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Werk in uitvoering

In het zomerseizoen van 2011 was voor het eerst de be-
gane grond van het Erfgoedcentrum toegankelijk voor 
individuele belangstellenden, op woensdag-, donder-
dag-, vrijdag- en zondagmiddag, tegelijk met het be-
zoekerscentrum in het poortgebouw van het klooster. 
In het centrum was een tentoonstelling te zien over de 
kruisheren, gemaakt bij gelegenheid van hun 800-jarig 
jubileum. 
 In de afgelopen maanden zijn we begonnen met 
een herinrichting van de publieksruimtes in het Erf-
goedcentrum. Op de begane grond diende een grote 
zaal als vergaderruimte; voortaan zal voor dit doel de 
zolder worden gebruikt. De zaal beneden wordt be-
trokken bij de publiekspresentatie. Het is een ingreep 
die consequenties heeft voor het meubilair, voor de 
verlichting, de geluidsinstallatie en de aankleding van 
de ruimtes. De veranderingen worden uitgevoerd bin-
nen een beperkt budget en met de hulp van vrijwilli-
gers. Dit maakt een geleidelijke planning noodzakelijk 
en we rekenen erop dat er gedurende heel 2012 sprake 
zal zijn van ‘werk in uitvoering’. Bezoekers blijven wel-
kom, ook op de begane grond van het Erfgoedc entrum, 

maar moeten dit jaar rekening houden met een  situatie 
die niet af is.
 In het beleidsplan van het Erfgoedcentrum voor 
de jaren 2012-2016 zijn de kaders te vinden waarbin-
nen de publiekspresentatie vorm krijgt. De eigen sfeer 
van het klooster wordt gerespecteerd, te omschrijven 
als ruimtelijk, ingetogen en functioneel. Religieuze ob-
jecten behoren tot de natuurlijke aankleding van het 
gebouw. We maken zoveel mogelijk gebruik van meu-
bilair dat reeds in Sint Agatha aanwezig was of dat uit 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Ten Geleide

U ziet wellicht dat er iets gewijzigd is? Met ingang van 

2012 drukken we deze Kroniek in kleur in plaats van 

in grijstinten. Kleurendruk is steeds beter betaalbaar 

geworden en in kleur bieden met name de foto’s meer 

informatie. Simone Weijs, vormgeefster van de website 

van het Erfgoedcentrum (www.erfgoedkloosterleven.

nl), verzorgt voortaan ook de opmaak van de Kroniek. 

Verder blijft er zoveel mogelijk hetzelfde, want we horen 

vaak dat dit informatieblad met plezier wordt gelezen!

De redactie

De opbouw van een credens uit Roosendaal
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�� Op 7 en 8 februari pakten Caspar van den Berg, 
Hans van Druten en Ad van Huijgevoort in het 
klooster van de Lazaristen in Panningen ca. 150 
meter archief in verhuisdozen, geholpen door vrij-
willigers ter plaatse. Op 9 februari arriveerde het 
archiefmateriaal in Sint Agatha. 
�� Op 9 februari bracht Marga Arendsen een kennis-

makingsbezoek aan het archief van de Francisca-
nessen van Heythuysen. 
�� Op 13 februari brachten de provinciale overste, de 

generale visitator en de archivaris van de Onge-
schoeide Karmelieten een bezoek aan Sint Agatha.
�� Op 21 februari bezochten Marga Arendsen, Ad van 

Huijgevoort en Otto Lankhorst het archief van de 
kapucijnen in Den Bosch, om met de provinciale 
overste en historicus Jan Jacobs te overleggen over 
een plan van aanpak voor de inventarisatie van de 
omvangrijke collectie.
�� Op 27 februari bezochten Marga Arendsen en Olga 

Minkema het Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- 
en Volkenkunde in Leiden voor een kennismakings-
bezoek. 

�� Op 5 maart nam Marga Arendsen in Utrecht deel 
aan een overleg tussen instellingen die een collec-
tie religieuze voorwerpen beheren. 
�� Op 7 maart vond een bezoek plaats van wethou-

der Stoffelmeer van de gemeente Cuijk en enkele 
ambtenaren in verband met plannen voor de her-
inrichting van het plein in Sint Agatha waarop het 
H. Hartbeeld staat, eigendom van Stichting Sint 
Aegten.
�� Op 9 maart vond de eerste bijeenkomst plaats van 

een nieuwe tuincommissie. 
�� Op 13 maart woonde Marga Arendsen een verga-

dering bij van de culturele instellingen in het Land 
van Cuijk. 
�� Op 23 maart bezochten Europese provinciale over-

sten van de Missionarissen van het H. Hart het Erf-
goedcentrum. 
�� Op 30 maart woonde Otto Lankhorst in het Catha-

rijneconvent de opening bij van de expositie ‘Vrou-
wen voor het voetlicht’, waarin ook enkele bruikle-
nen uit het Erfgoedcentrum te zien zijn.
�� In het eerste kwartaal bezochten 75 mensen de 

studiezaal van het Erfgoedcentrum. Ca. 80 perso-
nen werden rondgeleid (al gaven we in dit kwartaal 
officieel geen rondleidingen i.v.m. interne verhui-
zingen). 

Op komst

Op maandag 28 mei 2012 (Tweede Pinksterdag) zingt 
het Nijmeegse koor Sonabile in de kloosterkerk com-
posities rond Maria (15.00 uur). Op 24 juni 2012 nemen 
zowel het Erfgoedcentrum als de kruisheren deel aan 
de landelijke Open kloosterdag. 

Medewerkers en studiezaalbezoekers tijdens de koffiepauze
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