
   

 

           
 

 

 

Domus Novae Lucis, Ab Ovo Adhuc 

Huis van het Nieuwe Licht, vanaf het begin tot nu toe 

 

voor harmonieorkest, gemengd koor, piano en declamator 

in opdracht van de Stichting Klooster Ter Apel  

gecomponeerd door Jacob de Haan op tekst van  

Bertus Kloosterman. 

 

Wereldpremière op de Kloosterenclave van Ter Apel:  

vrijdag 19 juni 2015, 20.00 uur 

 

Uitvoerenden: 

 

De Ter Apeler Harmonie 

Christelijke Muziekvereniging Dindua, Vlagtwedde 

Christelijke Muziekvereniging Jeduthun, Sellingen 

Projectkoor Stichting Musa, Musselkanaal 

Tekke Withaar, piano 

Harrie Woldendorp, declamatie 

o.l.v. componist/dirigent Jacob de Haan 

 

 

 

Het begin van t Klooster is in  

Nevelen gehuld; er is daar niets, 

Alleen moeras en ruigte. De streek  

Heet Westerwolde, waar slechts één 

Zandrug bolt en een paar beekjes stromen. 

In t gebied liggen wat landerijen: een klein  

Complex, ‘Apell’, genoemd - zoveel is  

Vrijwel zeker -, naar t riviertje A 

Dat door het zompig land meandert. 

Misschien staat er een kapelletje van  

Een verdwaalde premonstrant of   

Van Norbertijnen uit Schildwolde,  

Want t waardeloze goed is hun bezit. 

 

  



Dan duikt er een pastoor op die ook 

Vicaris is en het gebied beschouwt 

En daar wel perspectief in ziet. 

Hij heet Jacobus Wiltingh en komt uit 

Garrelsweer; hij koopt t Schildwolder 

Land en schenkt het aan de Orde  

Van het Heilig Kruis; de ‘Ordo Sancte Crucis’,  

Maar verbindt daaraan de voorwaarde,  

Dat bij ‘Apell’ een Klooster zal verrijzen. 

Peregrinus, Prior- Generaal 

Van t Heilig Kruis neemt t aanbod aan, 

Waarop, geleid vanuit t Bentlager Klooster, 

De bouw een aanvang neemt met hulp 

Van lekenbroeders en lieden uit de buurt. 

Ze werken hard, want na ongeveer een jaar, 

Reist bisschop Coenraad af en wijdt 

t Convent met water en een kwast. 

Dan is de stichting feit geworden en  

Is het Anno Domini 1465. 

Toch is t gebouw niet klaar: 

De afbouw zou daarna nog 

Een kleine eeuw gaan duren. 

Het nieuwe Klooster heet voortaan 

‘Domus Novae Lucis’,  

‘Huis van het Nieuwe Licht’. 

Béntlage is t vanwaar de eerste 

Prior komt, Van den Berghe is zijn naam, 

Zijn voornaam Hinrick, met in zijn voetspoor 

Medebroeders, Kruisheren genoemd. 

Het Klooster bloeit op, krijgt schenkingen, 

Legaten, heeft vee en landerijen. 

Ook kopen donateurs of proveniers  

Zich in voor zielenheil of levensonderhoud. 

Maar één ervan is ontevreden en 

Ook wat crimineel van aard. 

Hij steekt de boel in brand en legt Refter,  

Keuken en Slaapzaal in de as.  

Hijzelf, tevreden over t resultaat, 

Ontsnapt aan t vuur, maar niet 

Twee broeders, die het leven laten. 

Maar alles wordt weer opgeknapt 

Met dank aan t Moederklooster.  

Domus Lucis wordt opnieuw gewijd,  

Nu, wellicht, met méér wijding,  

Want brand blijft voortaan uit. 

De kloosterbroeders, - in hoge mate  

Zelfvoorzienend-, oogsten, malen, bakken 

En drinken eigen bier, - als water. 

Ziekenzorg wordt toevertrouwd aan  

Herman Wispelwij, - behalve chirurgijn  

Ook kapper van beroep-, die baarden 

Kapt, kinnebakken scheert en  

Voor een mudde rogge graag aderlaat. 



 

Koor: 

Jacobus komt uit Garrelsweer,  

En  zeer gelovig in de Heer. 

Hij koopt hier Westerwolds bezit,  

En schenkt dat aan een kruisheerlid, 

Verbindt daaraan de dure plicht, 

De bouw van t Huis van t Nieuwe Licht! 

 

Refrein: 

Domus Lucis, Domus Lucis, 

Jubileum, Jubilatis 

 

Een aantal priors passeren de revue: 

Van Wynckell, Hardenberg en Hasselt, 

Tot van Nimwegen; zij komen en zij gaan; 

Zij bidden, doen hun werk,  

En zakken in hun graf. 

 

Een oorlog dringt zich op die tachtig 

Jaar zal duren en t Klooster zeer bezwaart, 

Want Staatsen en ook Spaansen eisen 

Met brutale inborst inkwartiering, - én dukaten 

Om kruit en kogels aan te kunnen kopen.  

Johannes Emmen is nu  prior en heeft  

De wijk genomen vanwege Spaans geweld.  

Terug in t Klooster kwijt hij zijn taken goed,  

Onderscheidt zich een als prima prior  

En als briljante economicus. 

 

Het loopt inmiddels tegen t einde 

Der 16e eeuw, en Staatse troepen  

Winnen terrein in Westerwolde. 

De Roomse godsdienst, voortaan verboden,   

Maakt plaats voor Gereformeerd Geloof. 

Maar Prior Emmen, wat zal hij doen?  

Hij wikt en weegt, kiest eieren voor zijn geld:  

Omhelst het nieuw Geloof evenals zijn Anna  

Waarmee hij tot dan toe openlijk had gehokt.  

Hij trouwt, doet ook examen, - slaagt! -  en  

Wordt van prior eerste dominee.  

De metten, lauden, vespers en completen 

Worden nu niet meer gebeden, 

Maar gesaneerd tot eenvoudiger gebed.  

Ook t Angelus klokje klept niet meer,  

De Sedilia?  - een verlaten priesterzetel! 

Johannes beklimt voortaan de preekstoel. 

Het is dan 1604,  

De Reformatie is een feit.  

 

  



 

Koor: 

Van Rooms Geloof naar G’reformeerd, 

Men dient nog wel dezelfde Heer. 

De aflaat goddank afgeschaft, 

Dus zonde voortaan onbelast. 

Johannes, éérder regulier, 

Wordt toch een beetje seculier. 

 

Refrein: 

Domus Lucis, Domus Lucis, 

Exit Prior, Intro Pastor 

 

Emmen wordt ouder, kan zijn taken  

Nauwelijks aan en wordt gekweld door jicht. 

De exploitatie van de Priorij  

Kan hij maar amper sluitend krijgen. 

Dan sterft hij; zijn zerk ligt in de kerk. 

Hermannus Meyer, volgt hem op,  

Door de Staten-Generaal benoemd.  

Die geven tevens opdracht het 

Westerwolds bezit te inventariseren, 

Inclusief Convent, het vee, het corpusland 

En inclusief het bed van Herman Meyer. 

De Stad koopt heel de Heerlijkheid,  

Maar handhaaft de bestemming. 

Hermannus blijft preken van de kansel 

En beheert het Klooster dat als gast- 

En armenhuis reizigers en zwervers herbergt. 

Het Klooster is erg krap bij kas terwijl  

Voortdurend t gevaar van oorlog dreigt  

Dat schermutselt rond d’ enclave. 

In 1637 besluit de Stad 

Dat het convent niet langer ‘harberg’ is,  

En dus geen ‘spijz’ en nacht-logijs’, 

Laat staan om ‘dranck’ te tappen. 

Hermannus overlijdt en zoon  

Johannes volgt zijn vader op. 

Hij is naast dominee ook boer, 

En hengelt af en toe een karper 

Uit de gracht, (de Stad staat hem dat toe).    

Hij woont in t Klooster, evenals 

De meester die de schooljeugd onderwijst. 

Jaren gaan voorbij en met de  

Jaren een vijftal predikanten. 

De Franse tijd breekt aan en Kerk  

En Staat worden van elkaar gescheiden,  

t Gereformeerd Geloof is nu niet heilig meer: 

Verlichte predikanten beklimmen   

Thans de kansel in de lekenkerk;  

Eén van hen - nogal frivool van aard - draagt  

Heimelijk een witte tennisbroek,  

Die schuilgaat onder t zwarte togakleed. 



 

Het Klooster ondertussen, raakt  

In verval, wordt onderhoudsbehoeftig.  

Men neemt een vreemd besluit en breekt 

De westelijke vleugel af,  

En later, als t gebouw begint te lekken,  

Te scheuren en t verval niet meer te keren is 

Sloopt men, godbétert, de verdiepingen! 

Beneden zien de dominee, de meester 

En de koster het met lede ogen aan. 

Dan gaat een eeuw voorbij totdat 

De Stad plots wakker wordt en besluit 

Tot restauratie van t gebouw. 

Onder leiding van de Vos van Nederveen Cappèl, 

Wordt eindelijk t convent-complex hersteld. 

 

De Hervormden kerken in de lekenkerk, 

Al eeuwenlang sinds 1604. 

Zij hebben t Calvinisme afgeleerd, 

En leren de vrijzinnigheid, die, 

Samenvattend, hier op neer komt: 

-De confessie aan de laars gelapt 

Het dogma in de prullenbak, 

Het Bijbelboek één grote Metafoor, 

En ieders mening kan er vlot mee door.  

 

Koor: 

De Stad koopt heel de Heerlijkheid,  

Ook t Klooster past in dat beleid;  

Benoemd  zelfs ook de predikant: 

Sterk aan vrijzinnigheid verwant; 

Zij prediken verlichte leer, 

Calvijn, Calvijn bestaat niet meer! 

 

Refrein: 

Domus Lucis, Domus Lucis, 

Waar is jouw kerk, kerk van weleer?  

 

Weer gaan decennia voorbij, 

t Is 1976, 

De Stad doet afstand van het Klooster 

En draagt het over naar het ministerie. 

Dat beseft dat t haar niet past 

En schuift het Klooster dóór: 

Staatsbosbeheer wordt nu de baas, 

Maar die verslikt zich krek zo erg  

En verkoopt het aan de stichting 

Voor minder dan een daalder. 

Maar wél met alle lust en last, 

En veel meer last dan lust. 

 

  



 

Het Klooster is allang geen Klooster meer, 

Maar wordt een kerkelijk museum.  

Er loopt nu weliswaar geen prior meer, 

Maar wel een directeur die er op lijkt. 

Het kapittel heet voortaan - bestuur. 

Het wijd habijt wordt - strak in t pak! 

De stropdas vervangt het scapulier. 

t Bestuur munt uit in daadkracht en  

Herbouwt de westelijke vleugel. 

Bezoekers stromen toe, - nu  

In t volwaardige museum. 

Gemeente en Provincie  

Doen weliswaar hun best, 

Maar vullen slechts de kas ten dele. 

t Bestuur verplicht zich het  

Gebouw in stand te houden, 

Maar dat is lastig met een beurs die  

Voor slechts driekwart is gevuld. 

En daarom doen wij deze oproep: 

 

Waar zijn de Jacob Wiltinghs van vandaag?!,  

De schenkers?, - waar de donateurs? 

Waar Mercurius?, waar de kring van  

Industrieën die ons Monument omarmen? 

Zij zijn van harte welkom in deez’ Domus, 

Maar niet zonder haar te krappe kas te spekken! 

 

Genoeg, genoeg! 

t Is tijd om t glas te heffen, 

Op vijf-en-halve eeuwen Domus Novae Lucis,  

Onder t heilig oog van patrones Odilia, 

O Schone, die vanuit de hemel toekijkt, 

En beslist goedkeurend knikt  

Wanneer wij t glas ten tweede,  

Ja zelfs ten vierde male heffen. 

 

Koor: 

Odilia, Odilia, 

O eerste bier waar ik voor ga! 

Jouw heilig vocht zo vol van geest, 

Geeft pas karakter aan dit feest! 

k Drink dóór met Augustinus’ drank, 

Maar breng ook Theodorus dank. 

 

Refrein: 

Vivant, Vivant Sancta Crucis 

Vivant, Vivant Domus Lucis 

 

 


