Provinciale steun voor Kruisherenklooster Sint Agatha
Sint Agatha, 27 september 2019 - De Stichting Sint Aegten heeft plannen gemaakt
voor de toekomst van het klooster. De provincie Noord-Brabant verleent hiervoor
een subsidie van 535.000 euro. Een deel hiervan is bestemd voor de plaatsing van
een bijzonder Mauritsraam in de kloosterkerk.
Het klooster(complex) van Sint Agatha is het oudste ononderbroken bewoonde klooster van
Nederland. Het stamt uit de middeleeuwen, stichtingsjaar 1371. Voor de provincie reden om te
investeren in dit bijzonder erfgoedcomplex. Gedeputeerde Marianne van der Sloot: “Doelstelling van
het provinciale erfgoedbeleid is het erfgoed te behouden en de verhalen die erbij horen zichtbaar te
maken. Dit klooster heeft een rijke historie, en is belangrijk voor het verhaal van religieus
Brabant. De kloosterbibliotheek van de Kruisheren bijvoorbeeld is de op één na belangrijkste
kloosterbibliotheek van Nederland, na de Librije in Zutphen. We zijn heel blij dat de toekomst van dit
bijzondere erfgoed veilig gesteld wordt met een nieuwe bestemming en nieuwe bewoners en
gebruikers.”
Wooneenheden
Er wonen op dit moment vijf Kruisheren in het gebouw, en het Erfgoedcentrum Nederlands
Kloosterleven is hier gevestigd, waar meer dan 100 Nederlandse ordes en congregaties hun
archieven, publicaties en historische voorwerpen hebben ondergebracht.
Twee vleugels van het klooster wordt de komende maanden gerenoveerd en verbouwd. Daarbij
worden twaalf wooneenheden gerealiseerd, voor zowel de Kruisheren als nieuwe bewoners.
Een bijzonder project is de terugkeer van een historisch juweel: het gebrandschilderde enorme
kerkraam (ca. 2,5 bij 5 meter) van een biddende prins Maurits uit de beginjaren van Maurits’
publieke leven, dat terugkomt naar het klooster. Het venster werd begin zeventiende eeuw door prins
Maurits geschonken aan de kloosterkerk. De beroemde architect Pierre Cuypers nam in de tweede
helft van de 19e eeuw de opdracht aan voor een renovatie van de kloosterkerk. Hij bewoog de
Kruisheren tot het schenken van dit bijzondere raam aan het Rijksmuseum-in-oprichting, dat door hem
ontworpen werd.
Rijksmuseum
Omdat het inmiddels gerestaureerde raam momenteel in depot van het Rijksmuseum staat, van grote
culturele waarde is en hoort bij de geschiedenis van Klooster Sint Agatha is het Rijksmuseum bereid tot
langdurige bruikleengeving aan het klooster.
De Stichting Sint-Aegten is heel blij met de steun van de provincie. Voorzitter Jan Peters: “De bijdrage
van de provincie is onmisbaar voor het behoud van de woonfunctie van het kloostercomplex; en
bewoners zijn onmisbaar voor de kloosterlijke sfeer van eenvoud, stilte, gastvrijheid en
gemeenschapszin.
De gemeente Cuijk investeert de komende jaren in de tuin van het klooster, en draagt zo ook bij aan
het in ere herstellen van de gebouwen en omgeving.

