
 
 

 

Expositieplan 2013-2016 
[aanvulling op het Beleidsplan 2011-2016] 

 

 

Inleiding 

 

In 2015 is het 550 jaar geleden dat vier priesters en enkele lekenbroeders van de Orde van het 

Heilig Kruis vanuit Bentlage in Duitsland naar Westerwolde trokken om er een klooster op te 

stichten. Ze noemden het klooster Domus Novae Lucis, Huis van het Nieuwe Licht.  

 

Al in 1593 kwam een einde aan het kloosterleven, omdat de Reductie zijn intrede deed en het 

klooster in protestantse handen kwam. Johannes Emmen, de laatste kruisheer-prior, werd de 

eerste dominee in 1406. Behalve kerk werd het complex later ook een uitvalsbasis van het 

provinciaal bestuur en deed het bijvoorbeeld dienst als houtzagerij en school. Hieraan is het 

voortbestaan van het kloostergebouw te danken, al vonden in de eeuwen na de Reductie wel 

de nodige aanpassingen plaats en verdwenen onderdelen van het gebouw.  

 

Het klooster dat wij kennen als Klooster Ter Apel bestaat echter nog steeds. Het is het enige 

klooster in de provincie Groningen dat nog bijna helemaal in originele staat te zien is en kan 

dan ook als voorbeeld dienen voor de kloostergeschiedenis van de provincie, waar eens 34 

kloosters stonden, gebouwd door 8 verschillende kloosterorden. 

 

 

TENTOONSTELLINGEN OVER DE KLOOSTERGESCHIEDENIS 

 

Tijdens het jubileumjaar organiseert Klooster Ter Apel een expositie over de historie van het 

Klooster. Om deze geschiedenis in een context te plaatsen, vinden in het jaar voorafgaand aan 

en volgend op dit jubileum een zestal exposities plaats waarin middeleeuwse kloosters in de 

provincie Groningen en het leven en werken daarin centraal staan.  

 

In 2014 staat het leven in die kloosters centraal en worden de thema’s Dagelijks leven, 

Liturgie en spiritualiteit en Eten & drinken in kloosters aan de orde gesteld.  

 

In 2016 staat het werken in en rond kloosters centraal en worden de thema’s Bedijken, 

inpolderen & ontginnen, Werken in kloosters en Werken rond kloosters nader uitgewerkt.  

 

De verschillende thema’s worden op verhalende en educatieve wijze gepresenteerd met 

bijzondere objecten uit de Collectie Groningen, animaties, films en andere zintuiglijke 

ervaringen en aangevuld met een randprogrammering van lezingen, workshops en 

arrangementen, een toeristisch project en een tweetal educatieve projecten. 



OVERIGE EXPOSITIES EN ACTIVITEITEN 

 

Gedurende deze jubileumperiode staan nog diverse andere feestelijke activiteiten op het 

programma. Zo zal een nieuwe Twaalf-Apostelenboom worden geplant op de plaats waar de 

gelijknamige, 500 jaar oude linde in 2007 omwaaide, verschijnen een Liber Amicorum en een 

actueel Kloostervocabulaire, worden eigen postzegels uitgegeven en krijgt een maquette van 

de middeleeuwse Kloosterenclave een opvallende plaats. Restauratiewerkzaamheden worden 

opgeleverd, er zal een expositie plaatsvinden met werk van beeldend kunstenaars die het 

Klooster in de loop der jaren vereeuwigden en beeldend kunstenaar Ludger Hinse presenteert 

zijn unieke multimedia installaties onder de titel  Weg der Kreuze. 

 

 

GRONINGER KLOOSTERLEVEN 

 

Het doel van deze exposities en hun randprogrammering is het tot leven wekken van een 

onderdeel van de Groningse geschiedenis. Kloosters hebben immers een essentiële bijdrage 

geleverd aan de infrastructuur en het landschap van de provincie, hebben bijgedragen aan de 

ontginning van het land en het aanleggen van dijken en onderwijs en ziekenzorg gebracht.  

 

In de exposities worden bijzondere objecten uit de Collectie Groningen getoond, aangevuld 

met objecten uit andere verzamelingen, om zo een volledig en boeiend verhaal te kunnen 

vertellen. 

  

Bij elke expositie wordt gebruik gemaakt van moderne media, van digitale informatie en 

vragenspelen tot games en animaties. De in het Klooster aanwezige digitale informatiezuil 

wordt aangevuld met beeldschermen en het gebruik van apps en social media om tot een 

interactieve beleving van de exposities te komen.  

Door rond deze exposities een uitgebreide randprogrammering aan te bieden wil Klooster Ter 

Apel publiek uit de provincie Groningen laten kennisnemen van en deelnemen aan zijn 

omgevingsgeschiedenis. De inhoud is echter niet alleen interessant voor het publiek ui deze 

provincie, aangezien het Groninger kloosterleven in de middeleeuwen exemplarisch is voor 

het kloosterleven in de rest van ons land. 

 

Klooster Ter Apel werkt voor de organisatie en samenstelling van de exposities samen met 

bureau Museumprojecten uit Groningen. Objecten komen in bruikleen ondermeer uit de 

collecties van het Groninger Museum, de Groninger Archieven, Klooster Sint Aegten en 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha en Kloster Bentlage in D-Rheine. 

Inrichting en randprogrammering komt in hoofdzaak tot stand door medewerking van 

vrijwilligers. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exposities in 2013 
 

Voorafgaand aan de jubileumperiode worden ook al exposities georganiseerd die aansluiten 

bij het voorliggende beleidsplan en Klooster Ter Apel als hét museum voor de middeleeuwse 

kloostergeschiedenis op de kaart zetten. 

 

 

DE MIDDELEEUWEN VAN HELMANTEL  
 

Op 23 oktober 2010 werd de tentoonstelling De Middeleeuwen van Henk Helmantel in 

Klooster Ter Apel geopend. Grote belangstelling zorgde voor een uiteindelijke verlening tot 

en met 9 april 2012. 

Juist omdat de Collectie Henk en Babs Helmantel zo fantastisch harmonieert met het interieur 

van Klooster Ter Apel ontstond het idee om te komen tot een permanente presentatie. Dat 

resulteerde in de blijvende inrichting van de Prior- en Subpriorkamer met een belangrijk deel 

van de collectie vanaf 15 april 2012: middeleeuwse beeldhouwwerken, gebruiksvoorwerpen 

en meubilair, ooit in bezit van voornamelijk kloosters, aangevuld met Henk Helmantels 

schilderijen van middeleeuwse kloosters en kerken. 

Tenminste één keer per jaar (in 2013 op 23 april) worden een aantal objecten gewisseld, zeker 

als nieuwe aanwinsten kunnen worden getoond. 

 

 

ZIELENVISSERIJ / REFORMATIE EN CONTRAREFORMATIE 

 

Van 27 april t/m 29 september 2013 vindt de expositie Zielenvisserij plaats, een 

samenwerkingsverband tussen Klooster Ter Apel, Vesting Bourtange en de gemeente 

Vlagtwedde. De dubbelexpositie is tot stand gekomen in het kader van Refo500, het 

internationale platform dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en producten aanbiedt 

op het gebied van de reformaties in de zestiende eeuw en hun relevantie. 

 

In de geloofsstrijd die bijna vijf eeuwen geleden losbarstte, veranderde de kaart van Europa. 

Beide kampen - protestanten en katholieken - lieten geen middel onbeproefd om elkaar zwart 

te maken, letterlijk te verketteren. In grote oplagen verschenen spotprenten waarin men elkaar 

als de duivel of diens handlanger portretteerde, zowel Luther als de paus. Zielenvisserij 

noemde een tijdgenoot de wederzijdse inspanningen om de gunst van gelovigen te winnen.  

 

Op beide tentoonstellingen wordt begrijpelijk duidelijk gemaakt wat de fundamenten waren 

voor de tegenstelling. Hoe vijandbeelden en stereotypen werden gecreëerd. En hoe deze 

uitgroeiden tot hardnekkig mythen, los van of naast de werkelijkheid. Aandacht is er daarbij 

ook voor de situatie in de provincie Groningen en in het bijzonder in het gebied dat de huidige 

gemeente Vlagtwedde beslaat. 

 

Zielenvisserij kon worden georganiseerd met steun van de Stichting Refo500 en door 

bijdragen van de gemeente Vlagtwedde, Project Leve(n)de Dorpen PLG Groningen, Stichting 

J.B. Scholtenfonds, Stichting Gebroeders Hesse Fonds, Rabobank Zuid en Oost Groningen, 

Stichting Lambers Burger, Stichting Albino, Stichting Het Roode- of Burgerweeshuis, 

Drukkerij Publicom/Vormgevers en Drukkers en Gjaltema/Goed op de hoogte. 

 

 

 

 



BEWOGEN STILTE 

 

Van 29 oktober 2013 t/m 2 maart 2014 zal de expositie Bewogen Stilte plaatsvinden met 

daarin aandacht voor het werk van twee kruisheren die hun leven wijden aan de beeldende 

kunst. 

  

Broeder Edgard Claes osc uit Sint Agatha en pater Bernhard Leisenheimer osc uit Keulen 

werken in zeer uiteenlopende kunstvormen, van schilderkunst en keramiek tot 

beeldhouwkunst en vormgeving van exclusieve boekbanden. Met laatstgenoemde kunst heeft 

Edgard Claes wereldfaam verworven.  

 

De confraters staan daarmee in een zeer oude kloostertraditie. Van oudsher bevonden zich 

binnen de kloostermuren kunstenaars die zich bezighielden met het vervaardigen van in 

hoofdzaak religieuze kunstwerken. In de meeste kloosters is daar geen sprake meer van, maar 

deze beide kunstenaars zijn nog steeds actief en hun werk is niet meer beperkt tot uitsluitend 

geïnspireerd op religieuze motieven. 

 

In Klooster Ter Apel zal een fraaie selectie van hun kunstwerken te zien zijn, gecombineerd 

met de levensgeschiedenis van de beide kruisheren en de geschiedenis waarin hun kunst is 

ingebed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectplannen 2014 - Leven in kloosters 
 

 

VOORJAAR 2014: DAGELIJKS LEVEN 

 

Het dagelijks leven in kloosters laat zich moeilijk omschrijven. Het veranderde immers in de 

loop der eeuwen en was afhankelijk van de orde en de locatie op het platteland of in de stad 

en welke functie men in het klooster bekleedde. In de provincie Groningen bouwden orden 

kloosters vaak op afgelegen gebieden en waren daardoor in hoge mate zelfvoorzienend. 

Daarnaast moesten ze ervoor zorgen dat hun grond bebouwd en bewerkt kon worden, wat veel 

tijd en harde arbeid kostte. 

 

Toch leefde de kloosterling volgens een vaste dagindeling, bepaald door een aantal 

gemeenschappelijke gebedsmomenten. In de Regel van Benedictus vinden we de eerste 

gedetailleerde beschrijving van het goddelijke officie. In grotere kerken was het al 

gebruikelijk openbare godsdiensten te houden bij zonsopkomst en zonsondergang, de lauden 

en de vespers. Ten tijde van Benedictus  van Nursia (ca. 480-547) hadden 

kloostergemeenschappen daar enkele gebedsuren aan toegevoegd, acht in totaal, verspreid 

over de dag.  

 

De Regel van Benedictus deelde de uren, waarop niet samen werd gebeden, in perioden in 

waarin kon worden gewerkt en gelezen. Het zomerse tijdschema wees minimaal zeven uur toe 

aan werken en drie aan lezen; in de winter was er meer tijd voor lezen en minder voor werken. 

In de latere Middeleeuwen was er bij sommige kloosterorden ruimte voor enige ontspanning, 

die door de meeste geestelijken werd ingevuld met lezen, gebed en contemplatie. Vaak 

besteedden kloosterlingen aandacht aan hun favoriete heilige. 
 

De expositie volgt 24 uur uit het leven van kloosterlingen. Bij elk uur worden passende 

objecten getoond uit verschillende Groningse kloosters en van de daarin levende 

kloosterlingen. Daarbij worden ook de verschillen getoond tussen gewone en bijzondere 

dagen. De expositie is cirkelvormig opgezet, als een klok, en kan op elk uur ‘begonnen’ 

worden. 

 

  

ZOMER 2014: LITURGIE & SPIRITUALITEIT 

 

De wijze waarop een kloosterling zijn professie beleeft, wordt vooral bepaald door de 

leefregel van de orde waartoe hij behoort. Deze regel geeft eigen kleur aan de beleving van 

het evangelie. Een belangrijke tweede bron voor kloosterspiritualiteit zijn de ordestatuten, 

bepalingen die in de loop der eeuwen nadere invulling aan de leefregel hebben gegeven. 

De kern van het kloosterleven is het zoeken naar God in eenzaamheid en gemeenschap. 

Geestelijk evenwicht van persoon en gemeenschap is een kwestie van zorgvuldige bewaring 

door persoonlijke begeleiding en conventsgesprekken.  

Het dagelijks kloosterleven vertoont het volgende beeld: het ritme wordt bepaald door het 

getijdengebed dat verspreid over het etmaal gemeenschappelijk gezongen of gereciteerd 

wordt. Het hart ervan is de conventsmis. 

Spiritualiteit en zingeving zijn de laatste jaren populaire thema’s en veel mensen kiezen voor 

een retraite in kloosters om tot rust en bezinning te komen. 

 

Bij de expositie Liturgie & spiritualiteit wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 

spiritualiteit in de Groningse kloosters en de verschillende vormen ervan, afhankelijk van 

eeuw en kloosterorde. Hierbij is aandacht voor de leefregels die werden gehanteerd in 



kloosters en de verschillende functies die binnen die leefregels pasten. 

Daarnaast wordt getoond hoe de liturgie in de Groningse kloosters werd vormgegeven, zowel 

op reguliere als bijzondere dagen van het kerkelijk jaar. Dit gebeurt aan de hand van citaten 

uit Groningse kloosterkronieken. Er is aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen, 

de verschillende rollen van de kloosterlingen tijdens de liturgie en de misstanden waarover 

gerapporteerd werd. 

 

Er wordt een spirituele ruimte ingericht die de sfeer van middeleeuwse kloosters weergeeft en 

uitnodigt tot contemplatie. Hierbij wordt een link gelegd met hedendaagse spirituele 

bewegingen en de populariteit van retraites en spirituele bijeenkomsten. 

 
 

NAJAAR 2014: ETEN & DRINKEN 

 

De invloed van de kerk op de dagelijkse maaltijd was buitengewoon groot. Deze uitte zich 

vooral in de beperkingen: eten is niet alleen noodzakelijk maar ook een vorm van 

lustbevrediging, en dus verdacht. Uiteraard waren de regels het strengst voor geestelijken, 

maar iedereen had zich aan de opgelegde regels te houden. Het middeleeuwse jaar bestond uit 

gewone dagen of vasten- of onthoudingsdagen. Op onthoudingsdagen mocht er geen vlees 

worden gegeten en op vastendagen waren ook zuivelproducten verboden en was het aantal 

maaltijden per dag beperkt tot één. Deze vastendagen golden in principe voor iedereen, niet 

alleen voor kloosterlingen, en ze maakten meer dan de helft van het aantal dagen uit. 

In de 4
e
 eeuw werden de eerste regels voor het vasten vastgelegd. Vanaf de 5

e
 eeuw werd op 

gewone dagen twee keer per dag gegeten, om twaalf uur en om drie uur ’s middags. De 

maaltijden hadden dezelfde samenstelling: groentesoep, graanpap met olie en soms wat kaas 

erin en op feestdagen een beetje mager vlees. Op vastendagen was er één maaltijd per dag, 

met hetzelfde menu, of alleen water en brood. Op belangrijke feestdagen werd het menu soms 

aangevuld met eieren, kaas en kleine vissen. Kloosterbewoners hadden dus een overwegend 

vegetarisch dieet, met af en toe een visje op bijzondere feestdagen. 

Vanaf de 9
e
 eeuw werden de vastendagen vastgelegd, werd het aantal gekookte schotels 

uitgebreid van twee naar drie, waren dierlijke vetten toegestaan, net als vlees. Met vlees werd 

dan gevogelte bedoeld. De strenge dieetregels golden niet voor bezoekers en bij de ontvangst 

van hoge gasten mochten kloosterlingen die bij de abt of prior aan tafel zaten de regels ook 

breken. 

Ondanks alle hervormingen bleek het onmogelijk om vast te houden aan de opgelegde regels. 

Een 15
e
-eeuws kloosterboek was bijna niet te onderscheiden van een werelds kookboek. Er 

staan recepten in met allerlei soorten vlees en specerijen. Bij de maaltijd werd wijn of bier 

gedronken omdat water ongezond was. 

 

[tekst ontleend aan Christianne Muusers, Eten en drinken in de middeleeuwen in De 

middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden, deel II Het dagelijks leven 2011] 

 

De expositie Eten & drinken gaat in op de eet- en drinkgewoonten in het middeleeuwse 

Groningen, met uiteraard bijzondere aandacht voor een en ander in kloosters. Hiermee laten 

we zien hoeveel verschil er daadwerkelijk bestond tussen de wereldse en geestelijke keukens, 

de keukens op het platteland en in de stad. In de tentoonstelling laten we zien welke 

ingrediënten er werden gebruikt bij het bereiden van de maaltijden en hoe maaltijden werden 

samengesteld. Aandacht ook voor middeleeuwse dranken die ook in kloosters werden 

gedronken, zoals mede, wijn en bier. Maar er wordt ook aandacht besteed aan culinaire 

gebruiksvoorwerpen en de bereiding van maaltijden. Om een en ander te visualiseren worden 

illustraties uit manuscripten, van prenten, schilderijen en tegels getoond. Daarnaast laten we 



middeleeuwse kookboeken zien en illustraties van de verschillende ingrediënten die in de 

keuken werden gebruikt. 

 

In de expositie maken we gebruik van enkele ‘kloostertafels’ waarop maaltijden en culinaire 

objecten worden getoond. In de tafels zijn beeldschermen verwerkt, waarop de bereiding van 

kloostergerechten wordt gedemonstreerd. 

Presentaties rond de tafels tonen ingrediënten en producten van stad en platteland. Hierin is 

speciale aandacht voor producten uit de eigen kruidentuin die in totaliteit behoren tot de 

museale collectie van Klooster Ter Apel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectplan 2015 - Jubileumexpositie 550 Jaar Klooster Ter Apel 
 

 

Deze expositie heeft de historie van Klooster Ter Apel van 1465 tot heden  als onderwerp. 

 

In 1464 schonk Jacobus Wiltingh, pastoor in Garrelsweer en vicaris in Loppersum, zijn 

nederzetting Apell aan de Orde van het Heilig Kruis (Ordo Sanctae Crucis) op voorwaarde dat 

op deze plek een klooster zou verrijzen. 

 

In mei 1465 kwam het Generaal Kapittel van de kruisheren bijeen in hun hoofdklooster te 

Hoei aan de Maas in België. Deze hoogste besluitennemende instantie van de orde nam de 

schenking in dank aan benoemde het kruisherenklooster Sint Gertrudis in Bentlage aan de 

Eems bij Rheine in Duitsland tot moederklooster. Van hieruit werden vier priesters en een 

aantal lekenbroeders naar Apell gestuurd. Zo ontstond er een nieuw klooster in de landstreek 

Westerwolde, dat de naam Domus Novae Lucis, Huis van het Nieuwe Licht kreeg. 

 

Tussen 1465 en 1561 werd volgens een middeleeuws plan gewerkt aan de bouw van het 

klooster. Behalve het Conventgebouw met kerk, betekende dat onder meer ook de realisatie 

van een poortgebouw, watermolen, perkamenthuis, bak- en brouwhuis, slachthuis, 

gastenverblijf en visvijver. 

 

Met de verovering van het gebied door Willem Lodewijk van Nassau in 1593 werd het 

katholieke geloof afgezworen (Reformatie). Stormen, brand en hoge onderhoudskosten 

zorgden voor grote problemen in de eeuwen na 1600. Het statige Klooster onderging daardoor 

tot 1930 veel aanpassingen. De westvleugel werd na 1755 gesloopt. De bovenverdieping met 

de cellen van de kruisheren onderging in 1834 hetzelfde lot evenals de bouwvallig geworden 

gewelven in de kerk (1837). 

 

In tegenstelling tot alle andere kloosters in Groningen, bleef gelukkig toch het nodige van 

Domus Novae Lucis overeind. En dat werd tussen 1930 en 1933 op initiatief van de Stad 

Groningen, destijds eigenaar van de enclave, zorgvuldig geconserveerd en gerestaureerd. Dit 

herstelplan, onder leiding van stadsingenieur De Vos tot Nederveen Cappel, werd een groot 

succes. 

Op de begane grond bleven de drie vleugels van het oorspronkelijke vierkant bewaard: 

kanunniken- en lekenkerk in de zuidvleugel; kapittelzaal en sacristie in de oostvleugel; refter, 

overwelfde proviandkelder, subpriorkamer, priorkamer en gastenverblijf in de noordvleugel. 

Door de overwelfde bakstenen kruisgang, met devote sfeer en serene rust, bleven deze ruimtes 

met elkaar verbonden. Ze omsluiten de kloosterhof met unieke kruidentuin. 

 

Sinds 1992 behoort Klooster Ter Apel tot de UNESCO ‘Top 100’ van onroerende objecten in 

Nederland. 

 

Onder leiding van de Deense architect Johannes Exner werd medio 2000 begonnen met de 

bouw van de nieuwe westvleugel en uitvoering gegeven aan het restauratieplan. In september 

2001 werd het werk opgeleverd. 

 

Tussen 2004 en 2008 werd het projectplan Revitalisering Kloosterbeleving ten uitvoer 

gebracht. Onder leiding van architect Toon Uijttewaal uit Ter Apel werden op de 

kloosterzolder ontbrekende ruimtes gereconstrueerd: ziekenzaal, slaapzaal met cellen, 

scriptorium en werkplaats van de glazenier. In de proviandkelder werd een model van een 

kloosterbrouwerij ingericht. 

 



De expositie over de 550-jarige geschiedenis van Klooster Ter Apel wordt opgebouwd rond 

een aantal opvallende objecten die gerelateerd zijn aan bijzondere momenten in de 

kloostergeschiedenis.  

Bij die objecten wordt het verhaal over de desbetreffende periode of 

of gebeurtenis verteld door middel van tekstborden, kleinere eraan gerelateerde objecten die 

zorgen voor extra uitleg, een beeldscherm met animatie, verhaal of interview. Elk object 

wordt ook voorzien van informatie over het object zelf, de vervaardiging ervan, techniek 

enzovoorts. 

Speciale kinderteksten maken de tentoonstelling ook leuk voor de jongere bezoekers. 

De objecten worden op strakke, moderne, hoge sokkels geplaatst in grote open ruimtes, de 

beide galeries, zodat mensen om een object heen kunnen staan en lopen.  

 

Omdat in Klooster Ter Apel in toenemende mate Duitse bezoekers komen en enkele objecten 

afkomstig zullen zijn uit het voormalige moederklooster Sint Gertrudis, thans Museum 

Kloster Bentlage in Rheine worden alle teksten in Nederlands en Duits aangebracht en 

worden eventuele filmpjes in het Duits ondertiteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectplannen 2016 - Werken in en rond kloosters 
 

 

VOORJAAR: BEDIJKEN, INPOLDEREN & ONTGINNEN 

 
De middeleeuwse kloosters in Groningen hebben gezorgd voor een economische en culturele 

bloei van de Ommelanden. De eerste kloosters verschenen in de tweede helft van de 12
e
 eeuw 

en groeiden al snel uit tot grotere complexen met uithoven om al het grondbezit te kunnen 

bewerken. De kloosterlingen zorgden voor een uitbreiding van het bruikbare landoppervlak 

door bedijking, inpoldering en ontginning. Zo was meer landbouw mogelijk en konden 

grotere opbrengsten van het land gehaald worden. Dat de kloosters de initiatiefnemers waren 

bij deze bedijkingen en ontginningen is een wijdverbreid misverstand, ingegeven door een 

ideaal beschreven in onder andere de kloosterkronieken en vitae (heiligenlevens). Zij namen 

hieraan wél deel, net als alle grootgrondbezitters. Bij voorkeur werden de kloosters gesticht in 

(oud) cultuurland. 

 

De eerste Groninger kloosters vestigden zich in een land dat regelmatig overspoeld werd door 

de zee. Bewoning ervan was moeilijk, laat staan bebouwing. Het zoute zeewater deed het 

kwelderland geen goed.  

Het drassige veengebied om de stad Groningen was al voor de komst van de kloosters bedijkt 

en ontwaterd en werd bebouwd. Het in cultuur brengen van het onontgonnen land werd nu 

door de kloosters grootschaliger aangepakt. Zij hadden de capaciteiten om dergelijke grote 

projecten aan te pakken en te leiden. Bovendien legden de kloosterlingen op het gewonnen 

land een infrastructuur aan van wegen en bruggen. 

 

De grote lappen grond in bezit van kloosters konden veelal niet meer vanuit een centraal punt 

worden bewerkt. Vanuit kloosters werden uithoven, voorhoven, voorwerken of grangiae 

gesticht, grote boerderijen waarvandaan lekenbroeders het land bewerkten. 

Voor de drie grote kloosterorden - benedictijnen, cisterciënzers en premonstratenzers - was 

het kloosterbezit van groot belang. Zij vestigden zich in afgelegen gebieden en moesten dus 

zelfvoorzienend zijn. Het grootschalige ontginnings- en bedijkingswerk leverde de kloosters 

vele ‘grazen’ land op. Maar ook door schenkingen en nalatenschappen groeide het landbezit 

van de kloosters snel. 

 

Aan de hand van landkaarten en plattegronden van de provincie Groningen in de 

middeleeuwen en nu wordt getoond hoe de provincie zich ontwikkelde en wat voor werk 

kloosters voor hun rekening namen om de grond bebouwbaar en bewerkbaar te maken.  

Bij deze kaarten wordt informatie gegeven over de soorten grond die in Groningen 

voorkwamen en wordt aan de hand van citaten uit de kloosterkronieken en andere 

contemporaine bronnen verteld over de ervaringen van de kloosterlingen bij de zware 

werkzaamheden. Drama’s als overstromingen en dijkdoorbraken, de aankoop van stukken 

grond en de uitbreiding van land komen aan de orde.  

Kaarten en documentatie worden aangevuld met gebruiksvoorwerpen, bouwmaterialen en 

gereedschap dat werd gebruikt voor ontginning, bedijking en inpoldering.  

Een kaart van hedendaags Groningen laat zien wat er sinds de kloostertijd veranderd is en 

toont ook de verschillen en overeenkomsten in de werkzaamheden en technieken. 

 

In een speciale presentatie wordt aandacht besteed aan de grond- en steensoorten, de 

landschappen in de provincie en de problemen die deze opleverden bij de werkzaamheden. 

 

 

 



ZOMER 2016: WERKEN IN KLOOSTERS 

 

De verschillende bewoners van een klooster hadden allemaal hun eigen werkzaamheden, van 

het leiden van de mis en het besturen van het klooster tot het verzorgen van de zieken en 

reizigers, van het koken van de maaltijden en het werken in de kruidentuin tot het schrijven of 

kopiëren van boeken.  

De functie in het klooster was afhankelijk van leeftijd en rang en of men pater/priester was of 

lekenbroeder, man of vrouw.  

In kloosters was veel tijd ingeruimd voor werken; wat voor werk dat was verschilde per 

kloosterorde en per klooster. In sommige kloosters werd onderwezen en wetenschap bedreven, 

in andere was veel aandacht voor de ziekenzorg. Uiteraard waren er ook werkzaamheden als 

schoonmaken, opruimen, afruimen en wassen, zoals in elk huishouden en iedere 

leefgemeenschap. 

 

In deze expositie worden de verhalen van de verschillende werkzaamheden in de kloosters 

verteld aan de hand van figuren. Deze figuren zijn te zien in de vorm van als kloosterlingen 

aangeklede poppen. Deze poppen hebben een naam en zijn uitgerust met een digitaal 

geluidssysteem, zodat zij hun persoonlijke verhaal kunnen vertellen over het werk dat ze doen. 

Om elke figuur heen worden objecten geplaatst die te maken hebben met diens 

werkzaamheden.  

 
 

NAJAAR 2016: WERKEN ROND KLOOSTERS 

 

Kloostergebouwen werden doorgaans omringd door tal van werkplaatsen waar 

ambachtslieden taken uitvoerden voor de bewoners en omwonenden. Er werden manden 

gemaakt, leer gelooid, schoeisel en kleding gemaakt, aardewerk ontworpen en gebakken, ijzer 

gesmeed, bakstenen gemaakt, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen vervaardigd en nog tal 

van andere taken. Bakkers bakten brood en brouwers brouwden bier. Daarnaast waren er 

boeren werkzaam op het land en verzorgden het vee, hielden imkers zich bezig met het 

verzamelen van honing, werden eieren geraapt, kippen geplukt, eikels en paddenstoelen 

gezocht enzovoort. 

Deze werkzaamheden werden grotendeels uitgevoerd door leken, soms onder leiding van 

kloosterlingen. De boeren stonden een deel van de opbrengst van hun land of hun vee af aan 

kloosters en hielden een deel voor zichzelf. 

 

Aan de hand van maquettes, plattegronden en andere afbeeldingen van Groningse kloosters 

worden de verschillende werkzaamheden rond die kloosters uitgelegd. Uit het beeldmateriaal 

worden details van werkplaatsen en locaties rond kloosters uitvergroot, wordt vervolgens 

uitleg gegeven over de werkzaamheden en worden objecten getoond die daarmee te maken 

hebben. Dat beeldmateriaal illustreert de werkwijzen en technieken, maar geeft ook een beeld 

van de producten - vooral in het geval van levensmiddelen. 

 

In en rond de nabijgelegen kloosterboerderij te Wessingtange zullen volop activiteit zijn die 

bij deze expositie worden betrokken.    

 


