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Ten Geleide

Het zijn bijzondere tijden... opnieuw zitten we veel thuis en 
worden (Kerst)bijeenkomsten geannuleerd. Welke verhalen 
zullen daarover in de archieven terechtkomen? In deze Kroniek 
vindt u verhalen uit eerdere tijden, die al in de archieven 
bewaard worden. De Kroniek verschijnt als dubbelnummer, 
omdat er in september te weinig tijd 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 bijzonder Kerstverhaal

In het Erfgoedcentrum worden jaarlijks 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 inhoudelijk 
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 Bulgarije en Brazilië of de 

vestiging van kloosters in Duitsland. Bij het inventa-
riseren van het archiefmateriaal trok een opmerkelijk 
dossier al snel mijn 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 kroniekschrijver van de Passionisten meldt het vol-
gende: “Thans dient een pijnlijke gebeurtenis vermeld, 
die onzen goeden naam in opspraak bracht, doordat 
bijna 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; 
Kerstmaaltijd 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 zijn. De slachting lekte echter uit.

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

medezusters bespreken. Ze voelde ruimte om bijvoor-
beeld te praten over twijfels en hoop rond het geloof 
en een leven na de dood. Na het eerste interview zette 
Annelies van Heijst de opname even stil: het was 10.00 
uur en tijd voor koffie, 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 
tijd niet mogelijk 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 Kapucijnen, 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 Wolff 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 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de 

gemeente Cuijk 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 dijk 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 
werkwijze 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 Kapucijnen, 
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 geschiedschrijving 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 
cursusbijeenkomsten 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 jaarlijkse Participantenverga-
dering van het Erfgoedcentrum. Nadat enkele eer-
dere data moesten worden geannuleerd, was het 
een bijzonder 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 zijn, 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 geschiedschrijving van Brian Heffernan 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 vrijwilligers naar het Erfgoed-
centrum opnieuw beperkt vanwege de coronasitu-
atie. De tuinvrijwilligers bleven steeds doorwerken; 
de natuur kent geen lock down.
	� Op 26 november namen vijf collega’s deel aan een 

cursus BHV (Bedrijfshulpverlening).
	� 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 bijna 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.

Bijeenkomst medewerkers 14 september

Kruisheren die op de lijst 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 tijd, een feestelijke bijeenkomst van medewer-
kers, vrijwilligers en bewoners van klooster en 
Erfgoedcentrum.
	� Op 16 september gaf archivaris Susan Scherpenisse 

een presentatie over het Erfgoedcentrum tijdens 
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 Nijmeegse Vierdaagse, 
het klooster als pleisterplaats op hun werkbezoek 
aan de gemeente Cuijk.
	� Op 3 oktober gaf vocaal ensemble Cantodoro uit 

Nijmegen een concert in de kloosterkerk.
	� Op 4 oktober waren Marga Arendsen en Marleen 

Reichgelt aanwezig bij een gedachtewisseling in 
museum Krona in Uden over wetenschappelijk on-
derzoek naar kloosters.

Archiefdossier met Kerstverhaal

Hoogwater juli 2021



spreken. Regelmatig komt het voor dat verhalen nog 
nooit eerder zijn gehoord en dat die nieuwe aankno-
pingspunten bieden voor contact, ook voor jongere 
familieleden en verzorgsters, die weinig weet hebben 
van religieus leven. > Marina van Dalen, coördinator Mis-
siezusters O.L.V. van Afrika Nederland

Uit de collectie

In de verzameling van het Erfgoedcentrum bevinden 
zich momenteel 225 cassettebandjes vol interviews 
met broeders (28), paters (89) en zusters (108). De aard 
van de interviews en de lengte verschillen sterk. Vaak 
zijn ze afgenomen met oudere kloosterlingen, in het 
kader van de ‘voltooiing’ van de orde/congregatie in 
Nederland. Terugkijkend op hun leven komen er mooie 
gesprekken en inzichten naar boven.
 In het kader van het 175-jarig jubileum van de Fran-
ciscanessen van Bergen op Zoom vroeg het congrega-
tiebestuur aan historica Dolly Verhoeven en theologe 
Annelies van Heijst om hun geschiedenis op papier te 
zetten. Het resultaat, 175 jaar Zusters van ’t Ketrientje 
1838-2013, beschrijft zowel de feitelijke geschiedenis als 
persoonlijke ervaringen van zusters. Ter voorbereiding 
namen de onderzoekers interviews af, die deels wer-
den opgenomen op cassettebandjes. Geluidsopnames 
worden in het Erfgoedcentrum bewaard in een aparte 
collectie, die nog volop in bewerking is. Hans van Dru-
ten, vrijwilliger van het centrum, werkt al lange tijd 
aan een betere ontsluiting van dit materiaal. Voor de 
toekomst wil het Erfgoedcentrum geluidsopnames van 
interviews digitaal toegankelijk(er) maken en transcri-
beren. Ze geven een bijzonder inkijkje in persoonlijke 
ervaringen en in het dagelijks leven van religieuzen.
 Op twee cassettebandjes van de Franciscanessen 
van Bergen op Zoom staan interviews met zuster Vero-
nica (Cornelia Adriana Verhaert, 1932-2019). Ze werden 

ongeveer anderhalf uur elke levensfase aan bod: 
jeugd, familie, roeping, werk en missie, terugkomst in 
Nederland en het heden. De interviewster werkt dit 
uit en laat het per hoofdstuk teruglezen en corrigeren 
door de zuster. Op het einde wordt het hele boek nog 
eens nagelezen en worden er landkaartjes en foto’s 
aan toegevoegd. Dit gaat naar de drukker en dan is het 
levensboek klaar. Er worden exemplaren geprint voor 
de zuster zelf, voor de congregatie (het archief), voor 
de interviewster en voor de familie. Het hele proces 
kan gemakkelijk een paar maanden of meer in beslag 
nemen, afhankelijk van de verhalen van de zuster en 
de snelheid van de interviewafspraken.

Het traject geeft de religieuze een waardevolle kans 
om op haar leven en werk terug te kijken, en om her-
inneringen op te halen. Soms pijnlijke herinneringen, 
vaak ook mooie. Voor zusters die in de missie zijn ge-
weest, blijken de verhalen ontelbaar te zijn. Het le-
vensboek geeft de mogelijkheid te reflecteren op wat 
geweest is en op wat dit uiteindelijk voor jezelf heeft 
betekend; terugkijkend de dingen een plekje te geven, 
zonder dat het therapeutisch is. Het wordt wel ‘nar-
ratieve zorg’ genoemd en vergt van de interviewster 
een luisterende, ontvankelijke houding, waarbij zon-
der oordeel en in de eigen woorden van de zuster de 
verhalen in de ik-vorm worden opgetekend. De kunst 
is om op respectvolle wijze door te vragen bij ondui-
delijkheden of vervelende ervaringen, waardoor toch 
het hele verhaal geschreven kan worden. Uiteindelijk 
is het de verteller zelf die bepaalt wat er wel of niet in 
het levensboek komt. We merkten bij zusters regelma-

tig vormen van zelfcensuur: “O, dit moet er maar 
niet in, want de congregatie zou wel eens kunnen 
denken dat...” Of: “Mijn familie vindt het vast niet 

leuk als ik dit vertel...” Of ze vonden dat ze zich-
zelf teveel op de voorgrond zetten of te belangrijk 

maakten. Misschien iets typisch vrouwelijks?

Niet alle Missiezusters willen een levensboek; het 
staat ieder natuurlijk vrij, maar wel maken we dui-
delijk waarom we dit belangrijk vinden. Vaak zitten 

er in archieven vooral officiële stukken en zijn de 
persoonlijke dossiers van elk snippertje eigenheid 
opgeschoond. Die lacune wordt met de levensboeken 

aangevuld. Terugkijkend zijn alle 20 geïnterviewde 
zusters zeer tevreden en trots op hun levensboek. Ze 

zijn blij dat medezusters, verzorgsters en familiele-
den het kunnen lezen en dat ze er samen over kunnen 

getranscribeerd in een klein boekwerkje van bijna 60 
pagina’s. Zuster Veronica werd geboren in Huijbergen 
en trad in maart 1953 in bij de Franciscanessen. De zus-
ters vingen toen veel evacués op van de watersnood-
ramp. Ook werd de congregatie geconfronteerd met 
het plotselinge overlijden van rector Oomen.
 Al luisterend valt op hoe open de sfeer is. De inter-
viewers stellen weinig (sturende) vragen, ze zijn vooral 
geïnteresseerd en nieuwsgierig. Zuster Veronica be-
paalt de meeste onderwerpen. Ze vertelt over de ang-
stige oorlogsjaren in Huijbergen; dat ze met haar intre-
de misschien wel hoopte oorlog tegen te gaan; dat ze 
tijdens de Koude Oorlog vaak baden voor “de bekering 
van Rusland”.
 Van 1955 tot 1968 werkte zuster Veronica in het Al-
gemeen Burger Gasthuis van Bergen op Zoom, waar 
armen, zieken en bejaarden werden opgevangen. Vol-
gens het register van het Gasthuis bestonden de zoge-
noemde ‘inwoners’ in 1955 uit 101 heren en 127 dames. 
Zuster Veronica vertelt dat er onder de zusters in het 
huis officieel geen hiërarchie was, maar dat deze soms 
wel gevoeld werd; bijvoorbeeld door degenen die min-
der diploma’s hadden, wellicht omdat ze niet konden 
lezen of schrijven. Zelf was zuster Veronica erg leergie-
rig. Zo deed ze bijvoorbeeld in de jaren 1960 een cursus 
oogheelkunde bij de Zusters Onder de Bogen in Nijme-
gen. Ze werkte met veel plezier in de verpleging, maar 
vond de verantwoordelijkheid wel zwaar. Vanaf 1961 
konden ook niet-katholieken worden aangenomen als 
personeel. Het verraste zuster Veronica hoe gemak-
kelijk deze samenwerking ging; met de protestantse 
verpleegkundigen kon ze ondanks verschillende ge-
loofsopvattingen “prettig praten”. Vanaf 1979 was 
zuster Veronica hoofd verpleging van het Kloosterver-
zorgingstehuis in Bergen op Zoom.
 Zuster Veronica kijkt eveneens met veel dankbaar-
heid terug op het gemeenschapsleven in het klooster. 
Als iemand tijdens het noviciaat verkeerd bad, lagen ze 
“blauw van het lachen”. Terugkijkend vraagt ze zich af 
of er in het klooster sprake was van echte vriendschap. 
Aanvankelijk was die niet toegestaan. Toch bouwde 
ze een goede band op met zusters waarmee ze lang 
samenwoonde, en als het erop aan kwam “trokken 
ze partij voor elkaar”. Maar steeds bleef familie voor-
gaan, met name haar zusje die ook bij de congregatie 
intrad.
 Het interview is respectvol en oprecht. Zuster Ver-
onica geeft zelf aan het een prettig gesprek te heb-
ben gevonden. Sommige dingen kon ze moeilijk met 

De huiskroniek van klooster St. Gabri-
el te Haastrecht neemt ons mee naar 
de avond van 24  december, waar-
op de stilte van de “Afzondering” 
werd gestoord door een overval van 
ambtenaren van de Centrale Con-
trole Dienst oftewel C.C.D. Reden: er 
zou zonder vergunning een koe zijn 
geslacht. De paters in Haastrecht 
hadden de inval verwacht, want van “goedwillende 
zijde” was een waarschuwing gekomen. Het vlees 
was verstopt, maar één detail was aan de aandacht 
ontsnapt: de huid van de koe was niet verborgen. De 
kroniekschrijver verhaalt: “Er werd gebeld aan de deur 
en broeder Stephanus deed open. Een man in leren jas 
kwam binnen en toonde een papier, als bewijs dat hij 
van de C.C.D. was. Een andere man kwam toen ook 
nog erbij staan.”
 Broeder Stephanus ging de pater Rector waarschu-
wen, maar bij terugkomst bleken de mannen te zijn 
verdwenen. Ondertussen was broeder Alex samen 
met pater Everardus op pad gegaan om de huid achter 
de kerk te verbergen. De twee C.C.D.-ers waren ech-
ter om het huis gelopen en zagen het tweetal achter 
de kerk uitkomen. De huid werd gevonden. Een ande-
re broeder, die probeerde nog wat vlees te verbergen, 
werd achternagelopen door een van de ambtenaren. 
“Wat hebt u daar?” Op heterdaad betrapt.
 Er volgde een huiszoeking door de twee C.C.D.-ers 
en hun chef, bijgestaan door een politieagent. Her 
en der werden stukken vlees van de koe gevonden en 
geconfisqueerd. In de spreekkamer werd een rapport 
van het delict opgesteld, met de Economische Rech-
ter aan de telefoon. Een vrachtauto kwam het in be-
slag genomen vlees ophalen. De kroniek verhaalt: “De 
Kerststemming leek gebroken. De seminaristen waren 
vol meeleven en hebben het die heren wel laten voe-
len door hun houding en doen.” Een bewijs van ont-
vangst van de inbeslaggenomen goederen was al wat 
er overbleef.

Op 29 en 30 december moesten pater Rector en broe-
der Alex voor de balie bij de Economische Rechter in 
Rotterdam verschijnen. Om de echte slager uit He-
kendorp te sparen, nam broeder Alex alle schuld op 
zich. Hij alleen had de koe geslacht, gevild en gevie-
rendeeld. Als missiebroeder had hij tien jaar in Bul-
garije doorgebracht, waar hij tientallen koeien in z’n 
eentje had geslacht. Het O.M. was er echter niet van 

overtuigd dat hij dit alleen had kunnen doen. Er pas-
seerde een stuk van de Haastrechtse burgemeester, 
waarin hij voor de paters pleitte omwille van “het goe-
de gedaan onder de oorlog, en wat nu nog aan de deur 
wordt gegeven.” Dit werd terzijde geschoven. Aan het 
eind van de dag werd broeder Alex bij thuiskomst in 
Haastrecht in hechtenis genomen. “Dat was het slot 
van het oude jaar.”
 Op 6 januari volgde de rechtszaak. Alle feiten pas-
seerden wederom de revue. Het pleidooi van de advo-
caat was tevergeefs en wat volgde was een straf van 
2.000 gulden voor de pater Rector en voor broeder Alex 
drie weken “brommen”. De gebeurtenis werd breed op-
gepakt door de pers, die niet naliet om de zaak op een 
schertsende wijze te verslaan. Toch lag er veel sym-
pathie bij de Passionisten, zoals blijkt uit een actie die 
door de katholieken van Haastrecht en omgeving werd 
opgezet. Met een pamflet riepen zij de inwoners op om 
de paters te helpen. De rector van het seminarie stuur-
de een brief aan prinses-regentes Juliana, even voor 
haar inhuldiging, met het verzoek tot gratieverlening. 
De paters kregen echter nul op het rekest.
 Op 21 januari werd broeder Alex vrijgelaten, waarna 
hij in de middag in Haastrecht aankwam. “Met blijd-
schap werd hij in ons midden ontvangen, bij de jon-
gens met uitbundigheid.” De sympathieke lokale actie 
wierp in maart dat jaar haar vruchten af. De paters 
ontvingen 1.800 gulden en een nieuwe fiets voor het 
seminarie.
 Namens de medewerkers van het Erfgoedcentrum 
graag een fijn Kerstfeest gewenst en een smakelijk 
Kerstdiner! > Guus van Gurp

Levensboeken

Sinds een aantal jaren is er bij de Missiezusters van 
Onze Lieve Vrouw van Afrika (Witte Zusters) aandacht 
voor het immateriële erfgoed: verhalen, gebruiken 
en tradities, de spiritualiteit. Het materiële erfgoed 
heeft al een herbestemming gevonden: de huizen zijn 

verkocht, het merendeel van de archieven ligt in Sint 
Agatha. Ons 150-jarig bestaan enkele jaren geleden 
heeft geleid tot meer concrete aandacht voor imma-
terieel erfgoed, evenals het feit dat we binnenkort als 
congregatie voltooid zijn. Dus is het nu of nooit. Na 
eerder een boekje, wandelroute en expositie over de 
congregatie als geheel te hebben ontwikkeld, maken 
we nu levensboeken met de zusters. Bij het vastleggen 
van hun levensverhalen komen de zusters uitvoerig 
zelf aan het woord. Latere onderzoekers kunnen zo 
veel te weten komen over hun eigen terugblik op leven 
en werk; die individuele stem is in het verleden vaak 
ondergesneeuwd geweest.

Het belangrijkste voor ons is het vastleggen van de 
ervaringen van de zusters, en dan nadrukkelijk vanuit 
hun eigen perspectief. Dat doen we door hun levens-
verhaal te laten optekenen door een professionele 
schrijfster, Sabine Ticheloven. Eerder hebben we met 
vrijwilligers gewerkt, maar dit duurde vaak te lang 
en ging ook moeizamer door gebrek aan ervaring. En 
we hebben haast, onze zusters hebben tenslotte een 
gemiddelde leeftijd van 90 jaar! Globaal werken we 
volgens de methode die is aangereikt door de organi-
satie Reliëf: Mijn leven in kaart; met ouderen in gesprek 
over hun levensverhaal, ontwikkeld door Wout Huizing 
en Thijs Tromp. Het is een instructieboekje met bijbe-
horende fotokaarten met vragen. Aan de hand van een 
stamboom en een tijdslijn krijg je zicht op de belang-
rijkste mensen, data en gebeurtenissen in iemands 
leven. Vervolgens komt in vier tot vijf interviews van 
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Cassettebandjes met interviews



spreken. Regelmatig komt het voor dat verhalen nog 
nooit eerder zijn gehoord en dat die nieuwe aankno-
pingspunten bieden voor contact, ook voor jongere 
familieleden en verzorgsters, die weinig weet hebben 
van religieus leven. > Marina van Dalen, coördinator Mis-
siezusters O.L.V. van Afrika Nederland

Uit de collectie

In de verzameling van het Erfgoedcentrum bevinden 
zich momenteel 225 cassettebandjes vol interviews 
met broeders (28), paters (89) en zusters (108). De aard 
van de interviews en de lengte verschillen sterk. Vaak 
zijn ze afgenomen met oudere kloosterlingen, in het 
kader van de ‘voltooiing’ van de orde/congregatie in 
Nederland. Terugkijkend op hun leven komen er mooie 
gesprekken en inzichten naar boven.
 In het kader van het 175-jarig jubileum van de Fran-
ciscanessen van Bergen op Zoom vroeg het congrega-
tiebestuur aan historica Dolly Verhoeven en theologe 
Annelies van Heijst om hun geschiedenis op papier te 
zetten. Het resultaat, 175 jaar Zusters van ’t Ketrientje 
1838-2013, beschrijft zowel de feitelijke geschiedenis als 
persoonlijke ervaringen van zusters. Ter voorbereiding 
namen de onderzoekers interviews af, die deels wer-
den opgenomen op cassettebandjes. Geluidsopnames 
worden in het Erfgoedcentrum bewaard in een aparte 
collectie, die nog volop in bewerking is. Hans van Dru-
ten, vrijwilliger van het centrum, werkt al lange tijd 
aan een betere ontsluiting van dit materiaal. Voor de 
toekomst wil het Erfgoedcentrum geluidsopnames van 
interviews digitaal toegankelijk(er) maken en transcri-
beren. Ze geven een bijzonder inkijkje in persoonlijke 
ervaringen en in het dagelijks leven van religieuzen.
 Op twee cassettebandjes van de Franciscanessen 
van Bergen op Zoom staan interviews met zuster Vero-
nica (Cornelia Adriana Verhaert, 1932-2019). Ze werden 

ongeveer anderhalf uur elke levensfase aan bod: 
jeugd, familie, roeping, werk en missie, terugkomst in 
Nederland en het heden. De interviewster werkt dit 
uit en laat het per hoofdstuk teruglezen en corrigeren 
door de zuster. Op het einde wordt het hele boek nog 
eens nagelezen en worden er landkaartjes en foto’s 
aan toegevoegd. Dit gaat naar de drukker en dan is het 
levensboek klaar. Er worden exemplaren geprint voor 
de zuster zelf, voor de congregatie (het archief), voor 
de interviewster en voor de familie. Het hele proces 
kan gemakkelijk een paar maanden of meer in beslag 
nemen, afhankelijk van de verhalen van de zuster en 
de snelheid van de interviewafspraken.

Het traject geeft de religieuze een waardevolle kans 
om op haar leven en werk terug te kijken, en om her-
inneringen op te halen. Soms pijnlijke herinneringen, 
vaak ook mooie. Voor zusters die in de missie zijn ge-
weest, blijken de verhalen ontelbaar te zijn. Het le-
vensboek geeft de mogelijkheid te reflecteren op wat 
geweest is en op wat dit uiteindelijk voor jezelf heeft 
betekend; terugkijkend de dingen een plekje te geven, 
zonder dat het therapeutisch is. Het wordt wel ‘nar-
ratieve zorg’ genoemd en vergt van de interviewster 
een luisterende, ontvankelijke houding, waarbij zon-
der oordeel en in de eigen woorden van de zuster de 
verhalen in de ik-vorm worden opgetekend. De kunst 
is om op respectvolle wijze door te vragen bij ondui-
delijkheden of vervelende ervaringen, waardoor toch 
het hele verhaal geschreven kan worden. Uiteindelijk 
is het de verteller zelf die bepaalt wat er wel of niet in 
het levensboek komt. We merkten bij zusters regelma-

tig vormen van zelfcensuur: “O, dit moet er maar 
niet in, want de congregatie zou wel eens kunnen 
denken dat...” Of: “Mijn familie vindt het vast niet 

leuk als ik dit vertel...” Of ze vonden dat ze zich-
zelf teveel op de voorgrond zetten of te belangrijk 

maakten. Misschien iets typisch vrouwelijks?

Niet alle Missiezusters willen een levensboek; het 
staat ieder natuurlijk vrij, maar wel maken we dui-
delijk waarom we dit belangrijk vinden. Vaak zitten 

er in archieven vooral officiële stukken en zijn de 
persoonlijke dossiers van elk snippertje eigenheid 
opgeschoond. Die lacune wordt met de levensboeken 

aangevuld. Terugkijkend zijn alle 20 geïnterviewde 
zusters zeer tevreden en trots op hun levensboek. Ze 

zijn blij dat medezusters, verzorgsters en familiele-
den het kunnen lezen en dat ze er samen over kunnen 

getranscribeerd in een klein boekwerkje van bijna 60 
pagina’s. Zuster Veronica werd geboren in Huijbergen 
en trad in maart 1953 in bij de Franciscanessen. De zus-
ters vingen toen veel evacués op van de watersnood-
ramp. Ook werd de congregatie geconfronteerd met 
het plotselinge overlijden van rector Oomen.
 Al luisterend valt op hoe open de sfeer is. De inter-
viewers stellen weinig (sturende) vragen, ze zijn vooral 
geïnteresseerd en nieuwsgierig. Zuster Veronica be-
paalt de meeste onderwerpen. Ze vertelt over de ang-
stige oorlogsjaren in Huijbergen; dat ze met haar intre-
de misschien wel hoopte oorlog tegen te gaan; dat ze 
tijdens de Koude Oorlog vaak baden voor “de bekering 
van Rusland”.
 Van 1955 tot 1968 werkte zuster Veronica in het Al-
gemeen Burger Gasthuis van Bergen op Zoom, waar 
armen, zieken en bejaarden werden opgevangen. Vol-
gens het register van het Gasthuis bestonden de zoge-
noemde ‘inwoners’ in 1955 uit 101 heren en 127 dames. 
Zuster Veronica vertelt dat er onder de zusters in het 
huis officieel geen hiërarchie was, maar dat deze soms 
wel gevoeld werd; bijvoorbeeld door degenen die min-
der diploma’s hadden, wellicht omdat ze niet konden 
lezen of schrijven. Zelf was zuster Veronica erg leergie-
rig. Zo deed ze bijvoorbeeld in de jaren 1960 een cursus 
oogheelkunde bij de Zusters Onder de Bogen in Nijme-
gen. Ze werkte met veel plezier in de verpleging, maar 
vond de verantwoordelijkheid wel zwaar. Vanaf 1961 
konden ook niet-katholieken worden aangenomen als 
personeel. Het verraste zuster Veronica hoe gemak-
kelijk deze samenwerking ging; met de protestantse 
verpleegkundigen kon ze ondanks verschillende ge-
loofsopvattingen “prettig praten”. Vanaf 1979 was 
zuster Veronica hoofd verpleging van het Kloosterver-
zorgingstehuis in Bergen op Zoom.
 Zuster Veronica kijkt eveneens met veel dankbaar-
heid terug op het gemeenschapsleven in het klooster. 
Als iemand tijdens het noviciaat verkeerd bad, lagen ze 
“blauw van het lachen”. Terugkijkend vraagt ze zich af 
of er in het klooster sprake was van echte vriendschap. 
Aanvankelijk was die niet toegestaan. Toch bouwde 
ze een goede band op met zusters waarmee ze lang 
samenwoonde, en als het erop aan kwam “trokken 
ze partij voor elkaar”. Maar steeds bleef familie voor-
gaan, met name haar zusje die ook bij de congregatie 
intrad.
 Het interview is respectvol en oprecht. Zuster Ver-
onica geeft zelf aan het een prettig gesprek te heb-
ben gevonden. Sommige dingen kon ze moeilijk met 

De huiskroniek van klooster St. Gabri-
el te Haastrecht neemt ons mee naar 
de avond van 24  december, waar-
op de stilte van de “Afzondering” 
werd gestoord door een overval van 
ambtenaren van de Centrale Con-
trole Dienst oftewel C.C.D. Reden: er 
zou zonder vergunning een koe zijn 
geslacht. De paters in Haastrecht 
hadden de inval verwacht, want van “goedwillende 
zijde” was een waarschuwing gekomen. Het vlees 
was verstopt, maar één detail was aan de aandacht 
ontsnapt: de huid van de koe was niet verborgen. De 
kroniekschrijver verhaalt: “Er werd gebeld aan de deur 
en broeder Stephanus deed open. Een man in leren jas 
kwam binnen en toonde een papier, als bewijs dat hij 
van de C.C.D. was. Een andere man kwam toen ook 
nog erbij staan.”
 Broeder Stephanus ging de pater Rector waarschu-
wen, maar bij terugkomst bleken de mannen te zijn 
verdwenen. Ondertussen was broeder Alex samen 
met pater Everardus op pad gegaan om de huid achter 
de kerk te verbergen. De twee C.C.D.-ers waren ech-
ter om het huis gelopen en zagen het tweetal achter 
de kerk uitkomen. De huid werd gevonden. Een ande-
re broeder, die probeerde nog wat vlees te verbergen, 
werd achternagelopen door een van de ambtenaren. 
“Wat hebt u daar?” Op heterdaad betrapt.
 Er volgde een huiszoeking door de twee C.C.D.-ers 
en hun chef, bijgestaan door een politieagent. Her 
en der werden stukken vlees van de koe gevonden en 
geconfisqueerd. In de spreekkamer werd een rapport 
van het delict opgesteld, met de Economische Rech-
ter aan de telefoon. Een vrachtauto kwam het in be-
slag genomen vlees ophalen. De kroniek verhaalt: “De 
Kerststemming leek gebroken. De seminaristen waren 
vol meeleven en hebben het die heren wel laten voe-
len door hun houding en doen.” Een bewijs van ont-
vangst van de inbeslaggenomen goederen was al wat 
er overbleef.

Op 29 en 30 december moesten pater Rector en broe-
der Alex voor de balie bij de Economische Rechter in 
Rotterdam verschijnen. Om de echte slager uit He-
kendorp te sparen, nam broeder Alex alle schuld op 
zich. Hij alleen had de koe geslacht, gevild en gevie-
rendeeld. Als missiebroeder had hij tien jaar in Bul-
garije doorgebracht, waar hij tientallen koeien in z’n 
eentje had geslacht. Het O.M. was er echter niet van 

overtuigd dat hij dit alleen had kunnen doen. Er pas-
seerde een stuk van de Haastrechtse burgemeester, 
waarin hij voor de paters pleitte omwille van “het goe-
de gedaan onder de oorlog, en wat nu nog aan de deur 
wordt gegeven.” Dit werd terzijde geschoven. Aan het 
eind van de dag werd broeder Alex bij thuiskomst in 
Haastrecht in hechtenis genomen. “Dat was het slot 
van het oude jaar.”
 Op 6 januari volgde de rechtszaak. Alle feiten pas-
seerden wederom de revue. Het pleidooi van de advo-
caat was tevergeefs en wat volgde was een straf van 
2.000 gulden voor de pater Rector en voor broeder Alex 
drie weken “brommen”. De gebeurtenis werd breed op-
gepakt door de pers, die niet naliet om de zaak op een 
schertsende wijze te verslaan. Toch lag er veel sym-
pathie bij de Passionisten, zoals blijkt uit een actie die 
door de katholieken van Haastrecht en omgeving werd 
opgezet. Met een pamflet riepen zij de inwoners op om 
de paters te helpen. De rector van het seminarie stuur-
de een brief aan prinses-regentes Juliana, even voor 
haar inhuldiging, met het verzoek tot gratieverlening. 
De paters kregen echter nul op het rekest.
 Op 21 januari werd broeder Alex vrijgelaten, waarna 
hij in de middag in Haastrecht aankwam. “Met blijd-
schap werd hij in ons midden ontvangen, bij de jon-
gens met uitbundigheid.” De sympathieke lokale actie 
wierp in maart dat jaar haar vruchten af. De paters 
ontvingen 1.800 gulden en een nieuwe fiets voor het 
seminarie.
 Namens de medewerkers van het Erfgoedcentrum 
graag een fijn Kerstfeest gewenst en een smakelijk 
Kerstdiner! > Guus van Gurp

Levensboeken

Sinds een aantal jaren is er bij de Missiezusters van 
Onze Lieve Vrouw van Afrika (Witte Zusters) aandacht 
voor het immateriële erfgoed: verhalen, gebruiken 
en tradities, de spiritualiteit. Het materiële erfgoed 
heeft al een herbestemming gevonden: de huizen zijn 

verkocht, het merendeel van de archieven ligt in Sint 
Agatha. Ons 150-jarig bestaan enkele jaren geleden 
heeft geleid tot meer concrete aandacht voor imma-
terieel erfgoed, evenals het feit dat we binnenkort als 
congregatie voltooid zijn. Dus is het nu of nooit. Na 
eerder een boekje, wandelroute en expositie over de 
congregatie als geheel te hebben ontwikkeld, maken 
we nu levensboeken met de zusters. Bij het vastleggen 
van hun levensverhalen komen de zusters uitvoerig 
zelf aan het woord. Latere onderzoekers kunnen zo 
veel te weten komen over hun eigen terugblik op leven 
en werk; die individuele stem is in het verleden vaak 
ondergesneeuwd geweest.

Het belangrijkste voor ons is het vastleggen van de 
ervaringen van de zusters, en dan nadrukkelijk vanuit 
hun eigen perspectief. Dat doen we door hun levens-
verhaal te laten optekenen door een professionele 
schrijfster, Sabine Ticheloven. Eerder hebben we met 
vrijwilligers gewerkt, maar dit duurde vaak te lang 
en ging ook moeizamer door gebrek aan ervaring. En 
we hebben haast, onze zusters hebben tenslotte een 
gemiddelde leeftijd van 90 jaar! Globaal werken we 
volgens de methode die is aangereikt door de organi-
satie Reliëf: Mijn leven in kaart; met ouderen in gesprek 
over hun levensverhaal, ontwikkeld door Wout Huizing 
en Thijs Tromp. Het is een instructieboekje met bijbe-
horende fotokaarten met vragen. Aan de hand van een 
stamboom en een tijdslijn krijg je zicht op de belang-
rijkste mensen, data en gebeurtenissen in iemands 
leven. Vervolgens komt in vier tot vijf interviews van 
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spreken. Regelmatig komt het voor dat verhalen nog 
nooit eerder zijn gehoord en dat die nieuwe aankno-
pingspunten bieden voor contact, ook voor jongere 
familieleden en verzorgsters, die weinig weet hebben 
van religieus leven. > Marina van Dalen, coördinator Mis-
siezusters O.L.V. van Afrika Nederland

Uit de collectie

In de verzameling van het Erfgoedcentrum bevinden 
zich momenteel 225 cassettebandjes vol interviews 
met broeders (28), paters (89) en zusters (108). De aard 
van de interviews en de lengte verschillen sterk. Vaak 
zijn ze afgenomen met oudere kloosterlingen, in het 
kader van de ‘voltooiing’ van de orde/congregatie in 
Nederland. Terugkijkend op hun leven komen er mooie 
gesprekken en inzichten naar boven.
 In het kader van het 175-jarig jubileum van de Fran-
ciscanessen van Bergen op Zoom vroeg het congrega-
tiebestuur aan historica Dolly Verhoeven en theologe 
Annelies van Heijst om hun geschiedenis op papier te 
zetten. Het resultaat, 175 jaar Zusters van ’t Ketrientje 
1838-2013, beschrijft zowel de feitelijke geschiedenis als 
persoonlijke ervaringen van zusters. Ter voorbereiding 
namen de onderzoekers interviews af, die deels wer-
den opgenomen op cassettebandjes. Geluidsopnames 
worden in het Erfgoedcentrum bewaard in een aparte 
collectie, die nog volop in bewerking is. Hans van Dru-
ten, vrijwilliger van het centrum, werkt al lange tijd 
aan een betere ontsluiting van dit materiaal. Voor de 
toekomst wil het Erfgoedcentrum geluidsopnames van 
interviews digitaal toegankelijk(er) maken en transcri-
beren. Ze geven een bijzonder inkijkje in persoonlijke 
ervaringen en in het dagelijks leven van religieuzen.
 Op twee cassettebandjes van de Franciscanessen 
van Bergen op Zoom staan interviews met zuster Vero-
nica (Cornelia Adriana Verhaert, 1932-2019). Ze werden 

ongeveer anderhalf uur elke levensfase aan bod: 
jeugd, familie, roeping, werk en missie, terugkomst in 
Nederland en het heden. De interviewster werkt dit 
uit en laat het per hoofdstuk teruglezen en corrigeren 
door de zuster. Op het einde wordt het hele boek nog 
eens nagelezen en worden er landkaartjes en foto’s 
aan toegevoegd. Dit gaat naar de drukker en dan is het 
levensboek klaar. Er worden exemplaren geprint voor 
de zuster zelf, voor de congregatie (het archief), voor 
de interviewster en voor de familie. Het hele proces 
kan gemakkelijk een paar maanden of meer in beslag 
nemen, afhankelijk van de verhalen van de zuster en 
de snelheid van de interviewafspraken.

Het traject geeft de religieuze een waardevolle kans 
om op haar leven en werk terug te kijken, en om her-
inneringen op te halen. Soms pijnlijke herinneringen, 
vaak ook mooie. Voor zusters die in de missie zijn ge-
weest, blijken de verhalen ontelbaar te zijn. Het le-
vensboek geeft de mogelijkheid te reflecteren op wat 
geweest is en op wat dit uiteindelijk voor jezelf heeft 
betekend; terugkijkend de dingen een plekje te geven, 
zonder dat het therapeutisch is. Het wordt wel ‘nar-
ratieve zorg’ genoemd en vergt van de interviewster 
een luisterende, ontvankelijke houding, waarbij zon-
der oordeel en in de eigen woorden van de zuster de 
verhalen in de ik-vorm worden opgetekend. De kunst 
is om op respectvolle wijze door te vragen bij ondui-
delijkheden of vervelende ervaringen, waardoor toch 
het hele verhaal geschreven kan worden. Uiteindelijk 
is het de verteller zelf die bepaalt wat er wel of niet in 
het levensboek komt. We merkten bij zusters regelma-

tig vormen van zelfcensuur: “O, dit moet er maar 
niet in, want de congregatie zou wel eens kunnen 
denken dat...” Of: “Mijn familie vindt het vast niet 

leuk als ik dit vertel...” Of ze vonden dat ze zich-
zelf teveel op de voorgrond zetten of te belangrijk 

maakten. Misschien iets typisch vrouwelijks?

Niet alle Missiezusters willen een levensboek; het 
staat ieder natuurlijk vrij, maar wel maken we dui-
delijk waarom we dit belangrijk vinden. Vaak zitten 

er in archieven vooral officiële stukken en zijn de 
persoonlijke dossiers van elk snippertje eigenheid 
opgeschoond. Die lacune wordt met de levensboeken 

aangevuld. Terugkijkend zijn alle 20 geïnterviewde 
zusters zeer tevreden en trots op hun levensboek. Ze 

zijn blij dat medezusters, verzorgsters en familiele-
den het kunnen lezen en dat ze er samen over kunnen 

getranscribeerd in een klein boekwerkje van bijna 60 
pagina’s. Zuster Veronica werd geboren in Huijbergen 
en trad in maart 1953 in bij de Franciscanessen. De zus-
ters vingen toen veel evacués op van de watersnood-
ramp. Ook werd de congregatie geconfronteerd met 
het plotselinge overlijden van rector Oomen.
 Al luisterend valt op hoe open de sfeer is. De inter-
viewers stellen weinig (sturende) vragen, ze zijn vooral 
geïnteresseerd en nieuwsgierig. Zuster Veronica be-
paalt de meeste onderwerpen. Ze vertelt over de ang-
stige oorlogsjaren in Huijbergen; dat ze met haar intre-
de misschien wel hoopte oorlog tegen te gaan; dat ze 
tijdens de Koude Oorlog vaak baden voor “de bekering 
van Rusland”.
 Van 1955 tot 1968 werkte zuster Veronica in het Al-
gemeen Burger Gasthuis van Bergen op Zoom, waar 
armen, zieken en bejaarden werden opgevangen. Vol-
gens het register van het Gasthuis bestonden de zoge-
noemde ‘inwoners’ in 1955 uit 101 heren en 127 dames. 
Zuster Veronica vertelt dat er onder de zusters in het 
huis officieel geen hiërarchie was, maar dat deze soms 
wel gevoeld werd; bijvoorbeeld door degenen die min-
der diploma’s hadden, wellicht omdat ze niet konden 
lezen of schrijven. Zelf was zuster Veronica erg leergie-
rig. Zo deed ze bijvoorbeeld in de jaren 1960 een cursus 
oogheelkunde bij de Zusters Onder de Bogen in Nijme-
gen. Ze werkte met veel plezier in de verpleging, maar 
vond de verantwoordelijkheid wel zwaar. Vanaf 1961 
konden ook niet-katholieken worden aangenomen als 
personeel. Het verraste zuster Veronica hoe gemak-
kelijk deze samenwerking ging; met de protestantse 
verpleegkundigen kon ze ondanks verschillende ge-
loofsopvattingen “prettig praten”. Vanaf 1979 was 
zuster Veronica hoofd verpleging van het Kloosterver-
zorgingstehuis in Bergen op Zoom.
 Zuster Veronica kijkt eveneens met veel dankbaar-
heid terug op het gemeenschapsleven in het klooster. 
Als iemand tijdens het noviciaat verkeerd bad, lagen ze 
“blauw van het lachen”. Terugkijkend vraagt ze zich af 
of er in het klooster sprake was van echte vriendschap. 
Aanvankelijk was die niet toegestaan. Toch bouwde 
ze een goede band op met zusters waarmee ze lang 
samenwoonde, en als het erop aan kwam “trokken 
ze partij voor elkaar”. Maar steeds bleef familie voor-
gaan, met name haar zusje die ook bij de congregatie 
intrad.
 Het interview is respectvol en oprecht. Zuster Ver-
onica geeft zelf aan het een prettig gesprek te heb-
ben gevonden. Sommige dingen kon ze moeilijk met 

De huiskroniek van klooster St. Gabri-
el te Haastrecht neemt ons mee naar 
de avond van 24  december, waar-
op de stilte van de “Afzondering” 
werd gestoord door een overval van 
ambtenaren van de Centrale Con-
trole Dienst oftewel C.C.D. Reden: er 
zou zonder vergunning een koe zijn 
geslacht. De paters in Haastrecht 
hadden de inval verwacht, want van “goedwillende 
zijde” was een waarschuwing gekomen. Het vlees 
was verstopt, maar één detail was aan de aandacht 
ontsnapt: de huid van de koe was niet verborgen. De 
kroniekschrijver verhaalt: “Er werd gebeld aan de deur 
en broeder Stephanus deed open. Een man in leren jas 
kwam binnen en toonde een papier, als bewijs dat hij 
van de C.C.D. was. Een andere man kwam toen ook 
nog erbij staan.”
 Broeder Stephanus ging de pater Rector waarschu-
wen, maar bij terugkomst bleken de mannen te zijn 
verdwenen. Ondertussen was broeder Alex samen 
met pater Everardus op pad gegaan om de huid achter 
de kerk te verbergen. De twee C.C.D.-ers waren ech-
ter om het huis gelopen en zagen het tweetal achter 
de kerk uitkomen. De huid werd gevonden. Een ande-
re broeder, die probeerde nog wat vlees te verbergen, 
werd achternagelopen door een van de ambtenaren. 
“Wat hebt u daar?” Op heterdaad betrapt.
 Er volgde een huiszoeking door de twee C.C.D.-ers 
en hun chef, bijgestaan door een politieagent. Her 
en der werden stukken vlees van de koe gevonden en 
geconfisqueerd. In de spreekkamer werd een rapport 
van het delict opgesteld, met de Economische Rech-
ter aan de telefoon. Een vrachtauto kwam het in be-
slag genomen vlees ophalen. De kroniek verhaalt: “De 
Kerststemming leek gebroken. De seminaristen waren 
vol meeleven en hebben het die heren wel laten voe-
len door hun houding en doen.” Een bewijs van ont-
vangst van de inbeslaggenomen goederen was al wat 
er overbleef.

Op 29 en 30 december moesten pater Rector en broe-
der Alex voor de balie bij de Economische Rechter in 
Rotterdam verschijnen. Om de echte slager uit He-
kendorp te sparen, nam broeder Alex alle schuld op 
zich. Hij alleen had de koe geslacht, gevild en gevie-
rendeeld. Als missiebroeder had hij tien jaar in Bul-
garije doorgebracht, waar hij tientallen koeien in z’n 
eentje had geslacht. Het O.M. was er echter niet van 

overtuigd dat hij dit alleen had kunnen doen. Er pas-
seerde een stuk van de Haastrechtse burgemeester, 
waarin hij voor de paters pleitte omwille van “het goe-
de gedaan onder de oorlog, en wat nu nog aan de deur 
wordt gegeven.” Dit werd terzijde geschoven. Aan het 
eind van de dag werd broeder Alex bij thuiskomst in 
Haastrecht in hechtenis genomen. “Dat was het slot 
van het oude jaar.”
 Op 6 januari volgde de rechtszaak. Alle feiten pas-
seerden wederom de revue. Het pleidooi van de advo-
caat was tevergeefs en wat volgde was een straf van 
2.000 gulden voor de pater Rector en voor broeder Alex 
drie weken “brommen”. De gebeurtenis werd breed op-
gepakt door de pers, die niet naliet om de zaak op een 
schertsende wijze te verslaan. Toch lag er veel sym-
pathie bij de Passionisten, zoals blijkt uit een actie die 
door de katholieken van Haastrecht en omgeving werd 
opgezet. Met een pamflet riepen zij de inwoners op om 
de paters te helpen. De rector van het seminarie stuur-
de een brief aan prinses-regentes Juliana, even voor 
haar inhuldiging, met het verzoek tot gratieverlening. 
De paters kregen echter nul op het rekest.
 Op 21 januari werd broeder Alex vrijgelaten, waarna 
hij in de middag in Haastrecht aankwam. “Met blijd-
schap werd hij in ons midden ontvangen, bij de jon-
gens met uitbundigheid.” De sympathieke lokale actie 
wierp in maart dat jaar haar vruchten af. De paters 
ontvingen 1.800 gulden en een nieuwe fiets voor het 
seminarie.
 Namens de medewerkers van het Erfgoedcentrum 
graag een fijn Kerstfeest gewenst en een smakelijk 
Kerstdiner! > Guus van Gurp

Levensboeken

Sinds een aantal jaren is er bij de Missiezusters van 
Onze Lieve Vrouw van Afrika (Witte Zusters) aandacht 
voor het immateriële erfgoed: verhalen, gebruiken 
en tradities, de spiritualiteit. Het materiële erfgoed 
heeft al een herbestemming gevonden: de huizen zijn 

verkocht, het merendeel van de archieven ligt in Sint 
Agatha. Ons 150-jarig bestaan enkele jaren geleden 
heeft geleid tot meer concrete aandacht voor imma-
terieel erfgoed, evenals het feit dat we binnenkort als 
congregatie voltooid zijn. Dus is het nu of nooit. Na 
eerder een boekje, wandelroute en expositie over de 
congregatie als geheel te hebben ontwikkeld, maken 
we nu levensboeken met de zusters. Bij het vastleggen 
van hun levensverhalen komen de zusters uitvoerig 
zelf aan het woord. Latere onderzoekers kunnen zo 
veel te weten komen over hun eigen terugblik op leven 
en werk; die individuele stem is in het verleden vaak 
ondergesneeuwd geweest.

Het belangrijkste voor ons is het vastleggen van de 
ervaringen van de zusters, en dan nadrukkelijk vanuit 
hun eigen perspectief. Dat doen we door hun levens-
verhaal te laten optekenen door een professionele 
schrijfster, Sabine Ticheloven. Eerder hebben we met 
vrijwilligers gewerkt, maar dit duurde vaak te lang 
en ging ook moeizamer door gebrek aan ervaring. En 
we hebben haast, onze zusters hebben tenslotte een 
gemiddelde leeftijd van 90 jaar! Globaal werken we 
volgens de methode die is aangereikt door de organi-
satie Reliëf: Mijn leven in kaart; met ouderen in gesprek 
over hun levensverhaal, ontwikkeld door Wout Huizing 
en Thijs Tromp. Het is een instructieboekje met bijbe-
horende fotokaarten met vragen. Aan de hand van een 
stamboom en een tijdslijn krijg je zicht op de belang-
rijkste mensen, data en gebeurtenissen in iemands 
leven. Vervolgens komt in vier tot vijf interviews van 

Broeder Alex

Cassettebandjes met interviews
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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

Hoogwater juli 2021



19e jaargang • nummer 3/4 • december 2021

Kroniek Sint Agatha
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven | Klooster Sint Agatha

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

Redactie: M. Arendsen, G. van Gurp, 
G. Heusschen, S. Scherpenisse

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

Vormgeving: Vormweijs, Nijmegen

Ten Geleide

Het zijn bijzondere tijden... opnieuw zitten we veel thuis en 
worden (Kerst)bijeenkomsten geannuleerd. Welke verhalen 
zullen daarover in de archieven terechtkomen? In deze Kroniek 
vindt u verhalen uit eerdere tijden, die al in de archieven 
bewaard worden. De Kroniek verschijnt als dubbelnummer, 
omdat er in september te weinig tijd 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 bijzonder Kerstverhaal

In het Erfgoedcentrum worden jaarlijks 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 inhoudelijk 
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 Bulgarije en Brazilië of de 

vestiging van kloosters in Duitsland. Bij het inventa-
riseren van het archiefmateriaal trok een opmerkelijk 
dossier al snel mijn 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 kroniekschrijver van de Passionisten meldt het vol-
gende: “Thans dient een pijnlijke gebeurtenis vermeld, 
die onzen goeden naam in opspraak bracht, doordat 
bijna 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; 
Kerstmaaltijd 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 zijn. De slachting lekte echter uit.

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

medezusters bespreken. Ze voelde ruimte om bijvoor-
beeld te praten over twijfels en hoop rond het geloof 
en een leven na de dood. Na het eerste interview zette 
Annelies van Heijst de opname even stil: het was 10.00 
uur en tijd voor koffie, 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 
tijd niet mogelijk 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 Kapucijnen, 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 Wolff 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 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de 

gemeente Cuijk 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 dijk 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 
werkwijze 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 Kapucijnen, 
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 geschiedschrijving 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 
cursusbijeenkomsten 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 jaarlijkse Participantenverga-
dering van het Erfgoedcentrum. Nadat enkele eer-
dere data moesten worden geannuleerd, was het 
een bijzonder 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 zijn, 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 geschiedschrijving van Brian Heffernan 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 vrijwilligers naar het Erfgoed-
centrum opnieuw beperkt vanwege de coronasitu-
atie. De tuinvrijwilligers bleven steeds doorwerken; 
de natuur kent geen lock down.
	� Op 26 november namen vijf collega’s deel aan een 

cursus BHV (Bedrijfshulpverlening).
	� 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 bijna 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.

Bijeenkomst medewerkers 14 september

Kruisheren die op de lijst 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 tijd, een feestelijke bijeenkomst van medewer-
kers, vrijwilligers en bewoners van klooster en 
Erfgoedcentrum.
	� Op 16 september gaf archivaris Susan Scherpenisse 

een presentatie over het Erfgoedcentrum tijdens 
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 Nijmeegse Vierdaagse, 
het klooster als pleisterplaats op hun werkbezoek 
aan de gemeente Cuijk.
	� Op 3 oktober gaf vocaal ensemble Cantodoro uit 

Nijmegen een concert in de kloosterkerk.
	� Op 4 oktober waren Marga Arendsen en Marleen 

Reichgelt aanwezig bij een gedachtewisseling in 
museum Krona in Uden over wetenschappelijk on-
derzoek naar kloosters.
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