
Roel den Dulk en Fred van der Zwet: 

 
HET KERSTDIORAMA IN KLOOSTER TER APEL  

WAS SUCCESVOLLER DAN WE IN ONZE STOUTSTE 

DROMEN HADDEN KUNNEN BEDENKEN! 
 

 

Medio november 2014 benaderden wij Klooster Ter Apel. 

De expositieruimte waar ons Kerstdiorama opgesteld zou 

worden was op het laatste moment, geheel onverwacht en 

na maanden van voorbereiding, afgehaakt. Zo moesten 

wij spoorslags op zoek naar een museum met de vraag of 

dat nog in staat was om het complete diorama te 

herbergen. Dat was niet zomaar een vraag, want ons 

diorama beslaat liefst 60 m2. Daar is een enorm podium 

en goede verlichting voor nodig. Maar ook benadering 

van de media en ontwikkeling van een educatief 

programma. Bovenal moet er echter gelegenheid zijn om 

de duizenden bezoekers, die vanuit onze ervaring te 

verwachten waren, te ontvangen. Over dat alles moest 

binnen een paar dagen worden beslist. Wat waren wij dan 

ook blij dat Klooster Ter Apel het aandurfde om met ons 

in zee te gaan. Twee weken nadat het eerste contact er 

was stond er een geweldig podium en hadden we de 

eerste interviews met kranten al gehad. We konden gaan 

inrichten en tien dagen later was het diorama klaar. Nooit 

eerder hadden we zo’n mooie plek. En wat een warme en enthousiaste reacties kregen we van 

bestuur, directie, medewerkers en de vele vrijwilligers van het Klooster; wat een interviews waren 

er georganiseerd met dag- en weekbladen, radio en televisie.  

 

Zelf zijn we tijdens de vier weken dat het diorama geëxposeerd was vijf maal aanwezig geweest 

en steeds waren er veel belangstellenden met een absoluut record aantal bezoekers op de Tweede 

Kerstdag.  

 

Klooster Ter Apel heeft het aangedurfd om heel snel een besluit te nemen en men heeft ervoor 

gezorgd dat dat besluit tot een ongeëvenaarde topdrukte in het museum heeft geleid. Uiteindelijk 

kwamen in totaal 7.285 mensen kijken. Uit ons gastenboek blijkt dat zeer velen van deze unieke 

kerststal hebben genoten. Wij zijn meer dan blij dat onze aanvankelijke schok dat de expositie 

elders werd afgezegd, op een ongelooflijke manier werd goedgemaakt, doordat daarvoor in de 

plaats de expositie in Ter Apel succesvoller was dan we in onze stoutste dromen hadden kunnen 

bedenken. En de expositie in Ter Apel heeft er mede voor gezorgd dat we nu al in gesprek zijn 

voor het opbouwen van ons diorama op andere plaatsen in de komende jaren. Zodra de afspraken 

voor komende kerstperiode definitief zijn, vermelden we dat op www.kerststalinfriesland.nl. 

http://www.kerststalinfriesland.nl/

