemmel voor een kennismaking met kloos-
terleven en met historische onderzoek. 
	� Op 23 maart woonde Marga Arendsen een bijeen-

komsten bij over een mogelijk vervolg van de sa-
menwerking tijdens 2021 Brabants Kloosterjaar. 
	� Op 28 maart hadden de collectiemedewerkers een 

cursusdag over de webversie van het collectiebe-
heersysteem Mais Flexis. 
	� Op 31 maart verzorgde Marga Arendsen een bij-

drage aan een webinar over kloostertuinen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
	� Ter voorbereiding van het zomerseizoen waren 

er op 1 en 8 april bijeenkomsten met vrijwilligers: 
gastvrouwen/gastheren en rondleiders. Op 14 april 
bezocht Carli van den Berg een bijeenkomst van 
het Regionaal Bureau Toerisme. 
	� Op 7 april bezochten de generale overste, generale 

econoom en Nederlandse bestuursleden van de Ur-
sulinen van de Romeinse Unie het Erfgoedcentrum. 
	� Op 12 en 26 april plantten de tuinvrijwilligers sa-

men met hovenier Luuk Heurkens de Semper Vi-
rens in, het laatste onderdeel van het herstel van 
de kloostertuin. 
	� Op Tweede Paasdag 18 april begon de zomeropen-

stelling van klooster en Erfgoedcentrum. Tot eind 
oktober zijn op woensdag, donderdag, vrijdag en 
zondag tussen 12.00 en 17.00 uur de tentoonstel-
ling, kerk, tuin en horeca toegankelijk. Op de vrij-
dagen is er om 14.00 uur een inlooprondleiding. 
	� Op 6 mei arriveerde archiefmateriaal van de Au-

gustinessen van Heemstede ter inventarisatie. 
	� Op 10 en 11 mei organiseerden de archivarissen 

Guus van Gurp en Susan Scherpenisse bijeenkom-
sten voor de kloosterarchivarissen. Op beide dagen 
volgden 10 tot 15 personen workshops over waarde-
ring en selectie, het economaatsarchief, digitalise-
ring, audiovisueel materiaal en persoonsdossiers. 
	� Op zondag 15 mei bezochten ruim 300 mensen het 

klooster i.v.m. het Plattelandsrondje Land van Cuijk, 
Open kloosterdag en een concert in de kloosterkerk. 

tentoonstelling met onder meer boekbanden van 
zijn hand.
	� Op 13 juni bezochten Susan Scherpenisse en Gaby 

Heusschen in Alkmaar de archiefdagen van KVAN, 
de landelijke vereniging van archivarissen. 
	� Op 14 juni was er overleg met een medewerker van 

BHIC over de presentatie van filmmateriaal via 
Brabant in Beelden. 
	� Op 20 juni startte muziekhistorica Lynda Sayce 

namens Alamire Foundation (Leuven) met de pro-
fessionele digitalisering van vijf handschriften met 
muzieknotatie uit de oude bibliotheek van Sint 
Agatha, waaronder het Graduale van Kruisheer Jo-
hannes van Deventer. 
	� In de afgelopen maanden telden we 114 studiezaal-

bezoekers, kwamen 248 verzoeken om informatie 
binnen, werden 300 personen rondgeleid en waren 
er 1.800 individuele bezoekers voor tentoonstelling 
en bezoekerscentrum.

Holland Baroque in de kloosterkerk

	� Op 17 mei was er een kennismakingsbezoek van 
twee medewerkers van het Brabants Historisch In-
formatiecentrum (BHIC). 
	� Op 18 mei arriveerde het archief van de Kleine Zus-

ters van de H. Joseph. 
	� Op 19 mei haalden Gaby Heusschen, Martin Ver-

meulen en Jos van Summeren een omvangrijke 
voorwerpencollectie op bij het klooster van de On-
geschoeide Karmel in Oirschot. 
	� Op 20 mei onderzochten bestuurslid Johan Ooster-

man en twee restauratoren de handschriftencol-
lectie uit het klooster Frenswegen, die zich sinds 
begin vorige eeuw in Sint Agatha bevindt, met het 
oog op conservering. 
	� Op 24 mei gaf Johan Oosterman in Sint Agatha een 

cursus erfgoedbeheer aan studenten van de Rad-
boud Universiteit. Dezelfde dag vernamen we dat 
onze collega Guus van Gurp vader was geworden. 
	� Op 2 juni werd in Parijs een tentoonstelling geopend 

met kunstboekbanden van broeder Edgard Claes. 
Voor deze gelegenheid werd ook zijn verzameld 
werk gepubliceerd. In 2023 is er in Sint Agatha een 

Aankomst archief Kleine Zusters vd H. Joseph De aanplant in de Semper Virens

Kloostermuur oost Kloostermuur west

Workshop economaatsarchief

Fondswerving kloostermuren
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