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Lucht fo to uit 1987 van de Ve cht , landg o e d
Do ornburgh en de priorij. Het Utre chts
A r c h i e f, c a t a l o g u s n r. : 5 0 3 7 0
Huize Do ornburgh op een gravure uit 1719
van D anië l Sto op endaal in D e Ze g enpraalende
V e c h t . H e t U t r e c h t s A r c h i e f, c a t a l o g u s n r. :
135597
De kaar t van de schutbladen is getiteld
‘Land-Kaar tjen, aanwysende de Plaatsen
en Huysen van Utrecht tot aan Muyden.’
H e t U t r e c h t s A r c h i e f, c a t a l o g u s n r. : 1 3 5 5 8 5 .
Datering: 1718/1719
De foto van dom Van der Laan is gemaakt door
Frans de la Cousine

Voorwoord
Vijftig jaar na de voltooiing van priorij Emmaus, een architectonisch meesterwerk
van Jan de Jong, leerling van dom Van der Laan, gaan de Kanunnikessen van het
Heilig Graf landgoed Doornburgh verlaten. De zusters gaan hun eigen weg en na
hun vertrek zal hun communiteit ophouden te bestaan.
Wij zijn verheugd dat de zusters nog enige tijd in de priorij zullen verblijven.
De begraafplaats zal voor hen onderhouden worden en er zal een kapelletje bij
de begraafplaats verrijzen.
Omdat wij grote waardering voor het jarenlange, toegewijde werk van de
zusters hebben, maar ook vanwege hun liefde voor Doornburgh en de priorij,
bieden wij dit fotoboek aan.
Een boek, waarmee de herinnering aan de priorij en haar zusters blijvend is.
Een boek waarin de importantie van de zusters voor Maarssen tot uitdrukking
komt. Een boek dat de dankbaarheid van ons richting de zusters aangeeft.
Wij wensen de zusters een goede toekomst.

Maya en Ton Meijer-Bergmans
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Van links naar re chts :
zuster Christina, zuster
Mir jam, zuster Monica ,
zuster Margareth, zuster
Christa.

Inleiding
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Op 28 april 1966 plaatste de aartsbisschop
van Utrecht, kardinaal Alfrink, een doosje
met relieken in het altaar van priorij Emmaus
te Maarssen. Vervolgens sloot hij het altaar
met de altaarsteen. Het waren handelingen
die onderdeel waren van het consecreren
van de kerk van de priorij. Na deze inwijding
was de kerk geschikt voor het vieren van de
eredienst.
In 2016, vijftig jaar na de inwijding, zijn
de zusters genoodzaakt priorij Emmaus en
landgoed Doornburgh te verkopen. Er zijn

dan nog zeven zusters van het kapittel van
het Heilig Graf: zuster Mirjam, zuster
Margareth, zuster Christina, zuster Monica,
zuster Christa, zuster Michaëla en zuster
Paulus. De laatstgenoemde drie zusters
wonen buiten de priorij in respectievelijk
zorgappartementen en een verpleegtehuis.
Als markering van het afscheid van de
priorij van deze zeven zusters probeert dit
boek een indruk te geven van hun geschiedenis, hun spiritualiteit en hun woonomgeving:
priorij Emmaus en landgoed Doornburgh. q
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Zoektocht naar een thuis

8

D

Geschiedenis van de zusters

De Vlaamse zuster Jozefa Haeck had in 1923 een vurige
wens: de spiritualiteit van de Orde van het Heilig Graf
verspreiden naar Nederland. Na de stichting van een
autonome, Nederlandse priorij in 1939, verstreken er
echter nog eens zevenentwintig jaar vol omzwervingen
voordat de zusters hun thuis hadden gevonden in priorij
Emmaus.
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Nij meg en - He ilig L and
Stichting
1923-’28
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“Het was heel eenvoudig, dit
eerste begin, en we openden
al spoedig een kleine school
om in ons levensonderhoud
te voorzien. Meisjes kregen
er tegen 4 gulden per jaar
onderricht. Dan volgde een
bescheiden pensionaat,
in 1630, met 9 leerlingen.
Wij namen alleen meisjes,
enkele andere van onze huizen
hadden ook jongetjes – voor
het dubbele van de kostprijs.”
- PRIORIN ZUSTER ANNE BESCHRI JF T HOE ZIJ ME T
DRIE ZUSTERS IN 1626 EEN PRIORI J VAN HE T HEILIG
GR AF STICHT TE IN BOUILLON (BELGIË) -

De kloosterorde van de Reguliere
Kanunnikessen van het Heilig Graf,
zoals de officiële naam van de
zusters van priorij Emmaus luidt,
is gesticht in de middeleeuwen, in
de tijd van de eerste kruistocht. In
1099 nam kruisvaarder Godfried
van Bouillon Jeruzalem in en hij
verdreef de moslims uit de stad.
De Heilig Grafkerk, die gebouwd is
boven het graf van Christus, kwam
weer in handen van de christenen.
Orde van het Heilig Graf
Godfried van Bouillon stelde een
aantal priesters aan om in de Heilig
Grafkerk de liturgie te vieren. Het
waren deze geestelijken die met elkaar het eerste kapittel van Kanunniken van het Heilig Graf vormden.
Zij stonden aan de wieg van de
kloosterorde waartoe priorij Emmaus behoorde.
Waarschijnlijk werden vanaf het
begin van de orde vrouwen opgenomen, eerst in zogenaamde dubbelkloosters, later in afzonderlijke
gemeenschappen. Eén van de
eerste officiële vrouwenkloosters
werd gesticht in Zaragoza (Spanje)
in 1303. Tegenwoordig zijn er uitsluitend vrouwenkloosters van de
Orde van het Heilig Graf. De mannenkloosters hebben de godsdienstoorlogen en de politieke
onrust van de 17e en 18e eeuw niet
doorstaan.

Priorij in Nederland
In de loop der jaren kwamen er
steeds meer communiteiten van
de Kanunnikessen van het Heilig
Graf bij. Tot 1923 echter waren er
nog geen in Nederland. Zuster Jozefa Haeck (1883-1961) van de priorij in Turnhout (België) bracht daar
verandering in. Zij had zich met
hart en ziel ingezet voor de vervlaamsing van het onderwijs in
met name Turnhout. De school
daar had zich onder haar bezielende leiding enorm uitgebreid.
Daarnaast zette zij zich in voor de
liturgische beweging. Ze was toe
aan een volgende stap en wilde
de spiritualiteit van de Orde van
het Heilig Graf graag verspreiden
naar het noorden en zocht daarom contact met de Heilig Land
Stichting in Nijmegen die een devotiepark aan het ontwikkelen
was. Omdat op het devotiepark
gebouwen uit Palestina nagebouwd werden, was het een zeer
toepasselijke locatie voor een
klooster dat zijn oorsprong had in
het Heilig Land.
In 1923 kwam zuster Jozefa’s
wens in vervulling toen er een
klein klooster werd gebouwd als
vestiging van een dochterhuis
van haar Turnhoutse priorij. Het
was zuster Jozefa’s droom dat de
zusters het liturgische leven ten
volle zouden kunnen vieren in

het nieuwe klooster én dat zij
konden werken aan de geestelijke en culturele vorming van jonge
vrouwen. Het was daarom gunstig dat de Katholieke Universiteit
van Nijmegen zich dichtbij de
Heilig Land Stichting bevond. Docenten van de universiteit zouden
kunnen lesgeven aan het vormingsinstituut.
Na een paar jaar bleek echter
dat het kleine klooster niet voldeed. Zuster Jozefa en de overige
zusters namen hun intrek in een
groter, vrijstaand klooster op de
Heilig Land Stichting: het Pelgrimshuis. Daarin zou het ze hopelijk lukken om cursussen te geven en een instituut voor meisjes
te ontwikkelen. Maar de ligging ten
opzichte van de universiteit was
niet gunstig en de samenwerking
met het bestuur van de Heilig
Land Stichting verliep stroef. In
1933 verhuisden de zusters daarom naar villa De Wolfskuil aan de
Graafseweg in Nijmegen.
Het was in deze villa dat zuster
Jozefa haar droom pas werkelijk
kon verwezenlijken. De zusters
openden namelijk al snel het Hoger Instituut Maria Immaculata.
De zusters richtten zich op levensverdieping, culturele vorming en ontwikkeling van de
geest van saamhorigheid van
jonge meisjes. Daarnaast konden

Nijmegen - Pe lgrimshuis
1928-’33
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Nij m eg en - D e Wolfskuil
1933-’42

Ell - Ellburg
1942 - ’ 4 4
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“Wij hebben in 1626 de wijk
moeten nemen naar een
veiliger plaats. Gelukkig slechts
voor korte tijd. Na onze
terugkeer maakten giften en
schenkingen het ons mogelijk
een kerk en een klooster te
bouwen (...). De kerk was
ingericht zoals het Concilie
van Trente het voor vrouwenkloosters voorgeschreven had.
Wij hadden ons koorgestoelte
boven op het oksaal en wij
zagen het altaar slechts vanuit
de verte.”
- PRIORIN ZUSTER ANNE OVER ONT WIKKELING
VAN DE PRIORI J IN BOUILLON -

de jonge studentes er een theologisch-maatschappelijke opleiding
volgen, waaraan enkele gerenommeerde hoogleraren van de Katholieke Universiteit van Nijmegen lesgaven. De zusters gaven
praktische ondersteuning aan de
opleiding.
De communiteit van zuster Jozefa hoorde tot dan toe nog bij de
priorij in Turnhout. Om zelfstandig
het instituut Maria Immaculata
verder te kunnen ontwikkelen,
vroegen de zusters autonomie
aan. Nadat er nog zeven zusters
uit Turnhout zich hadden aangesloten, kregen de in totaal dertien
zusters dit toegewezen op 17 december 1939. Vanaf die dag was er
eindelijk ook in Nederland een
priorij van de Orde van het Heilig
Graf. De zusters van de nieuwe
priorij kozen zuster Jozefa tot
priorin. Vanaf dat moment werd
zij moeder Jozefa genoemd.
Tweede Wereldoorlog
Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog duurde de
vreugde om de autonomie helaas
niet lang. Vijf maanden na de
stichting van de nieuwe priorij
werden hoogleraren van de theologische-maatschappelijk opleiding weggevoerd naar kampen. In
september 1942 zetten de Duitsers de kanunnikessen uit hun vil-

la De Wolfskuil. Het was het begin
van een lange zwerftocht.
De zusters trokken naar het
zuiden van het land, waar ze verbleven in het kasteeltje Ellburg,
bij Ell in Limburg. Maar ook Ellburg
kwam in de vuurlinie te liggen. De
zusters, met geen ander bezit
dan een kousenzak met daarin
zangboek en brevier (gebedenboek), vluchtten naar de boerderij van de ouders van twee van
hen. Maar zowel kasteel Ellburg
als de boerderij werden verwoest. Uiteindelijk vonden ze onderdak in de kantoorgebouwen
van de melkfabriek in Bergeyk,
waarvan de vader van één van de
zusters directeur was.
Omdat de zusters in de zware oorlogsjaren geen mogelijkheden hadden voor een apostolaat, richtten zij zich volledig op
koorgebed en spiritualiteit. De
communiteit verzamelde innerlijke kracht voor de toekomst.
Wonder boven wonder traden
tijdens de oorlog zelfs enkele
jonge vrouwen in.
Op zoek naar vestigingsplaats
Na de oorlog was villa De Wolfskuil
bezet door de Canadezen. Terugkeer was niet mogelijk. Met moeite
vonden de zusters in het oosten
van Nederland een oud en uitgewoond kasteel, waar ze tijdelijk
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Deze foto is genomen
in de p erio de dat de
zusters verbleven in Huize
Do ornburgh, in afwachting
van de volto oiing van de
b ouw van de priorij.
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Bergeyk - melkfabriek
St. Bernardus
194 4 - ’ 4 5

gebruik van konden maken: kasteel Keppel in Laag-Keppel. Het
Hoger Instituut Maria Immaculata
kon in 1946 heropend worden.
Na Laag-Keppel konden de
zusters terecht in landhuis De
Cloese in Lochem. Gedurende de
acht jaar dat ze hier woonden,
bleef de communiteit groeien.
Daarnaast veranderde het instituut Maria Immaculata. Het werd
een opleiding tot doktersassistente, genaamd De Cloese.
De zusters hoopten dat ze in
Lochem definitief konden blijven,
maar dat bleek niet haalbaar.
Lochem lag als vestigingsplaats
van een opleidingsinstituut niet
centraal genoeg. Daarnaast lag
Lochem te afgelegen voor de jonge zusters van de priorij om te
kunnen studeren. Maar het einde
van alle verhuizingen was gelukkig
wel in zicht.
Een definitief thuis
In 1957 kon landgoed Doornburgh in
Maarssen aangekocht worden, met
als doel het bouwen van een priorij.
De bouw van de priorij begon echter pas in 1963, aangezien de gemeente Maarssen lange tijd geen
toestemming wilde geven voor de
bouw van een modern klooster op
een oud, beschermd landgoed.
Totdat de priorij in 1966 uiteindelijk gereed was, woonden de

inmiddels dertig zusters negen
jaar in Huize Doornburgh. In deze
periode overleed moeder Jozefa.
Zij heeft de inwijding van de nieuwe priorij helaas niet meer mogen meemaken. De bouw van de
nieuwe priorij werd begeleid
door zuster Willibrord, die in december 1954 gekozen was tot
nieuwe priorin.
Hoewel het negen lange jaren
waren in Huize Doornburgh, was
het een grote troost dat na die periode de monumentale priorij Emmaus gereed was, die geheel was
gebouwd in de stijl van de Bossche
School. Een unicum voor een gebouw van de rooms-katholieke
kerk boven de rivieren.
Tweede Vaticaans Concilie
Op 28 april 1966 werd de kerk van
priorij Emmaus geconsecreerd
door kardinaal Alfrink. Het was het
begin van een nieuwe fase van de
communiteit van Kanunnikessen
van het Heilig Graf. Maar die nieuwe fase werd niet alleen ingeluid
door de voltooiing van de priorij.
Ook de uitkomsten van het Tweede
Vaticaanse Concilie (1962-1965),
die vlak daarvoor bekend geworden waren, betekenden het begin
van een nieuwe periode in de geschiedenis van de zusters.
De communiteit had de kerkvergadering, het Tweede Vaticaan-

se Concilie, aandachtig gevolgd en
ze was erg blij met de uitkomsten
ervan. Het Tweede Vaticaanse
Concilie betekende een omslag in
de gehele katholieke kerk. Het
kerkelijk leven werd aangepast aan
de tijd en de kloosters werden opgeroepen tot ‘herbronning’. Voor
de zusters leidde een dergelijke
herbronning tot het belangrijke
inzicht dat kanunnikessen volgens
het kerkelijk recht een eigen plaats
innemen, die officieel ruimte laat
voor een apostolaat.
Vóór het Tweede Vaticaanse
Concilie waren op reguliere kanunnikessen ‘slotbepalingen’ van toepassing. Volgens deze bepalingen
dienden de zusters in beslotenheid te leven, wat betekende dat
ze alleen met een zeer gegronde
reden buiten het klooster mochten komen, bijvoorbeeld voor een
bezoek aan de dokter of het ziekenhuis.
Familiebezoek
werd
meestal niet toegestaan. Daarnaast was een stuk tuin afgebakend
waar de zusters mochten komen.
Ze mochten niet daarbuiten treden. Verder mochten er geen leken in het klooster komen, behalve
als ze op bezoek kwamen in de
spreekkamer. Er was dus wel enig
contact met de buitenwereld,
maar zeer beperkt. Tenslotte
moest er stilte in acht genomen
worden. Op bepaalde uren en

Laag-Keppel - Kasteel
Keppel
194 5 - ’ 49
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Lo chem - landhuis De
Cloese
1949 - 19 57

“Droom van een gouden
kleed en je krijgt allicht
een zilveren mouw.”
- MOEDER JOZ EFA -

16

plaatsen spraken de zusters niet
met elkaar. De recreatiemomenten
boden wel ruimte om met elkaar te
spreken. Sinds het afschaffen van
de slotbepalingen voor kanunnikessen, werden de zusters minder
strikt met de inachtneming van de
stilte, maar de stilte werd niet afgeschaft. Het was een waarde die
zij ook na het Tweede Vaticaanse
Concilie koesterden.
Hoewel de zusters een opleiding verzorgden waarvoor ze het
klooster niet hoefden te verlaten,
bracht het uitoefenen van hun
apostolaat in de tijd vóór het
Tweede Vaticaanse Concilie spanningen met zich mee. Na het concilie konden ze het apostolaat in
alle vrijheid uitvoeren. Het instituut De Cloese werd voortgezet in
het voormalige koetshuis van
landgoed Doornburgh. De inhoud
van de opleiding werd steeds aangepast aan de maatschappelijke
ontwikkelingen en de behoeften
van de studenten. Het belangrijke,
onderscheidende kenmerk van De
Cloese, te weten de religieuze,
culturele en maatschappelijk vorming van de jonge studentes, bleef
wel behouden.
Priorij Emmaus werd gebouwd
nog voordat de uitkomsten van
het concilie bekendgemaakt waren. In het bouwplan was daarom
een ‘claustrum’ (slot) opgenomen:

het centraal gelegen deel van de
priorij dat de zusters niet zouden
mogen verlaten dan alleen om de
afgebakende delen van de tuin te
bezoeken. Het was om die reden
een ‘slotklooster’. In het claustrum zouden de zusters in beslotenheid kunnen leven. Door de
gewijzigde inzichten van het concilie is het claustrum van de priorij
echter nooit daadwerkelijk een
‘slot’ geweest.
Verandering van apostolaat
In 1997 besloten de zusters opleiding De Cloese te beëindigen. Het
aantal studentes begon terug te
lopen en de jongere zusters vonden het niet langer een aansprekende vorm van apostolaat. De opleiding heeft bijna 65 jaar bestaan.
Kort voor het beëindigen van
de opleiding, waren de zusters al
begonnen met het bieden van
gastvrijheid aan groepen uit onderwijs, kerken en maatschappelijke organisaties. In het weekend
kwamen vooral kerkelijke groepen
die zich wilden bezinnen, onder
andere uit de protestantse kerken.
De protestantse kerk heeft zelf
geen kloosters, maar na de ontwikkeling van de oecumene sinds
de jaren 70, bleken protestanten
graag die voor hen nieuwe, fascinerende wereld te bezoeken.
Naast het bieden van gastvrij-

heid in Huize Doornburgh, startten de zusters ook met het verzorgen van een bezinningsprogramma,
geleid door de zusters en externe
begeleiders. In de jaren 90 kwam
daar een langere en meeromvattende cursus bij, namelijk de leergang Eigentijdse Theologie.
Tot 2016, het jaar van de verkoop van landgoed Doornburgh en
priorij Emmaus, is het apostolaat
van de zusters blijven bestaan uit
gastvrijheid, het aanbieden van
een bezinningsprogramma en de
leergang Theologie.
Associatio van alle priorijen
De verschillende autonome priorijen van Reguliere Kanunnikessen
van het Heilig Graf hebben een
formeel samenwerkingsverband,
genaamd Associatio van Reguliere
Kanunnikessen van het Heilig Graf.
Eén keer in de zes jaar is er een generaal kapittel, waarbij afvaardigingen van alle priorijen aanwezig zijn.
Zij nemen in deze vergadering de
besluiten die alle priorijen aangaan.
De Associatio werd opgericht
in 1975 en bestaat uit de priorijen
in Zaragoza (Spanje), Herkenrode
(België), Tongerlo (Belgie), Brugge
(België), Colchester (Engeland),
Campinas (Brazilië), Mirhi (Congo)
en Masaka (Rwanda). Ook priorij
Emmaus in Maarssen maakte deel
uit van de Associatio.

De priorij in Campinas (Brazilië)
is in 1948 gesticht door Nederlandse zusters. In 2016 overleed de
laatste Nederlandse zuster en formeel kwam daarmee een einde
aan de Braziliaanse priorij. De priorij in Brugge kreeg in 1952 steun
vanuit Nederland door de komst
van vijf zusters, die de bestaande
gemeenschap revitaliseerden. q

Maarssen - priorij Emmaus
196 6
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Liturgie, liefde en hoop
Spiritualiteit van het Heilig Graf

In de spiritualiteit van de Kanunnikessen van het Heilig Graf
staat onder andere de verrijzenis centraal. De opstanding
van Christus geeft niet alleen hoop op een leven na de
dood, maar ook op de opstanding van mensen in hun leven
hier en nu. Ook tijdens het leven is het mogelijk om te
verrijzen uit de dood. Om na een lijdensweg op te staan en
het leven weer te omarmen.

19

In de priorij draa g t het
b eeld van Augustinus een
brandend har t, omdat
lie fde vo or de ander in
zijn werk centraal staat.
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“Nooit – ook niet op de vlucht
– is het koorgebed gestaakt of
zelfs maar verminderd,
integendeel, blijkens de
annalen werden onder de
moeilijkste omstandigheden,
onder kanongebulder, granaatontploffingen en vliegtuiglawaai
steeds hymnen en psalmen van
het officie gebeden en
gezongen: metten, lauden,
alle kleine uurtjes, vespers
en completen!”
- VOOR MALIG PRIORIN ZUSTER HILDEG ARD -

Kanunniken en kanunnikessen nemen een eigen plaats in binnen
het kerkelijk recht. Hun bestuur is
niet hiërarchisch, maar collegiaal
georganiseerd. Belangrijke besluiten die het gehele kapittel aangaan, worden namelijk gezamenlijk
genomen. Daarmee rust een grote
verantwoordelijkheid op het Conventueel Kapittel (het beraad van
de zusters die de professie voor
het leven hebben afgelegd, van
het betreffende kapittel).
Eveneens kenmerkend voor
alle kanunniken en kanunnikessen,
dus ook voor de Kanunnikessen van
het Heilig Graf, is een kanonikale
en augustijnse spiritualiteit. Daarnaast hebben zij een derde, specifiek eigen spiritualiteit, namelijk de
verrijzenisspiritualiteit.
Kanonikale spiritualiteit
Voor alle kloosterordes van kanunniken of kanunnikessen is het vieren van de liturgie de eerste opdracht. Dat betekent dat het
bidden van het getijdengebed en
het vieren van de eucharistie de
ruggengraat vormen van het leven
van zusters van het Heilig Graf. Tijdens de omzwervingen in de
Tweede Wereldoorlog zijn de zusters dan ook nooit opgehouden
met het bidden van de getijden.
Aangezien het bouwplan van
priorij Emmaus speciaal gericht

was op liturgische vieringen, hebben de zusters deze vieringen altijd creatief vormgegeven. Door
een rijkdom aan symbolen en veel
variatie in de vormgeving heeft de
liturgie in priorij Emmaus een
nieuwe impuls gekregen.
De kern bleef natuurlijk het
bidden en zingen van de getijden.
Doordeweeks vier maal per dag,
op zondagen vijf keer. Iedereen
was welkom bij deze gebedsdiensten en bij de eucharistievieringen. De diensten werden veel bezocht door inwoners van Maarssen
en omgeving.
Naast het vieren van de liturgie
hebben kanunniken en kanunnikessen ook een apostolaat, een
vorm van dienstbaarheid aan kerk
en samenleving, maar dat is niet
de eerste reden van hun bestaan.
De invulling van hun apostolaat
stemmen zij af op de behoeftes
van hun tijd en de cultuur waarin
zij leven. In hun apostolaat kunnen
zij in woord en daad getuigen van
hun geloof, zonder dat zij expliciet
het geloof willen verkondigen.
Augustijnse spiritualiteit
Kanunniken en kanunnikessen leven naar de Regel van Augustinus.
Augustinus was, in de 4e eeuw,
een gezaghebbend theoloog en
bisschop in Noord-Afrika. Hij leefde zelf in een religieuze gemeen-

schap en baseerde op die ervaring
zijn Regel voor de Gemeenschap.
Na hem hebben ook Benedictus
en Franciscus kloosterregels geschreven, die door andere kloosterordes worden gevolgd.
De Orde van het Heilig Graf
laat zich niet alleen inspireren
door de Regel van Augustinus,
maar ook door de vele preken die
hij schreef. De kern van het gedachtegoed van Augustinus is de
weg die leidt naar vrij worden van
eigenliefde. Door je te richten op
de ander en door bedacht te zijn
op het welzijn van de ander, wordt
je eigen ego kleiner. Naarmate je
meer dienstbaar kan zijn aan de
gemeenschap, met jouw talenten
en jouw persoonlijkheid, stel je
steeds minder jezelf centraal en
word je ontvankelijk voor God.
Augustinus streefde ook naar
eenheid: “Eén van hart en één van
ziel op weg naar God”. Dat betekent trouwens niet dat hij geen oog
had voor de verschillen tussen
mensen. Mensen mogen verschillend zijn, als ze maar gericht zijn op
God in verbondenheid met elkaar.
Verrijzenisspiritualiteit
De Orde van het Heilig Graf is ontstaan in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Die kerk is gebouwd boven
het graf van Christus, waarin Hij is
begraven én waaruit Hij is verre-
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“Zo in het leven staan, dat
je probeert het leven te
bevorderen, het leven te
promoten, situaties
van leven te creëren. Ook in
een pastoraal gesprek waarin
je probeert mensen, zoals dat
tegenwoordig heet ‘in hun
kracht te zetten’. In
verrijzenistermen gezegd:
mensen weer laten opstaan.”
- ZUSTER MIRJAM -

zen. Omdat de orde is gesticht op
de plaats van de opstanding van
Jezus, leggen de kanunnikessen
van het Heilig Graf in hun spirituele
leven het accent op de verrijzenis.
De zusters proberen daarom
te leven als hoopvolle mensen. Dat
betekent ten eerste dat ze vertrouwen op het eeuwig leven.
Omdat Christus zelf is opgewekt
uit de dood, hebben de zusters
vertrouwen in een leven ná de
dood. Ten tweede zijn de zusters
hoopvol, omdat het mogelijk is om
ook in dit leven steeds opnieuw
‘op te staan’. Tijdens zijn of haar
leven krijgt iedereen te maken
met pijn en tegenslag. Maar dóór
het lijden heen, kan nieuw leven
geboren worden. Zo is ieder leven
een weg van dood naar leven, een
weg naar verrijzenis.
De evangelies staan vol met
verhalen over mensen die Jezus
ontmoeten en daardoor tot nieuw
leven komen. Gebroken mensen
staan op, blinden gaan zien, randfiguren horen er weer bij. Ook de
Emmausgangers worden andere,
nieuwe mensen. Op weg naar Emmaus treuren zij om de dood van
Jezus. Zonder dat zij Hem herkennen, loopt Jezus met hen mee en
legt de Schriften uit. In Emmaus
breekt Hij met hen het brood en
dán gaan hun ogen open. Dan zien
zij dat Hij, de verrezen Heer, al die

tijd met hen was en hun hart deed
branden. In de naam van priorij
Emmaus komt de spiritualiteit van
de verrijzenis dus terug. De priorij
was dan ook ‘toegewijd aan de
verrezen Heer’.
De spiritualiteit van de verrijzenis heet officieel paschaspiritualiteit, waarbij ‘pascha’ betekent
‘doortocht’ van dood naar leven.
Verrijzen en opstaan zijn onlosmakelijk verbonden met lijden en
sterven. Er is geen verrijzen mogelijk zonder sterven. De zusters
van priorij Emmaus ontwikkelden
er een gevoeligheid voor dat mensen steeds opnieuw opstaan in
hun leven en daartoe ook worden
uitgenodigd. Ze probeerden deze
spiritualiteit in hun dagelijks leven
uit te dragen door mensen te helpen op te staan, door ze hoop te
geven op verrijzenis.
Paasviering in priorij Emmaus
Het accent op de verrijzenis van
Christus was in priorij Emmaus
duidelijk zichtbaar in de intensieve
viering van Pasen. De paasviering
herinnerde aan de manier waarop
in de Goede Week de christenen
in de eerste eeuwen door Jeruzalem trokken. Zij bezochten alle
heilige plaatsen in Jeruzalem die
in het evangelie een rol spelen in
het lijden, sterven en opstaan van
Christus. Zoals de christenen in

die eerste eeuwen door de stad
Jeruzalem trokken, zo trokken in
de Goede Week de priester, zusters en de vele gasten door priorij
Emmaus. Op Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en tijdens de Paaswake werd de priorij
optimaal benut. Alle grote ruimten
werden ‘statieplekken’, dat wil
zeggen plaatsen waar men in de
priorij stilstond om het lijden,
sterven en verrijzen van Christus
te gedenken. q

Het beeld op de voorgevel
van de priorij ste lt
C h r i s t u s v o o r, d i e ‘ d e
ste en do orschrijdt’. Met
andere woorden: ook de
grafsteen, waardoorheen
Jezus is opgestaan, maakt
onderdeel uit van het
b e e l d.

Op de ho eksteen in de
vo orgeve l van de priorij
st a a t de inscrip tie :
‘Ik ro ep bij u op de
eerste van alle stenen
die de verrij zende He er
do ors c hr e e d. ’ D e z e t e k s t
ver wijst naar het b e e ld
dat boven de hoeksteen
hang t en de verrezen
He er vo orste lt die z ij n
grafste en ‘do orschrijdt’.
Op zijn b eur t ver wijst
het beeld weer naar de
ho ekste en , die in psalm
118 gebruikt wordt als
b e e ld vo or Christus.
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III

Componeren met het plastische getal
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A

Architectuur van priorij Emmaus

Architect dom Van der Laan was in staat om met behulp van
het plastische getal de ideale verhoudingen van de natuur
uit te rekenen. Zijn leerling Jan de Jong ontwierp met
priorij Emmaus één van de parels van de Bossche School,
de bouwstijl waarvan dom Van der Laan het boegbeeld was.
Tegenwoordig heeft de priorij een beschermde, monumentale status. Van buiten én van binnen.
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Dom Van der Laan
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“Je kunt pas zien hoe
groot iets is, als je het
ziet in verhouding tot
iets anders. De grootte
van een boom kun je
pas inschatten als je
deze in een ruimte
naast een andere boom
ziet.”
- DOM HANS VAN DER L A AN -

Priorij Emmaus is gebouwd in de
stijl van de Bossche School, hetgeen uniek is in het Nederland van
boven de rivieren. De Bossche
School vloeide voort uit een driejarige cursus kerkelijke architectuur die in de periode 1946-1973 in
Den Bosch werd gegeven. Aan de
cursus was dom Hans van der Laan
verbonden als theoreticus. Hans
van der Laan was een benedictijner monnik en werd om die reden
met de titel ‘dom’, van het Latijnse
‘dominus’ (‘heer’) aangesproken.
Dom Van der Laan
Het werk van de monnik en architect dom Van der Laan (1904-1991)
staat in de wereld van de architectuur hoog aangeschreven. Na op
53-jarige leeftijd zijn eerste ontwerp te hebben getekend (het
klooster Sint-Benedictusberg in
Vaals), volgden nog twee kloosters
en een woonhuis. Het grootste
deel van zijn tijd besteedde hij
echter aan het nadenken over vormen, proporties en maatvoering
bij de ontwikkeling van zijn leer van
het plastische getal. In 1977 publiceerde dom Van der Laan De architectonische ruimte, zijn levenswerk waarin hij het plastische getal
heeft verwerkt. Zijn opvattingen
over de architectonische ruimte
worden nog steeds gedoceerd aan
universiteiten wereldwijd.

Vanaf de jaren 30 ontwikkelde
dom Van der Laan de theorie van
het plastische getal (‘plastisch’
omdat je het getal gebruikt om
vormen als het ware te boetseren). Hierbij ging hij uit van de
maatverhoudingen die in de natuur aanwezig zijn. Architectuur
was volgens hem namelijk een
aanvulling op de natuur, en had als
doel die voor de mens bewoonbaar te maken. Door de maatverhoudingen van de natuur te volgen, kan een architect in de visie
van Van der Laan gebouwen ontwerpen die in harmonie zijn met
de natuur.
Dom Van der Laan baseerde
het plastische getal op de natuurlijke, ideale maatverhouding in het
platte vlak: de gulden snede (een
lijn is verdeeld volgens de gulden
snede als de verhouding tussen
het lange en korte deel van de lijn
dezelfde is als die tussen het lange
deel en de gehele lijn). Maar in tegenstelling tot de gulden snede die
de ideale verhoudingen op het
platte vlak beschrijft, is het plastische getal toepaspaar bij drie dimensies.
Naast de gulden snede, baseerde Van der Laan zich op de
muziektheorie. Het bepalen van
verhoudingen tussen maten en afstanden is te vergelijken met het
bepalen van de hele en halve to-

nen in toonladders. Die tonen zijn
goed met het gehoor te onderscheiden en ze passen bij elkaar.
Net zoals geluid dus te ordenen is,
kunnen we met het plastische getal een architectonische ruimte
ordenen. Zoals een musicus dankzij de onderlinge verschillen in tonen muziek kan componeren, zo
kan een architect met de onderlinge verhouding van volumes en
maten een architectonische ruimte ‘componeren’.
Het ging Van der Laan niet om
exacte maten, maar om de verhoudingen en maatverschillen die
een gebruiker van de ruimte ziet
en ervaart. Hiervoor gebruikte hij
het plastische getal als maatstaf.
Hij ontdekte dat het plastische
verhoudingsgetal 1,324718 is. Dat
komt in de praktijk neer op een
verhouding van ongeveer 4:3. Bij
het toepassen van het plastische
getal ging het dom Van der Laan
niet alleen om de onderlinge afstand tussen de wanden, maar ook
om hoe dun of dik die wanden zijn.
Met behulp van het plastische
getal is het mogelijk om reeksen
van maten en afstanden te maken
in een architectonische ruimte.
Van der Laan ontdekte de voorwaarden waaraan een dergelijke
reeks moet voldoen, om als samenhangend, als een ‘compositie’, te worden ervaren. Ten eerste
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Net als het geb ouw zijn de
meubels vormgegeven met
b ehulp van het plastische
getal.

mag in zo’n reeks het verschil tussen de grootste maat en de op
één na grootste maat niet kleiner
zijn dan de kleinste maat in de
reeks. Ten tweede mag een reeks
maximaal uit zeven maten bestaan.
Onderdelen van reeksen die
bestaan uit meer dan zeven maten
worden niet meer als samenhangend ervaren. Datzelfde geldt voor
reeksen waarin het verschil tussen
de grootste en de op één na
grootste kleiner is dan de kleinste
in de reeks. De gebruiker van de
ruimte ervaart de onderdelen dan
als losstaand van elkaar.
28

Jan de Jong
Toen dom Van der Laan in 1960
gevraagd werd om de priorij in
Maarssen te ontwerpen, had hij
daar zelf geen tijd voor en hij
woonde te ver van Maarssen om
regelmatig bij de bouw aanwezig
te zijn. Hij speelde de opdracht
door aan Jan de Jong. Van der
Laan bleef wel als supervisor betrokken bij de bouw.
Jan de Jong was één van de
leerlingen van dom Van der Laan
bij de cursus kerkelijke architectuur. Hij werd beschouwd als de
kroonprins van dom Van der Laan
en paste diens ideeën toe in zijn
ontwerpen. Daarbij nam hij de
ideeën van dom Van der Laan niet

klakkeloos over, maar vermengde
ze met zijn eigen zienswijzen. In
vergelijking met de strenge ideeen van dom Van der Laan, waren
die van De Jong meer esthetisch.
Jan de Jong benaderde het
ontwerpen van priorij Emmaus als
een stedenbouwkundige. Hij beschouwde het klooster als een
verzameling gebouwen in een
stad en groepeerde ze afzonderlijk van elkaar rond de binnenhof.
De kerk met zijbeuken en de recreatiezaal heeft hij zoveel mogelijk los gehouden van het geheel.
De overige gebouwen zijn wel aan
elkaar gebouwd, maar omdat ze in
hoogte verschillen, zijn het toch
aparte eenheden. Op deze manier maakte hij van de binnenhof
niet een open ruimte in een gebouw, maar een echte buitenruimte.
Interieur van priorij Emmaus
Door ook binnen in de priorij de
ruwe materialen niet te laten bedekken, sluit het interieur aan op
de sobere architectuurstijl van
het exterieur. De kleuren die binnen zijn gebruikt, zijn gekozen
door Wim van Hooff. Hij was de
vaste kleuradviseur van de architecten van de Bossche School.
Van Hooff vond dat kleuren dienend moesten zijn en de duidelijkheid van de architectuur

dienden te versterken. De keuze
van de kleuren vond hij minder
belangrijk dan de verschillen in
lichtere en donkere tinten. Hij
paste verschillende grijsachtige
tinten toe, die hij mengde met
zwart of wit om de juiste helderheid te krijgen.
Dom Van der Laan en Jan de
Jong hebben ook de meubels
ontworpen van priorij Emmaus.
De meubels zijn, net als het gebouw, sober en gemaakt volgens
de maatvoering van het plastische
getal. De soberheid, de strakke
vorm en de kleur maken dat de
meubels een eenheid vormen
met het gebouw. q

Het orgel in de kerk van
de prioij is geschonken
aan de zusters in de jaren
90. Daarvóór speelden
ze op e en harmoni um,
dat nog afkomstig was uit
de tijd dat de zusters in
Nijmegen wo onden.
De zusters hebben het
org e l we liswaar nie t in
grijstinten, maar we l in
kleuren van de Bossche
S c h o ol o v e rg e s c hil de r d.
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IV

Weelde aan de Vecht

30

V

Landgoed en Huize Doornburgh

Voordat het verkocht werd aan de zusters van het Heilig
Graf, was Doornburgh één van de fameuze buitenplaatsen
van rijke Amsterdammers. Huize Doornburgh veranderde
van statig landhuis dat bewoond werd door rijke families en
hun bedienden, in een gastenverblijf dat de zusters in staat
stelde een nieuwe invulling te geven aan hun apostolaat.
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Luchtfoto uit 1987 van
de Ve cht , landg o e d
Do ornburgh en de priorij.
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In de 16e en 17e eeuw werd Amsterdam steeds voller gebouwd en
steeds meer rijke Amsterdammers
kochten daarom buitenplaatsen.
Eerst langs de Amstel, in het Kennemerland, in de drooggemalen
plassen van Noord-Holland en in
het Gooi, maar na verloop van tijd
ontdekten zij ook de Vechtstreek.
De buitenplaatsen bij de Vecht
waren vanuit Amsterdam bereikbaar met particuliere jachten of
openbare trekschuiten. In de 17e
eeuw was er namelijk op de Vecht
een regelmatige veerdienst tussen Utrecht en Amsterdam tot
stand gekomen. Langs de rivier
lagen zand- en jaagpaden die vanaf deze tijd beter onderhouden
werden.
Ontstaan Doornburgh
Vanaf 1625 kochten veel Amsterdamse kooplieden als investering
buitenplaatsen in de omgeving van
Maarssen. Eén van hen was Joan
Huydecoper. Hij kocht in 1628
grond langs de grote binnenbocht
van de Vecht in de buurt van
Maarssen. Wellicht deed hij dat
omdat hij veel geld kon verdienen
aan de kleilaag die zich in die
bocht had afgezet. Aangezien de
Vecht regelmatig overstroomde,
werd er namelijk veel zand en klei
afgezet in de binnenbochten,
waar vervolgens hoger gelegen

delen ontstonden. Langs de Vecht
stonden steenfabrieken, waarin
met klei uit de Vecht bakstenen en
dakpannen werden gebakken voor
het welvarende Amsterdam.
Joan Huydecoper, die zijn eigen buitenplaats Goudestein
noemde, wist handig in te spelen
op de vraag naar buitenplaatsen.
Een deel van de grond die hij had
gekocht, deelde hij op in percelen
die hij doorverkocht als bouwterreinen. Soms liet hij er zelf een
huis op bouwen en verhuurde of
verkocht hij dat perceel als het
huis klaar was. Na eerst de percelen langs de Vecht te hebben
doorverkocht, deed hij dat later
ook met percelen meer landinwaarts. Eén van zijn meer landinwaarts gelegen percelen was
landgoed Doornburgh.
Dankzij Joan Huydecoper
heeft het landgoed Doornburgh
het rampjaar 1672 goed doorstaan. In dat jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
binnengevallen
door
Engeland, Frankrijk, het bisdom
Keulen en het bisdom Münster.
Joan Huydecoper had samen met
enkele bezitters van andere buitenplaatsen de Fransen omgekocht en ze zover weten te krijgen
dat de buitenplaatsen in en rond
Maarssen geen schade toegebracht zouden worden.

Het eerste Huize Doornburgh
De oudste afbeelding van Huize
Doornburgh is een gravure uit
1719. Het onderschrift luidt: ‘Het
huis van Mejuffr. Weduwe van de
H. Willem van Son, Domheer van
Oud-Munster. Nu behoorende aan
de H. Abraham van Romswinkel.’
Na een aantal keren van eigenaar
te zijn gewisseld, was op het landgoed een landhuis gebouwd dat in
handen kwam van Abraham van
Romswinkel. Voor het landhuis lag
een strakke, Frans barokke tuin.
Het overige deel van de tuin bestond waarschijnlijk uit rechte lanen van bomen en struiken. Wellicht was ook een deel van de tuin
in gebruik als moestuin, zoals dat
het geval was op vrijwel alle buitenplaatsen. Op Doornburgh was
in ieder geval een boomgaard en
er stonden vruchtkassen.
Het tweede Huize Doornburgh
In de 18e eeuw is een nieuw landhuis gebouwd op de plek van het
eerdere landhuis. Onbekend is of
het oude huis gesloopt is, of dat er
gebruik is gemaakt van de resten
van het oude huis. Omdat op de
gevelsteen boven de voordeur het
jaartal 1721 staat, ging men er lange tijd vanuit dat het nieuwe landhuis stamt uit 1721. De deur en de
gevelsteen zijn echter pas veel later, tijdens de ingrijpende verbou-

wing van 1922, in het huis verwerkt. Ze zijn afkomstig uit een
huis in Groningen, dat in 1721
grondig verbouwd werd.
Welke eigenaar opdracht
heeft gegeven voor het bouwen
van een nieuw landhuis op Doornburgh is onbekend. Misschien was
het Abraham van Romswinkel,
maar het kunnen ook eigenaren
na hem zijn geweest, bijvoorbeeld
Jac. M. Chaves. De laatste heeft in
ieder geval het landgoed voorzien
van een koetshuis en het smeedijzeren hek met sierlijke doornmotieven. Daar kwamen in de loop
van de tijd meer bijgebouwen bij:
een tuinmanswoning en stallen.
In 1772 kwam buitenplaats
Doornburgh weer in handen van
de familie Huydecoper. Het zou
150 jaar lang in hun bezit blijven.
Zij bouwden rond 1780 een ijskelder tussen het landhuis en de
Vecht in. Hierin bewaarden ze het
ijs dat ze ’s winters uit de vijvers en
de Vecht lieten zagen en hakken.
De kelder isoleerde zo goed, dat
het ijs tot ver in de zomer bewaard bleef. De ijsblokken gebruikte men om levensmiddelen
te koelen.
In 1812 breidde Willem Huydecoper het landgoed uit door de
buitenplaatsen Elsenburg (inclusief het voormalige Somerbergen)
en Vechtleven erbij te kopen. De

D e oudste af b e e lding van
Huize Do ornburgh op een
gravure uit 1719 van
D anië l Sto op endaal .
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Op de ing angspar tij van
Huize Do ornburgh staat
het jaartal 1721.

landhuizen van deze, maar ook
andere buitenplaatsen werden
gesloopt, waardoor er een opener landschap langs de Vecht
ontstond. Door de aankopen
werd de tuin flink groter en kon
die volgens de heersende mode
een Engelse landschapstuin worden. In deze tijd kreeg Doornburgh een oranjerie en een koepel langs de Vecht.
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De grote verbouwing van 1922
Het inmiddels zwaar verwaarloosde Huize Doornburgh werd in
1912 verkocht aan J.P. van Voorst
van Beest en zijn vrouw E.S. barones van Heeckeren. Zij lieten het
huis in 1922 ingrijpend verbouwen. De verbouwing behelsde
onder andere het vervangen van
de vensters door vensters in een
historische stijl, het plaatsen van
extra vensters, het verhogen van
de kap om op de zolder goede
slaapkamers te realiseren, het
aanbrengen van dakkapellen en
het plaatsen van geglazuurde
dakpannen.
Daarnaast werd Huize Doornburgh verfraaid met onderdelen
uit andere huizen. Er was in die
tijd namelijk een levendige handel
in elementen van buitenplaatsen
en rijke stadswoningen die werden afgebroken. Delen van een
stadswoning in Groningen (van

Onno Sickingh, de latere burgemeester van Groningen) en het
oude huis in Utrecht van de familie Van Voorst van Beest kregen
op deze manier een nieuwe bestemming in Huize Doornburgh.
De huidige voordeur en ingangspartij komen uit het huis
aan de Nieuweweg 12 in Groningen. Het jaartal 1721 op de gevelsteen boven de voordeur refereert aan het jaar van een
grondige verbouwing van het huis
in Groningen. Verder zijn ook het
plafondstuk en de boezem van de
schouw van de groene kamer in
Doornburgh afkomstig uit het
huis in Groningen. Ze zijn geschilderd door Jan Abel Wassenbergh
in 1722. Omdat de afmetingen van
de kamer in Doornburgh afweken
van die in Groningen, werden er
aan drie zijden extra panelen met
trompe-l’oeil schilderingen aangebracht.
Het plafondstuk en de schouw
in de witte kamer komen oorspronkelijk uit het oude huis van
J.D. van Voorst van Beest aan het
Janskerkhof 12 in Utrecht. In het
Utrechtse huis vormden de
schouw en het plafondstuk een
eenheid met een Régence-betimmering van Jacob de Wit. Deze
betimmering werd later geplaatst
in Slot Zeist. Toen Slot Zeist werd
gerestaureerd, probeerde de ar-

chitect van de restauratie de bij
de betimmering horende schouw
met plafondstuk van Doornbrugh
over te nemen. Toen dat niet lukte, heeft hij voor Slot Zeist een
replica laten maken van de
schouw in Doornburgh. Deze kopie bevindt zich daar nog altijd.
Kanunnikessen
Toen de Kanunnikessen van het
Heilig Graf in 1957 landgoed
Doornburgh kochten, verbleven
zij de eerste jaren in Huize Doornburgh. Het was een prachtige,
maar wel erg kleine behuizing
voor dertig zusters. Zuster Margareth, één van de laatste bewoners
van de priorij, was één van hen.
Zij herinnert zich dat alle slaapkamers met gordijnen in minimaal
twee delen waren verdeeld. Als
de zusters in de recreatiekamer
zaten, was er zo weinig ruimte,
dat iedereen moest opstaan als
een zuster de klok ging luiden.
De bijgebouwen langs de Diependaalsedijk gebruikten de zusters voor het onderwijs dat zij
faciliteerden. In 1962 lieten ze
ook een noodlokaal bouwen ten
behoeve van de opleiding tot
doktersassistente. Dit noodlokaal
is er nog steeds en bevindt zich
aan de linkerzijde van het toegangshek aan de Diependaalsedijk. Toen de bouw van priorij

Emmaus gereed was, kreeg Huize
Doornburgh de functie van gastenverblijf. Hiervoor waren aanpassingen nodig, zoals het plaatsen van douches en wc’s.
Van buitenplaats tot tuin van
priorij, van landhuis tot gastenverblijf: in al die jaren is landgoed
Doornburgh intact gebleven. Terwijl veel buitenplaatsen en landhuizen zijn afgebroken en verkaveld, heeft landgoed Doornburgh,
als één van de weinige voormalige
buitenplaatsen, de tand des tijds
goed doorstaan. q

Het Poor tgebouw van
landgo ed Do ornburgh.
To e n d e k a n u n n i k e s s e n
nog e en ople iding
verzorgden, werd o ok in
dit g eb ouw lesg eg e ven .
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I

In het spoor van de kanunnikessen

36

E

Rondleiding door de priorij

Een fotoserie die start met zicht op de monumentale
priorij. Eenmaal binnen laten de foto’s u stilstaan bij de
sobere pracht van de architectuur. Wandelend door het
gebouw komt u via de processiegangen in de kerk waar de
zusters de liturgie vieren. De foto’s leiden u verder langs
bibliotheek, keuken, refter, recreatiekamer en binnenhof:
ruimtes waarin u de zusters aantreft in hun dagelijks leven.
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Bij het ontwerpen van priorij
Emmaus, hanteerde architect Jan
de Jong de volgende uitgangspunten:

38

“Ieder klooster van het
Heilig Graf moet een
bijzondere rustplaats
van Christus worden,
waaruit Hij telkens weer
kan opstaan en zijn
Liefde en Macht over
de wereld spreiden.”
- MOEDER JOZEFA -

Het middelpunt van het ontwerp is een kruis, decentraal geplaatst op het binnenhof, om het
zogenaamde harmonische midden
te markeren. Op verzoek van de
zusters tekende De Jong inpandige processiegangen om het binnenhof heen;
Jan de Jong splitste ruimtes
met behulp van rijen kolommen.
Zo creëerde hij
verschillende
ruimtes in de totale ruimte. Die
verschillende ruimtes waren gelijkwaardig aan elkaar (‘juxtaposities’)
of juist ongelijkwaardig aan elkaar
(‘superposities’);
Materialen als beton, baksteen
en hout verwerkte De Jong open
in het zicht. q

41

Jan de J ong splitste
r uimtes met b ehulp
van rijen kolommen.
Zo cre ë erde hij
verschillende r uimtes in
de totale r uimte. In de
processiegangen is er
spr ake van ‘ jux t ap ositie ’ :
de twe e r uimtes zijn
g e l i j k w a a r d i g a a n e l k a a r.
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Met kolommen kon Jan
de J ong g e lijk waardig e
r uimtes cre ëren, maar o ok
ho ofd - en neven r uimtes,
zoals in de hal die
toegang geeft tot de
kerk. Hier is sprake van
zogenaamde sup erp ositie.
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D e viering van de liturgie
in de kerk.

46

“Het zingen van Gods lof en het vieren
van de eucharistie is de essentie van ons
leven. Vier maal per dag vieren wij de
liturgie. Het ritme van de getijden bepaalt
onze dag. We zingen de psalmen, luisteren
naar woorden uit de Heilige Schrift en
bidden voor de noden van Kerk en wereld.”
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Schaaltje met
wierookkorrels en het
bijb ehorende wiero ok vat.
Opstijgende wiero ok
is het symb o ol van het
o p s tij g e n de g e b e d.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog schilderde
zuster Virginia een kopie van het schilderij
‘Madonna van Lucca’ van Jan van Eyk. Zuster
Virginia was de zus van moeder Jozefa, die
het belang van artistieke en culturele
ontwikkeling van de zusters benadrukte.
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Historisch b o ek met
gregoriaanse gezangen in
de biblio th e ek .

Zuster Margareth in haar
w e r k k a m e r.
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“Een visie op de kracht
van het Leven, van
waaruit men zich durft
inzetten en met behoud
van traditie nieuwe
wegen te wagen.”
- VOORMALIG PRIORIN ZUSTER
HILDEG ARD -

Persone e l en v rij willig ers
ondersteunen de zusters
bij hun taken.
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Naast de ingang van de
refter (eetzaal) staat
een beeld van Christus
met e en vaande l dat zijn
over winning op de do o d
symb olise er t .
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Zuster Christa in de
k e u k e n v a n d e r e f t e r.
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Zuster Monica in de
w a s k a m e r.

Zuster Christina in de
m u z i e k k a m e r.
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B e e ldje van Maria
Magdalena met zalfpot.
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Het interieur van de
re cre atiekamer is, net
als dat van alle andere
r uimtes in de priorij,
vormgegeven door de
architecten dom Van der
Laan en Jan de Jong.
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Tijdens e en b ezo ek
van zuster Paulus aan
de priorij de e lt zuster
Margareth herinneringen
met haar in de
r e c r e a t i e k a m e r.

In één van de gangen van
de priorij hang t e en b e e ld
van de he ilig e Aug ustinus.
D e zusters van he t He ilig
Graf leven volgens de
Rege l van Aug ustinus.

In het altaar in de kerk
is één steen donkerder
dan de andere stenen.
Het is de altaarsteen
waara chter kardinaal
Alfrink e en do osje met
re lieken plaa tste tijdens
de consecratie van de
kerk in 196 6 .
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“Bij u mag er geen sprake zijn
van persoonlijk eigendom. Zorg
er integendeel voor dat alles
onder u gemeenschappelijk is.
Uw overste moet ieder van
voedsel en kleding voorzien.
Niet dat zij iedereen evenveel
moet geven, want u bent niet
allen even sterk, maar aan elk
persoon moet gegeven worden
wat zij persoonlijk nodig heeft.”
- UIT : REGEL VOOR DE GEMEENSCHAP VAN
AUGUSTINUS -
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Na een bezoek aan de priorij in Zaragoza,
nam voormalig priorin zuster Hildegard een
beeld mee van Maria met het kindje Jezus.
Bij de grensovergang verstopte zij het
beeldje onder haar habijt, zodat er geen
invoerrechten werden geheven. Zuster
Hildegard vond echter dat het kindje een
‘boefachtige’ uitdrukking had. Ze nam zelf
een kwast ter hand en voorzag het van een
vriendelijker gezichtje. Speciaal voor dit
beeldje werd een nis gemaakt in de kerk.
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Architect Jan de Jong
tekende in het middelpunt
van zijn ontwerp e en
kr uis, dat de centraal
s t a a t o p d e b i n n e n h o f,
om het zogenaamde
harmonische midden te
markeren. Op verzoek
van de zusters tekende
D e J ong inpandig e
processiegangen om de
binnenhof heen.

Zuster Christina en zuster
Mir jam in de tuin van de
priorij.

80

81

Fo to uit n o v e mb e r 20 1 5.
Van links naar re chts :
zuster Mir jam, zuster
Marg areth , zuster Monica,
zuster Christa, zuster
Christina.
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II

Trekkend door Jeruzalem
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S

Viering van de Goede Week

Samen met hun gasten trokken de zusters tijdens de Goede
Week langs statieplekken door de priorij om het lijden,
sterven en opstaan van Christus te gedenken. Ze deden dit
in navolging van de eerste christenen die in en rond Pasen
in Jeruzalem de heilige plaatsen van het passieverhaal
bezochten.
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Omdat de zusters van het Heilig Graf de
verrijzenis van Christus centraal stellen,
hadden ze ervoor gekozen om het beeld van
de gestorven Christus geen prominente
plaats in de priorij te geven.
Op Stille Zaterdag speelde het beeld wel
een grote rol. Iedereen verzamelde zich in
de kapittelzaal rondom het beeld voor het
middaggebed. Bij de gestorven Christus werd
dan wierook gebrand. De goede geur van de
wierook herinnerde aan de geurige zalf die
de vrouwen vroeg in de morgen naar het graf
van Jezus brachten om hem te balsemen.
(Zie de grote foto op pagina 96).

Op Palmzondag trokken
d e p r i e s t e r, z u s t e r s e n
hun g asten na de wijding
van de palmtakken in
processie door de gangen.
Alle pro cessies in en
rond de paasdagen
symb olise erden he t
volk van God onderweg,
maar verbeeldden ook
de eigen levensweg.
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Op Witte Donderdag vond de viering van het
laatste avondmaal plaats in de kerk, waarna
een processie leidde naar de kapittelzaal om
te luisteren naar het verhaal van Jezus in de
hof van olijven.
Op Goede Vrijdag verzamelde men zich
rond het kruis op de binnenhof, waarna
iedereen door de pandgangen in processie
naar de kerk trok. Daar plaatsten de zusters
naast het altaar een kruis, waaromheen
iedereen bloemen mocht leggen tijdens de
grote viering van het lijden en sterven van
Christus.
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Tijdens de G o e de We ek
bezocht zuster Michaela
de priorij.

Op Stille Zaterdag werd ‘s
avonds in het donker een
vuur ontstoken, waarna
iedereen het Licht aan
e l k a a r d o o r g a f.

Na het doorgeven van het Licht wijdde de
priester een nieuwe paaskaars. In de kaars
drukte hij vijf wierookkorrels, die de vijf
wonden van Christus symboliseerden. Daarna
trok men in processie naar de kerk. Daar
werd de paaskaars op een hoge kandelaar in
het midden van de kerk geplaatst en begon
de Paaswake die tot middernacht duurde.
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Op de vroege Paasmorgen
trokken de zusters
zingend do or de gangen
om Pasen aan te kondig en .
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Op Paasmorgen vierden
d e p r i e s t e r, z u s t e r s e n
hun g asten de opstanding
van Christus tijdens de
ho ogmis in de kerk.
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“Wij geloven niet alleen dat er
een leven is na de dood, maar
nog veel interessanter: dat er
leven is vóór de dood.”
- ZUSTER MIRJAM -
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III

Klooster op een buitenplaats

108

D

Landgoed en Huize Doornburgh

De natuur van de voormalige buitenplaats Doornburgh
biedt een ideale omgeving voor stilte en bezinning. Het is
de verstilde omgeving van de begraafplaats van de zusters
van het kapittel van het Heilig Graf. Landgoed Doornburgh
kent een lange, rijke historie. De weelde van weleer is goed
zichtbaar in het gastenverblijf van de zusters, het voormalige
landhuis Huize Doornburgh. De tuin van de priorij ademt
nog de vroegere grandeur van het sjieke landgoed.
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In Huize Do ornburgh
b evindt zich het kanto or
v a n h e t g a s t e n v e r b li j f.

“Je probeert anderen
te laten delen in de
manier waarop je leeft.
Ik geloof erin dat als je
leeft vanuit je eigen
spiritualiteit, er vanzelf
wel iets overspringt.”
- ZUSTER MIRJAM -
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Plafondstuk en schouw
van de groene kamer van
Huize Do ornburgh zijn
afkomstig van een huis in
Groning en .
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In de witte kamer komen
plafondstuk en schouw van
een huis in Utrecht. In
Slot Zeist b evinden zich
kopieën hiervan.
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D e vo ormalig e ij ske lder
van buitenplaats
Do ornburgh. Ho ewel
‘ijske lder ’ sug gere er t dat
die z ich onder de grond
b evindt, is hier sprake
van e en bijna vijf meter
hoge construc tie in een
kunstmatige heuvel.
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Langs het jaagpad aan
de Ve cht staa t h e t
monumentale hek van
landgo ed Do ornburgh.
He t hek b e va t sier lijke
do ornmotieven tussen
twee burchten. De
stralende zon zou
kunnen ver wijzen naar
e e n v r o e g e r e e i g e n a a r,
Willem van Son, of naar de
Zonnekoning L o de wijk XIV .

124

De Kanunnikessen van het Heilig Graf hebben hun monumentale thuis, priorij
Emmaus op landgoed Doornburgh, verkocht. Ze vertrekken ieder naar elders.
Verdiep u ter gelegenheid van hun afscheid in hun veelbewogen geschiedenis,
hun spiritualiteit, de architectuur van de priorij en de pracht van landgoed
Doornburgh.
De fotoseries maken u getuige van het dagelijks leven van de zusters, hun
indrukwekkende paasviering en leiden u rond over het historische landgoed.

