
Ten Geleide

Deze Kroniek brengt u op de hoogte van de meest 

recente gebeurtenissen in het Erfgoedcentrum voor 

Nederlands Kloosterleven te Sint Agatha.

Restauratie 
kruiswegstaties
In de vorige Kroniek was te lezen over de herinrich-

ting van de kloosterkerk. In juni vond een volgende 

stap plaats: de restauratie van de veertien kruisweg-

staties. Deze beeldgroepen van kleurrijk geschilderd 

gips zijn afgietsels van de gesneden staties in de kerk 

van de H. Jacobus de Meerdere te Zeeland, in 1893 

gemaakt door de Brabantse beeldhouwer Hendrik 

van der Geld (1838-1914). De staties zijn in 1896 

voor een bedrag van 1.750 gulden door de kruisheren 

aangekocht. Na de brand van de kerk in 1944 waren 

de staties ernstig beschadigd. Zij werden hersteld, 

maar in de loop der jaren raakten verf en gips op veel 

plaatsen opnieuw aangetast. 

Nadat de kerk aan luister won door de vervanging 

van het koorgestoelte, de kerkbanken en de nieuwe 

verlichting, viel het des te meer op dat de kruisweg-

staties aan restauratie toe waren. Laetitia Reymond, 

kunstenares en restauratrice uit Bazel, was bereid 

om het minutieuze werk ter hand te nemen. Zij kreeg 

hulp van iconenschilderes Will Verwij uit Ravenstein 

en gedurende enkele dagen van Kees van Dooren, 

medewerker van het erfgoedcentrum.

Allereerst moesten de beschadigde gedeeltes worden 

geschuurd. Daarna volgde het aanbrengen van nieu-

we stukjes gips daar waar het nodig was. Vervolgens 

werd in alle plooitjes en hoekjes het stof van het 

schuurwerk verwijderd. Ten slotte zochten de res-

tauratrices naar precies de goede kleurmenging 

voor het bijschilderen. Dit was niet altijd eenvoudig, 

temeer daar het daglicht in de kerk nogal verschil-

lend kan zijn. Juist het zoeken van de goede kleuren 

vonden beiden een mooi onderdeel van het werk. 

Het dwingt tot heel goed kijken en ontdekken dat de 

kleuren bij nader inzien toch nog net iets anders zijn. 

Precisiewerk, geduldig werk, contemplatief werk. In 

hun eigen woorden: “Je bent uren met één persoon 

van de kruisweg bezig. Je leert hem zo wel kennen en 

vertoeft met hem.” De rust waarmee het restaureren 

gebeurde, bracht ook bij toeschouwers een medita-

tieve stemming teweeg. 

Van de veertien staties wachten er nog drie die in de 

maand juli onder handen worden genomen. En dan 

zal het meer dan de moeite waard zijn om bij een 

bezoek aan de kloosterkerk langs de kruiswegstaties 

te lopen: om in het spoor van de restauratrices met 

aandacht de verschillende personen van de beeld-

groepen te bekijken en met hen te vertoeven.

> Otto S. Lankhorst

Archivarissendag 
Op dinsdag 8 juni vond de jaarlijkse archivarissen-

dag plaats. Om half elf was de grote vergaderzaal 

gevuld met ruim tachtig kloosterarchivarissen die 

vanuit Bergen (NH) in het noorden tot Heerlen in 

het zuiden de reis naar Sint Agatha hadden onder-

nomen. Dit jaar, 65 jaar na de bevrijding, was het 
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ochtendprogramma gewijd aan bronnen over de 

geschiedenis van het kloosterleven tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Drie spreeksters voerden daarover het 

woord.

Allereerst sprak Olga Minkema, archivaris bij het 

erfgoedcentrum, die als geen ander de rijkdom van 

de kloosterarchieven kent. Zij liet aan de hand van 

concrete voorbeelden de bonte verscheidenheid aan 

archiefmateriaal zien die ons informatie kan verschaf-

fen over de oorlog: kloosterkronieken, dagboekjes uit 

de Indische kampen, inboedelbeschrijvingen bij de 

inbeslagname van gebouwen, verzoeken tot ver-

goeding van oorlogsschade enz. Daarna vertelde dr. 

Marjet Derks, historica verbonden aan de Radboud 

Universiteit, over haar onderzoek naar Nederlandse 

kloosterzusters in de Tweede Wereldoorlog. Over 

hun verzetswerk en hulp aan onderduikers is in de 

archieven begrijpelijkerwijs weinig te vinden. Dit 

werk gebeurde meestal in de anonimiteit, buiten 

medeweten van de medezusters, al dan niet ooglui-

kend toegestaan door moeder overste. Onderzoek 

naar zusters in oorlogstijd maakt duidelijk dat de 

verstoring die de oorlog in de kloosters veroor-

zaakte, veelal zorgde voor versterking van de kloos-

tergemeenschap en extra beleving van de roeping. 

Religieuzen waren door hun kloosterlijke vorming 

en organisatie soms beter voorbereid op het karige 

leven in oorlogstijd dan andere landgenoten. En in de 

jappenkampen hoefden zij minder te wennen aan het 

gebrek aan privacy en aan het afgesloten zijn van de 

buitenwereld. Als derde spreekster presenteerde drs. 

Annemieke van Bockxmeer, hoofd archieven bij het 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, de 

website met de zoekmogelijkheden van het NIOD. 

Deze organisatie lanceerde onlangs de website 

archievenWO2.nl, met gegevens van ca. 225 verschil-

lende archiefinstellingen die bronnen over de Tweede 

Wereldoorlog bewaren. 

Na de lunch werden de kloosterarchivarissen in 

kleinere groepjes ingewijd in de zoekmogelijkheden 

op de nieuwe website van het erfgoedcentrum. Na 

drie kwartier uitleg aan de hand van concrete voor-

beelden klonk ter afsluiting het aloude adagium “Al 

doende leert men”. Tevens bezochten de archivaris-

sen het in april geopende bezoekerscentrum en de 

heringerichte kloosterkerk. Met uitzondering van één 

plotse regenbui was het geschikt weer om in de tuin 

de onlangs gerealiseerde spirituele route te lopen, 

langs bordjes met teksten uit verschillende kloos-

tertradities. En de trots van de tuin, de tulpenboom, 

opende net op tijd zijn knoppen om bewonderd te 

kunnen worden om zijn bijzondere bloeiwijze. 

> Otto S. Lankhorst

Uit de collectie
Een eigen tijdschrift! Elke congregatie, stichting of 

groepering is er trots op, wanneer het lukt om met 

een zekere regelmaat een blad uit te geven met 

berichten over haar reilen en zeilen. Het kwartaal- of 

maandblad bevat verslagen van hetgeen is voorge-

vallen, plannen voor de toekomst worden ontvouwd, 

de overledenen krijgen een In memoriam, medita-

tieve teksten verwijzen naar de spiritualiteit van de 

orde of congregatie. Zo vormen de tijdschriften een 

belangrijke bron om op de hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen binnen de wereld van de religieuzen. 

Het erfgoedcentrum ontvangt dan ook graag recente 

nummers van de bladen en legt die ter inzage in de 

tijdschriftenkast in de studiezaal om ze vervolgens in 

het depot te bewaren.

Ook voor de geschiedschrijving zijn die bladen van 

groot belang. Allereerst voor de feitelijke informatie 
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over leven en werkzaamheden in en buiten de kloos-

ters, maar ook voor het oproepen van de tijdgeest die 

er binnen een religieus instituut heerste. Het was dan 

ook met recht en rede dat zuster Tiny Hölscher, bij 

de officiële opening van het erfgoedcentrum in 2006, 

op symbolische wijze jaargangen van de Kroniek der 

Zusters Missionarissen van O.L. Vrouw van Afrika over-

droeg. Sindsdien kwamen heel wat tijdschriften van 

religieuze instituten, al dan niet als onderdeel van het 

betreffende archief, naar Sint Agatha, waar ze voor 

onderzoekers toegankelijk worden gemaakt. 

In het afgelopen kwartaal werd de collectie verrijkt 

met tijdschriften van de paters augustijnen, geschon-

ken door het Augustijns Instituut in Eindhoven. 

Daaronder de complete serie van de Analecta 

Augustiniana Provinciae Hollandicae, begonnen in 

1936. Het inleidend woord in het eerste nummer 

stelt, dat de nieuwe uitgave dient om het onderlinge 

contact tussen paters en broeders te versterken en 

om de facta en gesta van de verschillende huizen en 

confraters vast te leggen, “van niet te onderschatten 

betekenis voor de Historie der Provincie”.

Eén voorbeeld daarvan is de omvangrijke aflevering 

van 121 pagina’s uit de zomer van 1946, met de lot-

gevallen van de augustijner kloosters in de voorbije 

oorlog. In kroniekvorm wordt verhaald hoe de 15 

vestigingen in het land bezetting, veelal evacuatie 

en bevrijding beleefden. Zo lezen we gedetailleerd 

hoe de augustijnen aan de Graafseweg in Nijmegen 

op 25 september 1942 bevel krijgen om het pand te 

verlaten. Alle tafels, stoelen, bedden, gordijnen en 

steenkolen moeten blijven, ook de naaimachine, het 

strijkijzer en de radio. De rest van de inboedel wordt 

geëvacueerd: kapel, bibliotheek en keuken. De “mei-

den” die de Duitsers hadden geronseld om het huis 

schoon te maken, worden op aandrang van pater 

provinciaal niet toegelaten. De paters zorgen, met 

hulp van de buren, zelf voor het schoon opleveren 

van het huis. Het meenemen van de aardappelvoor-

raad lukt niet, maar de kaarsen en de miswijn kunnen 

door het kelderluik in de kapel in veiligheid worden 

gebracht.

Ook de tijdschriften van andere orden en congre-

gaties staan na de oorlog vol met dit soort beleve-

nissen. Wie eenmaal begint met snuisteren in de 

bladen, weet meestal van geen ophouden.

> Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal
Ω In het tweede kwartaal zijn er aanvullingen 

gebracht op het archief van de redemptoristen (huis-

archief Wittem) en van de paters van de Congregatie 

van de Heilige Geest. Van de laatsten kwamen er 

ook voorwerpen, overgebracht voordat de paters 

en broeders verhuisden van hun kasteel in Gemert 

naar Gennep. Daar beschikt broeder Harrie Clijsters 

gelukkig weer over een eigen bindruimte, zodat hij 

voor het erfgoedcentrum tijdschriften kan blijven 

inbinden.

Ω Op 11 april vond de opening plaats van het bezoe-

kerscentrum in het poortgebouw van het klooster, 

met onder meer een optreden van het zangkoor 

‘De Maasklanken’ uit Sint Agatha en van de plaat-

selijke fanfare. De middag werd afgesloten met 

een Gregoriaanse vesperviering, gezongen door de 

Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen. 

Sindsdien is het poortgebouw op alle woensdagen, 

donderdagen, vrijdagen en zondagen geopend tus-

sen 11.00 en 16.00 uur. 

Ω Op 12 april gaf Olga Minkema een lezing over 

het erfgoedcentrum tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 

van de Duitse kloosterarchivarissen in Hegne aan de 

Bodensee.

Ω Op 13 april werd een groot aantal voorwerpen van 

de Zusters van Liefde uit Schijndel overgebracht naar 

Sint Agatha.

Ω Op 16 april was Marga Arendsen aanwezig bij 

de opening van de permanente tentoonstelling Een 

Leven Lang over de Kleine Zusters van de H. Jozef in 

het Savelbergklooster te Heerlen.

Een aflevering vol oorlogsbelevenissen



Ω Op 23 april waren enkele medewerkers in Den 

Bosch aanwezig bij de presentatie van het boek 

Wonen in een klooster. Clarissen, Theresiaantjes, gast-

arbeiders en kunstenaars. Voor dit boek verrichtte de 

auteur Denise de Costa in de voorbije jaren geregeld 

onderzoek in het erfgoedcentrum.

Ω Op 24 mei, Tweede Pinksterdag, was er in de 

kloosterkerk een concert van het Nijmeegs koor ‘In 

dulci jubilo’.

Ω Vanaf 7 juni werkten gedurende twee weken 

Laetitia Reymond en Will Verwij aan de restauratie 

van de kruiswegstaties in de kloosterkerk.

Ω Op 8 juni kwamen ruim tachtig kloosterarchiva-

rissen naar Sint Agatha voor de jaarlijkse archivaris-

sendag.

Ω Op 8 juni plaatste broeder Edgard Claes osc het 

door hem ontworpen monument ter gelegenheid van 

de viering van het 800-jarig bestaan van de kruishe-

ren. Voorlopig is het monument nog ingepakt. Op 

12 september zal het op de open middag door de 

magister-generaal worden onthuld.

Ω Op 9 juni diende het poortgebouw als stemlokaal 

voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op dezelfde dag 

waren Marga Arendsen en Olga Minkema aanwezig 

op de Brabantse Erfgoedontmoeting 2010 in Veghel.

Ω Op 17 juni gaf Olga Minkema een presentatie 

over het erfgoedcentrum bij de redemptoristen in 

Boxmeer. 

Ω In het tweede kwartaal kwamen een vijftigtal 

personen naar de studiezaal voor archief- en biblio-

theekonderzoek en werden circa 120 belangstellen-

den in het erfgoedcentrum rondgeleid in groepen. 

Op de openingsdag bezochten tussen de 400 en 500 

personen het bezoekerscentrum. Sindsdien werden 

er ruim 700 bezoekers geteld.

800 jaar Orde der 
Kruisheren
Van 8 t/m 14 september vieren de kruisheren in Sint 

Agatha het 800-jarig bestaan van de orde. Voor deze 

feestweek komen er kruisheren uit alle provincies 

naar Nederland. Op 12 september is er van 13.00 

tot 16.00 uur een open middag, toegankelijk voor 

iedereen die interesse heeft. Verdere gegevens over 

het jubileum kunt u vinden op de website www.osc-

europe.org. 
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