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In de steigers

De Monumentenwacht die de kloostergebouwen jaar-
lijks inspecteert, constateerde in 2007 al dat restau-
ratie van het kerkgebouw nodig was, met name van 
het dak. Op 9 januari van dit jaar was het dan zover. 
Na een voorbereiding van vele jaren reed aannemers-
bedrijf Van de Ven het kloosterterrein op om te star-
ten met groot onderhoud aan dak en muren van de 
kloosterkerk. Het traject wordt vanuit Stichting Sint 
Aegten begeleid door bestuurslid Jos van Niftrik en 
bouwadviseur Johan van den Berg. De werkzaamhe-
den zijn zo veelomvattend, dat een groot deel van de 
parkeerplaats is ingericht als bouwterrein. De restau-
ratie gebeurt bijna geheel van buitenaf en de kerk gaat 
helemaal in de steigers. 

Er is lang nagedacht over het hoe van de restauratie. 
Een complicerende factor was de aanwezigheid van 
asbest. De kap was vervuild met asbestresten en de 
asbestplaten waarmee het dak was afgetimmerd, 
konden alleen naar binnen toe verwijderd worden. Dit 
zal in de komende maanden compartiment na com-
partiment worden uitgevoerd. Momenteel wordt ge-
werkt aan herstel van het torentje dat midden op het 
kerkdak staat. Leien en lood worden vervangen en 
het hout wordt hersteld. Kruisheer Egard Claes zorgt 
ervoor dat de haan bij terugplaatsing zal blinken als 
goud! 

 Omdat er met het herstelplan grote uitgaven gemoeid 
zijn, was uitvoering zonder subsidies niet denkbaar. 
Deze zijn sinds 2011 aangevraagd, zowel bij het rijk 
als de provincie Noord-Brabant. Veel aanvragen kon-
den niet gehonoreerd worden, maar ook in dit geval 
gold: de aanhouder wint. Zowel Rijksdienst als pro-
vincie hebben de afgelopen jaren besloten om aan de 
financiering bij te dragen en zijn nauw betrokken bij 
de uitvoering van de werkzaamheden. Dit neemt niet 
weg dat nog steeds 50% van de kosten voor rekening 
van de eigenaar komt. Stichting Sint Aegten hoopt dat 
velen daarbij willen helpen. Voor iedereen die € 50 of 
meer bijdraagt, organiseert de stichting aan het einde 
van het restauratietraject een bijeenkomst waarbij u 
met eigen ogen kunt zien wat er met de kap is gebeurd. 
Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL98ABNA 
0527897531 t.n.v. Stichting Sint Aegten, meld u aan via 
info@kloostersintagatha.nl en u wordt uitgenodigd! 
De stichting is een culturele ANBI zodat uw gift 1,25 
keer fiscaal aftrekbaar is. > M. Arendsen

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Ten Geleide

Het jaar 2017 is ingezet met activiteiten op allerlei 
terreinen: erfgoedcollecties, onroerende goederen 
en publiekstaken. De Kroniek doet verslag. 

Heverlee (België) en verhuisden bruiklenen voor de 
nieuwe tentoonstelling vanuit Boxtel. 
�� Op 1 maart werden archief en voorwerpencollectie 

van de Ursulinen van Bergen naar het Erfgoedcen-
trum gebracht.
�� Op 14 maart bracht Chris Dols archiefmateriaal te-

rug naar de Benedictinessen van het H. Sacrament 
in Valkenburg, dat in het Erfgoedcentrum geïnven-
tariseerd was. 
�� Op 17 maart brachten enkele Zusters van de God-

delijke Voorzienigheid een kennismakingsbezoek 
aan het Erfgoedcentrum.
�� Op 20 maart startte in de huiskamer van het Erf-

goedcentrum de korte cursus ‘Wat een geluk! Le-
venskunst toen en nu’ door Mariëlle Polman.
�� Op 28 maart haalden Chris Dols en Phill te Winkel 

in Maarssen het archief op van de Kanunnikessen 
van het H. Graf.  
�� Op 29 maart verzorgde Jacques Arts een presenta-

tie over het Erfgoedcentrum voor oud-werknemers 
van de ABN-Amro te Alkmaar.

�� Op 30 maart bezochten Otto Lankhorst en Toon 
Smeenk de Vrije Universiteit in Amsterdam voor 
een presentatie van de kloosterkaart van middel-
eeuws Nederland door professor Koen Goudriaan, 
waarbij ook Otto een inleiding hield.
��  In het eerste kwartaal van 2017 ontvingen we 53 

onderzoekers in de studiezaal en ontvingen we 110 
verzoeken om informatie per mail

> G. Heusschen

Agenda komende periode

�� 30 april opening van de tentoonstelling ‘De witte 
karavaan’
�� 7 mei 15.00 uur concert in de kloosterkerk met mu-

ziek van Orlando di Lasso
�� 21 mei ‘plattelandsrondje’ Land van Cuijk; 15.00 

concert in kloosterkerk met laat-middeleeuwse in-
strumenten
�� 11 juni inleiding bij de tentoonstelling door Jan 

Hueff (Open kloosterdag)
�� 2 juli lezing van Maaike de Haardt (Radbouduniver-

siteit) over visies op het westers missie-ideaal
�� 23 juli inleiding bij de tentoonstelling door zuster 

Tiny Hölscher.
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Bezoek zusters Augustinessen

Aankomst archief Ursulinen van Bergen



De witte karavaan

Het Erfgoedcentrum werkt momenteel hard aan de 
opbouw van een nieuwe tentoonstelling. Van mei t/m 
oktober 2017 kunt u een kleurrijke expositie bezoeken 
over 150 jaar activiteiten van de Witte Paters en de 
Witte Zusters in Afrika. Hun namen ontstonden in de 
volksmond en verwijzen naar de witte kleding die de 
missionarissen droegen. De officiële namen van beide 
kloostergemeenschappen luiden: Sociëteit van de 
Missionarissen van Afrika en Missiezusters van Onze 
Lieve Vrouw van Afrika. Zij hebben zelf een belangrijk 
aandeel in de samenstelling van de tentoonstelling. 
Zuster Antoinette Winkelman, mw. Marina van Dalen 
en de paters Piet Buijsrogge en Piet van der Pas maken 
deel uit van de tentoonstellingscommissie. 

Beide missie-instituten zijn gesticht door de Franse 
kardinaal Charles Lavigerie, die in 1867 bisschop werd 
van Algiers in Noord-Afrika. Vanuit Algerije trokken de 
Witte Paters en Witte Zusters geleidelijk aan naar de 
binnenlanden van Afrika om de mensen in contact te 
brengen met het christendom. Hun reizen naar nieuwe 
oorden noemden zij ‘karavanen’. 

het stichten van katholieke 
scholen in het bisdom 

Haarlem. Voor de Ursu-
linen van Eijsden was de 

oprichting een pijnlijke 
afsplitsing, maar honderd 

jaar later was die pijn al lang 
voorbij. Bij hun eeuwfeest kregen de Ur-

sulinen van Bergen van hun voormalige medezusters, 
die inmiddels deel uitmaakten van de Ursulinen van de 
Romeinse Unie, het Jezusbeeldje cadeau.
 Drie plankjes met stichtelijke teksten getuigen van 
een andere spirituele praktijk die voorbij is gegaan. 
Het gaat om penitentieplankjes die een zuster, neer-
geknield in de refter, in haar hand hield. Een zuster kon 
een dergelijke boetedoenig opgelegd krijgen, maar ze 
kon haar ook vrijwillig kiezen als oefening tegen een 
bepaalde zwakte: gebrek aan stilzwijgen, gehoor-
zaamheid of armoede. In het Directorium van de zus-
ters is een nauwgezette beschrijving te vinden van 
het gebruik en van de verschillende opschriften op de 
plankjes.
 Ontroerend is het eenvoudige speelgoed dat mee 
kwam naar Sint Agatha: letterplankjes en puzzels met 
woorden en beelden, door de zusters zelf gemaakt in 
de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Ze waren be-
stemd voor het onderwijs aan verstandelijk gehandi-
capte kinderen in Huize Ursula in Nieuwveen, waar 55 
zusters de zorg droegen voor 250 kinderen. Deze wa-
ren ingedeeld in zogenoemde ‘clubs’ van steeds acht-
tien kinderen. De zusters hadden tot 1956 de dubbele 
belasting van verzorging en onderwijs, daarna werden 
beide taken gescheiden.
 Met deze en andere voorwerpen die uit Bergen kwa-
men, kunnen nog meer verhalen worden verteld uit het 
rijke Nederlandse kloosterleven. > Otto S. Lankhorst

Kwartaaljournaal

�� Op 9 januari begon de renovatie van de klooster-
kerk. Op 12 januari en 16 februari vonden bouwver-
gaderingen plaats.

�� Op 13 januari startte in de dagkapel van de kruishe-
ren een wekelijkse vrijdagochtendmeditatie, beur-
telings verzorgd door Sarah Schendeler, Pluis van 
der Ven en Kathelijne Mutsaarts.
�� Op 17 januari, 21 februari en 28 maart vergaderde 

de Werkgroep herbestemming. 
�� Op 18 januari bezochten Augustinessen van Sint 

Monica het centrum voor het geven van een toe-
lichting bij audiovisueel materiaal uit hun collectie
�� Op 23 januari brachten bestuurslid Ad Leys en 

Marga Arendsen een verkennend bezoek aan de 
Broeders van Heerlen.
�� Jacques Arts verzorgde op 25 januari een presenta-

tie bij de KBO van Wormer.
�� Op 26 januari, 23 februari en 23 maart vergaderde de 

voorbereidingscommissie van de tentoonstelling. 
�� Op 7 februari en 28 maart was er overleg over een 

voettocht ter herinnering aan Frans van der Lugt 
sj, waarvan de deelnemers op 9 en 10 april in Sint 
Agatha zullen verblijven.
�� Van 13 t/m 16 februari logeerden leden van het 

Franciscaans Milieuproject (Stoutenburg) in het 
klooster om de mogelijkheden te onderzoeken voor 
een verhuizing van het project naar Sint Agatha. 
�� Op 14 februari en 14 en 21 maart organiseerde het 

Merletcollege uit Cuijk net als voorgaande jaren op 
de zolder van het Erfgoedcentrum een workshop-
dag tai chi en yoga voor leerlingen.
�� Op 20 februari vond het halfjaarlijkse overleg met 

het Katholiek Documentatiecentrum plaats en 
werd kennisgemaakt met de nieuwe directeur van 
het centrum Hans Krabbendam.
�� Op 28 februari brachten Herman Vermeulen, Anton 

Hurkens en Jos van Summeren de bruiklenen van 
de tentoonstelling over Don Bosco terug naar Oud-

Lavigerie was een bewogen man, die streed tegen 
hongersnood, oorlog en slavenhandel. Hij spoorde de 
missionarissen aan om zich te verdiepen in de Afri-
kaanse talen en culturen en in de islam. Hij gaf hen als 
richtlijn: “U spreekt hun taal, u eet zoals zij, u kleedt u 
zoals zij.” Paters en zusters waren actief in jeugdzorg, 
onderwijs, ziekenzorg, pastoraat en vrouwenemanci-
patie. Steeds met het doel om de Afrikanen het werk 
voort te laten zetten, zodat de inlandse kerk een Afri-
kaans gezicht zou krijgen. 
 Het idealisme en de volledige inzet van de mis-
sionarissen en missiezusters - velen van hen namen 
voor altijd afscheid van hun familie en hun moeder-
land - spreekt nog altijd tot de verbeelding. In de ten-
toonstelling wordt het veelkleurige leven van de Witte 
Paters en Witte Zusters geïllustreerd aan de hand van 
voorwerpen, archief- en beeldmateriaal. De tentoon-
stelling wordt gecombineerd met verschillende lezin-
gen en activiteiten. Een overzicht daarvan vindt u op 
de website van het Erfgoedcentrum. > M. Arendsen

Uit de collectie

Op 1 maart jl. kon op het ‘aanwezigheidsbord’ in de 
grote gang van het Erfgoedcentrum weer een rood pin-
netje worden geplaatst. De ingewijden kennen de be-
tekenis daarvan: een nieuwe collectie is binnengeko-
men. Die dag ging het om het archief van de Ursulinen 
van Bergen. De zusters Riet Groot en Coleta Wassen-
burg plaatsten kort daarvoor de laatste archiefdoos in 
de rekken van het depot, als afsluiting van hun jaren-
lange zorg voor het archief. Zij werden begeleid door 
bestuurslid Lucy Tromp en twee vrijwilligers. Naast de 
vele archiefdozen namen zij ook een aantal voorwer-
pen mee.

De komst van archief en voorwerpen naar Sint Aga-
tha was in de afgelopen jaren zorgvuldig voorbereid 
met het selecteren en beschrijven van het materiaal. 
De voorwerpen zijn zeer divers van aard. Zo is er een 
houten Jezusbeeldje met een bijzondere geschiede-
nis. Het dateert uit het midden van de 19e eeuw en is 
afkomstig uit het Ursulinenklooster ‘La Sainte Crèche’ 
te Eijsden. Daar stond het beurtelings bij een van de 
zusters in haar cel. Het waren zusters uit dit klooster 
die in 1898 in Monnickendam, onder leiding van pas-
toor Smeeman, een nieuwe congregatie begonnen: de 
Ursulinen van Bergen. Hoofddoel van die nieuwe con-
gregatie was het opleiden van onderwijzeressen en 
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venskunst toen en nu’ door Mariëlle Polman.
�� Op 28 maart haalden Chris Dols en Phill te Winkel 

in Maarssen het archief op van de Kanunnikessen 
van het H. Graf.  
�� Op 29 maart verzorgde Jacques Arts een presenta-

tie over het Erfgoedcentrum voor oud-werknemers 
van de ABN-Amro te Alkmaar.

�� Op 30 maart bezochten Otto Lankhorst en Toon 
Smeenk de Vrije Universiteit in Amsterdam voor 
een presentatie van de kloosterkaart van middel-
eeuws Nederland door professor Koen Goudriaan, 
waarbij ook Otto een inleiding hield.
��  In het eerste kwartaal van 2017 ontvingen we 53 

onderzoekers in de studiezaal en ontvingen we 110 
verzoeken om informatie per mail

> G. Heusschen

Agenda komende periode

�� 30 april opening van de tentoonstelling ‘De witte 
karavaan’
�� 7 mei 15.00 uur concert in de kloosterkerk met mu-

ziek van Orlando di Lasso
�� 21 mei ‘plattelandsrondje’ Land van Cuijk; 15.00 

concert in kloosterkerk met laat-middeleeuwse in-
strumenten
�� 11 juni inleiding bij de tentoonstelling door Jan 

Hueff (Open kloosterdag)
�� 2 juli lezing van Maaike de Haardt (Radbouduniver-

siteit) over visies op het westers missie-ideaal
�� 23 juli inleiding bij de tentoonstelling door zuster 

Tiny Hölscher.
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