
   Klooster Ter Apel 

07-03-2013 zijn we naar het klooster in Ter Apel geweest. 
Bij aankomst kregen we een introductie over het klooster in de Kappitelzaal. Dit is de zaal waar de monniken 
werden onderwezen door de abt en ook discussieerden. Hier vertelde de gids ons dat alle kloosters vierkante 
looppaden hadden zodat de monniken hier rustig rond konden lopen, want ze mochten niet naar buiten. 
We kregen te horen dat de bouw van het klooster in 1464 begonnen was. De naam van het klooster is: Domus 
Novae Lucis, dit betekent huis van het nieuwe licht.  Toen begonnen we met de rondleiding. 
We begonnen met monnik Johannes. De gids vertelde ons wat de monniken droegen 
destijds. Toen gingen we naar de kerk. Hier stonden 3 stoelen waarin de prioren zaten, dit 
waren de belangrijkste mensen in het klooster. In deze kerk waren ook hun graven 
gemetseld. In het kerkgedeelte zagen we ook de mooie gewelven. Je zag hier ook de stoelen 
waar de monniken op zaten tijdens de kerkdienst, hierop waren ook hoofden van hout 
uitgesneden hierop kon je een beetje leunen als je moest staan. Ook zeiden ze iets over je 
karakter. Een hoofd met grote oren stond bijvoorbeeld voor nieuwsgierigheid, en bolle 
wangen voor vraatzucht. Toen gingen we naar boven. Hier zagen we de kamers van de monniken. Sommige 
bedden hadden een verhoging, zodat ze er alleen maar een plank over hoefden leggen, zodat het diende als lijkkist. 
Vervolgens gingen we naar het scriptorium, waar we konden zien hoe de monniken hun boeken schreven en wat ze 
daarvoor gebruikten. 
Alleen de monniken konden schrijven in die tijd, en schreven daarom veel teksten over. Ze schreven vooral veel 
bijbels over. 
Ze schreven met een ganzenveer en inkt op perkament gemaakt van schapenvel. Het liefst gebruikten ze hiervoor 
een lammetje, want hoe jonger het schaap des te gladder het perkament was. Soms zaten ze  Toen kregen we een 
workshop kalligraferen. Dit deden we net zoals de monniken met een ganzenveer en inkt. Ook kregen we met 
bladgoud nog het symbooltje van het klooster op het papier. De meesten zijn heel mooi gelukt. Dit was onze dag 
naar het klooster, we vonden het heel leuk! 
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