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Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Ten Geleide

De Kroniek van september informeert u over twee activiteiten 
waarmee het nieuwe werkjaar in Sint Agatha startte: de 
Open Monumentendag en de jaarvergadering van orden 
en congregaties die in het Erfgoedcentrum participeren.

Op reis in de collectie

‘Op reis’ vormde het onderwerp van de Open Monu-
mentendag 2014. Het Erfgoedcentrum heeft aan dit 
jaarlijkse evenement, in het tweede weekend van 
september, deelgenomen. Sommige religieuzen zijn 
als missionarissen reizigers bij uitstek. Anderen, ge-
bonden aan de gelofte van de stabilitas loci, zijn daar-
entegen thuisblijvers. Een eerste verkenning van een 
paradox.

In de Bijbel wordt heel veel gereisd. In het Oude Tes-
tament moeten Adam en Eva vertrekken uit het pa-
radijs, Abraham en Sara moeten hun land verlaten 
en het hele Joodse volk moet steeds opnieuw verder 
trekken. Jahweh zorgt, met de engelen als zijn hel-
pers, voor bescherming onderweg. Zo vindt Tobit, door 
zijn vader Tobias op pad gestuurd om een oude schat 
op te halen, in de aartsengel Rafaël een reiskompaan 
die hem beschermt voor gevaren. In het Nieuwe Tes-
tament is Jezus zelf veel op pad en stuurt hij ook zijn 
apostelen de wereld in: “Gaat uit over de hele wereld 
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping” 
(Mc 16,15). Vanaf de reizen van Paulus is aan die oproep 
gevolg gegeven, vooral door religieuzen. Zo trokken 
rond 700 Engelse en Ierse monniken naar onze stre-
ken. Bonifacius reisde op zijn tachtigste vanuit Fulda 
(Duitsland) nog eens terug naar Dokkum, in de hoop 
de Friezen alsnog te bekeren tot het christendom; een 
reis die hem fataal werd. In de 17e en 18e eeuw, toen 
het Nederlandse kloosterleven beperkt was tot enkele 

kloosters in Noordoost-Brabant, trokken augustijnen, 
dominicanen, franciscanen en jezuïeten min of meer in 
het verborgene rond om her en der mis te lezen. Met 
de enorme opbloei van het kloosterleven in de tweede 
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helft van de 19e eeuw steeg ook het aantal Nederland-
se missionarissen dat de wereld in trok. De top werd 
bereikt in 1960, toen ruim 9.000 Nederlandse religieu-
zen in de missie werkten.

Tegenover al dat gereis kent het kloosterleven ook de 
traditie van juist op één vaste plek blijven: in je eigen 
klooster, in je eigen cel. De oude kloosterregel van Be-
nedictus benadrukt dat de religieuzen leven in de be-
slotenheid van het klooster en van de gemeenschap. 
Het hoofdstuk over de opname van nieuwe broeders 
vermeldt, dat het iemand na het afleggen van de mo-
nastieke gelofte niet meer vrijstaat het klooster te 
verlaten. Benedictus wil een einde maken aan het 
rondtrekken en de onstandvastigheid van de mon-
niken zoals hij die kende. In het eerste hoofdstuk van 
zijn regel schrijft hij: “altijd zijn ze zwervende en nooit 
hebben ze een vaste verblijfplaats. Ze doen louter wat 
ze zelf willen, denken alleen aan lekker eten en drin-
ken.” De gelofte van de stabilitas loci werd een essenti-
eel onderdeel van het kloosterleven, in elk geval voor 
contemplatieve kloosterlingen. Bij de actieve orden en 
congregaties was er vaak sprake van overplaatsingen 
in verband met werk in een andere school of een ander 
ziekenhuis. De traditie van de stabilitas loci betekende 
hier geen levenslange gebondenheid aan één vaste 
plek, maar gebondenheid aan het klooster waar men 
op dat moment toe behoorde.

In de collecties van het Erfgoedcentrum heeft het rei-
zen zijn sporen nagelaten. Van de verre missiereizen 
vertellen vooral de vele reisverslagen van missiona-
rissen en missiezusters die de wereld introkken. Deze 
verslagen, vaak in de vorm van brieven, zijn handge-
schreven of getypt bewaard in de archieven. Daar-
naast werden ze, al dan niet gepolijst, afgedrukt in de 
talloze missietijdschriften. De oudste uitgaven zijn de 
Annalen van de Missionarissen van het H. Hart (1883) 
en de Annalen der Afrikaansche missiën van de Witte 
Paters. De Annalen van het Missiehuis te Roosendaal, 
van de Missionarissen van Mill Hill, kondigen in het 
eerste nummer uit 1890 expliciet aan, dat zij “zullen 
bevatten brieven van Missionarissen onzer Congrega-
tie; beschrijvingen van de landstreken waar zij werk-
zaam zijn; verhalen uit het leven van Missionarissen 
die ons zijn voorgegaan.” De brieven vol avontuur en 
heldendom geven bekendheid aan het missiewerk en 
wekken tevens op tot financiële ondersteuning. In de 
voorwerpencollectie getuigen enkele bewaard geble-
ven hutkoffers en valiezen van zowel missiereizen als 
verhuizingen bij overplaatsingen binnen onderwijs-
congregaties, aan het begin van nieuwe schooljaren. 
Van latere datum zijn er tasjes van de reisorganisatie 
RAPTIM, die voor de handbagage in het vliegtuig kon-
den worden gebruikt. In de bagage van paters ging 
ook vaak een altaarkoffer mee, waarin alles zat om op 
missiereizen de H. Mis op te dragen. De koffer zelf kon 
als altaar fungeren.

Ook de belofte van de stabilitas loci kent een schriftelij-
ke nalatenschap, met name in de regels en voorschrif-
ten waaraan zusters, paters en broeders zich moesten 
houden. In een 19e-eeuwse editie van de Constitutiën 
van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort staat 
het heel duidelijk: “De zusters mogen buiten noodza-
kelijkheid en zonder uitdrukkelijk bevel der Overste 
niet op reis gaan.” De gelegenheden waarvoor een 
religieus op reis kan gaan, zijn nauwgezet omschre-
ven. Het kan nodig zijn voor werk, voor het bezoe-
ken van een ander klooster of voor het bijwonen van 
een retraite. Familiebezoek was aanvankelijk slechts 
toegestaan bij het toedienen van het sacrament der 
stervenden aan een van de ouders. Als het overlijden 
plotseling was geschied, mocht de begrafenis worden 
bezocht. Na het Tweede Vaticaans Concilie kwam er 
meer vrijheid om te reizen. Dat maakte besluiten nodig 
over reisgeld voor individuele zusters en over prakti-
sche zaken als een gemeenschappelijke buskaart. De 
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Franciscanessen van Veghel bewaarden in hun kloos-
ter in Reusel zo’n buskaart en gemeenschappelijk reis-
geld in een als koffertje vormgegeven doosje.

Als er verlof was gegeven om op reis te gaan, golden er 
specifieke voorschriften, zoals bijvoorbeeld verwoord 
in de Wenken over wellevendheid voor vrouwelijke religi-
euzen, uitgegeven door de Zusters van Liefde (Tilburg). 
De in acht te nemen wellevendheid komt overeen met 
algemeen geldende regels: geen aanstoot geven, in-
getogenheid (niet zelf een gesprek beginnen), niet de 
beste plaats kiezen, geen raampjes openen of sluiten 
zonder de overige passagiers te vragen of zij daar geen 
last van hebben enz. Het hoofdstukje ‘reizen’ eindigt 
met de aansporing: “Ook op reis is er overvloedige 
gelegenheid voor het vergeten van zichzelf, voor voor-
komendheid, behulpzaamheid, belangstelling voor 
anderen, in een woord voor ware wellevendheid en 
naastenliefde.” > Otto S. Lankhorst

Participantenvergadering

Op dinsdag 23 september was er de jaarlijkse Partici-
pantenvergadering. Vertegenwoordigers van de ruim 
100 religieuze instituten die in het Erfgoedcentrum 

participeren, kwamen bijeen om de stand van zaken 
te bespreken. Velen van hen maakten van de gelegen-
heid gebruik om aanvullingen mee te nemen op het 
archief of op de voorwerpencollectie. De ochtend was 
gewijd aan meer formele onderwerpen als jaarreke-
ningen, jaarverslagen en benoemingen. Het middag-
programma had direct betrekking op de collecties die 
in Sint Agatha bijeen worden gebracht. 
 Otto Lankhorst hield een inleiding over resterende 
vragen met betrekking tot de kloosterarchieven in Sint 
Agatha. Na acht jaar ervaring te hebben opgedaan 
met het begeleiden van onderzoekers in de studiezaal, 
weten we dat met name basisdocumenten als kronie-
ken, ledenregisters en persoonsdossiers, bestuurs-
stukken en interne tijdschriften frequent geraadpleegd 
worden. Hetzelfde geldt voor fotomateriaal. Niet altijd 
is het duidelijk welke archiefstukken in de loop van de 
tijd precies zijn opgemaakt, en ook niet of die stukken 
allemaal naar het Erfgoedcentrum zijn overgebracht. 
Verder resteren er dikwijls vragen rond de verschillen-
de rechtspersonen die binnen een orde of congregatie 
hebben gefunctioneerd. Het Erfgoedcentrum gaat zich 
komend jaar inspannen om, waar nodig, ontbrekende 
informatie te achterhalen. 
 De dag werd besloten met inleidingen over het di-
gitaliseren van foto’s en over het maken van een fo-
toreportage van een kloostertentoonstelling. Marga 
Arendsen liet zien in welke stappen het Erfgoedcen-
trum de fotocollectie in een kloosterarchief digitali-
seert. De ‘Beeldbank’ die via de website van het cen-
trum te raadplegen is, bevat inmiddels bijna 8.500 
afbeeldingen. Dat is echter nog maar een klein deel 
van de foto’s die in de archieven te vinden zijn. Vrijwil-
ligers en medewerkers werken er gestaag aan om af-
beeldingen digitaal toegankelijk te maken. 
 Ad de Keyzer en zuster Jacintha Schoenmakers ver-
telden hoe zij binnen de Sociëteit van JMJ bezig zijn 
met het scannen van foto’s, in nauw overleg met het 
Erfgoedcentrum, zodat de scans door het centrum 
kunnen worden overgenomen en niet opnieuw ge-
maakt hoeven worden. De congregatie gaf bovendien 
een opdracht voor het maken van een fotoreportage 
van de tentoonstelling in hun klooster Mariënburg in 
Den Bosch. Wanneer het gebouw een herbestemming 
krijgt, zal de tentoonstelling worden ontmanteld. De 
fotoreportage maakt het mogelijk om de tentoonstel-
ling dan toch digitaal te blijven bekijken.

Het potje voor reisgeld, Franciscanessen van Veghel

Vergader- én ontmoetingsdag



Colofon
Deze kroniek wordt uitgegeven door de stichtingen 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en Sint Aegten
ISSN: 2210-5719

Redactie: M. Arendsen, J. Arts, O. Lankhorst, 
C. Rademaker sscc, J. Wijnen ofmCap

Adres: Kroniek Sint Agatha
Kloosterlaan 24, 5435 XD St. Agatha
Tel. 0485 - 31 10 07
E-mail: info@erfgoedkloosterleven.nl
Website: www.erfgoedkloosterleven.nl

Vormgeving: Vormweijs, Nijmegen

Kwartaalkroniek

�� Op 8 juli woonden Marga Arendsen en Gaby Kamps 
de startbijeenkomst bij van een toeristisch-recrea-
tief platform voor de gemeente Cuijk.
�� Op 14 juli kwamen de rondleiders van het Erfgoed-

centrum bij elkaar om te overleggen over aanpassin-
gen in het programma voor groepsbezoeken. 
�� Op 19 juli vierde kruisheer André Notelaers zijn gou-

den priesterjubileum in het bezoekerscentrum. 
�� Op zaterdag 23 augustus diende het kloosterterrein 

als pleisterplaats bij een wandeltocht ter herdenking 
van vier Cuijkse gezinsleden die omkwamen bij de 
vliegramp in Oekraïne. 
�� Op 25 augustus hield Otto Lankhorst in Parijs een 

inleiding over het Erfgoedcentrum tijdens een bij-
eenkomst van bibliothecarissen van religieuze bi-
bliotheken.

�� Op 31 augustus presenteerden 
Jacques Arts en Ger Graat het Erf-
goedcentrum tijdens het jaarlijk-
se festival ‘Cultuur aan de Maas’ 
in Cuijk. 
�� Op 5 september was er een bij-
eenkomst over de overbrenging 
van een kerkorgel van de Zusters 
van Schijndel (momenteel ge-
plaatst in de kerk van Wijbosch) 
naar de kapel van Sint Agatha. 
Op 9 september werd hiervoor 
een opdracht gegeven aan orgel-
bouwer Jan Bambacht. 

�� Op zaterdag 6 september ontvingen we een gezel-
schap dat op initiatief van het Museum voor Religi-
euze Kunst een route maakte langs kloostertuinen in 
Noordoost-Brabant. 
�� Op 10 september haalde Martin van Kempen, eco-

noom van de Ursulinen van de Romeinse Unie, een 
verzegelde fles op die in het archief was aangetrof-
fen. Enkele dagen later verbrak de provinciaal over-
ste het zegel. De fles bleek documenten te bevatten 
die in 1920 bij de bouw van een klooster in Kerkrade 
waren ingemetseld.
�� Op zondag 14 september nam het Erfgoedcentrum 

deel aan de Open Monumentendagen.
�� Op zaterdag 20 september was Otto Lankhorst 

aanwezig bij de opening van de tentoonstelling 
‘Ontmoetingen in oorlogstijd’ in Museum Valkhof 
te Nijmegen, waarvoor enkele archiefstukken in 
bruikleen werden gegeven van de Dominicanessen 
van het H. Sacrament.
�� Op 23 september vond de jaarlijkse Participantenver-

gadering plaats.
�� Op 30 september was er een vervolgbijeenkomst 

in het provinciehuis van Den Bosch over de herbe-
stemming van gebouwdelen van het klooster in 
Sint Agatha. 
�� In het derde kwartaal registreerden we 60 bezoe-

ken in de studiezaal, werden 160 mensen in groepen 
rondgeleid en bezochten 500 personen op eigen ge-
legenheid bezoekerscentrum en tentoonstelling. 

Adventsconcert

Op 7 december, de tweede zondag van de Advent, 
vindt in de kloosterkerk om 15.00 uur een concert 
plaats met de mooiste gezangen voor deze tijd van het 
jaar. U bent van harte welkom!

Flessenpost uit 1920

Onderweg naar Sint Agatha…


