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Een kaart uit 1660 van "Een klein gedeelte 

van de Heerlijcheit van MAERSEVEEN" 
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Een priorij in Maarssen 
Toen de zusters Kanunnikessen zich in 1957 vestigden op het landgoed Doornburgh in Maarssen deden 
zij dit in het vertrouwen hier hun definitieve plaats te vinden. Gesticht in 1939 in Nijmegen waren zij door 
de oorlogssituatie gedwongen diverse keren te verhuizen en genoegen te nemen met tijdelijke, krappe en 
vooral ongeschikte behuizingen. Maarssen, centraal gelegen in Nederland, bood betere perspectieven voor 
het apostolaat en het landgoed Doornburgh was de ideale plaats om de langgekoesterde droom van een 
echte priorij te realiseren. 

In april 1966 werd met de plechtige inwijding van Priorij Emmaus de droom werkelijkheid. Nu konden 
de Kanunnikessen van het Heilig Graf gaan leven zoals dat bij hun spiritualiteit past. De priorij met kerk,~ 

kapittelzaal, refter, bibliotheek, binnenhof enzovoort was de ruimte voor het geestelijk, biddend leven van 
de zusters, terwijl de rest van het landgoed met Doornburgh en de gebouwen bij de ingang geschikt waren 
voor het apostolaat. Dat apostolaat was in de eerste plaats De Cloese, de opleiding tot doktersassistente en 
later tot medisch secretaresse, die de zusters jarenlang verzorgden voor jonge vrouwen vanaf circa 18 jaar. 
Daarnaast startten de zusters in 1966 in Doornburgh een gastenhuis waar groepen en individuele gasten 
welkom waren. Beide vormen van apostolaat brachten veel mensen op het landgoed en leerlingen en gas
ten hadden een levendig, intensief contact met de zusters. 

De priorij was in haar beginjaren nog een besloten leefwereld, maar vanaf de jaren zeventig kwam daar 
verandering in. De gebedsdiensten konden worden bijgewoond en de zusters openden geleidelijk hun deu
ren voor familie, vrienden en gasten. Door de vernieuwing van het religieuze leven mochten zusters ook 
'naar buiten' en zo groeiden contacten tussen de zusters en de omgeving. Zij gingen een plaats innemen 
in Maarssen. Zij waren het bezielende middelpunt van een plek waar mensen graag kwamen. De zusters 
vormden een kerkgemeenschap die een uitstraling naar buiten had en zij boden inspiratie en bezinning 
voor gasten. 'Maarssen' werd in kerkelijk Nederland een begrip voor openheid, gastvrijheid en oecumene. 
Want ook protestantse kerkelijke gemeenten wilden kennis maken met het kloosterleven en waar kon dat 
beter dan in Maarssen? 
Met het voortschrijden van de tijd verminderde de kerkelijke betrokkenheid in Nederland en dit had zijn 
doorwerking in de roepingen voor het religieuze leven. Ook in de priorij werd dit voelbaar. Jonge zusters 
kwamen er bijna niet meer bij en de bestaande communiteit werd ouder. Met hulp van personeel en talloze 
vrijwilligers, waarvan velen uit Maarssen, kon het leven in de priorij nog jarenlang gaande worden gehou
den. In 2014 was het duidelijk dat voortbestaan voor de kleine communiteit niet langer haalbaar was en er 
moesten ingrijpende besluiten worden genomen. Met pijn in het hart besloten de zusters te vertrekken van 
een plaats waar het goed wonen was. 

Het bericht van de sluiting van de priorij was voor veel mensen in Maarssen een schok. Aan de vertrouwde 
aanwezigheid van de communiteit zal een einde komen, evenals aan de vele persoonlijke relaties tussen 
zusters en inwoners van Maarssen. Juist in de laatste jaren hebben de zusters ervaren hoezeer zij geworteld 
zijn in hun omgeving en voelden zij .zich gesteund en gedragen door de Maarssenaren. 
De meeste zusters zullen in 1957 gedacht hebben dat de vestiging in Maarssen tot in lengte van jaren zou 
duren. De geschiedenis heeft anders beslist. Het verblijf van de zusters was uiteindelijk niet meer dan een 
hoofdstuk in de geschiedenis van Doornburgh en in de geschiedenis van Maarssen. Maar het is een kost
bare tijd geweest. De zusters vertrouwen erop dat hun leven en werk sporen zullen nalaten in Maarssen. 
Het zaad is gezaaid en het zal op zijn tijd vrucht dragen. • 

Zuster Mirjam Hoogenbosch c.r.s.s. 
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Weemoed rond vertrek zusters Kanunnikessen 
Tientallen jaren hebben de zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf een nauwe verbondenheid 
gekend met Maarssen. Het historische landgoed Doornburgh, met daarop ook het zo kenmerkende 
klooster Priorij Emmaus, was met recht het 'thuis' van deze lieve zusters. Hier konden zij in alle rust hun 
godsdienstige en spirituele gedachten laten gaan en stonden zij ten dienste van een ieder die momenten 
van stilte en bezinning wilden of nodig hadden. Maar ook stonden de zusters klaar met begrip en gepaste 
raad voor hen die een opbouwend woord of extra duwtje in de rug konden gebruiken. Alleen al een 
wandeling in de slechts door vogels doorzongen stilte van het park deed veelal wonderen. 
Het gehele landgoed Doornburgh aan de Diependaalsedijk in Maarssen krijgt nu een nieuwe bestem
ming. De door de zusters Kanunnikessen verworven plek in de samenleving blijft echter onvervangbaar. 
Ongetwijfeld zullen velen met mij met weemoed terugkijken op al die jaren waarin de zusters door hun 
zo innemend optreden die geheel eigen en unieke plaats hebben ingevuld. Naast het godsdienstig 
karakter was er eveneens de maatschappelijke functie. Wat dit betreft zullen ook de vele aan de priorij 
en Huize Doornburgh verbonden vrijwilligers zich met dankbaarheid hun bijzondere werkomgeving 
herinneren en ook het luisterend oor dat werd geboden. De zusters wisten iedereen in hun waarde te 
laten en hebben met iedereen het beste voor gehad. Op het verstilde landgoed vormden zij een waardig 
rustpunt in een steeds hectischer wordende wereld. 
Persoonlijk bewaar ik ook intense herinneringen aan hetgeen de zusters Kanunnikessen uitstraalden en 
wisten te betekenen. Al vanaf mijn eerste kennismaking met zust_er Margareth, in het najaar van 2008, 
heb ik haar en de priorij in mijn hart gesloten. Ik heb met haar gevoelens gedeeld en bij de zusters kerk
diensten bijgewoond, door het park gewandeld, cursussen gevolgd en aan retraites deelgenomen. Ook 
heb ik met mijn echtgenoot Harald op het landgoed enkele maanden het kleine huis naast Doornburgh 
mogen bewonen. Met andere woorden: een liefdevolle opvang in alle opzichten en een band voor het 
leven! 
De zorgen over het vertrek van de zusters Kanunnikessen zijn bij mij nog niet weggeëbd. Zij mogen 
zich er echter van overtuigd weten dat zij altijd in mijn gedachten zullen blijven en voor mij nooit weg te 
denken zijn van het landgoed en de hun zo geliefde priorij. • 

Mirjam van 't Veld 
Oud-burgemeester van Maarssen/Stichtse Vecht. 

Van de redactie 
Deze aflevering van ons tijdschrift bestaat geheel uit artikelen die geschreven zijn naar aanleiding van de 
sluiting van de Priorij Emmaus en het vertrek van de zusters uit Maarssen. 
Het meest kenmerkende van het landgoed en de priorij is ongetwijfeld de stilte, de verstilling die je kunt 
voelen als je het landgoed bezoekt. Niet voor niets heeft dit nummer de titel gekregen: Priorij Emmaus: 
'Hier is te ervaren hoe stilte ontstaat.' Dit is een uitspraak die de architect Granpré Molière deed bij het 
zien van de abdijkerk van Dom Van der Laan bij Vaals. 
De inhoud van dit periodiek mag beschouwd worden als een eerbewijs aan de zusters. Bij hun komst 
zestig jaar geleden kwamen zij terecht in een storm van kritiek. Maarssen was niet blij met de bouw van 
het klooster. Het klooster is inmiddels een rijksmonument geworden en de Maarssense gemeenschap 
betreurt het vertrek van de zusters. 't Kan verkeren ... 
Wij dragen deze aflevering van ons periodiek op aan alle zusters die op het landgoed Doornburgh in de 
priorij hun kloosterleven hebben geleid. • 
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Herinneringen aan een bijzondere 

Vriendschap ... 
Bijna vierhonderd 'Vrienden van Priorij Emmaus' nemen met warme vriendschap afscheid van de 
zusters en de priorij. Het unieke daarbij is dat iedere 'Vriend' een eigen persoonlijke band had en heeft 
met Priorij Emmaus. Denk aan de vele oud-leerlingen van 'De Cloese', de cursisten van de vele cursus
sen die jaarlijks door de zusters werden verzorgd, de familie en persoonlijke vrienden van de zusters, 
vaak zeer betrokken bij het wel en wee van de priorij, de tientallen vrijwilligers die wekelijks de zusters 
ondersteunden in en rond de priorij en last but not least de vele inwoners van Maarssen voor wie Priorij 
Emmaus een bijzondere plaats was geworden. Een fantastisch bont gezelschap met allemaal één echte 
binding 'Priorij Emmaus'. 
De 'Vrienden' ondersteunden met elkaar de zusters in hun leven, wonen en werken en droegen finan
cieel bij om die ondersteuning goed en snel te realiseren. Samen met de zusters konden op die manier 
veel wensen worden vervuld. Niet alleen in de priorij maar ook in Huis Doornburgh en wat te denken 
van het onderhoud van het landgoed dat geheel door vrijwilligers werd gedaan. 
Jaarlijks kwamen veel van de 'Vrienden' een zondag naar Maarssen voor de 'Vriendendag' om uitdruk
king te geven aan die bijzondere band met de priorij. De rust en de stilte die de priorij ons bood, de 
herinneringen aan al die persoonlijke momenten en de bijzondere band die iedere 'Vriend' had met de 
zusters waren reden om de reis naar Maarssen te maken. Iedere 'Vriend' heeft op die manier in zijn ge
dachten een eigen priorij opgebouwd om van te genieten. De mededeling dat landgoed Doornburgh was 
verkocht zorgde bij de 'Vrienden' voqr emotionele reacties omdat van iedere 'Vriend' dat stukje priorij 
werd afgenomen. De cursussen, de concerten, de voordrachten, de wandelingen en natuurlijk vooral de 
priorij zelf worden nu verleden tijd en gaan een plaats krijgen in ieders geheugen. 
De titel van dit themanummer 'Hier is te ervaren hoe stilte ontstaat' staat synoniem voor de vriendschap 
die door zoveel 'Vrienden' de afgelopen jaren is opgebouwd en ervaren. Bij al die 'Vrienden' is dank 
het passende woord. Dank aan de zusters en Priorij Emmaus voor die vele unieke momenten die ieder 
persoonlijk meeneemt. Dank voor de stilte en de momenten van bezinning en dank voor de bijzondere 
positie die Priorij Emmaus in ieders leven mocht innemen. • 

Frank van 't Hek 
Bestuur 'Vrienden van Priorij Emmaus' 
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Doornburgh: 

buitenplaats, landgoed en klooster 

Auteur: Jaap Kottman 

Het huis Doornburgh met het bijhorende land
schapspark, gelegen aan de rechteroever van de 
Vecht in Maarssen, heeft een boeiende geschie
denis. Vanaf de zeventiende eeuw was het een 
buitenplaats met daarbij behorende terreinen, in 
gebruik als sier- en moestuinen en boomgaarden. 
Het huis kende een groot aantal eigenaren en 
onderging diverse verbouwingen. De terreinen 
werden verder uitgebreid, maar ook herverdeeld. 
Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd het 
huis voor permanente bewoning gebruikt. In 1956 
kochten de Reguliere Kanunnikessen van het 
Heilig Graf Doornburgh. Zij lieten in de eerste 
helft van de jaren zestig een klooster bouwen op 
het terrein. In dit artikel wordt in hoofdlijnen 
beschreven wat zich in de loop der eeuwen heeft 
afgespeeld in dit gebied. 

Het begin 
Jacobsz. Bal, alias Huydecoper (1541-1624), kocht 
in de vroege zeventiende eeuw aan de oostelijke 

zijde van de Vecht bij Maarssen verschillende 
stukken bouwland, waaronder in 1608 de Gouden 
Hoeff, een groot perceel met een hofstede. Zijn 
oudste zoon Joan Huydecoper (1599-1661) erfde 
de Gouden Hoeff en hij kocht in 1640 van het 
Utrechtse Gewest van de Republiek de rechten 
van heel Maarsseveen en werd daardoor in 1641 
Heer van Maarsseveen en N eerdijk. 
Na een verbouwing van de Gouden Hoeff in 1628 
gaf Joan het de naam Goudestein en nam het als 
buitenplaats in gebruik. Enkele nabijgelegen gron
den ten zuiden van Goudestein, tussen de Vecht 
en de Tiend weg (de huidige Diependaalsedijk), 
nam hij in 1623 over van de rijke Amsterdamse 
koopman en raadslid Jan Claesz. Van Vlooswijck. 
Huydecoper maakte hier twee kavels van (zie 
afbeelding 1). 

Een buitenplaats 
Op beide terreinen liet hij een buitenhuis bouwen: 
Elsenburg in 1636 aan de Vechtzijde en oostelijk 
daarvan Doornburgh vóór 1653. 1J Hij verkocht de 
huizen door aan Hendrick de Beyer. De architect 

Deel van de manuscriptkaart gemaakt 

voor laan Huydecoper door Balthasar 

Florisz. van Berckenrode uit 1629, 

met een afbeelding van het gebied van 

Goudestein (links), de kavel voor het 

toekomstige Elsenburg (in het mid

den), het gebied waar het toekomstige 

Doornburgh een plek zou krijgen en, 

aansluitend aan de Elsenburgkavel, 

de boerderij met hooiberg die later 

bekend werd als Somerbergen. 
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<11111 Voorgevel Elsenburg 1637 

door Philips Vingboons 

uitgegeven in 1648. 

Ja. Doornburgh zoals afgebeeld 

in 'De Zegepraalende Vecht', 

in 1719 uitgegeven door 

Andries de Leth. 

van Elsenburg is bekend, dat was Philips Ving
boons, aan wie Huydecoper later meerdere op
drachten heeft gegeven (zie afbeelding 2).-Zo liet 
hij Vingboons in 1638 ook zijn voorname woon
huis aan het Singel in Amsterdam ontwerpen. 
Mogelijk heeft deze architect ook Doornburgh 
ontworpen. Op een afbeelding van Doornburgh 
uit 1719 in het platenboek 'De Zeegepraalende 
Vecht' zien we een sterke gelijkenis met Elsen
burg (zie afbeelding 3). Zo hebben beide huizen 
een verhoogd middenrisaliet van drie traveeën 
breed met daarboven een bordes met een balus
trade. Het uitkijktorentje op de afbeelding van 
Elsenburg heeft Vingboons, naar eigen zeggen, 
niet uitgevoerd. Een opvallend verschil tussen de 
huizen vormt de positie van de schoorstenen. 

Het huis Doornburgh lag niet direct aan de Vecht 
en stond er net als Elsenburg haaks op. Slechts 
één afbeelding is bekend uit de vroege periode 
(zie afbeelding 3). Opvallend aan deze kopergra
vure is de intieme sfeer die het huis met bordes 
en een symmetrische tuinaanleg oproept. De 
tuin voor het huis is, evenwijdig daaraan, links en 
rechts afgezet met een hoog houten hekwerk met 
steeds acht verticale latten tussen pilastervormige 
staanders. Daarbinnen lopen twee brede paden 
die bij het huis samenkomen. We zien dat daar 
wordt gewandeld en dat tuinmannen er aan het 
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werk zijn. Voor het huis staat een dubbel hekje 
tussen pijlers. Daarachter ligt de drie treden hoge 
stenen trap naar de voordeur. In het midden van 
de tuin is een afgezet rechthoekig deel met een 
fraaie parterre de broderie van buxushaagjes 
of gras, geschoren in arabeskmotieven. Daarop 
aansluitend is vooraan een cirkelvormig tuindeel 
te zien met rondom eveneens een versiering van 
arabesken en in het centrum een beeldje op een 
vierkante sokkel. 

Rechts, aansluitend bij de kavel van Elsenburg, 
direct aan de Vecht, lag in 1628 een stuk grond 
met een boerderij met een hooiberg. Op de kaart 
' Een klein gedeelte van de Heerlijcheit van 
Maerseveen' door Jacob Bosch uit 1660 wordt 
op deze plaats een huis afgebeeld Somersberge 
(Somerbergen) genaamd en daarnaast, iets naar 
achteren, is het huis Vechtleven te zien (zie 
afbeelding 4). Over de vroege periode van deze 
twee huizen is nog maar weinig bekend. Somer
bergen staat als een t-vormig landhuis afgebeeld 
op een bekende gravure uit de collectie Bodel 
Nijhuis in bezit van de Universiteitsbibliotheek 
van Leiden, uit ca. 1650. Vechtleven staat niet op 
die gravure afgebeeld, maar wel op de kaart van 
Jacob Bosch, en zal vermoedelijk kort na 1650 
gebouwd zijn. 



Uitsnede van de kaart door Jacob Bosch uit 1660 met 

afbeeldingen van Goudestein, Elsenburg, Doornburgh, 

S01nerbergen en Vecht/even. 

Wisselende eigenaars 
In 1653 werd Doornburgh verkocht aan Pieter 
Brugman die het twee jaar later doorverkocht 
aan Johan van Egeren. 2l Na diens overlijden 
werd het huis in 1683 verkocht aan Willem Pieter
sen van Zon (1653-1713). Van Zon kwam uit een 
zeer gefortuneerde Rotterdamse handelsfamilie. 
Hij kocht stukken grond aan waarmee hij de 
tuin van Doornburgh van één naar drie morgen 
vergrootte en ook verfraaide. 
Op de vierdelige kaart van Philibert Bouttats zijn 
de vergrotingen van deze tuinen aangegeven (zie 
afbeelding 5). Aan de voorzijde van het huis is 
een symmetrisch ingedeelde tuin te zien met een 
zichtas via een centrale bloemvormige schikking 
van de tuin. Waarschijnlijk is de tuin van daar-
uit ook richting de Vecht vergroot, evenals een 
deel achter de tuin van Vechtleven, voorbij de 
eikenlaan. Ook had Van Zon van Joan Huydeco
per een lange, smalle strook grond gekocht aan 
de overzijde van de Diependaalsedijk en daarop 
voor aan de weg een huis laten bouwen, Klein 
Doornburgh. Tegenwoordig staat op die plek het 
dagopvanghuis 'De kleine Marie'. 

De weduwe van Willem Pietersen van Zon 
verkocht in 1718 Doornburgh aan Abraham 
Romswinckel, een Amsterdamse groothandelaar 
in zijde. Waarschijnlijk is het oorspronkelijke huis 

Uitsnede rechtsonder van de kaart van Philibert 

Bouttats 1690-1691, met ingetekende huisplattegronden 

en nwruners daarbij. Elsenburgh: nr. 35; Doornburgh: 36; 

Sonierbergen: 37; Veghtleven: 38. 

in 1721 door hem verbouwd. Daar wijst zowel de 
jaartalsteen uit 1721 boven de voordeur op, als
ook hetzelfde jaartal op de bel achter het huis. 3l 

Deze verbouwing was rigoureus. Er ontstond een 
rechthoekig, bijna vierkant gebouw met ramen 
rondom en een afgeplat schilddak met aan iedere 
zijde drie dakkapellen en vier hoge schoorstenen 
met kappen en mogelijk ook de vier windvanen 
op hoge loden voeten. Het buitenhuis Doorn
burgh leek toen nog maar weinig op de afbeel
ding in 'De Zeegepraalende Vecht'. Afgezien van 
de veranderingen die later door Jan Pieter van 
Voorst van Beest aan het begin van de twintigste 
eeuw werden aangebracht, is het huidige Doorn
burgh nog grotendeels zoals het eruit zag na deze 
verbouwing in 1721. 
Romswinckel verkocht Doornburgh in 1725 aan 
de Portugees-Joodse Jacob de Chaves, een koop
man uit Amsterdam. Na diens overlijden werd 
Doornburgh in 1763 verkocht aan Johan Cornelis 
baron de Abbinga tot Nieuwerkerk die het vier 
jaar later weer verkocht aan Diego Ximenes Pe
reira, koopman in Amsterdam en van Portugees
Joodse afkomst. Deze laatste overleed in 1769. 

Terug bij de Huydecopers 
De nabestaanden van Diego Ximenes Pereira 
verkochten in 1772 Doornburgh aan Mr. Jan Elias 
Huydecoper (1735-1808), Heer van Maarsseveen 
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en Neerdijk en de eigenaar van Goudestein. Zo 
kwam de buitenplaats na circa 120 jaar weer terug 
in het bezit van de familie Huydecoper. De fami
lie had in die tijd nog niets aan status ingeboet. 
Jan Elias was tot burgemeester van Amsterdam 
gekozen en hij was buitengewoon lid van de 
Staten-Generaal. Na zijn overlijden in 1808 bleef 
Doornburgh nog tot 1912 in bezit van deze up
per class familie. Na zijn dood erfde zijn tweede 
zoon Willem Huydecoper (1770-1831) het buiten 
Doornburgh. 

Inmiddels was het naastgelegen Elsenburg in 
1775 door vererving eigendom geworden van Jan 
de Witt, een telg uit een rijke en vooraanstaande 
Amsterdamse patriciërsfamilie. In 1780 kocht 
hij de buitenplaats Somerbergen erbij. Hij liet 
echter in 1795 het bestaande Elsenburg afbreken 
en bouwde er een groots, nieuw Elsenburg voor 
in de plaats. Nu echter wel op de Vecht gericht, 
met een majestueuze entree via dubbele gebogen 
trappen. Somerbergen liet hij ook afbreken waar
door hij zijn terrein vergrootte. De tuin liet hij 

Het hek van Doornburgh met 

daarachter het grasveld en het 

parkbos. Foto: Jaap Kottman. 
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daarna veranderen in een landschapstuin met on
der andere een slingervijver. Elsenburg verkreeg 
hiermee een groot grondgebied. Aanvankelijk, in 
1637, was dat iets meer dan één morgen maar het 
werd door de tweede eigenaar vergroot tot zes 
morgen, terwijl de derde eigenaar daar nog eens 

· Berucht waren de jachthonden 

· van de heer van Doornburgh, 

· de bloedhonden. 

twintig morgen aan wist toe te voegen. Dat was 
inclusief het uitgestrekte terrein aan de overzijde 
van de Diependaalsedijk dat doorliep tot aan de 
Zogwetering. In 1812 moest het huis afgebroken 
worden. Het bleek onverkoopbaar te zijn. 

In 1813 kocht Willem Huydecoper het Elsenburg
terrein en voegde het deel ten westen van de 
Diependaalsedijk bij Doornburgh. Het deel aan 

-i-



de overzijde van de Diependaalsedijk verhuurde 
hij als bouwgrond. Dankzij de samenvoeging van 
het terrein van Elsenburg met dat van Doorn
burgh werd het gebied van Doornburgh belang
rijk vergroot. Het landschapspark kwam erbij 
met de slingervijver, de ijskelder, het botenhuis 
en de ijzeren hekken aan de Vecht en aan de 
Diependaalsedijk (zie afbeelding 6). 
Met een kunstgreep werd de naam Elsenburgh 
boven het hek aan de Vecht veranderd door de 
letters ELSE te vervangen door de letters DOOR 
(de vervangende letters zijn zwaarder en strakker 
uitgevoerd, vooral is dat te zien bij de letter R) . 
Na het overlijden van Willem bleef zijn echtge
note uit zijn tweede huwelijk, Maria Vink (1785-
1861 ), nog dertig jaar op Doornburgh wonen. 
Uiteindelijk werd ook de grond van het buiten 
Vechtleven bij Doornburgh getrokken. Zie nr. 
38 op de kaart van afbeelding 5. Dit buiten werd 
in 1834 te koop aangeboden. Er waren eerdere 
verkooppogingen geweest in 1828 en 1829, maar 
bij gebrek aan een koper moest het nu dan toch 
afgebroken worden. De koepel aan de Vecht 

hoorde erbij, maar die bleef staan. Waarschijn
lijk is dat de koepel die in 1968 afgebroken is en 
verplaatst naar Bolenstein. 
In 1861 erfde Jan Elias Huydecoper (1798-1865) 
Doornburgh. Vermoedelijk heeft hij de tuin 
voor een deel opnieuw laten aanleggen door 
L.P. Zocher (1820-1915), zoon van de bekende 
landschapsarchitect J.D. Zocher. Ook is in deze 
periode een oranjerie gebouwd op de weide aan 
de Vechtzijde en is de Timmermanslaan, die aan
vankelijk kaarsrecht vanaf het botenhuis naar de 
Klokjeslaan liep, met twee bochten vergraven tot 
een romantisch pad tussen de parken van Gou
destein en Doornburgh. Jan Elias verhuurde het 
huis aangezien hij zelf als Heer van Zeist, het slot 
Zeist bewoonde. Na zijn dood werden zijn bezit
tingen verdeeld onder zijn nageslacht. Doorn
burgh werd nu weer voor verhuur aangeboden. 

Van Voorst van Beest 
In 1912 werd het buiten verkocht aan Jan Pieter 
van Voorst van Beest die er tot 1956 bleef wonen. 
Van Voorst van Beest kocht Doornburgh na 
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zijn huwelijk met Barones Emelie Sophie van 
Heeckeren in 1911. Het huis bleek bij aankoop 
in zwaar verwaarloosde toestand te verkeren. De 
nieuwe eigenaar liet het huis grondig renoveren. 
Hij maakte daarbij onder andere gebruik van on
derdelen afkomstig uit andere grote huizen, zoals 
onder meer een schoorsteenmantel uit zijn voor
malige Utrechtse huis aan het Janskerkhof en een 
deur in Lodewijk XV stijl met een monumentale 
zandstenen deuromlijsting met roosvenster. Ook 
plaatste hij een halfrond fronton, geflankeerd 
door twee, wat merkwaardige smalle ramen uit 
een Gronings patriciërshuis. De dakpannen wer
den door geglazuurde exemplaren vervangen. 
Van Voorst van Beest was nog een echte heer van 
stand. Hij liet zich met een rijtuig vervoeren en 
als hij door Maarssen reed, stonden de dorpsbe
woners even stil als hij langs kwam en namen hun 
pet af. Doornburgh met park en vijver onder
steunden volledig zijn status. Zijn broer Cornelis 
Wernard Eduard bewoonde in die periode het 
huis Herteveld aan de overzijde van de Vecht. Ze 
konden elkaars huizen dus zien. Berucht waren 
de jachthonden van de heer van Doornburgh, de 
bloedhonden. Of ze gevaarlijk waren of niet is 
niet overgeleverd, wel dat kinderen uit het dorp 
het terrein vanwege de honden niet durfden te 
betreden. 

Het klooster 
Toen Van Voorst van Beest op leeftijd was ge
komen en een kleinere behuizing zocht, zette hij 
Doornburgh te koop (zie afbeelding 7 op de vo
rige pagina). In 1956 werden het huis en het land
goed gekocht door de zusters van de Orde van 
de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf, 
met de bedoeling er een klooster te bouwen en 
een opleiding te vestigen voor katholieke meisjes. 
De geschiedenis van die bouw en de vestiging van 
de opleiding worden beschreven in twee artikelen 
in dit themanummer. Daar is ook een plattegrond 
te zien van de situering van het klooster op het 
landgoed Doornburgh. 
Precies vijftig jaar na de wijding van de kerk van 
het klooster is de buitenplaats nu verkocht aan 
een projectontwikkelaar omdat het aantal zusters 
van de priorij terug is gelopen en zij het geheel 
niet meer kunnen onderhouden. Een volgende 
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fase in de ontwikkeling van Doornburgh is nu 
aangebroken. De zusters laten een belangrijke 
erfenis na: de Priorij Emmaus op het verstilde 
landgoed Doornburgh. Nog meer dan Goude
stein wordt Doornburgh door de bewoners van 
Maarssen als heel vertrouwd en eigen beschouwd. 
Vooral ook het sfeervolle dichte bos langs de 
Timmermanslaan en langs de Diependaalsedijk, 
met de brede laan achter het toegangshek vor
men een aangenaam decor. Uitgesproken schil
derachtig is het deel langs de Vecht met het grote 
grasveld met de grazende koeien en de afsluiting 
daarvan met kleurrijke hoge bomen daarachter 
en daarbij het idyllische botenhuisje. Het fraaie 
smeedijzeren hek langs het oude jaagpad is in alle 
jaargetijden een geliefd fotodecor en de heuvel 
van de ijskelder op de achtergrond vervolmaken 
het plaatje Dit alles maakt het terrein geliefd bij 
de Maarssenaars. • 
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'Wie een klooster langs de Vecht wil bouwen ... ' 
Auteur: Jan Simonis 

Vooraf 
In deze bijdrage wordt, op basis van het archief van de 

priorij, de bouwgeschiedenis van de Priorij Emmaus ge

reconstrueerd. Beschreven wordt hoe de bouw ondanks 

zware oppositie toch doorging, door welke factoren 

ontwerp en situering van het klooster bepaald werden 

en waarom Maarssen een omstreden klooster kreeg, nu 

rijksmonument, ontworpen door architecten van de Bos

sche School. 

Jan de Jong, architect van de Bossche School 
De architect van de Priorij Emmaus, Jan de Jong, 
wordt geboren in 1917 in het dorpje Lith in Noord
Brabant (zie afbeelding 1). 1> Hij weet al jong dat 
hij architect wil worden, maar zijn ouders vinden 
dat geen goed idee. Toch zal hij, via een omweg 
van praktijkervaring en allerlei cursussen, op ruim 
dertigjarige leeftijd zijn ambitie realiseren. In 1949 
begint hij in Schaijk in Noord-Brabant een eigen 
architectenbureau. In de avonduren volgt hij in 
Tilburg een HBO-studie Bouwkunde. In 1953 
studeert hij af en raden de docenten hem aan om 
ook de 'Cursus Kerkelijke Architectuur' in Den 
Bosch te gaan volgen. Daar leert hij de benedic-

Architect Jan de 

Jong. Bron: 

Archiphoto© 

Architext 

Haarlem. 

tijner monnik Dom Hans van der Laan kennen, 
de grondlegger van de architectuurstroming die 
bekend zal worden onder de naam 'De Bossche 
School'. 2> 

Een kernbegrip in de architectuurtheorie van de 
Bossche School is 'het plastisch getal'. Van der 
Laan heeft ooit gezegd dat het een variatie is op 
het principe van de gulden snede. Dit principe 
wordt in de oudheid, de renaissance en het clas
sicisme beschouwd als ideaal maatsysteem dat ten 
grondslag ligt aan alle schoonheid. Het is een opti
maal verhoudingsgetal voor een vlakke vorm, een 
vorm met twee dimensies: lengte en breedte. Dom 
Van der Laan zocht als architect ook een dergelijk 
principe maar dan voor ruimtelijke, driedimensio
nale vormen. Als je met dergelijke vormen werkt, 
zo had Van der Laan ontdekt, doet de exactheid 
van de grootte van de maten er minder toe dan 
hun onderlinge verhoudingen. "Het plastisch getal 
is (. .. ) een instrument om alle maatverhoudingen 
in een architectonisch ontwerp een helde1~ natuur
lijk aandoend en weldadig onderling verband te 
geven. " 3> Het belang van maatverhoudingen in de 
architectuur, de noodzaak van onderlinge samen
hang van alle maten, werd door Dom Van der 
Laan ontleend aan de klassieke architect Vitruvius 
(85-20 vC). Zoals in de muziek een noot op zich 
geen betekenis heeft, maar slechts een samenspel 
van de noten leidt tot een melodie; zo heeft een 
maat, een grootte, op zich geen betekenis maar wel 
in verhouding tot andere maten en grootten. "Een 
grote steen is alleen maar groot in verhouding tot 
een kleine, slechts samen hebben ze betekenis." 4> 

Jan de Jong is juist als praktijkman van groot be
lang voor de ontwikkeling van de Bossche School. 
Hij ontwerpt gebouwen op basis van het plastisch 
getal en laat zien wat de mogelijkheden van die 
theorie zijn in de praktijk. Dit alles vindt al plaats 
voordat de theoreticus Van der Laan enig bouw
werk van betekenis heeft gerealiseerd. De Bossche 
School beleeft zijn grote bloei in de periode 1960-
1980. Twee bouwwerken uit die periode worden 
gezien als hoogtepunten van de Bossche School: 
de crypte en bovenkerk van de abdij St. Benedic
tusberg bij Vaals (1956-1967) van Dom Van der 
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Kerk van de abdij St. Benedictusberg bij Vaals (1956-1967) van 

Doni Van der Laan. Bron:Archiphoto©Architext Haarlem. 

Woonkamer van het huis te Schaijk dat Jan de 

1962-1967. Bron:Archiphoto©Architext Haarlem. 

Laan en het woonhuis met kantoor te Schaijk dat 
Jan de Jong voor zichzelf ontwierp in de periode 
1962-1967 (zie afbeeldingen 2 en 3). Al eerder in 
1966 had De Jong in opdracht van de Orde van de 
Kanunnikessen van het Heilig Graf een bouwwerk 
gerealiseerd, de Priorij Emmaus in Maarssen, dat 
beschouwd wordt als "een mijlpaal , zowel in het 
oeuvre van Jan de Jong als in het kader van de 
hele Bossche cursus". 5) 

Een andere architect 
In 1957 komen de zusters Kanunnikessen van het 
Heilig Graf vanuit Lochem naar Maarssen met de 
bedoeling om op het door hen in 1956 aangekoch
te buiten Doornburgh een klooster te bouwen en 
een opleidingsinstituut te vestigen voor katholieke 
meisjes. Zij hebben zich van tevoren bij het lokale 
bestuur verzekerd van de mogelijkheden. Dat 
blijkt uit een brief van priorin zuster Willibrord 
Paulussen aan het College van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht. Zij schrijft: 
"(" .) 2 october 1956. Aankoop van Doornburgh, 
na toestemming voor onze vestiging te Maarssen 
door burgemeester H.J de Ruiter. Conditio sine qua 
non van onze zijde waren daarbij: 
a. toestemming tot verbouwen van garage en 

koetshuis voor onze activiteiten. 
b. toestemming tot het te z ijner tijd bouwen van 

een klooster op het terrein van Doornburgh." 6) 

Uit de brief blijkt dat de plannen in die tijd ook 
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zijn besproken met de voorzitter en de secretaris 
van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie 
en met architect Wijmstra, lid van de Commissie. 
De priorin schrijft: "Deze heren stonden zeer posi
tief tegenover onze plannen." 
De verbouwing van het koetshuis en de garage ten 
behoeve van het opleidingsinstituut 'De Cloese' 
levert geen problemen op. Anders gaat het met 
twee door de toenmalige architect van de zusters, 
A. Brenninkmeijer, gemaakte schetsontwerpen 
voor respectievelijk de aanbouw van een nood
kapel aan het huis Doornburgh en voor het 
nieuwe klooster. De plannen worden afgewezen 
omdat zowel de architectuur van de voorgestelde 
bouwwerken als de ligging nabij huis Doornburgh 
problematisch worden geacht (zie afbeelding 4). De 
Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Wes
telijk Plassengebied verwoordt in haar advies aan 
de gemeente de verwerping van het plan als volgt: 
"Het ontwerp gaf blijk, dat én de architect én de 
eigenaren wellicht door onbekendheid met de grote 
waarde die Doornburch uit oogpunt van nwnu
mentenzorg en landschapsbescherming heeft, niet 
de hierdoor te stellen eisen aanvoelden. Het ont
werp van de aanbouw van een kapel aan het huis 
versterkte ons in de overtuiging, dat de architect niet 
doordrongen was van de bijzondere waarde, die 
aan dit historische buiten moet worden gehecht." 7) 

De gemeente wijst niet alleen de plannen af, maar 
adviseert ook om de opdracht aan architect Bren
ninkmeijer te annuleren. Men wenst een architect 



'Jng voor zichzelf ontwie1p in de periode 

die wel kan worden geacht de waarde van een 
buitenhuis als Doornburgh te kennen en dienover
eenkomstig plannen te maken. Het College van 
B& W heeft Monumentenzorg advies gevraagd 
en door hen wordt Dom H. van der Laan O.S.B. 
als architect voorgesteld. Dat is pijnlijk, omdat de 
orde een goede relatie heeft met de vooraanstaan
de katholieke familie Brenninkmeijer. De zusters 
hebben nooit tevergeefs een beroep gedaan op 
hulp van de familie en bovendien zijn twee zusters 
van de orde uit deze familie afkomstig. De zusters 
aanvaarden (noodgedwongen) het voorstel, maar 
hopen dat architect Brenninkmeijer betrokken 
kan blijven bij de planvorming. Wel heeft de 
gemeente duidelijk de rol van de nieuwe architect 

bepaald: wanneer Dom Van der Laan voor de 
kloosterbouw een medewerkend of waarnemend 
architect zou aanstellen, dienen de plannen vol
ledig zijn goedkeuring te hebben. 
Dom Van der Laan aanvaardt, onder voorbehoud 
in verband met zijn status als monnik, de opdracht 
en maakt een ronde langs de diverse adviescom
missies. In september 1958 en april 1959 worden 
de voorstellen van Van der Laan besproken in 
een adviescommissie van de gemeente waarin al
lerlei belangrijke lokale, provinciale en nationale 
instanties voor de advisering en goedkeuring van 
het plan vertegenwoordigd zijn. Daar wordt uitein
delijk overeenstemming bereikt over de situering: 
het klooster zal worden verschoven in de richting 
van het Zandpad, naar de plek waar de tennisbaan 
ligt. De gewenste kapel zal worden opgenomen 
in het nieuwe klooster en het klooster zal minder 
hoog worden. Het jaarverslag van de Commissie 
voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plas
sengebied meldt dat jaar: "Het is verheugend dat 
de Moeder Overste van de Kanunnikessen van het 
Heilig Graf tijdens de besprekingen ervan blijk 
gaf, zowel in architectonisch als wel landschap
pelijk opzicht, de juiste waarde van het huis en 
omgeving te begrijpen." 
Nu de bezwaren lijken te zijn overwonnen, doen 
zich echter intern grote problemen voor. Dom Van 
der Laan, die al vanaf het begin een voorbehoud 
gemaakt heeft over zijn betrokkenheid, maakt 
het ontwerp voor het klooster inderdaad niet zelf 
maar adviseert de zusters de opdracht aan Jan de 

Jong te geven. Dan blijkt dat Jan 
de Jong het moeilijk vindt om te 
moeten samenwerken met een 
architect van een andere school 
c.q. Albert Brenninkmeijer en 
daarom niet in aanmerking 
wil komen voor de opdracht. 
Ook Dom Van der Laan, "niet 
1neer wetende hoe of waar een 
oplossing te vinden, sprak over 

Het eerste ontive1p van het 

klooster door architect 

Albert Brenninlaneija 

Archief Priorij Emmaus. 
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een eventueel zich terug trekken." s) De priorin 
vreest stagnatie, zelfs het gevaar volledig opnieuw 
te moeten beginnen en dringt er bij Dom Van der 
Laan op aan een uitspraak te doen over de vraag 
wie de opdracht moet krijgen. Zijn advies om 
uitsluitend door te werken met Jan de Jong, wordt 
door de zusters als zeer pijnlijk ervaren, maar toch 
aanvaard. 

Het ontwerp van Jan de Jong 
Jan de Jong baseert zijn ontwerp niet alleen op 
de uitgangspunten van Dom Van der Laan, maar 
werkt bij de uitwerking ook met hem samen. De 
uitgangspunten zijn: 
1. het nieuwe klooster zou niet mogen liggen in 

het gebied dat duidelijk beheerst wordt door 
het bestaande landhuis; 

2. de gebouwen zouden, in tegenstelling tot het 
bestaande landhuis, zeer laag moeten blijven; 

3. het nieuwe complex zou slechts secundair 
betrokken moeten worden op het omgevende 

terrein, maar zou gegroepeerd moeten worden 
om een hof, waardoor de buitenzijde van de ge
bouwen eigenlijk achterkanten zouden worden, 
om daardoor de werking van de gebouwen op 
het omgevende terrein in te perken. 9l 

Het laatste punt is interessant omdat de formu
lering niet alleen de verwoording betreft van de 
kwetsbaarheid van het park, maar ook de opvatting 
van de architect over 'juiste' kloosterbouw weer
geeft. In het Bouwkundig Weekblad van januari 
1967 zegt Jan de Jong over dit punt: "Dit was ook 
geheel in overeensteniming met de tradities van de 
kloosterbouw, zijnde een viertal gebouwen gegroe
peerd om en georiënteerd op een open hof" Hier 
verwoordt Jan de Jong het concept op basis waar
van de totale priorij in Maarssen is ontworpen. In 
de tweedelige monografie over Jan de Jong wordt 
daarover het volgende gezegd: 
"Om zich voor te bereiden op het ontwerp had 
De Jong talloze kloosters in binnen- en buitenland 
bezocht en studie gemaakt van de vroegchristelijke 

De samenstellende delen van het klooster zijn zoveel mogelijk verzelfstandigd door onder andere verschillen in 

hoogte en de loskoppeling van kerk en recreatiezaal van de overige bebouwing. Archief Hans van Bemmel. 
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kloosters in Syrië. Het was hem opgevallen dat de 
oudste kloosters zijn saniengesteld uit afzonderlijke 
gebouwen rondom een binnenhof, die door middel 
van galerijen of een tussenlid met elkaar verbon
den zijn. De manier waarop na de renaissance in 
de meeste grote gebouwen een binnenhof wordt 
geformeerd is principieel anders. De binnenhof is 
als het ware uitgespaard in het massief van een enkel 
gebouw. De hoeken zijn gesloten want het gebouw 
loopt, met alles erop en eraan, met hetzelfde profiel, 
door rondom de binnenhof Bij de oudste kloosters, 
waar de binnenhof ontstaat door samenplaatsing van 
min of meer zelfstandige gebouwdelen, is elke hoek 
verschillend. Zij zijn open, of er is een hoogteverschil 
te zien, of er is een tussenlid. (. .. ) De Jong was van 
mening dat de binnenhof van een klooster een echt 
buiten moest worden. De opzet van de renaissance 
werd dus principieel afgewezen. Het klooster zou 
beschouwd moeten worden als een stedenbouw
kundige eenheid; alleen dan kan er een binnenhof 
ontstaan met het karakter van een buiten." 10J 

Tekening door Jan de Jong van de voorhof Op de teke

ning aangeduid als 'promenade'. Archief Priorij Emmaus. 

Dit uitgangspunt is duidelijk te herkennen in de 
opzet van de priorij, zij het dat in verband met 
ons klimaat een al te open opzet en onoverdekte 
verbindingen tussen de verschillende delen van 
het klooster niet wenselijk waren "Daarom 
heeft hij geprobeerd om de samenstellende delen 
zoveel mogelijk te verzelfstandigen. De kapel met 
annexen en de recreatiezaal zijn structureel los 
gehouden van het geheel. De overige vleugels zijn 
weliswaar tegen elkaar aan gebouwd maar zij 

verschillen in hoogte." (zie afbeelding 5). 11J 

Een andere belangrijke factor voor de opzet en 
inrichting van de priorij bestaat uit de conse
quenties van het afgedwongen uitgangspunt dat 
het klooster zeer laag zou moeten blijven. In 
het bouwplan dat architect De Jong medio 1962 
presenteert, blijkt dat de totale hoogte boven 
vloerpeil is teruggebracht van 10,5 meter naar 
7 ,17 meter. Dit heeft echter een consequentie: 
"Door deze verlaging met bijna 113 van de oor
spronkelijk voorgestelde hoogte was een kleine 
uitbreiding nodig in de vorm van twee uitstekende 
vleugels resp. hoog 5,40 m. en 7,16 m." 12J Volgens 
de architecten De Jong en Van der Laan heeft dit 
bovendien als voordeel dat aansluiting verkregen 
kan worden met de bestaande tuin. Door oriënta
tie van de gevels op de ontstane voorhof is minder 
open ruimte rond het gebouw nodig, c.q. hoeft er 
minder geboomte om het gebouw te verdwijnen 
(zie afbeelding 6). De primaire inspiratie voor de 
twee vleugels aan de west- en noordzijde van de 

De maquette van het ontwerp van het klooster door Jan de 

Jong. Archief Priorij Enunaus. 

priorij is dus gelegen in de compensatie van het 
verlies aan ruimte door de eis van verlaging. 

De lokale weerstand tegen het plan 
In juni 1962 wordt het bouwplan van architect De 
Jong aangeboden aan het gemeentebestuur en dan 
blijkt er een groot verschil van mening te zijn over 
de status van het plan. De zusters en de architec
ten menen dat het plan niets anders is dan een uit
gewerkte en verbeterde versie van de reeds eerder 
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goedgekeurde situatie- en principeschets van april 
1959, maar de commissies die de gemeente advise
ren, verklaren zich deze schets niet te herinneren 
en "handelden verder of er nooit een principiële 
beslissing gevallen was ( ... )." 13) Opnieuw worden 
er bezwaren gemaakt tegen de situering en grootte 
van het klooster, de inpassing ervan in het park 
en de bouwstijl (zie afbeelding 7 op de vorige 
pagina). De kranten melden: "Men heeft zich 
echter nimmer (dan alleen in de laatste vergade
ring) gerealiseerd welke enorme afmetingen het 
klooster zou krijgen." In deze vergadering wordt 
een alternatieve situering voor het klooster voor
gesteld: de moestuin, waar het klooster een meer 
verscholen plek zou hebben. 
Ook in de lokale samenleving ontstaat nu een 
heftige oppositie tegen de bouw van het klooster. 
Het Utrechts Nieuwsblad kopt: "Beroering in 
Maarssen. Kloosterbouw bedreigt Doornburghs 
karakter. Sterke oppositie tegen bouwplan"; 
het lokale blad De Magneet: "Kloosterbouw op 
landgoed Doornburgh veroordeeld"; het Vrije 
Volk: "Bouwplan van kloosterorde bedreigt 
mooie Vechtbocht". Er wordt een actieco-
mité geformeerd waarin naast bewoners van de 
Herengracht onder andere ook zitting hebben 
jhr. Huydecoper van Maarsseveen, Ir. Bosscher, 
directeur van de Verzinkerij en dokter Hoekstra. 
Na aanpassing van het plan in onderling overleg 
tussen Dom Van der Laan, Jan de Jong en de 
landschapsarchitect Ir. Otto wordt het opnieuw 
ingediend en nu zijn de adviescommissies, 
zelfs met enig enthousiasme, wel positief. 
Het College van B&W schrijft in oktober 
1962 aan de zusters dat men het plan heeft 
aanvaard en geen bezwaar heeft tegen de 
geschetste omvang van het klooster. Het 
College stelt zich wel op het standpunt dat 
zowel het klooster als de nieuwe beplan
ting van het park en de restauratie van 
het hek aan het Zandpad als één geheel 
moeten worden gerealiseerd. 

Tekening door Jan de Jong van 

de situering van het klooster op 

het landgoed Doornburgh. 

Archief Priorij Emmaus. 
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Bezwaren op provinciaal en nationaal niveau 
Na het nemen van de hindernissen op lokaal 
niveau blijkt dat Gedeputeerde Staten bezwaren 
hebben. In een gesprek tussen de architecten 
en de directeur van de P:rnvinciale Planologi
sche Dienst (PPD), die overigens eerder zitting 
had in de lokale adviescommissie, blijkt dat de 
Dienst bezwaren heeft tegen de twee toege
voegde uitstekende vleugels van het gebouw. 
Dom Van der Laan betoogt dat door oriëntering 
van de gebouwen op deze voorhof de beplan
ting buiten het gebouw kan doorlopen en het 
gebouw daardoor minder zichtbaar wordt en 
dat het gebouw zich nu presenteert als enkele 
zeer lage paviljoens, waardoor aan het gebouw 
zijn massiviteit ontnomen wordt. De zusters zijn, 
gezien de tegenstand van de PPD, bereid om de 
lage linkervleugel voor zover deze boven het 
terrein uitkomt, voorlopig achterwege te laten, 
hoewel dit niet strookt met de opvattingen van 
de architect. Zij doen dit voorstel, zo zegt priorin 
Willibrord Paulussen in een brief van februari 
1963 aan Gedeputeerde Staten, alleen om tot een 
resultaat te komen, want de woonsituatie van 
de zusters in het te kleine Doornburgh vraagt 
dringend om een oplossing. 
De problemen stapelen zich op want op het
zelfde moment dat de priorin de brief aan GS 
verstuurt, ontvangt het gemeentebestuur van 
Maarssen een brief van de Vaste Commissie van 
de Rijksdienst voor het Nationale Plan waarin 



een groot aantal bezwaren wordt geformuleerd 
tegen het kloosterplan. 14) Samengevat: het plan 
is zonder meer in strijd met het van kracht 
zijnde uitbreidingsplan, de zusters hadden zich 
daar van tevoren eenvoudig van op de hoogte 
kunnen stellen en de gekozen situering van het 
klooster is zeer ongunstig. Gezien de zwaarte van 
de geuite bezwaren is het voorstel dat de Com
missie vervolgens doet 'een klein wonder' : het 
plan zou wel aanvaardbaar zijn als het klooster 
wordt geprojecteerd op de plaats van de voorma
lige moestuin! Mocht de gemeente toch aan het 
voorliggend plan haar medewerking verlenen, 

• "Beroering in Maarssen. 

• Kloosterbouw bedreigt 

• Doornburghs karakter. " 

dan zal de Commissie de zaak aan de Minister 
voorleggen. Dit zware geschut doet de zusters 
niet wijken en ook B& W van Maarssen houden 
vast aan hun standpunt: het te bouwen kloos
ter wordt niet verplaatst naar de moestuin (zie 
afbeelding 8). 
In de weken die volgen vindt er overleg plaats 
tussen diverse personen en instanties en roepen 
de zusters de hulp in van vooraanstaande katho
lieke bestuurders en politici op nationaal niveau, 
onder andere Prof. Mr. L.J.M. Beel, en op lokaal 
niveau onder andere mr. dr. Th. E. E. van Schaik. 
Hij is advocaat en procureur te Utrecht maar 
ook wethouder en tevens locoburgemeester van 
Maarssen. Daarnaast is hij juridisch adviseur 
van de Katholieke Arbeidersbeweging. Een man 
met tal van nevenfuncties op lokaal en natio
naal niveau, die later na zijn lokale bestuurlijke 
activiteiten actief wordt op nationaal niveau: lid 
van het bestuur van de KVP, lid van de Tweede 
Kamer en later lid van de Raad van State. 
Wellicht vindt in deze periode of iets eerder, 
ook de gebeurtenis plaats die Wim Ramselaar, 
in die jaren architect op het bureau van De Jong, 
beschrijft in de monografie over Jan de Jong. 
Hij zegt dat het ontwerp voortdurend aan een 
zijden draadje hing, omdat er zoveel instanties 

bij betrokken waren. "Zij kwamen om toerbeurt 
terug op eerder genomen besluiten, maakten be
sluiten afhankelijk van de besluiten van anderen, 
werkten langs elkaar heen, enzovoort. De knoop 
is uiteindelijk doorgehakt tijdens een vergadering 
van alle betrokken partijen onder leiding van de 
heer Brenninkmeije1~ voorzitter van de raad van 
bestuur van C&A. (. .. )De Jong was zeer onder 
de indruk van het slagvaardig optreden van deze 
man. " 15) 

Uit de archieven is niet te achterhalen wat zich 
in deze weken in de diverse overlegcircuits 
afspeelt, maar de provinciale bestuurders laten 
weten dat zij na ampele overwegingen en een 
bezoek ter plaatse van standpunt veranderd 
zijn. De zusters hebben immers in het verleden 
steeds hun plannen aangepast aan de geuite 
bezwaren en na hun bezoek aan Doornburgh 
zijn ook GS ervan overtuigd dat de moestuin 
inderdaad in planologisch opzicht niet geschikt 
is voor realisering van het klooster. 16) Van dit 
gewijzigde standpunt wordt de Vaste Commissie 
van de Rijksdienst voor het Nationale Plan op de 
hoogte gesteld. Niet veel later in mei blijkt dat 
ook de Vaste Commissie van de Rijksdienst 'om' 
is. De Commissie zal de Minister niet adviseren 
bezwaar te maken tegen het plan! Eind decem
ber 1963 verstrekt de Minister van Volkshuisves
ting en Bouwnijverheid de goedkeuring voor de 
bouw van het klooster. De goedkeuring vermeldt 
als kosten van de bouw: f 1.067.000,-
Zo komt er in 1963 voor de zusters een eind aan 
de in 1956 begonnen procedure om goedkeuring 
van de bouw van hun priorij op de buitenplaats 
Doornburgh. Hoe de zusters de jaren van strijd 
ervaren hebben, moge blijken uit bijgaand 
gedicht van zuster Imelda Brenninkmeijer en 
zuster Hildegard Schoffelmeer (zie pagina 142). 

De kroon op het werk 
In de lente van 1964 begint het bouwrijp ma-
ken van het terrein. Er is een bouwcommissie 
geformeerd met onder andere de priorin, een 
raad van zusters, de architect en de bouwer. Uit 
de notulen van die commissie blijkt dat er ook 
tijdens de bouw voor verschillende zaken advies 
wordt gevraagd aan Dom Van der Laan en dat op 
verzoek van de zusters nog de nodige veranderin-
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gen worden doorgevoerd in het ontwerp 
(zie afbeelding 9). 
In november 1964 trekken de zusters in plechtige 
processie van Doornburgh naar de bouwplaats 

Werk in uitvoering: de stand van de bouw van het 

klooster in september 1964.Archief Priorij Emmaus. 

voor het leggen van de eerste steen (zie afbeelding 
10). Een jaar later, in november 1965, is onder 
andere het gedeelte van de priorij klaar waarin 
zich de cellen van de zusters bevinden en verhui
zen zij naar de nieuwe priorij (zie afbeelding 11). 
Kerk, binnenhof en noviciaatsvleugel zijn dan nog 
niet klaar. De kapittelzaal wordt tijdelijk gebruikt 
als kerk. Bijna een half jaar later is de bouw van 
de priorij voltooid. Op 28 april 1966 vindt de 
inzegening van de priorij en de consecratie van de 
kerk plaats door Kardinaal Alfrink. Ook Dom Van 
der Laan en Jan de Jong zijn bij deze plechtigheid 
aanwezig. 
Iets later, begin mei, blijkt hoezeer Van der Laan 
de priorij waardeert als uitdrukking van de prin
cipes van de Bossche School. In een toespraak die 
hij op 7 mei 1966 houdt voor de deelnemers aan 
de Bossche cursus in het Kruithuis zegt hij over 
de priorij (zie afbeelding 12): 'Ik heb de inwijding 
mogen meemaken en wil nu voor u allen getuigen 
dat dit de bekroning geweest is van het werk dat 
wij 20 jaar lang binnen de muren van het Kruithuis 
hebben volbracht." Hij beschouwde de priorij van 
Jan de Jong als een felle aansporing om "ons werk 

Plechtige processie ter gelegenheid van de eerste 

steenlegging in november 1964. Archief Priorij Emmaus. 



De voorhof van het klooster in aanbouw in juni 1965. 

Archief Priorij Emmaus. 

hier au sérieux te nemen en op onze beurt niets te 
sparen om dergelijke vruchten voort te brengen." 
Dom Van der Laan heeft niet (kunnen) voorzien 
hoe snel, in dezelfde jaren waarin hij zijn toe
spraak houdt, de secularisatie van de westerse 
samenleving zich zou voltrekken en hoe snel 
dat zou leiden tot de afbraak van vele religieuze 
gebouwen, waaronder ook die van de Bossche 
School. Precies vijftig jaar na de consecratie van de 
kerk wordt de Priorij Emrnaus gesloten, gelukkig 
niet afgebroken, maar zal de stilte daar nog ooit 
'hoorbaar' zijn? Hoe verstild en ongeschonden 
zullen huis Doornburgh en het park blijven? • 

Noten 
1. Zie voor biografie en bouwwerken van Jan de Jong en de 

theorie van het plastisch getal: Haan, Hilde de en Haagsma, 

Ids en Ramselaar, Wim. Jan de long, de monografie (2014). 

Delen 1 en 2. Haarlem: Architext. De informatie in de eerste 

paragraaf van deze bijdrage is vooral ontleend aan deze 

monografie. 

2. 'Dom' is de titel van een priester in een oude kloosterorde, 

onder andere bij de benedictijnen. Het is afgeleid van het 

Latijnse 'dominus' = heer. 

3. Haan e.a. (2014) p. 482. 

4. Haan e.a. (2014) deel 1. 

5. Haan e.a. (2014) p. 365. 

6. Brief van priorin Willibrord Paulussen aan GS van de Provin

cie Utrecht d.d. 4 februari 1963. 

7. Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plas

sengebied. Verslag over de jaren 1958-1959-1960. p. ll. 

8. Brief van de priorin aan A. Brenninkmeijer d.d. 6 juli 1960. 
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De handgeschreven tekst van de toespraak van Dom Van 

der Laan. Archief Priorij Enunaus. 

9. Jong, Jan de. Klooster in Maarssen. Bouwkundig Weekblad 85 

(1967), p. 24 

10. Haan e.a. (2014) pp. 154-155. 

ll. Haan e.a. (2014) pp.155-156. 

12. Brief van priorin Willibrord Paulussen aan GS van de Provin

cie Utrecht d.d. 4 februari 1963. 

13. Brief van priorin Willibrord Paulussen aan GS van de Provin

cie Utrecht d.d. 4 februari 1963. 

14. Brief van mr. Th. E.E. van Schaik, advocaten en procureurs te 

Utrecht, aan de priorin, d.d. 6 mei 1963. 

15. Haan e.a. (2014) p.154. De voorzitter van de raad van bestuur 

was de vader van zuster Imelda Brenninkmeijer. Ramselaar 

vermeldt hier ook dat vader Brenninkmeijer het klooster 

betaald heeft, maar de huidige priorin zuster Mirjam zegt 

dat dit onjuist is. De zusters hebben nog jarenlang leningen 

afgelost die gesloten waren ter financiering van de bouw. 

16. Brief van mr. Th. E.E. van Schaik, advocaten en procureurs te 

Utrecht, aan de priorin, d.d. 15 mei 1963. 
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Gedicht van de zusters 

Heer Rodriguez las de "Magneet" t ) 

zijn lijfblad, zoals u wel weet. 

"Het nieuws" zo zei hij "is heden slecht. 

Er komt een klooster aan de Vecht. 

Was 't nu maar in Breuk'len, dat zou nog gaan 

maar dat huis komt precies naast mfj te staan! 

De zusters hebben zo'n groot terrein 

moet het nu juist in die hoek zijn? 

Dat bouwen zal onze rust verstoren 

Lawaai voor m'n muzikale oren. 

En trouwens, ik wil daar een stukje grond 

Ik ga naar B& W terstond." 

Hij zei tot De Ruiter vol schone schijn: 2l 

" 't Is toch zonde van 't terrein 

en van die mooie oude bomen. 

U moet nodig tussenbeide komen. 

De architect, is dat een vent 

Vernietigt het hele monument! " 

Nu worden Instanties opgespoord, 

het prachtige plan zowat vermoord. 

Er werd een vergadering belegd, 

en daarop werd er veel tégen gezegd. 

Een ieder deed heel braaf zijn plicht 

heeft 't plan uit een ander oogpunt belicht. 

De ene vond de ligging slecht: 

" 't bederft het zicht vanuit de Vecht". 

De ander stond het complex niet aan: 

" 't wordt groter dan de tennisbaan -

daarbuiten mag het beslist niet komen." 

Staatsbosbeheer keek naar de bomen: 

"Geen een mag worden omgehouwen! 

Dan moeten ze maar geen klooster bouwen." 

Hun argumenten wegen zwaar 

En 't bouwvolumen ligt al klaar! 

De architect is ook niet kwaad 

verdedigt het plan met woord en daad: 

bij Monumentenzorg en Staatbosbeheer, 
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Behoud van de Vechtstreek, en zo meer. 

Hij spreekt met Maarssen's Burgervader 

verklaart zfjn argumenten nader. 

't Bestuur van Oostelijke en Westelijke Plassen -

Ook daartegen is hij opgewassen. 

Nu op de Welstandscommissie af, 

de Planologische Dienst met z'n hele staf. 

Tenslotte naar K.luyver - met een zekere huiver. 3l 

Is het nu voor elkaar? 

En knipt hij zijn haar? 

Maar wie had dat nu kunnen dromen: 

Weer komen mannen, zij kijken naar de bomen. 

Wat willen die nu nog betuigen? 

"We gooien het hele plan in duigen. 

Het klooster komt hier niet te staan, 

U moet naar Brabant of Limburg gaan! " 

Maar Heren, aan ons niet de nederlaag: 

Dan gaan wij rechtstreeks naar Den Haag! 

Uiteindelijk krijgen wij tóch ons recht 

al lijken de zaken nog zo slecht -

Tenslotte alle Instanties ten spijt: 

het is de Heer die voor ons strijdt. 

Wie een klooster langs de Vecht wil bouwen 

op fundamenten van Godsvertrouwen 

geeft een getuigenis in steen: 

Wij bouwen door verdrukking heen! 

1. De heer Rodriguez woonde op Herengracht 23. 

Hij was violoncellist in het Concertgebouworkest. 

Zijn pand grensde aan de zuidoost gevel van het te 

bouwen klooster. De Magneet was het lokale nieuws

en advertentieblad. 

2. H.J. de Ruiter was burgemeester van Maarssen van 

1948 tot 1967. 

3. Ir. Kluyver was directeur van de Provinciale 

Planologische Dienst Utrecht. 



Symboliek in de Priorij Emmaus 

Auteur: Ria Tijhuis 

In de priorij verwijzen vele elementen naar het geloof 

van de zusters, in het bijzonder naar de verrijzenis

spiritualiteit van de orde. Dat is niet alleen de overtuiging 

dat het leven niet eindigt met de dood, maar ook dat 

het mogelijk is om een mens vanuit een geknakt leven 

te doen opstaan. Dat is eveneens verrijzenis. De zusters 

achten dit ook een onderdeel van hun roeping. 

De naam van de priorij verwijst naar het Em
mausverhaal uit het Nieuwe Testament (Lucas 
24). Het is het verhaal over de Verrezen Heer. Dat 
past goed bij de verrijzenisspiritualiteit van de 
Kanunnikessen van het Heilig Graf. De leerlingen 
herkennen Hem aan het lezen en uitleggen van 
de Schriften en aan het breken van het brood. 
Dat zijn twee kernelementen in het leven van de 
zusters. 

De voorhof van het klooster. 

Het houten beeld in het atrium bij de refter (eet
zaal) uit ongeveer 1600 toont de verrezen Christus 
in contraposthouding en gekleed in een lenden
doek en een rijk geplooide mantel die over één 
schouder hangt. 

De verrezen Christus. 

Met de rechterhand maakt Hij het zegengebaar. In 
de linkerhand houdt Hij een kruisstaf met stoffen 

vaantje vast. Dat is een overwin
ningsvaantje en verwijst naar de 
overwinning van de dood door 
middel van de verrijzenis. 

Onder de steen in de refter ligt 
een beetje zand uit Jeruzalem. 
Het is een verwijzing naar de 
stichting van de Orde van het 
Heilig Graf in 1099 te Jeruzalem 
in de Kerk van het Heilig Graf. 
In 1099 werd de Orde van de 
Kanunniken van het Heilig Graf 
gesticht. Ongeveer in de eeuw 
daarna ontstond die van de Ka
nunnikessen, maar zij heeft geen 
precieze stichtingsdatum. 
Op de steen afgebeeld is het 
wapenschild van de Latijnse 
Patriarch van Jeruzalem (bis
dom van de Rooms-Katholieke 

Kerk): Dagobert van Pisa. De titel werd in 1099 
ingevoerd tijdens de kruistochten. De kanunnikes
sen hebben het symbool van hun orde, het kruis 
met dubbele dwarsbalk in de kleur donkerrood, 
ontleend aan dit wapenschild. 
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Bij de steen in de refter: priorin zuster Mirjam in juni 2016. 

Een dergelijk zogenoemd patriarchaal kruis heeft 
een lange voet en een dubbele dwarsbalk, waarvan 
de bovenste balk korter is dan de onderste. Deze 
korte balk staat voor het plakkaat met opschrift 
'INRI' op het kruis van Christus (INRI= Iesus Naza
renus, Rex Iudaeorum; Jezus van Nazareth, Koning 
der Joden). In de kerkelijke heraldiek gebruiken de 
patriarchen (aartsbisschoppen met bijzondere voor
rechten) het patriarchaal kruis in hun wapen. 

Het kruis op de binnenhof staat in het zoge
noemde metrische centrum, het uitgangspunt 
voor het ontwerp van het gebouw. Het kruis is 
een 'ankerkruis' (zie onderste deel) en het half
cirkelvormig, opgaande deel van het anker is het 
symbool van de christelijke hoop. De taps toelo
pende betonnen verhoging waarop het kruis staat, 
verbeeldt Golgotha. 
Op de binnenhof zijn de vier elementen aanwe
zig: aarde, lucht, water en vuur. Het water wordt 
vertegenwoordigd door het waterbekken, de lucht 
overkoepelt de binnenhof, de aarde is vertegen
woordigd door de tuin, het vuur is aanwezig op de 
binnenhof als de zusters daar elk jaar het paasvuur 
ontsteken. De vier elementen worden vanouds 
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De binnenhof met het ankerkruis. 

beschouwd als de vier oerprincipes waaruit alles is 
opgebouwd. Het zijn de bestanddelen van de ons 
omringende werkelijkheid, van de Natuur. Ook de 
mens maakt hier deel van uit. 

In de voorkant van het altaar - achter de donkere 
steen op de foto - bevindt zich een ruimte waarin 
relikwieën worden bewaard. Welke is onbekend. 
Wat is de symbolische betekenis van de plaatsing 
van relikwieën in het altaar? In de oude kerk 
vierde men de eucharistie op het graf van de 
martelaren. De martelaren waren de navolgers 
van Jezus bij uitstek, want zij hadden hun leven 
gegeven voor Hem. Door relieken in het altaar te 
plaatsen viert men dus nog steeds de eucharistie 
op het graf van een martelaar. 

Symboliek van de twaalf apostelen in de kerk. De 
apostelkaarsen en daaronder de apostelkruisjes 
verwijzen naar de twaalf apostelen, de grondste
nen van de kerk. Zonder hun getuigenis hadden 
wij het geloof niet ontvangen. De apostelkruisjes 
zijn bij de wijding van de kerk in april 1966 ook 
met chrisma (heilige zalf) gezalfd. De kaarsen wor
den gebrand bij de grote kerkelijke feesten. 



Kerk van 's Heren Verrijzenis van de priorij. 

Foto: J. Wolters 

Apostelkruisje en apostelkaars. 

De hoeksteen (eerste steen) met Latijnse tekst in 
de muur van de kerk aan de buitenzijde verwijst 
weer naar de verrijzenis van Christus: 
"Illum omnium lapidum primae revoco quem 
DOMINUS resurgendo pertransiit." Dat bete
kent "Ik roep bij u op die eerste der stenen die 

De eerste steen in buitenmuur 

van de kerk, links van de ingang. 

de Heer verrijzend doorschreed." Met de 'eerste 
der stenen' wordt verwezen naar de steen voor 
het graf van Christus. Boven de eerste steen hangt 
het beeldhouwwerk van René van Seumeren dat 
eveneens naar de verrijzenis verwijst. De oprij
zende figuur in dat beeldhouwwerk doorbreekt de 
steen voor het graf gesymboliseerd door de twee 
half-cirkelvormige, neergaande staven aan de voet 
van het beeld. Zie afbeelding 11 in het artikel van 
Jaap Versteegh in dit nummer. 

Onze dank gaat uit naar priorin zuster Mirjam 
voor aanvullingen op de tekst. 
De foto's zijn van Ria Tijhuis, tenzij anders ver
meld. • 
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De Cloese, een vormingsinstituut 

voor meisjes op Doornburgh 

Auteur: Arie de Zwart 

Vooraf 
In 1933 stichtte een groep zusters vanuit het klooster van 

de Orde van Kanunnikessen van het Heilig Graf uit Turn

hout in België met medewerking van de Universiteit van 

Nijmegen een Hoger Instituut voor meisjes in Nederland. 

In 1939 vormden deze zusters vervolgens binnen het kader 

van de genoemde orde een zelfstandig Nederlands klooster 

bestaande uit dertien zusters met zuster Jozefa (Herniette 

Haeck, pedagoge en dichteres) als priorin. Door de 

oorlogsomstandigheden begon voor de jonge priorij een 

omzwerving langs diverse plaatsen in Limburg en Noord

Brabant. Ook na de oorlog bleef het ornustig. In 1945 werd 

het huis Keppel in Laag-Keppel betrokken en dat bete

kende een nieuw begin, ook voor het Instituut voor meisjes 

met de naam Maria Immaculata, waarvan zuster Willibrord 

toen directrice werd. 1> In 1949 verruilden de zusters het 

huis Keppel voor de havezate De Cloese in Lochem. 
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Het gebouw 'De Cloese' in Lochem 

waar de zusters vandaan kwamen. 

Archief: J Wolters. 

De vestiging op buitenplaats Doornburgh 
In het voorjaar van 1957 vestigden de Zusters 
Kanunnikessen van het Heilig Graf zich uitein
delijk op de ruime en fraaie buitenplaats Doorn
burgh die zij in 1956 hadden aangekocht met de 
bedoeling daar een nieuw klooster te bouwen. 
Na een verbouwing van het bestaande koetshuis 
en de garage werd daar eind augustus van dat 
jaar het instituut voor meisjes opnieuw geopend 
onder de uit Lochem meegenomen naam 
'De Cloese' (zie afbeelding 1). Een naam die 
inmiddels landelijk bekend was geworden. Bij 
de opening van 'De Cloese' waren onder meer 
de burgemeester van Maarssen de heer 
H.J. de Ruiter, de deken van Breukelen pastoor 
J.B. Leisink en de pastoor van Maarssen 
mgr. A.M. Jansen aanwezig. 



De studentes waren katholieke meisjes met een 
middelbare schoolopleiding die in het instituut een 
tweejarige beroepsopleiding volgden en verdere 
vorming ontvingen. Er was plaats voor dertig meis
jes die opgeleid werden tot doktersassistente of 
medisch secretaresse. Een folder uit die tijd meldt 
dat de meisjes "nwdisch-theoretisch geschoold, ad
ministratief geïnstrueerd, voor de praktijk getraind 
en cultureel-maatschappelijk gevonnd werden''. 
Het ging dus niet alleen om een 'kale' beroeps
opleiding. Er werd ook les gegeven in de vakken 
muziek, kunstgeschiedenis en literatuur. Vanuit de 
doelen van de priorij werd vooral ook de meer
waarde van de vorming benadrukt. Onderdeel van 
die vorming was ook dat de studentes op vrijdag
morgen bij (kinderrijke) gezinnen in het dorp, 
de zogenoemde poetsfamilies van Maarssen, een 
dagdeel gingen schoonmaken. Directrice zuster 
Baptista formuleerde in haar toespraak bij de 
officiële opening van 'De Cloese' in Maarssen het 
doel van vorming als volgt: "Wat wij willen, geen 
wetenschap alleen, maar wijsheid; niet stilstaan bij 
het toevallige, maar doordringen tot het wezenlijke; 
niet de techniek van het doen, maar de zin van het 
doen" (zie afbeelding 2). 
De studentes woonden in het koetshuis en het 
poorthuis en kregen les in de 'bungalow', een 
bijgebouwde barak bestemd voor onderwijs. In 
de periode 1957 tot 1995 vonden zowel ouders 
als studenten de opleiding en vorming van De 
Cloese aantrekkelijk (zie afbeelding 3). In 1971 

De Cloese, een opleidingsschool voor medische secreta

resse en doktersassistente. Archief Priorij Em.nwus. 

trad zuster Baptista af als directrice en werd 
zuster Margareth, tot die tijd assistente van zuster 
Baptista en mentrix van de meisjes, haar opvolger. 
Dokter De Mol, huisarts in Maarssen, werd toen 
medisch directeur van het opleidingsinstituut. 
Zuster Margareth denkt er met weemoed aan 
terug:" Die prachtige tijd. Wij waren jong en vonden 
het heerlijk zoveel jeugd oni ons heen te hebben, 
die wij iets konden meegeven. Het contact met de 
ouders was altijd bijzonder prettig en wij dachten er 
niet aan dat het ooit zou veranderen". 2J 

In Maarssen had men een 
goede plaats gevonden: in het 
centrum van het land op de 
rust uitstralende buitenplaats 
Doornburgh. Het ging niet om 
rust die het gevaar van roesten 
met zich meebrengt, maar rust 
die uitnodigt tot meditatie. Ook 
de onrust van steeds weer een 
andere locatie behoorde nu tot 
het verleden. Burgemeester 

Zuster Baptista Commandeur tijdens 

haar openingstoespraak. Archief 

Priorij Emmaus. 
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De Ruiter verzweeg niet in zijn toespraak bij de 
opening dat de gemeente wel even geaarzeld had 
het historische buiten door de zusters te laten 
betrekken. Hij vermeldde in zijn toespraak echter 
ook: "(. .. ) maar wij zijn er nu van overtuigd, dat 
u er 1net de nodige eerbied en voorzichtigheid mee 
zult 0111,gaan." Deze woorden vonden grond in de 
wijze waarop het grote koetshuis en de garage van 
de buitenplaats waren verbouwd onder leiding van 
architect Albert Brenninkmeijer. Het geheel was 
zo geslaagd dat het aan zuster Baptista de woor
den ontlokte: "Het huis, dat u voor onze meisjes 
gebouwd hebt, is ons een bondgenoot geworden bij 
hun vorming" (zie afbeelding 4). 

Studentes van De Cloese op het terras van het koetshuis. 

de Priorij van het Heilig Graf zo krachtig terzijde 
stond met raad en daadwerkelijke hulp. Tenslotte 
werd dokter De Mol bedankt: "(. .. ) die van het 
eerste ogenblik af, dat wij contact opna1nen, met 
vaart en 'de tout son coeur' met ons werkte om de 
juiste persoon op de juiste plaats te vinden en die dit 
zelf wel in eerste instantie is 1net zijn enthousiaste 
toewijding en levendige belangstelling." 3> Hierna 
werd door burgemeester De Ruiter De Cloese 
officieel geopend. 

Nawoord 
De ontzuiling en secularisering namen vanaf de 
jaren zestig snel toe en deden de belangstelling voor 
vorming op confessionele grondslag sterk afnemen. 
Geleidelijk aan kwam de nadruk meer te liggen op 
het vakonderwijs. De computer deed zijn intrede en 
de interesses van de jeugd veranderden. Wetenschap 
en technologie kregen de overhand en de belang
stelling voor vakken als kunstgeschiedenis, literatuur 
en muziek nam af. In 1997 werd het besluit geno
men de opleiding van De Cloese op te heffen. In de 
loop der jaren had het instituut zo'n 1500 meisjes 
opgeleid. Het koetshuis en het poorthuis werden 
daarna als gastenverblijf ingericht. 4l "We vonden het 
janimer dat het zo zakelijk werd", aldus zuster 
Mirjam in het weekblad Elsevier van 20 december 
1997. "Vakonderwijs is niet de meest geschikte 
richting voor ons apostolaat." • 

Noten 
1. Maria Immaculata betekent Maria Onbevlekte Ontvangenis. 

2. Artikel van Astrid Kuiper. Priorij Emmaus. Periodiek HKM, 

01-2015. p.17. 

3. Dokter De Mol was huisarts en woonde op de Herengracht. 

4. Artikel van Astrid Kuiper. 'Priorij Emmaus'. Periodiek 

HKM, 01-2015. p.17. 

Foto geniaakt voor een voorlichtingsfolda Archief Priorij Bronnen: 
Emmaus. Een krantenknipsel uit 1957. Onbekend is uit welke krant het 

komt. 

De zuster had ook lovende woorden voor aanne
mer Mokveld, die met zijn uitvoerder en werk
ploeg gezorgd had dat, ondanks de vele regen en 
de A-griep, het werk op tijd en keurig afgewerkt 
werd opgeleverd. Er was ook een dankwoord voor 
het Adviescomité dat de priorin en het bestuur van 
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Het geschrift 'De Priorij Emmaus kijkt terug op 50 jaren auto-

no mie'. 

Het artikel 'De tijd vieren in een klooster'. Weekblad Elsevier. 20 

december 1997. 

De openingstoespraak van zuster Baptista. 

Artikel van Astrid Kuiper. 'Priorij Emmaus'. Periodiek HKM. 

01-2015. pp.17-19. 



Vier zusters voor deur van de priorij. Van links naar rechts zuster 

Christine, zuster Monica, zuster Margareth en priorin zuster 

Mirjam. Foto: J Wolters. 

Deze zusters woonden allen in het buiten 

Doornburgh rond 1960. Archief Priorij Emmaus. 

'Ruimte, regelmaat en religie' 
Auteur: Piet Gentenaar 

In een vraaggesprek met de redactie deelt zuster 

Mirjam Hoogenbosch, priorin van de Priorij Emmaus, 

haar gedachten en gevoelens over het kloosterleven en 

de sluiting en verkoop van de priorij en het landgoed 

Doornburgh. 

Structuur in tijd en ruimte 
Zuster Mirjam opent zelf de grote toegangsdeur 
en gaat ·ons voor in de brede gangen van het 
klooster. Op ons verzoek leidt zij ons langs de 
'houten spreekkamer', de naam die de zusters 
gegeven hebben aan de spreekkamer die volledig 
gemeubileerd is met meubels in de stijl van de 
Bossche School van Jan de Jong, de architect van 
de priorij (zie afbeelding 1). In de andere, traditio
neel gemeubileerde spreekkamer (niet alle zusters 
waren even gecharmeerd van de meubels van Jan 
de Jong) staat de thee klaar en op de vraag hoe de 
zusters al die jaren hun verblijf in dit bijzondere 

gebouw ervaren hebben, steekt zij direct van wal. 
Los van alle op zich interessante bouwkundige en 
historische aspecten gaat het natuurlijk vooral om 
de mensen die hier wonen en de wijze waarop zij 
hun leven vormgeven. Ruimte is daarbij belang
rijk. In de tijd waarin zo'n 25 zusters in het buiten
huis Doornburgh leefden, voelden we dit als veel 
te dicht op elkaar en dan ook nog zonder goede 
kapel en een gebrek aan individuele slaapkamers 
en werkplekken (zie afbeelding 2). Die omstan
digheden kwamen de kwaliteit van ons religieuze 
leven bepaald niet ten goede. Er was een goed 
gebouwd klooster nodig met mogelijkheden voor 
een religieus leven dat gestructureerd kon zijn in 
tijd en ruimte. Dat kwam er. 
Vroeger was die structurering van tijd en ruimte 
heel strikt. De zusters woonden in Doomburgh 
afgescheiden van de buitenwereld in het zoge
noemde 'claustrum' (slot). Dat slot was zichtbaar 
aanwezig in de vorm van een speciaal aangebrach
te houten wand met een klein deurtje in de hal 
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van Doomburgh. Alleen de portierster passeerde 
deze deur, de zusters niet en de buitenwereld ook 
niet. Op de eerste verdieping van Doomburgh was 
een provisorische kapel gebouwd die ook toe
gankelijk was voor de buitenwereld, maar gezien 
het claustrum was daarvoor een speciale wen
teltrap gemaakt in de hal van Doomburgh. Ook 
het nieuwe klooster, de Priorij Emmaus, is nog 
gebouwd uitgaande van dit 'slot'-idee. Vandaar dat 
er een aparte deur in de kerk is voor de van buiten 
komende kerkgangers en een aparte deur in de 
toegangshal die toegang geeft tot het deel waar 
de zusters verblijven. De regels waren vroeger 
zo streng dat de zusters zelfs bij sterfgevallen in 
de familie, ook niet als het hun moeder of vader 
betrof, naar buiten mochten om de begrafenis bij 
te wonen. 
De structuur zat en zit ook in de vaste ordening 
van de dag: bidden, eten, werken en ontspannen. 
Ook die structuur was toen veel strikter. Door 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) kwam 
er een andere visie op het religieuze leven en 
ontstond er meer openheid in de kloosters. We 
hoorden niet meer achter slot en grendel in het 
claustrum. We gingen gasten ontvangen, er was 
meer contact met het dorp en de zusters werden 
meer 'wereldwijs'. Ook in de dagindeling is er na 
het Vaticaans Concilie een en ander veranderd. De 
eucharistie is bijvoorbeeld nu rond het middaguur 
in plaats van 's morgens vroeg (zie afbeelding 3). 
Het hoogtepunt van de dag is nu ook het hoog
tepunt van de vieringen. Vroeger waren er zes 
gebedsdiensten en nu vier. Dat geeft ook ruimte 
voor zowel een flink werkblok in de ochtend als in 
de middag. Het is natuurlijk aan ons om in al die 
veranderingen de kernwaarden van het religieuze 
leven te bewaren. 

Een blijvend verlangen 
Ons leven wordt dus niet elke dag spontaan in 
elkaar gezet, zegt zuster Mirjam. Er is een vaste 
structuur en wie daar niet tegen kan, moet niet 
in een klooster gaan. Wij leven op het ritme van 
de tijd. De gebedsdiensten zijn als het ware de 
ruggengraat van de dag, zij vormen de sleutelmo
menten waar de rest van de dag omheen wordt 
gegroepeerd. Wij hebben de maaltijden ná de 
gebedsdiensten omdat de ervaring leert dat je be-
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ter kunt bidden met een lege maag dan een volle 
maag. De rode draad van ons leven is het zoeken 
naar God. Wie door dit verlangen bezield wordt, 
moet op zoek naar een religieuze gemeenschap die 
bij hem of haar past. 
Naar aanleiding van een advertentie waarin een 

"Ons leven wordt dus · 

niet elke dag spontaan · 

in elkaar gezet." · 

weekje klooster, de 'Emmausweek' , werd aan
geboden door de priorij kwam ik hier terecht. 
De warme en verzorgde liturgieviering sprak mij 
onmiddellijk aan. Ik ben daar gevoelig voor. De 
zusters waren zeer toegewijd aan hun geloof, maar 
ook open naar de wereld en vrouwen van deze 
tijd. Dat sprak me enorm aan. Ik voelde al snel dat 
dit mijn plek kon zijn, maar ik ging niet over één 
nacht ijs. Ik bezocht ook andere kloosters en pas 
tweeëneenhalf jaar na de eerste kennismaking liet 
ik mijn leven als bibliothecaresse in een openbare 
bibliotheek achter me en trad in 1985 toe tot de 

Bord met gebedstijden bij de ingang. Foto: J Wolters. 



Orde van de Reguliere Kanunnikessen van het 
Heilig Graf. Mijn bibliotheekcollega's begrepen 
er niets van en mijn ouders keken er aanvankelijk 
zorgelijk naar, maar ik vond dat ik dit moest doen. 
Het verlangen was sterk en is dat nog steeds. Het 
religieus verlangen naar God is natuurlijk nooit 
vervuld. Dat verlangen blijft tot het einde van het 
leven. Deze wijze van leven prikkelt mij om door 
te blijven gaan. Ook nu dit klooster verdwijnt, is 
mijn roeping, mijn verlangen natuurlijk niet weg. 
Ik zal elders verder gaan en mijn roeping blijven 
volgen. 

De kloostergemeenschap 
Als priorin is het een belangrijke taak dat je de 
waarden van de gemeenschap behoedt en 'voor
leeft'. Ik hecht er veel waarde aan dat wij onze 
liturgie blijven vieren, ondanks het kleine aantal 
zusters. In mijn rol als priorin ben ik geen geeste
lijk begeleider. De zusters kunnen een eigen gees
telijk begeleider kiezen. Samenleven en samen
werken geeft soms schuring. Je vraagt je dan soms 
af: waarom begrijpen we elkaar niet? Uiteindelijk 

schap is voor ons heel belangrijk:. De Regel van 
Augustinus, volgens welke wij leven, verwacht een 
goede samenlevingskwaliteit in het klooster, ge
richt op onderlinge dienstbaarheid. Niet de eigen 
agenda, maar de agenda van de gemeenschap is 
belangrijk. Deze 'communio' leidt uiteindelijk tot 
'missio', dat is de betekenis die een klooster kan 
hebben voor de maatschappelijke omgeving. 
Naar aanleiding van onze vraag over positieve 
en negatieve ervaringen zegt zuster Mirjam het 
volgende: Een volle kerk is voor mij steeds een 
dierbaar moment. Ik hoop dat de mensen op 
zondag in de eucharistieviering beleven wat ik erin 
beleef. Ik wil spiritueel iets betekenen voor men
sen. Dat gold ook voor de mensen van De Cloese 
en nog steeds voor onze gasten en medewerkers. 
In De Cloese vormden wij jonge vrouwen tot be
wuste, gelovige, moderne mensen, ook op basis van 
kunstzinnige vorming, schoonheid en transcenden
tie. Vorming en (spirituele) verdieping zijn dan de 
doelen. Kerk zijn is groter dan alleen een beleving 
binnen de eigen gemeenschap. Natuurlijk kan ik 
ook genieten van de kleine dingen: een vogel in de 

komen we er, soms met hulp van een coach en wat tuin of Gregoriaanse zang die 'precies goed' is. 
sociale handigheid, altijd uit. De interne gemeen-

Een van de ruime gangen in Priorij Emmaus. Foto: J Wolters. 
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Rituelen 
Voor de geloofsbeleving zijn rituelen met bijbe
horende symboliek voor ons van groot belang. De 
liturgie van Pasen kent veel rituelen. Zuster Mirjam 
vertelt enthousiast over de wijze waarop de periode 
rond Pasen wordt gevierd. De week voor Pasen, 
de Goede Week, is een ingetogen week, gericht op 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De lege taber
nakel symboliseert de afwezigheid van God. In de 
nacht van zaterdag op zondag begint de Paaswake 
op de binnenhof van de priorij. Het paasvuur wordt 
ontstoken, de paaskaars wordt daar gewijd en aan
gestoken en dan de kerk binnengedragen waar zij 
wordt bewierookt. Dan volgt de wake met lezingen 

en gezangen en tenslotte wordt het brood gebroken 
als teken van de nieuwe morgen, de nieuwe dag die 
is aangebroken. Op paasmorgen ga ik als priorin de 
kamers van alle zusters langs om hen persoonlijk te 
melden dat de Heer waarlijk is opgestaan.Alleluja! 
De zuster antwoordt: Zoals hij heeft gezegd.Alleluja! 
De zuster sluit zich aan en wij lopen dan in proces
sie door de gangen naar de kerk (zie afbeelding 4). 
Eigenlijk blijft het dan Pasen tot aan Pinksteren, tot 
de vijftigste dag. Elk jaar wordt er een zogenaamd 
'Paascharter' opgemaakt, een gekalligrafeerd offici
eel document waarop de datum van de wijding van 
de paaskaars staat, aangevuld met de gebeurtenissen 
die in het betreffende jaar hebben plaatsgevonden. 
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Getekend door de priester die de 
paaskaars heeft gewijd, hangt de 
oorkonde tot Pinksteren aan de 
paaskaars (zie afbeelding 5). 

Het opheffen van het klooster 
Echt verontrustend vind ik 
de toenemende secularisatie. 
God verdwijnt langzaam uit de 
samenleving zonder dat daar veel 
aandacht voor is. Voor mij blijft 
God altijd bestaan als 'omspan
nende werkelijkheid' en kan als 
zodanig nooit verdwijnen. Hij zal 
op andere wijzen en plaatsen aan 
het licht blijven komen. Hij is de 
basis voor mijn spiritualiteit. Er 
zijn veel mensen die een zinvol 
leven hebben zonder God. Ik 
denl< dat je dan een belangrijke 
dimensie mist. Maar ja, als je 
niet gelovig bent, weet je ook 
niet wat je mist .. . Die andere 
dimensie is voor mij de openheid 
voor de geest van God die in mij 
werkt. Dat is voor mij een drive 
en er is een perspectief over de 
dood heen. Dit geeft mij ook een 
impuls om het leven te bevor
deren. Het is ontegenzeggelijk 
de moeite waard om mensen die 
verkreukeld zijn weer op te doen 
staan. Ook dat is verrijzenis. Het 
evangelie getuigt daarvan. 



Het is oneindig jammer dat de priorij verdwijnt. 
Ruim dertig jaar heb ik hier mijn leven geleefd en 
opgebouwd. Er komen echter geen nieuwe zusters 
bij. Dat proces is al jaren aan de gang en wij kun
nen die ontwikkeling niet stoppen. In januari 2014 
ben ik uit tien stemgerechtigde zusters gekozen tot 
priorin en ik heb het feit aanvaard dat er dan een 
beroep op je gedaan wordt en er een taak wacht. 
We gaan door om het leven hier op kwaliteit te 
houden en elke dag die kwaliteit mee te geven, ook 
al is het bijna afgelopen. Ik wil niet gefrustreerd ra
ken, maar alles waardig afronden. Afscheid nemen 
van mensen, een goede bestemming vinden voor 
het huis en de inboedel, een nieuwe plek vinden en 
daarna kijken hoe mijn leven verder gaat. 
Nu de priorij wordt opgeheven zal de kerk aan de 
eredienst worden onttrokken via een schriftelijk 
verzoek aan de bisschop. De aartsbisschop van 
Utrecht zal dan een decreet uitvaardigen waarin 
deze onttrekking aan de eredienst wordt bekend
gemaakt. Daarna mag er geen eucharistie meer 
worden gevierd in de kerk. De tabernakel wordt 
ontdaan van de geconsacreerde hosties en de relie
ken die zich -bevinden in een dicht gemetselde holle 
ruimte in het altaar worden daar uitgehaald. Ik 

weet niet precies wat er in die ruimte zit, zegt zuster 
Mirjam. Het zal een houten kistje met inhoud zijn. 
Dit alles gaat terug naar het bisdom. 
De kunstwerken in de priorij zijn geïnventariseerd 
door het Catharijneconvent en we gaan zorgvuldig 
bepalen waar de liturgische en kunsthistorische 
stukken naartoe gaan. Strikt genomen zijn de litur
gische voorwerpen dan niet meer sacraal, maar we 
willen wel een passende bestemming vinden. 
Zakelijk gezien zijn de zusters de verkopende partij 
en na de overdracht en finale afrekening wordt er 
voor ellce zuster een bedrag gereserveerd om van 
te leven en wat er over is gaat naar onze Orde. Dat 
staat in de constituties van de Orde. Wat er met 
het geld gaat gebeuren? Wij hebben geld en geen 
zusters, in Afrika zijn veel zusters en is er geen 
geld (zie afbeelding 6). Het is dus duidelijk dat we 
Afrika gaan helpen. Het Generaal Bestuur van de 
Associatio, het overkoepelende orgaan van alle au
tonome priorijen van onze orde in diverse landen, 
draagt er zorg voor dat alles kerkrechtelijk netjes 
geregeld wordt. Er zal nog het een en ander aan 
overleg nodig zijn, ook met de nieuwe eigenaar en 
als alles is afgerond is dat het einde van een tijdperk 
in Maarssen. • 

Congolese zusters in 2011 op bezoek in de priorij met de zusters Margareth en Monica. Archief Priorij Emmaus. 
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Over het meubilair en de kunst in de Priorij Emmaus 

Een kwestie van onderlinge 

verhoudingen 

Auteur: Jaap Versteegh 

De Benedictijner monnik en architect Dom Hans van 

der Laan (1904-1991) vertelde graag het verhaal van 

de oude Chinese vorst die zijn zoon de raad gaf in 

zijn toekomstige rijk te zorgen voor goede muziek en 

goede architectuur, want, zo sprak de oude vorst, als de 

tijd goed geordend is en ook de ruimte, dan krijgt men 

geen ruzie want dan is ook de ziel goed geordend. 

Ordening 
Bovenstaande anekdote illustreert de overtui
ging van Van der Laan dat goede architectuur 
gebaseerd is op ordening. Vergelijkbaar met 
muziek, waarbij een ritme ontstaat bij het samen
klinken van twee tonen, meende Van der Laan 
dat het er bij de architectuur om gaat dat de 
ruimtematen in een harmonieus ritme tot elkaar 
staan. Van de kleinste maat tot de grootste maat, 
van de baksteen tot de gehele muur, alles moet 
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zich in een goede relatie tot elkaar verhouden. 
Voor dit ritmisch gamma van maten ontwikkelde 
Dom Hans van der Laan het zogenaamde 'plas
tisch getal', een speciale verhouding, waarbij de 
gulden snede verhouding als uitgangspunt diende 
en waarmee een hele reeks van met elkaar ver
bonden verhoudingen samenhangt. 
Bekeken vanuit de verwantschap met de muziek 
is het goed te begrijpen dat de Kanunnikessen 
van het Heilig Graf voor de vormgeving van hun 
nieuw te bouwen priorij in Maarssen destijds 
kozen voor de architectuur van Van der Laan. 
Voor de zusters behorende tot de orde van de 
Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf is 
de essentie van het leven het zingen van Gods 
lof en het vieren van de eucharistie. Vier maal 
per dag vieren zij de liturgie en het ritme van de 
getijden bepaalt hun dag. Dat sloot nauw aan bij 
de visie van Dom Hans van der Laan ten aanzien 
van bouwkunst. Weliswaar was hij zelf niet in 

staat tot de feitelijke uitvoering 
van het bouwproject, maar de 
architect Jan de Jong volgde de 
principes van Van der Laan. 

Meubels 
Kenmerkend voor de architec
tonische opvattingen van Van 
der Laan was dat de schoon-

Meubels volgens de principes 

van Dom Van der Laan (Bossche 

School) in de ontvangstkamer 

voor gasten in de Priorij Emmaus. 

De zusters hebben het zitconi

fort door middel van kussens 

verhoogd. Foto: Ria Tijhuis. 



heid van het ontwerp in zichzelf besloten diende 
te liggen. De dikte van de muur ten opzichte 
van de hoogte en ten opzichte van de breedte, 
dat alles samen moest een harmonie opleveren 
die een verdere decoratie overbodig maakte. 
Vanzelfsprekend moest er in deze harmonieuze 
ruimtes ook geleefd kunnen worden. Daarvoor 
was tevens meubilair nodig (zie afbeelding 1). 
Dat hoefde echter niet in strijd te zijn met het 
consequent toegepaste gamma van maten; het 
kon hier zelfs een verrijking op vormen. "Meu
bels", zei pater Van der Laan, "kunnen door hun 
geledingen de onderlinge verhoudingen van het 
huis voortzetten. Daarmee kunnen ze de huiselijke 
symfonie van ruimtes en vormen voltooien tot het 
volledige antwoord dat wij mensen verschuldigd 
zijn aan de grote harmonie van de ons omrin
gende natuur." 

Verbreed profiel 
Deze door Van der Laan ontworpen meubels 
werden over het algemeen uitgevoerd in vuren
hout en geconstrueerd met behulp van nagels 
met een brede kop, die bewust zichtbaar aange
bracht werden en door hun ritmische plaatsing 
een decoratieve functie kregen (zie afbeelding 
2). Aan alle meubelontwerpen van Van der Laan 
lag een eenvoudig vormbeginsel ten grondslag 
dat hij omschreef als een 'verbreed profiel'(zie 
afbeelding 3 en 4). Er werd begonnen met een 
tweedimensionale figuur, die daarna loodrecht 
werd verbreed tot een driedimensionale vorm. 
Hierbij speelde het profiel een belangrijke rol, 
maar waar dit profiel zich bevindt, aan de voor
kant, zijkant of bovenkant, was afhankelijk van 
de aard van het meubel. Voor zijn tafels koos Van 
der Laan een profiel van voren, voor zijn stoelen 
een profiel van opzij en een schrijftafel had in 
de visie van Van der Laan een profiel van boven 

Afb. 2. Bank met nagels met brede kop 

in de recreatiezaal. Foto: Ria Tijhuis. 

Afb. 3. Tafel in de refta Foto: Ria Tijhuis. 

Afb. 4. Ontwerptekening van een stoel. 

Archief Monasterium H. Graf Maarssen. 
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(zie afbeelding 5 en 6). Ook de meubels in de 
priorij Emmaus zijn volgens dit vaste principe 
ontworpen. De keuze van hun kleur kon aanslui
tend bij de specifieke situatie naar eigen inzicht 
worden ingevuld. Dit kwam er in de praktijk op 
neer dat de vurenhouten meubels onbeschilderd 
bij het klooster werden afgeleverd, waar zij ver
volgens in de recreatiezaal op aanwijzing van de 
heer Wim van Hooft, adviseur voor kleuren van ar
chitect Jan de Jong, in gedekte grijs- en bruintinten 
werden geschilderd (zie afbeelding 7 en 8). "Als 
de meubels op deze wijze worden vormgegeven", 
zo meende Van der Laan, "en ze harmoniëren met 
de ruimtes waarin ze staan, zijn verdere versiersels 
overbodig. Zij versieren zelf de kamer waarin het 
dan goed is om te zijn." 

De ongeve1fde 

meubels (in stijl 

van de Bossche 

School) zijn 

gearriveerd bij 

het in september 

1965 deels vol

tooide klooster. 

Foto: Archief 

Priorij Emmaus. 
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Meerdere disciplines 
Maar wat zijn dan die versiersels? Is kunst een 
versiersel? Of heeft kunst een andere functie? 
Veel moderne kunst is gemaakt vanuit de opvat
ting die stelt dat de enige doelstelling van kunst in
trinsiek is, dat een kunstwerk autonoom tot stand 
komt en geen morele, didactische of utilitaristische 
functie heeft. Dat geldt niet voor alle kunstwerken. 
Er bestaat ook nog zoiets als toegepaste kunst en 
in de katholieke kerk wordt al eeuwen veel aan
dacht besteed aan de esthetische vormgeving van 
functionele voorwerpen. Men kan hierbij denken 
aan allerhande gebruiksvoorwerpen zoals meubels, 
kleding, beeldhouwwerk, drukwerk en liturgisch 
vaatwerk, die tijdens de liturgie een belangrijke rol 
spelen. Feit is in ieder geval dat de theorieën van 

\ 



Afb 5. Tafel, stoelen en bank in de 

spreekkam.er; door de zusters de 

'houten spreekkamer' genoemd. 

Foto: Ria Tijhuis. 

Afb. 6. Bureau in een 'cel' (kamer) 

van de zusters. Foto: Ria Tijhuis. 

Van der Laan, die naar aanleiding van zijn cursus 
'Kerkelijke Architectuur' in Den Bosch werden 
aangeduid onder de noemer van de Bossche 
School, meer kunstenaars dan alleen architecten 
aanspraken. 

Jan Noyons 
In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam in 
Utrecht regelmatig een clubje belangstellenden 
bijeen waarin deze theorieën onder leiding van de 
Utrechtse architect J. Brugman onder de loep ge
nomen werden. In dit groepje zaten veel bouwkun
digen, zoals de Nijmeegse architect Poederooijen, 
de architect Sjel van Geel uit Amersfoort, Gerard 
Wijnen uit Breda en Jan de Jong uit Schaijk. Er 
werd ook aan deelgenomen door de edelsmid Jan 

Noyons uit Utrecht. Noyons (1918-1982) was ka
tholiek en als edelsmid was hij gespecialiseerd in 
liturgisch vaatwerk. Door het harmonisch uiteen
lopen van metersgrote naar uiterst kleine maten 
kwam hij tot de ontdekking dat het plastisch getal 
ook goed toepasbaar was in edelsmeedwerk, zoals 
kelken, monstransen en cibories. Met veel van de 
bovengenoemde architecten werkte Jan Noyons 
samen. Zo waren belangrijke opdrachten voor on
der andere de St. Paulus Abdij in Oosterhout van 
Dom Van der Laan afkomstig, kwam de opdracht 
voor de aankleding van het altaar van de Eligius
kerk in Oostburg via Brugman en nodigde Jan de 
Jong hem uit mee te werken aan onder andere de 
inrichting van de kerken in Gemert en Rijswijk. 
Maar ook Nico van der Laan en Jan van der Laan, 
twee broers van Hans van der Laan en beide even
eens architect, schakelden Jan N oyons in voor de 
inrichting van kerken waaraan zij werkten. 
In het bezit van de zusters van de Priorij Emmaus 
in Maarssen bevindt zich een kelk van Jan Noyons, 
geheel vormgegeven volgens de verhoudingen van 
het plastisch getal (zie afbeelding 9). De hoogte 
ten opzichte van de diameter van de cuppa, ten 
opzichte van de hoogte van de stam, ten opzichte 

Afb. 8. Meubels in grijstint van de Bossche School in de 

recreatiezaal van de Priorij Emmaus. Foto: Ria Tijliuis. 

Afb. 9. Kelk gemaakt door de edelsnûd Jan Noyons uit 

Utrecht. Foto: Ria Tijhuis 
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Kruis met c01pus en de begin- en eindletter van het 

Griekse alfabet van Niel Steen.bergen.. Foto: Ria Tijliuis. 

van de breedte van de voet, alles staat tot elkaar in 
de verhouding van het plastisch getal. 

Niel Steenbergen 
Ook verschillende katholieke beeldhouwers hadden 
belangstelling voor de theorieën van de Bossche 
School. Niel Steenbergen (1911-1997) werd sterk 
geïnspireerd door Dom Hans van der Laan en 
werkte tot in de jaren zestig nauw met hem samen. 
Steenbergen studeerde onder meer in Amster
dam aan de Rijksacademie en in Antwerpen aan 
het Instituut van Schone Kunsten. Samen met de 
Bredase kunstschilders Dio Rovers en Gerrit de 
Morée richtte hij de Vrije School voor Beeldende 
Kunsten op. Dit was de voorloper van Kunstacade
mie Sint Joost, waarvan Steenbergen ruim 25 jaar 
bestuurslid is geweest. Hij maakte als beeldhouwer 
onder andere oorlogsmonumenten, vrije beelden, 
altaren, preekstoelen en doopvonten. Hij heeft 
voor vijf Nederlandse bisschoppen de pontificalia 
(staf, borstkruis en ring) gemaakt. Samen met Jan 
Noyons was hij één van de niet-architecten die de 
cursus Kerkelijke Architectuur volgde. Jan en hij 
hadden samen hele gesprekken over de uitstra
ling van hun kunst. Zij voerden gesprekken over 
wat de essentie van de eredienst was, enzovoort. 
Zij hebben veel samengewerkt onder andere bij 
het altaar voor de St. Willibrorduskerk in Arnhem 
waar Jan het altaar maakte en Niel het beeldhouw
werk. Bij een reliekhouder voor de St. Bavokerk 
bepaalde Niel de grote vorm en deed Jan het cise
leerwerk. Bij een groot antependium, een voorzet
stuk dat tegen het altaar werd geplaatst van de St. 
Annakerk in Venray maakte Jan de standaard. 
In de refter van de priorij Emmaus hangt aan 
de achterwand een kruisbeeld van de hand van 
Niel Steenbergen. Aan de zij armen van het kruis 
hangen de eerste en laatste letter van het klassieke 
Griekse alfabet, links het alpha-teken en rechts het 
omega-teken, die samen Gods almacht symbolise-

Beeld van de verrijzende Christus aan de buitengevel van 

de Verrijzeniskerk van de priorij door René van Seume

ren. Foto: Ria Tijhuis. 



ren (zie afbeelding 10). Dit kruis is een geschenk 
van architect Jan de Jong aan de zusters bij het 
gereed komen van het klooster. 

René van Seumeren 
Eveneens van katholieke huize en evenals Niel 
Steenbergen opgeleid aan de Amsterdamse 
Rijksacademie onder Jan Bronner was de beeld
houwer René van Seumeren (1923-1989). In 1949 
won hij de zilveren medaille voor beeldhouwkunst 
bij de Prix de Rome. Hij was lid van de Alge
mene Katholieke Kunstenaarsvereniging en van 
het Utrechtse Schilder- en teekengenootschap 
Kunstliefde. Naast werken voor de openbare 
ruimte, maakte hij onder andere heiligenbeelden 
en altaren voor kerken, waaronder voor de Heilig 
Hartkerk te Maarssen. 

Corpus in kruisvorm, in de kapittelzaal van de Priorij Em

maus door Frans Ver/wak. Foto: Ria Tijhuis. 

verticale vorm omhoog lijkt te rijzen uit de onder
ste dwarsbalk, aldus de verrijzenis symboliserend. 

Frans Verhaak 
Een laatste opvallend beeld dat zich in de Priorij 
Emmaus bevindt is het grote corpus dat hangt aan 
de wand van de kapittelzaal. Het lichaam is gehuld 
in een lang gewaad en de armen zijn gespreid. Al
hoewel het niet met zekerheid valt te zeggen is het, 
gezien de stilistische gelijkenis, vermoedelijk van de 
hand van de Brabantse beeldhouwer Frans Ver haak 
(1918-1998) . In de beginperiode van zijn ontwikke
ling werd het werk van Verhaak bepaald door reli
gieuze opdrachten. Zijn stijl was destijds sober en 
geïnspireerd op romaanse en archaïsche kunst. Een 
vroeg voorbeeld van een vergelijkbaar werk is een 
beeld voorstellende St. Anna te Drieën. Het spiri
tuele karakter van deze kleine plastiek is van een 
grote geestelijke schoonheid. Alhoewel het maar 
een klein beeldje is, wordt het gekenmerkt door een 
geweldige monumentaliteit, gespannenheid en uit
gewogen verhoudingen. Dit geldt eveneens voor het 
beeld in de kapittelzaal van de priorij. Het getuigt 
van eenvoudige devotie (zie afbeelding 12). 

Samen met de meubels vormen deze kunstwerken 
een prachtig ensemble dat nergens beter op zijn 
plaats is dan in deze priorij, gebouwd door architect 

· Meubels kunnen door hun geledingen de onderlinge 

· verhoudingen van het huis voortzetten. 

Voor de Priorij Emmaus maakte hij een prachtig 
beeld, dat bevestigd is aan de buitengevel bij de 
ingang van de kerk (zie afbeelding 11). Het neemt 
binnen het bijna geheel figuratieve oeuvre van 
René van Seumeren een unieke plaats in, mede 
omdat het sterk geabstraheerd is. Maar vergis 
u niet, het is wel degelijk figuratief. Het beeld is 
geïnspireerd op het kruis van de kloosterorde van 
de Kanunnikessen van het Heilig Graf. De afstand 
tussen de twee dwarslatten is vergroot, zodat de 

Jan de Jong overeenkomstig de theorieën van Dom 
Hans van der Laan. Het is dan ook juist en lofwaar
dig dat de zusters besloten hebben dit geheel na 
hun verhuizing op deze plaats achter te laten. Blijft 
alleen de vraag of de nieuwe eigenaar van de priorij 
respectvol met deze uiterst genereuze erfenis zal 
omgaan. Los van de grote financiële waarde is het 
namelijk uniek religieus erfgoed, dat uit cultureel 
en artistiek oogpunt verdient zorgvuldig behouden 
te blijven. Laten we het hopen. • 

PERIODIEK oktober 2016 159 



De opvattingen van Jan de Jong 

en de wensen van de zusters 

Auteur: Jan Simonis 

Jan de Jong heeft rond de toegang van zijn door 
hem zelf ontworpen woonhuis in Schaijk een 
motto in het Latijn laten beitelen dat men kan 
zien als een beknopte weergave van zijn opvattin
gen over de architectuur. Vertaald staat er: "Het 
betaamt een wijs architect de ruimten te ordenen 
tot een dak voor het lichaam en een uitzicht voor 
de geest." In alle menselijke maaksels dienen 
het lichamelijke en het geestelijke een eenheid 
te vormen. Pas dan zijn de dingen goed en mooi, 
aldus Jan de Jong. 
Deze opvatting over het doel van de architectuur 
zal de zusters ongetwijfeld aangesproken hebben, 
maar dat wil niet zeggen dat ze van harte instem
den met alles wat deze theorie in de praktijk met 
zich meebracht. De soberheid van de architectuur 
zorgde voor enig 'ongemak' bij de zusters. De 
schuring tussen de opvattingen van de architect 
en de wensen van de zusters kwam het scherpst 
tot uitdrukking rond twee zaken: het ontwerp 
voor het kruis van de klokkentoren en de kwestie 
van de inrichting van de binnenhof. In het bouw
dossier van de priorij Emmaus zijn enkele stuk
ken te vinden die gaan over deze kwesties. Dit is 
interessant omdat Jan de Jong in de briefwisseling 
met de zusters redelijk uitvoerig zijn theoretische 
opvattingen over het doel van de architectuur 
uiteenzette. In feite was dit een uitwerking van de 
spreuk rond de entree van zijn woonhuis. 

Van soberheid naar gezelligheid 
De Bossche School streefde naar een tijdloze, 
objectieve en universele architectuur. De daaruit 
resulterende sobere, decoratieloze eenvoud van 
de architectuur van de Bossche School, door 
Dom Van der Laan omschreven als 'Verheven 
Eenvoud', kon echter niet bij alle zusters op sym
pathie rekenen. Hoewel de zusters de bouwwer
ken van Jan de Jong 'vrouwelijker', 'menselijker', 
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minder 'streng' vonden dan die van Dom Van der 
Laan, werd de soberheid van het ontwerp van de 
Priorij ook als 'ongezellig' ervaren. 1l 
Tot de kleinere pijnpunten behoorde het 'ver
bod' van de architect op het aanbrengen van 
gordijnen, schilderijtjes, wandkleden, planten 
en kussens in zijn bouwwerk. Dat stuitte op 
tegenstand bij sommige zusters, onder andere 
bij zuster Hildegard die kunsthistorica was en 
weinig gecharmeerd van de kaalheid van de Bos
sche School. Zij trachtte overal, zo vertelt zuster 
Margareth, schilderijtjes en kleedjes op te hangen 
maar ging een stap te ver toen zij ook een poging 
deed een wandkleed op te hangen boven de deur 
in de kerk. Dat stuitte op tegenstand bij andere 
zusters. Priorin zuster Mirjam vertelt dat onder 
de zusters geen eensgezindheid bestond over de 
aantrekkelijkheid van de kale, houten meubels van 
de Bossche School. Niet alleen de gemeenschappe
lijke ruimten waren daarmee gemeubileerd, maar 
ook de cellen (kamers) van de zusters. In de prak
tijk leidde dat tot het compromis dat iedere zuster 
vrij was in de inrichting van de eigen cel, maar in 
de gemeenschappelijke ruimten de inrichting van 
de Bossche School zo veel mogelijk gerespecteerd 
diende te worden. De kale, vurenhouten meu-
bels werden wel van zitkussens voorzien door de 
zusters. 

Het kruis op de klokkentoren 
Uitgesproken verschillen van opvatting deden 
zich voor bij het ontwerp van het torenkruis van 
het klooster. Het bouwarchief van de priorij bevat 
brieven die laten zien hoe verrassend deze kwestie 
verliep. In maart 1981 stuurde Jan de Jong een 
brief aan de priorin met de vraag of de ingesloten 
ontwerptekening van het torenkruis haar goed
keuring kon krijgen (zie afbeelding 1). Kenne-
lijk was priorin zuster Hildegard niet tevreden 
over het ontwerp, want zij vroeg elders ook een 
ontwerp voor het kruis. In reactie op dat ontwerp 
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liet zij de ontwerper op 14 juli 1981 het volgende 
weten: 
"Vanmorgen je tekening ontvangen; veel dank! 
Wat is de beroemde gulden snede, of in ons geval 
dat zgn. plastische getal, toch een lastig iets! Ik heb 
beide kruisen naast elkaar opgehangen, ik bezwoer 
iedereen, dat de architect nu eens 'n keer niet z 'n zin 
zou krijgen, dat de heraldiek het zou winnen van 
de getalsverhouding - en toch ... - het is hopeloos, 
maar je merkt het direct als er iets buiten de grond
proporties van het huis is. 
ZOU JE HET KRUIS WILLEN LATEN MA
KEN IN DE MATEN ZOALS DIE DOOR DE 
JONG GETEKEND ZIJN - d.w.z. op zijn schets 
gedateerd februari 1981." 
De ontwerper van het alternatief wordt vervolgens 
bedankt voor zijn inspanningen. Zuster Hildegard 
laat hem weten dat zijn werk niet voor niets is ge
weest, want "Het heeft z'n werk gedaan in die zin, 
dat we ons nu overtuigd neerleggen bij de Jong's 
model." 

"(. . . ) ik bezwoer iedereen, dat de architect nu eens 
'n keer niet z'n zin zou krijgen." Een veelzeggend 
zinnetje. De zusters hadden kennelijk bij de bouw 
van de priorij ervaring opgedaan met de 'overtui-

gingskracht' van Jan de Jong. Zij waren niet de 
enigen. In Noord-Brabant had Jan de Jong bij zijn 
opdrachtgevers de bijnaam 'het gevaar' vanwege 
zijn overtuigingskracht. 2) In dit geval was het niet 
de persoon, maar het werk waar de overtuigings
kracht vanuit ging. 

De architectuuropvatting van Jan de Jong 
De sobere uitvoering van de binnenhof van het 
klooster was uiteindelijk in de jaren tachtig voor 
de zusters aanleiding om een architectenbureau in 
Noordwijk een ontwerp te laten maken voor een 
andere inrichting. Al vanaf het begin vonden de 
zusters de binnenhof kaal, 'stenerig', ongezellig 
en te weinig uitnodigend om er te gaan zitten 
(zie afbeelding 2). De formule voor verandering 
was simpel: stenen eruit, groen en bloemen erin. 
Maar de zusters wilden dat niet doen buiten Jan 
de Jong om en legden hem het ontwerp voor. 
In het antwoord, een handgeschreven brief van 
acht kantjes d.d. 30 april 1986 aan de zusters 
Christina en Willibrord, schreef Jan de Jong dat 
het voorgelegde plan "nogal wat onrust" bij hem 
veroorzaakte en legde hij de zusters vervolgens uit 
waaraan zij volgens hem géén behoefte hadden en 
waaraan zij wél behoefte hadden. "Ik zag voor mij 

Het ontwe1p van Jan de Jong Het zojuist gereed geko1nen kruismonument op de binnenhof in april 1966. 

voor het kruis van de klokkentoren. 

Archief Priorij Emmaus. 
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het spookbeeld van een gezellig en genoeglijk hofje 
waaraan U in Uw kloosterleven maar zeer betrek
kelijk behoefte kunt hebben. Wat u nodig heeft 
en m.i. ook naar waarheid zoekt, is eigenlijk een 
waardige omlijsting van het kruismonument. Een 
buitenruimte die zich geheel op dat kruismonument 
betrekt. Vanuit dit kruismonument zal dus deze hof 
zijn vorm moeten krijgen." 
Verwijzend naar de wens van de zusters om de 
binnenhof te gebruiken als plek om er te verblij
ven, vervolgt hij zijn betoog als volgt: 
"Dit sluit een verblijf in deze hof niet uit maar 
geeft er een hogere waarde aan (dat is: de vorm
geving vanuit het kruismonument, J.S). Ik ga dan 
niet naar de hof om lichamelijke verkwikking al
leen maar om geestelijke verkwikking waarbij het 

standbeeld van een beroemd persoon. Het gaat 
dan niet om de realistische weergave, maar om 
het oproepen van de grootheid van die mens 
door middel van een bepaalde orde van verhou
dingen. 
"De maaksels van de derde categorie zijn die 
waarbij zowel die van de eerste categorie als die 
van de tweede categorie opgenomen worden in een 
sublieme orde van verhoudingen. Zij zijn uitslui
tend voor onze geest. Het zijn b.v. de maaksels van 
de H. Liturgie. Hier is het de geest die het alleen
recht heeft. " 

Maar daar blijft het niet bij volgens De Jong. Bij 
deze drie soorten maaksels sluiten drie (hiërar
chisch gerangschikte) soorten van indrukken aan. 

· "Ik bezwoer iedereen, dat de architect 

· nu eens 'n keer niet z'n zin zou krijgen." 

lichaam a.h.w. van de weeromstuit zijn gerechte 
deel zal ontvangen. Ik zal Zo goed mogelijk probe
ren te verduidelijken wat ik hiermee bedoel." 

Jan de Jong legt dan uitvoerig uit dat er drie 
soorten van menselijke maaksels zijn. Samen
gevat schrijft hij het volgende. De eerste soort 
bestaat uit maaksels die wij nodig hebben voor 
ons lichamelijk bestaan. "Deze zijn echter pas vol
ledig menselijk als de gestalte die zij nodig hebben 
om dat lichamelijke bestaan te dienen zadanig is, 
dat tegelijkertijd daarmede ons geestelijk bestaan 
gediend wordt." Dit komt tot stand wanneer wij 
deze maaksels opnemen in een bepaalde orde 
van verhoudingen. Elke soort maaksel in de ver
houdingen van zijn eigen aard. Bij een huis zijn 
dit de driedimensionale afmetingen in onderlinge 
samenhang en in samenhang met het geheel. 

De tweede soort maaksels hebben wij in hoofd
zaak nodig voor ons geestelijk bestaan. "De 
zuiverheid van samenstelling en verhoudingen 
dienen hier voor alles te gaan. Toch kunnen wij 
deze maaksels niet tot stand brengen zonder iets 
materieels. Dit materiële aspect wordt dan a.h.w. 
"ondergeschoven." Denk bijvoorbeeld aan een 
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Die indrukken zijn de resultante van de kwaliteit 
van het maaksel en de ontvankelijkheid van de 
toeschouwer. Hij schrijft: "Als ik in de laagste 
waardenschaal met al mijn vermogens de maaksels 
beschouw dan geven zij naast een lichamelijk
zintuigelijke ook een zekere geestelijke voldoening. 
Zij doen dit echter slechts zalang als ik er mij 
met alle kracht op richt. Keer ik mij echter af dan 
verdwijnt onmiddellijk de geestelijke voldoening en 
blijven hoogstens wat zintuiglijke gevoelens achter. 
De zintuiglijk.heid van deze maaksels is blijkbaar 
zo groot dat zij geen blijvende indruk in mijn geest 
achterlaten. 
Bij de volgende graad is het echter wat anders. 
Wanneer ik hier de maaksels aandachtig waarneem 
en beschouw laten deze een zodanige indruk in 
mijn geest achter dat ik ze verder niet meer behoef 
te zien om ze toch nooit meer te vergeten, terwijl de 
materiële gestalte spoedig verdwijnt. Zij laten a.h.w. 
een blijvend stempel van waarheid, goedheid en 
schoonheid in mijn geest achter en daarenboven een 
grote uitwendige maar vooral inwendige rust. 
De hoogste graad is echter die waarbij ik die maak
sels nauwelijks zintuiglijk behoef waar te nemen of 
te beschouwen om er door in verrukking te gera
ken. Zij sluiten, voor zover dit in dit leven mogelijk 



is, a.h.w. op directe wijze aan op de aard van onze 
geest, die hierin iets herkent van zichzelf" 

Jan de Jong stelt dan op het eind van zijn uiteen
zetting dat de maaksels van de tweede en derde 
soort en de kwaliteiten van de tweede en derde 
graad veel belangrijker voor het leven van de zus
ters zijn dan die van de eerste soort en de eerste 
graad. Vervolgens zet hij op basis van zijn betoog 
uiteen wat deze theorie in concreto betekent voor 
de inrichting van de binnenhof. 

"Uw klooster onivat een groepje "huizen" welke 
om een buitenruimte zijn gegroepeerd. Zij zijn wat 
wij noemen georiënteerd, d.w.z. vinden hun ruim
telijke begin in het kruismonwnent op de hof Een 
monument als gedachtenis aan Christus op wie Uw 
hele leven zich oriënteert. In principe is deze bin
nenhof dus goed. Wat men wel kan zeggen is, dat er 
een zekere spanning is tussen de uitvoerigheid en de 
compleetheid van de gebouwen en de enkelvoudig
heid van de oriëntatie op het kruismonument. Er is 
iets voor te zeggen het oriëntatiegegeven wat verder 
te ontwikkelen om het zo meer in evenwicht te 
brengen niet de ontwikkeling van de gebouwen. En 
nu moet U goed opletten. Dit evenwicht kan nooit 
bereikt worden om door middel van groenvoorzie
ningen a.h.w. uitbreiding te geven aan de portieken 
van de gebouwen maar door wat toe te voegen aan 
het kruismonument wat in zekere zin onderbedeeld 
is t.o. v. de gebouwen. Het eerste is feitelijk voorge-

steld in het plan van de hof wat U mij heeft laten 
zien. Ofschoon ik U er misschien verdriet mee doe, 
moet het toch van mijn hart. Het is niet goed dit 
plan zo uit te voeren. Mijns inziens zou de juiste op
lossing gevonden kunnen worden door de uitvoe
rige maatordeningen van de gebouwen te comple
teren met even uitvoerige oriëntatieordeningen van 
de hof Slechts hierdoor kan er evenwicht bereikt 
worden tussen deze twee onderscheiden ruimtelijke 
ordeningen." 

Terugkomend op de wens van de zusters sluit Jan 
de Jong zijn brief als volgt af: 
"Wanneer deze hof goed geordend is vormt dit geen 
beletsel om er "zo maar" in te verblijven maar het 
brengt dit verblijven wel op een hoger plan." Let 
wel: "goed geordend" betekent hier in overeen
stemming met de ideeën die Jan de Jong in zijn 
brief heeft uiteengezet. 
De zusters hebben zich echter deze keer niet door 
de persoon noch door de architectuurvisie van Jan 
de Jong laten overtuigen. Een deel van de stenen 
in de binnenhof werd vervangen door groen en 
bloemen (zie afbeelding 3). • 

Noten 
1. Uit interview met zuster Margareth Quni 2016) over de bouw 

van de Priorij Emmaus. 

2. Haan, Hilde de en Haagsma, Ids en Ramselaar, Wim. Jan de 

Jong, de monografie (2014). Delen 1en2. Haarlem. Architext, 

p.18. 

De binnenhof m.et groen en bloemen 

volgens de wensen van de zusters. 

Vergelijk deze inrichting van de 

binnenhof met afbeelding 2. 

Foto: Ria Tijhuis. 

PERIODIEK oktober 2016 163 



In en om de priorij 
Foto's: Ria Tijhuis 

Doornburgh 

De toegangspoort aan de Diependaalsedijk 

De werkers in de binnenhof Foto: J Wolters 

De werkers in tuin en park. Foto: J. Wolters 

De begraafplaats 

De priorij 

De garderobe met superplies 
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De refter (eetzaal) in de beginjaren 

Lamp in de stijl van de Bossche School 

Het voetpad 

richting de Vecht 

Éen van de gangen 

De kapittelzaal 

Bijeenkomst 'Vrienden van de Priorij' 
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Uit de Oude Schoenendoos nee168 

Auteur: Hans Sage! 

Een non in het bos 
In een periodiek van de Historische Kring Maars
sen (HKM), dat geheel gewijd is aan de buiten
plaats 'Doornburgh' mag deze sprookjesachtige, 
winterse foto uit het archief van de Kring niet 
ontbreken. Zoals wel vaker met oude foto's het 
geval is, zijn er naast hetgeen men hier ziet, name
lijk zuster Gaudentia (door velen gekend als de 
tuinnon) met schoffel en snoeischaar aan het werk 
in het parkbos van 'Doornburgh', ook bij deze af
beelding veel vragen te stellen. Zo zou het bijvoor
beeld mooi zijn de naam van de maker van de foto 
of dia en een jaartal te kunnen noteren. Zuster 
Gaudentia, vermoedelijk gefotografeerd vanaf de 
Diependaalsedijk, was de kloosterlinge, inderdaad 
zo krom gegroeid als op de foto zichtbaar is, die 
vele jaren lang buitengewoon ijverig de tuin en 
het parkbos van klooster en buitenplaats heeft 
verzorgd. Naar verluidt, was zij soms 's morgens 
om 04.00 uur, voordat het kloosterleven op gang 
kwam, al buiten aan het werk geweest. Ondanks al 
haar inzet was er begin jaren 2000 toch wel sprake 
van veel achterstallig onderhoud. Gelukkig startte 
in 2008 in overleg met de zusters een enthousiaste 
groep vrijwilligers, dames en heren, met het 
wegwerken hiervan. Omgewaaide bomen, dood 
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hout, zaailingen van de bomen, 
dichtgegroeide paden, sloten en 
vijvers, kortom van alles werd 
aangepakt om tuin en park op 
te knappen. Na een poosje werd 
het resultaat van het harde 
werken zichtbaar en sindsdien is 
in het park de allure van de En
gelse landschapsstijl op 'Doorn

burgh' weer helemaal terug. Als een bescheiden 
eerbetoon aan de gewaardeerde herstellers van 
een belangrijk Maarssens cultureel erfgoed, vrijwel 
allen ook lid van de HKM, leek het een goed idee 
de namen van de werkers in de tuin- en bosgroep 
van 'Doornburgh' hier te vermelden. Het zijn in al
fabetische volgorde de dames: Mirjam van Doorn, 
Reina Heidinga, Emmy Hoffmann, Dini Nugteren, 
Frieda Ruibing, Thea Verloop en Aukje Wolters. 
En de heren: Hans van Bemmel, Johan de Bos, 
Han Brinkhof, Gijs van Doorn, Jan J. van Dijk, 
Cees Dijkers, Cees G. Dijkers, Wil Keurentjes, Paul 
Mensink, Jos Plum, Gerard van Putten, Ad Smo
renburg (t), Frits Smorenburg, Boudewijn Sprang 
en Theo Verdam. Hopelijk zullen hun expertise en 
inzet ook in de toekomst, nu er met een nieuwe 
eigenaar mogelijk nogal wat veranderingen op 
'Doornburgh' gaan plaatsvinden, gebruikt kunnen 
blijven worden. 

Hebt u op- of aanmerkingen naar aanleiding van 
deze rubriek of misschien zelf een voor publicatie 
geschikte foto, dan wordt u vriendelijk verzocht 
dit schriftelijk of telefonisch door te geven aan 
J.H. Sagel, van Lingelaan 85, 3602 PB Maarssen, 
tel: 0346-561457, e-mail: J.H.Sagel@kpnplanet.nl • 
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Wij lopen met u mee, in alle rust en vol aandacht. 

De emoties zijn vaak zo overweldigend, het verdriet zo groot. Juist dan is het 
fijn als er iemand met u meeloopt, iemand die samen met u de tijd neemt om 
vorm aan het afscheid te geven. Wij luisteren naar u, helpen u en steunen u 
als het allemaal even te veel wordt. 

Iedere stap die wij zetten, zetten we samen met u, in alle rust en vol aandacht. 
Zo ontstaat een persoonlijke uitvaart; een afscheid dat op een zachte manier 
deel gaat uitmaken van uw dierbare herinneringen. Een afscheid waarover u 
later kunt zeggen dat het goed was, omdat ieder detail zo precies aansloot bij 
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