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VOORWOORD
Namens bestuur en directie van de Stichting Museum Klooster Ter Apel (hierna ook te
noemen MKTA) bieden wij u ons verslag Het Jaar 2020 in Museum Klooster Ter Apel aan.
Ondanks drie lockdowns en vele aanpassingen en regelgeving ivm Corona, hebben we, met
name in het derde kwartaal, gelukkig toch veel bezoekers gehad. In totaal hebben we in 2020
11.623 in MKTA en in de Spieker 3.757 mogen verwelkomen. In 2019 bezochten 25.646
personen MKTA en 8.407 de Spieker.
EXPLOITATIE
Het exploitatieresultaat bedroeg over 2020 ad rond € 1.000,- tegen een resultaat van rond €
1.000, - over 2019.
Voor meer informatie over de financiën verwijzen we naar de jaarrekening 2020.
EXPOSITIES
In 2020 vonden 6 wisseltentoonstellingen plaats in MKTA. Twee daarvan waren in het kader
van een speciaal samenwerkingsverband met het Bijbels Museum Amsterdam: De Bijbel in
609 foto’s en Dit is mijn verhaal. De twee kunsttentoonstellingen met schilderijen van Jan F.
Bogema en foto’s van André Dümmer, waren bijzonder door de verbondenheid die de beide
kunstenaars hebben met het Museum Klooster. De historische tentoonstelling over de
geschiedenis van het bierbrouwen en de biergeschiedenis van het voormalige klooster was zo
interessant dat deze na de tentoonstellingsperiode als onderdeel van de vaste presentatie in de
proviandkelder is opgenomen. De tentoonstelling over de Russische iconen leverde een
boeiend onderzoek en een leuke publicatie op over het bijzondere Nicolaas Icoon.
PROJECT KLOOSTER TER APEL IN VR (TERUG NAAR HET JAAR 1520)
Een nieuwe beleving van het Museum Klooster Ter Apel. In dit project wordt een nieuw en
innovatief bezoekersprogramma ontwikkeld. Bij een bezoek aan het museum wordt de
bezoeker meegenomen in een verhaal naar het verleden maar ook naar een andere atmosfeer.
Een moment in de geschiedenis van het klooster en haar directe omgeving (de
Kloosterenclave) wordt in Virtual Reality (VR) natuurgetrouw vormgegeven en is vervolgens
door bezoekers op allerlei manieren toegankelijk vanuit het heden zowel in het Klooster zelf
als daarbuiten. Zo bezoekt men niet alleen het klooster zoals het nu is maar ook echt
Westerwolde 500 jaar geleden, in het jaar 1520. In 2020 kon ondanks de Coronamaatregelen
doorgewerkt worden aan het project, dat eind 2020 gereed is gekomen.
INSTANDHOUDING MONUMENT
Het instandhouden en beheren van het Conventsgebouw is de belangrijkste taak van MKTA
en deze taak vraagt voortdurend aandacht. Behoud en beheer van het gebouw kost veel geld,
tijd en expertise. Het groot meerjarig onderhoudsplan is, in samenwerking met
Monumentenwacht en architectenbureau Adema, geactualiseerd. Onze subsidieaanvragen in
het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (RCE) en het Prins Bernhard
Cultuurfonds zijn gehonoreerd, waardoor het onderhoudsplan 2017-2022 in geheel kon
worden uitgevoerd. Wel constateren wij dat het in toenemde mate een probleem zal worden
om het onderhoud van het Conventgebouw met eigen middelen te financieren.
BOUWHISTORISCH ONDERZOEK
Naar aanleiding van de plannen om de entree te verplaatsen heeft Hans Ladrak van Bureau
Battjes & Ladrak de opdracht gekregen om bouwhistorisch onderzoek te doen naar het
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Klooster Ter Apel. Het onderzoek, dat samen met bouwhistoricus Jim Klingers is gedaan,
werd uitgevoerd volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek, zoals opgesteld door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Rijksgebouwendienst e.a.
TOEKOMSTVISIE KLOOSTERENCLAVE
De Stichting Herinrichting Kloosterenclave Ter Apel is het afgelopen jaar drukdoende
geweest met de invulling van haar omvangrijke taak, namelijk, zoals in de statuten vermeld:
het doen realiseren van de herinrichting van de omgeving van het klooster te Ter Apel, ter
revitalisering van het gebied en het realiseren van een betere samenhang tussen klooster en
omgeving, waarbij cultuurhistorie de basis is. Deze stichting staat los van de Stichting
Museum Klooster Ter Apel, maar wij zijn bij de ontwikkelingen nauw betrokken.
TOT SLOT
Onze dank gaat uit naar ons personeel voor hun geweldige inzet en naar onze vrijwilligers,
zonder wier belangeloze inzet en toewijding het licht in Domus Novae Lucis zou doven.
Onze dank gaat ook uit naar de Provincie Groningen en de Gemeente Westerwolde voor hun
structurele financiële bijdragen, omdat MKTA zonder die steun zeker niet in stand gehouden
kan worden. Wel zijn de eigenmiddelen inmiddels zodanig geslonken dat het onderhoud van
het Conventgebouw daaronder zal lijden.
Stichting Museum Klooster Ter Apel
Frits Bergman, voorzitter
Rienhart Wolf, secretaris
Margriet van Klinken, directeur
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I. STICHTING MUSEUM KLOOSTER TER APEL
MISSIE, VISIE, DOELSTELLINGEN
ICOM-definitie ‘Museum’ 2006
“Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de
gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële
en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart,
onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en
recreatie.”
MKTA beheert een van de weinige nog zo goed als compleet bewaard gebleven middeleeuwse
plattelandskloosters van Noordwest-Europa. Ondanks de verschillende verbouwingen die in de
loop van de eeuwen hebben plaatsgevonden, geeft het museum nog steeds een heel realistisch
beeld van een middeleeuws plattelandsklooster. Het gebouw vormt daarmee uniek historisch
erfgoed dat zich als zodanig duidelijk kan profileren in zowel binnen- als buitenland.
Missie
Museum Klooster Ter Apel wil het verhaal uitdragen van de 34 middeleeuwse kloosters in
Groningen en het kloosterleven in het algemeen en de positie van het Kruisherenklooster Ter
Apel daarin en de invloed daarvan op de ontwikkeling van Westerwolde in het bijzonder.
Visie
Museum Klooster Ter Apel schetst door middel van zijn gebouw en kloosterenclave,
presentaties, evenementen en activiteiten een beeld van de middeleeuwse kloostergeschiedenis
en gaat daarbij ook in op de maatschappelijke relevantie ervan in zowel verleden, heden als
toekomst.
Museum Klooster Ter Apel heeft drie belangrijke kernwaarden beschreven die de basis vormen:
1. Het gebouw en de kloosterenclave (Unesco top 100)
2. Sfeer, rust, beleving
3. Museale functie
Museum Klooster Ter Apel weet zich zowel regionaal, landelijk als internationaal sterk te
positioneren door het aangaan van samenwerkingsverbanden, het adequaat presenteren van de
kernactiviteiten en het betrekken van de eigen omgeving.
Museum Klooster Ter Apel weet huidige financiële bronnen te vergroten en nieuwe financiële
bronnen aan te boren.
Doelstelling Stichting Museum Klooster Ter Apel
Stichting Museum Klooster Ter Apel heeft volgens haar statuten ten doel: het instandhouden
en beheren van monumenten in de Kloosterenclave te Ter Apel, in het bijzonder van het
complex onroerende zaken bestaande uit het Conventsgebouw van het kloostercomplex met
daarbij behorende opstallen, erven, tuinen en omliggende gronden, alsmede het verrichten van
activiteiten die aan de Kloosterenclave en het Conventsgebouw een functie kunnen geven in
het bijzonder op cultureel, religieus en kerkhistorisch terrein in de ruimste zin.
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De Stichting heeft tevens ten doel het in het Conventsgebouw instandhouden van een Museum
voor Klooster- en Kerkgeschiedenis & Religieuze Kunst, alsmede het verrichten van al
zodanige activiteiten die behoren tot de taken van een museum.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het scheppen van voorwaarden, gericht op de bevordering van het cultuurhistorisch besef,
toerisme, educatie en recreatie;
b. aankoop, beheer, verpachting en/of verhuur van gronden en gebouwen;
c. de hiervoor bedoelde onroerende zaken in eigendom te verkrijgen of juridisch gerechtigde te
worden;
d. het verwerven, beheren, tentoonstellen en onderzoeken van de aan het Conventsgebouw
gerelateerde kunst- en geloofsobjecten, objecten met betrekking tot de geschiedenis van de
Orde van het Heilig Kruis, de klooster- en kerkgeschiedenis van de provincie Groningen, de
pelgrimsroute van Groningen tot D-Münster i/W, de rol van het klooster in de geschiedenis van
Westerwolde en de geloofsstrijd in de grensregio van de zestiende en zeventiende eeuw;
e. en voorts met alle wettige middelen, verband houdende met voornoemde doelstelling, één en
ander in de ruimste zin des woords.

II DE COLLECTIE
Museum Klooster Ter Apel is gevestigd in één van de weinige overgebleven middeleeuwse
plattelandskloostergebouwen in Noordwest-Europa. De samenstelling van haar collectie is het
resultaat van een eeuwenoude geschiedenis. De opbouw is nauw verbonden met de
ontwikkeling van het onderkomen als historisch object en museum. De huidige collectie
omvat momenteel ongeveer 1200 objecten en is onderverdeeld in zeventien deelcollecties.
Voor meer informatie verwijzen we naar het Collectieplan Museum Klooster Ter Apel, 20182024.
BEHOUD EN BEHEER MONUMENT
Het instandhouden en beheren van het Conventsgebouw is de belangrijkste taak van MKTA
en deze taak vraagt voortdurend aandacht. Behoud en beheer van het gebouw kost veel geld,
tijd en expertise. Het groot meerjarig onderhoudsplan is in samenwerking met
Monumentenwacht en architectenbureau Adema, weer geactualiseerd. Onze
subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (RCE)
en het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn gehonoreerd, waardoor het onderhoudsplan 20172022 in 2019 geheel kon worden uitgevoerd. Het onderhoudsplan 2022-2027 is reeds in de
maak. Inmiddels zijn de eigen middelen zodanig geslonken dat het onderhoud van het
Conventgebouw daaronder zal leiden.
Vandalisme
Helaas is ons Conventgebouw in 2020 meerdere malen getroffen door vervelende incidenten
van vandalisme, waarbij een glas-in-loodraam sneuvelde en de kerkdeur en de zuilen in de
portiek ernstig beschadigd werden met een scherp voorwerp en met een brandend voorwerp.
Het raam kon hersteld worden en de kerkdeur en zuilen zijn meerdere malen gerestaureerd.
Om te proberen verdere incidenten tegen te gaan surveilleert de lokale politie vaker rondom
het Museum Klooster en zijn er camera’s geplaatst.
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Kerkklok
Corona liet zelfs de kerkklok van MKTA niet onberoerd. In deze verwarrende tijden was de
klok behoorlijk van slag. Hij luidde op de gekste tijden, helemaal uit zichzelf. In vroegere
tijden zou dit zeker als onheilspellend worden gezien. Nu bleek het mechanisme kapot.
Gelukkig kon het gerepareerd worden en luidt de klok weer op “normale” tijden.
BOUWHISTORISCH ONDERZOEK
Naar aanleiding van de plannen om de entree te verplaatsen heeft Hans Ladrak van Bureau
Battjes & Ladrak de opdracht gekregen om bouwhistorisch onderzoek te doen naar het
Klooster Ter Apel. Het onderzoek, dat hij samen met bouwhistoricus Jim Klingers heeft
gedaan, werd uitgevoerd volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek, zoals opgesteld
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Rijksgebouwendienst e.a. Voor de
bouwhistorische opname van het Conventgebouw werden de zichtbare onderdelen van de
ruimtelijke opbouw, het exterieur en de zichtbare delen van de constructie en de
interieurafwerking beschreven, geanalyseerd en gedateerd. Daarnaast werd een
literatuuronderzoek en een archiefonderzoek uitgevoerd. Op grond van de verkregen gegevens
werd een waardestelling geformuleerd.
Het rapport werd begin 2021 officieel overhandigd.
VERPLAATSING ENTREE EN INTERNE ROUTING
De plannen voor de verplaatsing van de ingang krijgen steeds concreter vorm. Op de
bestuursvergaderingen is het een vast agendapunt. Architectenbureau Adema is thans doende
om de plannen uit te werken. Het bouwhistorische onderzoek is hierbij van belang; het geeft
aan waar de grenzen liggen van wat mogelijk en wenselijk is. De plannen omvatten ook de
verplaatsing van de administratie/kantoorruimte op de eerste verdieping van de Noordvleugel
naar het Gastenverblijf op de begane grond en de herbestemming van de daardoor op de eerste
verdieping vrijkomende ruimte. Hierdoor zal straks ook een complete rondgang op de
bovenverdieping mogelijk zijn. Onderdeel van de plannen is ook de reconstructie van het
Lavatorium. Bij deze plannen plaatsen wij wel de kanttekening dat wij voor de realisatie
afhankelijk zijn van externe middelen.
PUBLICATIE OVER DE KRUIDENTUIN
‘Van Akelei tot Zwarte Nieswortel’, een boekje over de bijzondere kruidentuin van Museum
Klooster Ter Apel is geschreven door Nico Rookmaker. Nico is al jarenlang de coördinator
van de kruidentuinwerkgroep van Museum Klooster Ter Apel. Dit doet hij als vrijwilliger
samen met de andere zeer enthousiaste vrijwilligers van de tuingroep. Elke twee weken op de
zaterdagochtend, tussen eind maart en eind oktober, wordt er in de tuin gewerkt door leden
van deze groep die allemaal op hun eigen manier interesse hebben in tuinieren en het
toepassen van planten. De onkruidbestrijding en het verzorgen van de kruiden behoren tot hun
belangrijkste werkzaamheden.
Elk middeleeuws klooster had een of enkele tuinen. Zo was er doorgaans een moestuin, een
tuin met geneeskrachtige kruiden, een tuin met keukenkruiden en vaak ook nog een
bloementuin.
De binnenplaats (de Pandhof) van het Kruisherenklooster Ter Apel was oorspronkelijk niet
bedoeld als locatie voor een kruidentuin, maar deed dienst als begraafplaats. In de
beslotenheid van de kruisgangen was op de laatste rustplaats van de broeders volop
gelegenheid voor bezinning en contemplatie. De oorspronkelijke kruidentuinen die bij het
klooster hoorden lagen buiten het Conventgebouw. Pas in de jaren dertig van de 20ste eeuw
werd er een plan gemaakt om de binnenplaats als kruidentuin in te richten.
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De tuin van MKTA bevat momenteel ruim 200 verschillende soorten geneeskrachtige
kruiden, verfplanten en keukenkruiden.
Voor alle in de tuin aanwezige kruiden geldt dat ze een eigen boeiend verhaal hebben dat
regelmatig op de website van het Klooster wordt verteld. Nico schrijft tweewekelijks een blog
voor de website van Museum Klooster Ter Apel, waarin hij vertelt over een van de planten
die op dat moment in bloei staan: https://www.kloosterterapel.nl/nl/kruidentuinactueel. In het
boekje Van Akelei tot Zwarte Nieswortel neemt Rookmaker ons mee in de geschiedenis van
de tuin en vertelt hij het verhaal achter 50 kruiden en hun toepassingen in de middeleeuwen.
ONDERZOEK NICOLAAS ICOON
In het Gastenverblijf exposeren we sinds 2019 een aantal prachtige Russische iconen. Vaak
zien we vertrouwde voorstellingen op zo'n icoon. Maar bij één afbeelding, op de icoon van de
Heilige Nicolaas, stonden we voor een raadsel. P. Antoine Lambrechts en Hans Dornseiffen,
beide iconenkenners, deden onderzoek naar de afbeelding en publiceerden een artikel hierover
op de site van Eikonikon, een stichting die zich bezighoudt met iconen en icoon schilderen.
Het gaat over het Vita-icoon van Hl. Nicolaas, 19e eeuw, Centraal Rusland.
Het grote Nicolaasicoon heeft in de klejma (de kleinere icoontjes rond de centrale figuur)
twaalf afbeeldingen van momenten uit zijn leven en zijn wonderen. Elf ervan zijn vertrouwd
en komen ook vaak op andere, gelijkaardige Nicolaasiconen voor. De meeste ervan vinden we
terug in de klassieke Vita van de Hl. Nicolaas, die aan de byzantijnse hagiograaf Symeon
Metafrastes (10e eeuw) wordt toegeschreven. Bij één afbeelding op de klejma, nummer 7
linksonder, stonden we echter voor een raadsel. Om welk wonder ging het hier? Het Slavische
bijschrift in de rand was ook niet meteen te ontcijferen. Wat werd hier bedoeld? Nieuwsgierig
gingen de beide heren op zoek. Zie het artikel: https://www.eikonikon.nl/nieuws/2020/eenzeldzaam-nicolaaswonder-in-museum-klooster-ter-apel/.
NIEUWE AANWINSTEN
De heer en mevrouw Bodewes uit Peize schonken ons twee kerkbanken die afkomstig zijn uit
de Sint-Martinuskerk in Foxham, Hoogezand. Als kind ging de heer Bodewes altijd naar deze
kerk. Hij kon een kerkbank overnemen bij de sluiting van de kerk in 1991. Omdat er voor de
lange bank geen plaats in huis was heeft hij die in twee gelijke delen laten maken zodat ze een
mooie hoek aan de keukentafel vormden. Daar deden ze vele jaren dienst. De banken waren
nu aan een andere bestemming toe en zijn gelukkig aan ons geschonken. Ze worden
toegevoegd aan meerdere objecten uit de Sint-Martinuskerk in onze collectie. Hiermee kan er
weer een stukje Gronings kerkelijk erfgoed voor de toekomst behouden worden.
SPIEKER
De Kloosterspieker is een gerestaureerde historische voorraadschuur uit 1650, gebouwd op
originele zwerfkeien en afgewerkt met leem en riet. Oorspronkelijk diende de schuur als
schaapskooi op de Kloosterenclave. De naam 'Spieker' is een afgeleide vorm van het woord
spica, dat is het Latijnse woord voor korenaar. Spicarium is Latijn voor de opslagplaats voor
het koren, een voorraadschuur of graanzolder.
In de Kloosterspieker wordt interessante informatie uit de streek bijeengebracht en gratis
toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Historisch beeldmateriaal van "Oud Ter Apel" en
toeristische informatie over Westerwolde en de directe omgeving van het klooster wisselen
elkaar af en geven de bezoekers een goed beeld van de prachtige omgeving en haar rijke
verleden.
Per 1 januari 2021 is in de spieker het Toeristisch Informatiepunt Ter Apel ingericht.
De spieker is geopend tijdens openingstijden van MKTA. De spieker was dus ook gesloten
tijdens de lockdowns. Het aantal geregistreerde bezoekers van de Spieker was in 2020 3.757.
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III Publiek
WISSELTENTOONSTELLINGEN
Galerie I
-ZIE MIJ: DE BIJBEL IN 609 FOTO’S WERK VAN CAROLINE WALTMAN
18 januari 2020 t/m 27 mei 2020
Eind 2016 publiceerde kunstenaar Caroline Waltman een compact boek met als titel
‘Paradisewill.com’ waarin zij via 609 door haar gemaakte foto’s en 830 Bijbelverzen ‘dwars
door de Bijbel trekt’. Haar werk is associatief en poëtisch. Zij selecteerde via intuïtieve
vormkeuzes (series) foto’s bij Bijbelteksten. Geen illustraties, maar eigentijdse beelden die als
het ware in gesprek gaan met de tekst. Op een zachtmoedige manier roepen zij vragen op,
waardoor het werk veel ruimte laat aan de verbeeldingskracht van toeschouwers.
Omdat het werk in 16 landen is gefotografeerd, waaronder behalve in Nederland, België,
Duitsland en Italië ook in bijvoorbeeld Ethiopië, Egypte, Israël, Palestina, Jordanië,
Griekenland en Turkije, kan een breed en cultureel divers publiek zich tot het werk
verhouden. Niet alleen is daarvoor de verscheidenheid aan culturen bepalend, maar ook de
focus van de fotograaf op alledaagse gebeurtenissen en ‘mensen van de straat’. De
tentoonstelling is onderdeel van een samenwerkingsverband met het Bijbels Museum
Amsterdam.
Galerie II
-WERKEN IN KLOOSTERS: DE BIERBROUWERIJ.
28 september 2019 t/m 2 februari 2020

Bier is de oudste en meest wijdverbreide alcoholische drank ter wereld; het vond zijn
oorsprong duizenden jaren voor de geboorte van Christus in het oude Egypte, Babylonië en
Mesopotamië. Maar het waren de kloosterlingen van de middeleeuwse Kerk die het bier met
grote geestdrift brouwden.
Het verval van het kloosterleven heeft niets kunnen afdoen aan de invloedrijke rol die
brouwende monniken tot op heden blijven spelen. Vanaf de vroege Middeleeuwen hebben zij
in de luwte van hun kloosters en abdijen op ambachtelijke wijze altijd geurige, smakelijke
bieren gebrouwen en ze doen dat nu nog altijd.
Museum Klooster Ter Apel heeft een geschiedenis van bier brouwen die teruggaat tot 1465,
het jaar waarin de kruisheren begonnen met de bouw van hun Domus Novae Lucis. Voor wat
betreft het brouwen werkten de Kruisheren aanvankelijk samen met de Norbertijnen of
Witheren in Emden, Duitsland. De kloostergemeenschap in Ter Apel ontving in 1521 een
brouwketel als schenking van een brouwersweduwe uit Lathen in het hedendaagse Duitsland.
Uit inventarisatie van de kloosterbezittingen in 1614 en 1637 blijkt dat één van de
bijgebouwen in de directe nabijheid van het klooster een Back & Brouwhuys betrof op de
locatie waar nu Hotel-Restaurant Boschhuis gevestigd is.
De brouwgeschiedenis treft men nog steeds aan in de bossen rondom het klooster in de vorm
van verwilderde hop die dateert uit voornoemde periode en van nature niet in deze streken
groeit.
In de tentoonstelling werd getoond hoe er in middeleeuwse kloosters bier werd gebrouwen en
waarom.
-JAN F. BOGEMA. EEN MAN VAN KLEUR.
8 februari t/m 7 juni
Jan F. Bogema is op 11 mei 1939 geboren te Usquert in Noord-Groningen. Veelvuldige
bezoeken aan musea (o.l.v. Ekke Kleima) tijdens zijn periode op de Hogere Burgerschool te
9

Warffum zijn van blijvende invloed op hem geweest. Als bestuurslid van de voormalige
Stichting Museum-Klooster te Ter Apel in de vorige eeuw, organiseerde hij 12 jaar lang
tentoonstellingen moderne kunst en onderhield hij contacten met kunstenaars.
Eind jaren tachtig is Bogema zelf begonnen te schilderen. Zijn landschappen zijn vrij
figuratief geschilderd in een stijl die verwant is aan het Duitse expressionisme en met die van
De Ploeg uit Groningen. Hij vangt de wonderschone Groninger dorpjes in felle kleuren, die
soms van het doek lijken te spatten. In zijn schilderijen combineert hij een tekenachtige stijl in
de bebouwing met een lossere toets in het landschap. Hij werkt met olieverf en acryl; veelal
op doek en soms ook op papier. Westerwolde en het Klooster Ter Apel zijn al vaak
onderwerp geweest in zijn schilderijen.
-ANDRÉ DÜMMER. EEN LICHT VAN STILTE.
13 juni t/m 20 september
Expositie ‘Een licht van stilte’ Het Klooster in vier seizoenen, met foto’s van André Dümmer.
De stilte van het licht geeft warmte in alle seizoenen van het jaar, het licht overwint de
duisternis en het licht laat ons zien. De expositie omhelst beeldmateriaal met een
verscheidenheid aan licht in de vier seizoenen rondom het middeleeuws Klooster ter Apel: de
kleurrijke herfst, de sneeuwwitte winter, de frisgroene van het voorjaar en het zonnige palet
van de zomer. In het middeleeuwse Kruisheren Klooster in Ter Apel vonden mensen
toewijding, stilte, rust en spiritualiteit. Deze sfeer probeert Dümmer over te brengen met zijn
foto’s. Het klooster als inspiratiebron.
André Dümmer (1963) is een fotograaf uit Ter Apel. Sinds 2013 is hij actief in de fotografie,
gericht op natuur en landschap in binnen- en buitenland en reportages. Daarnaast is hij
werkzaam voor diverse weekbladen, magazines en bij de lokale nieuwskrant RTV
Westerwolde. In 2018 is hij secretaris geworden van IVN Westerwolde-Oldambt: het instituut
voor natuureducatie en duurzaamheid. Ook is hij in datzelfde jaar supporter geworden van
Cittaslow Westerwolde: een internationaal keurmerk voor gemeenten, die goed scoren op het
gebied van leefomgeving, landschap, gastvrijheid, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud
van identiteit. In 2019 studeerde André af aan de Fotovakschool te Apeldoorn, met een
landschap expositie bij de Dollard. In datzelfde jaar heeft hij zich aangesloten bij de
Kunstkring Westerwolde.
-DIT IS MIJN VERHAAL.
26 september 2020 t/m 14 maart 2021
Jongeren uit verschillende Christelijke stromingen vertellen via een Bijbelverhaal over een
kantelpunt in hun leven. In ‘Dit is mijn verhaal’ maakt men via audioverhalen, video,
fotografie en objecten kennis met 18 jonge mensen (16-26) uit verschillende Christelijke
gemeenschappen die nog maar kort of al hun hele leven in Nederland wonen. Zij leven in het
overwegend geseculariseerde Nederland, gaan daar naar school, studeren, lopen stage of
werken. Ze zijn ook onderdeel van hun eigen geloofsgemeenschap. Zij zijn grootgebracht met
Bijbelverhalen, rituelen en tradities. Hun levensverhalen en achtergronden zijn zeer divers.
Een aantal is in Nederland geboren, sommigen zijn onder moeizame omstandigheden naar
Nederland gekomen. Een aantal heeft zijn of haar plek in de samenleving min of meer
gevonden, voor anderen is het dagelijks leven verre van eenvoudig. Weer andere christenen
maken al decennia of generaties onderdeel uit van onze samenleving. De tentoonstelling is
onderdeel van een samenwerkingsverband met het Bijbels Museum Amsterdam.
Gastenverblijf
-RUSSISCHE ICONEN, DE COLLECTIE WILBERS
6 juli 2019 t/m 31 januari 2022
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Het Museum Klooster Ter Apel verkreeg in 2018 per legaat een bijzondere particuliere
collectie. De collectie bestaat uit 32 Russische Iconen uit de 18e en 19e eeuw en twee
kloosterkisten. De Iconen hingen destijds in Russisch-Orthodoxe kerken, vooral in NoordRusland maar ook in Russische huiskamers. Het museum heeft deze deelcollectie vernoemd
naar haar schenker, mevrouw F. Wilbers. De collectie Wilbers is tentoongesteld in het
voormalige gastenverblijf van Museum Klooster Ter Apel.
(SEMI) PERMANENTE TENTOONSTELLINGEN
Behalve aandacht voor de wisselende exposities was er uiteraard ook de zorg voor de (semi-)
permanente presentaties in Klooster Ter Apel:
-DE MIDDELEEUWEN VAN HELMANTEL
In vervolg op de spraakmakende tentoonstelling De Middeleeuwen van Henk Helmantel in
Klooster Ter Apel van 23 oktober 2010 tot en met 9 april 2012, zijn de Prior- en
Subpriorkamer van het Klooster ingericht met objecten uit de collectie van Henk en Babs
Helmantel. Het betreft middeleeuwse beeldhouwwerken, gebruiksvoorwerpen en meubilair,
ooit in bezit van voornamelijk kloosters, aangevuld met Henk Helmantels schilderijen van
middeleeuwse kloosters en kerken. Deze objecten worden geregeld omgewisseld.
-BIERKELDER
In de proviandkelder is een vaste presentatie ingericht over het bierbrouwen in de
middeleeuwen en zijn vanuit de bierkelder nieuwe speciaal bieren te koop, speciaal
gebrouwen door een lokale bierbrouwer, als smakelijk souvenir voor thuis.
-EVANGELIE VERBEELD - KOPERGRAVURES UIT DE STATENBIJBEL VAN 1682
Langdurig bruikleen van de NH Kloosterkerkgemeente te Ter Apel in het Voorportaal en de
Sacristie.
-HISTORIE VAN GLAS-IN-LOODRAMEN IN KLOOSTERS VANAF DE
MIDDELEEUWEN
In het Atelier van de Glazenier op de Kloosterzolder.
-ICONEN VAN DE KRUISHEREN
10 images van beeldend kunstenaar Theo Berends op de overloop naar de Kloosterzolder. Een
geschenk van de kunstenaar uit Nieuw-Amsterdam.
-KRUIDENTUIN VAN KLOOSTER TER APEL
Meer dan 200 plantensoorten met een aantal explicaties van Hildegard von Bingen in de
Kloosterhof.
-MIDDELEEUWSE BEELDEN
Langdurig bruikleen van het Museum Catharijneconvent te Utrecht in de Kanunnikenkerk.
-KERST
Tijdens de kerstperiode was het museum in kerstsfeer met o.a. de twee historische kerststallen
uit eigen collectie, prachtige kazuifels en een deel van de Collectie Groen (Vlucht naar
Egypte)
OVERIGE ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
-INLOOPRONDLEIDINGEN
Op de zondagen, op feestdagen en in de schoolvakanties t/m maart hielden de gidsen van het
gidsenteam inlooprondleidingen, waaraan bezoekers gratis konden deelnemen op vertoon van
een geldig entreebewijs. Helaas moesten vanaf de eerste lockdown de rondleidingen gestaakt
worden, vanwege de Coronamaatregelen.
-MOBIELE RONDLEIDING
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Er werd in 2020 een mobiele rondleiding gemaakt door het museum waarmee bezoekers via
hun smartphone door het gebouw kunnen lopen en wat meer achtergrondinformatie kunnen
krijgen. https://www.kloosterterapel.nl/tour/kloosterroute.pdf
Voor de iconententoonstelling werd een aparte App gemaakt met achtergrondinformatie over
de iconen. https://www.kloosterterapel.nl/russischeiconen/
-MIDDELEEUWS TER APEL.
Tijdens dit authentieke evenement dat ieder jaar bezocht wordt door ruim 6.000 bezoekers, is
Museum Klooster Ter Apel normaliter via een combinatietoegangsbewijs toegankelijk voor
de bezoekers van het evenement.
Vanwege de Coronamaatregelen kon Middeleeuws Ter Apel in 2020 geen doorgang vinden.
Om de bezoekers en achterban toch iets te kunnen bieden, zond de Stichting Middeleeuws Ter
Apel een Livestream uit met daarin ook een onderdeel verzorgd door MKTA.
-OKTOBERMAAND KINDERMAAND
Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Tijdens de OktoberKindermaand konden de kinderen
aan de hand van vier speurtochten, de kinderen museale objecten, bouwsporen en diverse
Kloostervertrekken verkennen. De entree voor kinderen, onder begeleiding van een betalende
volwassene, in de oktoberweekenden was gratis. Daar het om individuele bezoekers met
kinderen ging, kon dit wel doorgang vinden met inachtneming van alle Coronamaatrgelen.
-STEMPELPOST PRONKJEWAIL PAD
MKTA was in 2020 speciale stempelpost voor het Pronkjewail Pad
-ORANGE THE WORLD
25 november t/m 10 december
Museum Klooster Ter Apel, de Nederlands Hervormde kerk in Sellingen en de Burcht in
Wedde kleurden 's avonds oranje van woensdag 25 november t/m donderdag 10 december. De
Gemeente Westerwolde sluit zich aan bij de internationale campagne 'Orange the World' van
de Verenigde Naties. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen en
meisjes. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld. Eerder
kleurden ook Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje.
Meer informatie: www.orangetheworld.nl.
EDUCATIE
Door de lockdowns en alle Coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om veel
schoolgroepen naar het museum te laten komen. In overleg met alle betrokken partijen zijn de
meeste ingeplande schoolbezoeken doorgeschoven naar 2021.
De scholen die nog wel zijn geweest zijn via de Erfgoedbus zijn scholen uit Siddeburen,
Delfzijl, Zeerijp, Groningen, Winschoten en Winsum, in totaal 8 verschillende scholen, 305
leerlingen en 67 begeleiders.
Daarnaast bood het educatieteam aan 3 scholen uit Emmer-compascuum, Ter Apel en de
zondagschool uit Mariënberg het onderwijsprogramma Broeder Jacobus. In totaal 54
leerlingen en 13 begeleiders.
-LEERGEMEENSCHAP CULTUUREDUCATIE
Leergemeenschap Cultuureducatie “4V- project”. Een nieuw samenwerkingsproject tussen de
RSG ter Apel en Museum Klooster Ter Apel.
Op vrijdag 9 oktober werd de intentieverklaring ondertekend door Museum Klooster Ter Apel
en de RSG Ter Apel voor een nieuw samenwerkingsproject op het gebied van
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cultuureducatie. De naam van deze leergemeenschap is het 4V-project. De vier v’s staan voor:
verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Docenten van de RSG en een medewerker van
MKTA gaan samen de leergemeenschap vormgeven.
In bestaande ontwikkeltrajecten ligt de nadruk doorgaans op het bij elkaar brengen van vraag
en aanbod: De school heeft een vraag, de culturele speler ontwikkelt. De culturele speler heeft
een product, de school neemt af. Een Leergemeenschap is een gezamenlijk leerproces van alle
betrokkenen. In een Leergemeenschap Cultuureducatie staat de gezamenlijke
ontwikkelingsdoelstelling centraal. Binnen de leergemeenschappen staat het samen leren van
alle partners, het onderzoeken, het vernieuwen, het in kaart brengen van de leeropbrengsten
en het borgen van de verandering centraal zowel in werkwijze van de school als in die van het
culturele veld. Een leergemeenschap cultuureducatie richt zich niet per definitie op
creativiteitsontwikkeling, maar op cultuureducatie in de brede zin. In de samenwerking ligt
het accent op het aangaan van een gezamenlijk leerproces in een netwerkende structuur.
In de provincie Groningen zijn inmiddels twaalf Leergemeenschappen Cultuureducatie aan de
slag met nieuwe vormen van cultuureducatie. De leergemeenschap wordt twee jaar lang
ondersteund door een procesbegeleider (K&C) en docentonderzoekers (Hanzehogeschool).

PROJECT KLOOSTER TER APEL IN VR (TERUG NAAR HET JAAR 1520)

Een nieuwe beleving van het Museum Klooster Ter Apel
In dit project wordt een nieuw en innovatief bezoekersprogramma ontwikkeld (incl.
educatief deel) voor het Klooster Ter Apel. Bij het bezoek aan het Klooster wordt de bezoeker
meegenomen in een verhaal naar het verleden maar ook naar een andere atmosfeer. Een
moment in de geschiedenis van het klooster en zijn directe omgeving (de Kloosterenclave)
wordt in Virtual Reality (VR) natuurgetrouw vormgegeven en is vervolgens door bezoekers
op allerlei manieren toegankelijk vanuit het heden zowel in het Klooster zelf als daarbuiten.
Zo bezoekt men niet alleen het klooster zoals het nu is maar bezoekt men ook echt
Westerwolde 500 jaar geleden, in het jaar 1520.
De kruisheren zelf zijn met het land bezig en met spiritualiteit. Maar er komen ook veel
mensen langs. Bijvoorbeeld een pelgrim op doortocht. Het klooster fungeert als een soort
herberg annex ziekenhuis. Via de pelgrims komt veel informatie mee en het klooster is dus
ook zeker, in tegenstelling tot wat veel mensen nu denken, geen afgesloten plek. Het klooster
is juist de plek waar de verhalen uit de middeleeuwen verteld worden en samenkomen. Als
bezoekers ontmoeten wij mensen die werken en leven rondom het klooster maar ook een
Pelgrim in de VR-omgeving. We ontmoeten ook bezoekers die bij de Kloosters in Groningen
van de andere Kloosterorden zijn geweest. Zo leren wij meer over de omgeving en de
Reformatie. Er ontvouwt zich een raamvertelling die zich laat beschrijven als een modern
vormgegeven variant van de Canterbury Tales. Dit op het terrein van de middeleeuwse
kloosterenclave tegen het decor van het oerlandschap van Westerwolde zoals dit er in 1520
ongeveer uit moet hebben gezien. In een sfeer van machtsverschuivingen en ontwikkeling van
de wetenschap is er ook een permanente discussie over de kloosterregels. Constant beweging
dus, ook in de middeleeuwen. Het contrast tussen de zoektocht naar macht en geld enerzijds
en diepgemeende bezinning anderzijds wordt in ons verhaal vanuit het verleden geprojecteerd
op het heden. Hier wordt een rechtstreeks verbinding gelegd tussen de vragen uit de
Middeleeuwen en de vragen van vandaag.
Het project werd volledig gefinancierd vanuit externe fondsen en was eind 2020 klaar. Enkele
linkjes met informatie over het project en filmpjes van “The making of “ het project.
https://www.kloosterterapel.nl/nl/virtualreality
http://www.kloosterterapel.nl/downloads/Projectplan-Klooster-Ter-Apel-in-VR.pdf
https://www.kloosterterapel.nl/downloads/Projectverslag-Klooster-Ter-Apel-in-VR.pdf
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https://www.youtube.com/watch?list=PLb7zsWq65Ci4ZHNEX8e8uw7V_hse8x0TN&v=Du
HLuBB8eCo
https://www.youtube.com/watch?list=PLb7zsWq65Ci4ZHNEX8e8uw7V_hse8x0TN&v=_nX
Ug1EDw24
https://www.youtube.com/watch?list=PLb7zsWq65Ci4ZHNEX8e8uw7V_hse8x0TN&v=wqI
Hab2syoM
https://www.youtube.com/watch?list=PLb7zsWq65Ci4ZHNEX8e8uw7V_hse8x0TN&v=uH
DBVuA9Svk
https://www.youtube.com/watch?list=PLb7zsWq65Ci4ZHNEX8e8uw7V_hse8x0TN&v=se2
Aw63ClEE
TOUKOMST
Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8
(ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie
Groningen. Met Toukomst wordt gebouwd aan projecten voor de toekomst van Groningen.
Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar. De ideeën die met
Toukomst zijn hebben opgehaald en alle gesprekken die zijn gevoerd zijn de basis voor de
Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld. MKTA was onderdeel van vier verschillende
projectaanvragen, waarvan twee projecten zijn gehonoreerd: ‘Het Stille Goud’ en ‘Sterkere
musea voor een sterker Groningen’.
TIP TER APEL
MKTA is de nieuwe locatie van het Toeristisch Informatiepunt Ter Apel. De TIP Ter Apel in
het marktkantoor/centrum Ter Apel werd vanaf 1 januari 2021 gesloten.
KLOOSTERENCLAVE
Als één van de uitvloeisels van het symposium in 2015 hebben verschillende partijen die een
belang bij het klooster en de enclave hebben een “Boschhuisberaad” in het leven geroepen.
Dit beraad bestond uit vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, de gemeente Vlagtwedde, de Stichting Museum Klooster Ter Apel en de
Rijksuniversiteit Groningen (incidenteel aangevuld met anderen). Het “Boschhuisberaad”
fungeerde als een denktank voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij het beraad tevens een
informele rol als “aanjager” op zich heeft genomen. Uit het beraad zijn tot nu toe twee
initiatieven voortgekomen:
a) de aanzet voor een ontwikkelingsplan van de kloosterenclave en
b) de realisatie van een Landschapsbiografie voor Westerwolde.
Inmiddels is het beraad ontbonden en zijn de twee initiatieven in werkgroepen verder
ontwikkeld.
Dit heeft een proces in werking gezet waarin door een aantal scherpe formuleringen de
geesten rijp zijn geworden om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Enkele vruchtbare
gesprekken tussen Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente
Westerwolde en de Stichting Museum Klooster Ter Apel hebben intussen geleid tot een
definitieve samenwerking tussen de betrokken partijen. Doel daarvan is om te komen tot een
krachtige herdefinitie en revitalisering van de Kloosterenclave en het huidige wandelbos als
parkbos. De nadruk ligt daarbij onder meer op het herstellen van de zichtlijnen vanuit het bos
naar het Klooster.
Eén en ander heeft medio 2019 geresulteerd in een landschapsvisie voor MKTA en omgeving.
Op 18 september 2019 werd de landschapsvisie gepresenteerd. Voor de fondsenwerving en
14

uitvoering van de visie is een nieuwe stichting opgericht: Stichting Herinrichting
Kloosterenclave Ter Apel.
De Stichting Herinrichting Kloosterenclave Ter Apel is het afgelopen jaar drukdoende
geweest met de invulling van haar omvangrijke taak, namelijk, zoals in de statuten is
opgenomen: het doen realiseren van de herinrichting van de omgeving van het klooster te Ter
Apel, ter revitalisering van het gebied en het realiseren van een betere samenhang tussen
klooster en omgeving, waarbij cultuurhistorie de basis is. Deze stichting staat los van de
Stichting Museum Klooster Ter Apel, maar wij zijn bij de ontwikkelingen nauw betrokken.

IV BEDRIJFSVOERING
In het verslagjaar waren 102 medewerkers werkzaam in c.q. voor MKTA: 82 vrijwilligers, 5
oproepkrachten, 5 leden stichtingsbestuur, 6 medewerkers in (parttime-) loondienst ( 3,6 fte)
en 1 stagiaire.
BESTUUR EN DIRECTIE
Dhr. mr. F.A. Bergman, voorzitter
Dhr. dr. R.F.E. Wolf, secretaris
Dhr. drs. H.H. Keuker RA, penningmeester
Dhr. E. Levenga
Dhr. drs. W.J. Witteveen
Mw. drs. Margriet van Klinken, directeur
Het bestuur kwam met de directeur tijdens bestuursvergaderingen 4 keer bijeen.
CONVENTOVERLEG
Onder leiding van de directeur bestond de staf van MKTA uit de deelnemers aan het
Conventoverleg, nl:
Hillebert Siemensma (conservator)
Ton Kuper (coördinator Werkgroep Gidsengilde)
Nico Rookmaker (coördinator Werkgroep Kruidentuin, secretaris Conventoverleg)
Daniëlle Suelmann-Smedes (coördinator Werkgroep Kloosterreceptie & Kloosterwinkel)
Anastasia van der Werff-Podgórski (Hospitality & Facility manager)
Pim Witteveen (bestuurslid).
In het verslagjaar vond het Conventoverleg 6 keer plaats. Tijdens deze werkbespreking van de
directeur met de coördinatoren van de werkgroepen werden gedane zaken geëvalueerd,
lopende projecten en bijbehorende afspraken gecontroleerd en nieuwe werkzaamheden in
kaart gebracht. Vaste agendapunten waren: gebouwbeheer, tentoonstellingen, educatie, zaken
betreffende hospitality en facility (onder meer huishoudelijke dienst, huwelijken,
groepsbezoeken en arrangementen), veiligheidszorg, receptie, winkel en refter,
collectieregistratie, rondleidingen/gidsen, kruidentuin, personele zaken, donateurs.
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VRIJWILLIGERS
MKTA is een organisatie die kan rekenen op medewerking van een enthousiast team
vrijwilligers. Deze zorgen er niet in de laatste plaats voor dat wij een van de weinige nog
bestaande middeleeuwse plattelandskloosters in Noordwest-Europa levend kunnen houden.
De vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst getekend en hun rechten en plichten
zijn gepubliceerd in het Handboek voor vrijwilligers. Voordat zij aan de slag kunnen
doorlopen 'nieuwelingen' het project Kwaliteitsplan ter Introductie van Samenwerking en
Service, kortweg KISS. Tijdens deze introductiecursus maken kandidaten kennis met de
dagelijkse gang van zaken binnen het Klooster. Uiteraard wordt daarbij ook aandacht
geschonken aan de geschiedenis van MKTA en de Orde van het Heilig Kruis.
Op 31 januari vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats.
WERKGROEPEN
WERKGROEP COLLECTIEREGISTRATIE
Deze bestaat uit Hillebert Siemensma (conservator), Els en Paul Heeres, Ria Koorman, Cees
Meinders, Ellen Prins en Ginie Zwik aangevuld met de leden van de Technische dienst.
In 2020 heeft de werkgroep “collectieregistratie” zich beziggehouden met haar hoofdtaak: het
beschrijven, behouden en actualiseren van de collectie Ter Apel en de monitoring van de
bewaarcondities in het conventsgebouw van Ter Apel. De vaste werkzaamheden van de
werkgroep dienden als basis voor het overleg en de voortgangscontrole.
Met het oog op noodzakelijke deskundigheidsbevordering kon er dit jaar helaas geen gebruik
gemaakt worden van cursussen en periodiek registratoren-overleg via Erfgoedpartners
Groningen. Zodra deze weer ingepland worden zal de groep daar weer aangemeld worden.
De vrijwilligers van de werkgroep hebben hun taken onderling verdeeld. Drie vrijwilligers
zijn bezig met de invoer en verfijning c.q. verbetering in Axiell-ADLIB.
Ook het afgelopen jaar is het opnieuw fotograferen van de objecten in de collectie in volle
gang. Hier zijn inmiddels grote stappen gezet. Voor de registratie van de objecten is een groot
deel van de objecten voorzien van één of meer goede foto’s. Het fotograferen zal het
komende jaar voortgezet worden.
Door de Corona-maatregelen zijn een aantal werkzaamheden aangepast omdat er zo weinig
mogelijk met meer mensen tegelijk in het depot gewerkt mag worden.
Daarvoor is er besloten dat de invoer van de foto’s in de Axiell collectie-database vanuit de
thuissituatie gedaan mag worden. Hiervoor is een verdeling gemaakt om de grote hoeveelheid
foto’s groepsgewijs in te voeren en te uploaden. Het streven is om de basisgegevens in de
registratie na het invoeren van alle foto’s voor het publiek toegankelijk te maken en via de
website www.kloosterterapel.nl openbaar te maken.
Twee leden dragen, in overleg met de conservator, zorg voor het bijhouden en monitoren van
de klimaatgegevens in de museale vertrekken. Er wordt een klimatologisch rapport op schrift
gesteld en vervolgens waar nodig gerichte actie ondernomen. Ook ten behoeve van de
zelfanalyse in het kader van de Museumregistratie worden met name de klimaatgegevens
nauwkeurig geregistreerd en gevolgd.
De collectie werd in 2020 uitgebreid met diverse schenkingen. Al deze nieuwe objecten
werden genummerd, gefotografeerd en ingevoerd in de Axiell-database.
De Werkgroep Bibliotheek bestond in 2020 uit een vrijwilliger. Het museum heeft zijn
boekencollectie geheel geïnventariseerd en gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt op de
website in Mijn Klooster. Nadat is ingelogd kunnen de medewerkers van het Klooster
desgewenst boeken lenen dan wel inzien. De collectie wordt steeds aangevuld met
interessante lectuur. Ook hier kwamen dit jaar diverse schenkingen binnen.
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Om de collectieregistratie te completeren is verdergegaan met het scannen van het
knipselarchief van artikelen over het Museum Klooster Ter Apel. Het doel is om alle papieren
gegevens rond de collectie en het klooster digitaal te beheren.
WERKGROEP EXPOSITIES
De werkgroep bestaat uit: Margriet van Klinken (coördinator), Pim Witteveen, Hillebert
Siemensma, Jurrie Kaman, Geja Kaman, Isabelle Brederode-van Katwijk, Els Heeres, Ellen
Prins en Ria Koorman.
De tentoonstellingen in MKTA kwamen mede tot stand door de inzet van de Werkgroep
Exposities, waar nodig terzijde gestaan door de Werkgroep Collectieregistratie & Beheer
Depot en de Technische Dienst.
WERKGROEP EDUCATIE
De werkgroep bestaat uit: Anastasia van der Werff-Podgórski (coördinator), Ria Mencke,
Marie Otten, Karina van Keulen, Marion Muter, Anny Westerbeek, Agnes Brakels, Ria
Kuper, Geke van Lexmond.
Door de lockdowns en alle Coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om veel
schoolgroepen naar het museum te laten komen. In overleg met alle betrokken partijen zijn de
meeste ingeplande schoolbezoeken doorgeschoven naar 2021. Er is door de groep flink
gewerkt aan nieuwe onderwijsprogramma’s ter voorbereiding op het VR project.
WERKGROEP HUWELIJK & PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
De werkgroep bestaat uit: Anastasia van der Werff-Podgórski (coördinator), Grietje van der
Veen, Riet Smit, Ina Savenije en Lineke Buurman..
Ivm de Coronamaatregelen zijn de meeste geplande huwelijksvoltrekkingen doorgeschoven
naar 2021. In 2020 hebben in de Kapittelzaal van MKTA 2 huwelijksvoltrekkingen
plaatsgevonden.
Aan de hand van de draaiboeken en het jaaroverzicht worden de ceremoniën doorgesproken,
waaronder arrangementwensen en -mogelijkheden, materiaalgebruik en muzikale omlijsting.
WERKGROEP GIDSENGILDE
De werkgroep bestaat uit: Ton Kuper (coördinator), Hanneke Argun, Agnes Brakels, Guus
Brouwer, Betty Evenhuis, Jan Groen, Anneke Korte, Ron Leenman, Cees Meinders, Henriëtte
Postema, Nico Rookmaker, Herman ter Veen, Annie Westerbeek en Hessel Westerbeek.
Evenals in voorgaande jaren zouden de leden van het Gidsengilde Ter Apel ook in 2020 met
grote inhoudelijke betrokkenheid en motivatie met rondleidingen aan de slag gaan.
Het liep echter zo anders, waar het hele jaar steeds nadrukkelijker in het teken van de
Coronacrisis kwam te staan.
Normaliter kan het Gilde de uitvoering van alle rondleidingen en evenementen (waar een
beroep op de gidsen wordt gedaan) in vijf bijeenkomsten per jaar organiseren. Ondersteund
door de collega’s in de receptie, waar de aanvragen voor rondleidingen in een systeem worden
gezet. Maar in 2020 kwam het Gilde slechts twee keer bijeen, in februari en september. In
februari was een relatief korte bijeenkomst, waarin de komende groepen werden voorzien van
een gids, en waar vooruitgeblikt werd op komende arrangementen. De opkomst was als
vanouds: twaalf van de veertien gidsen bezochten deze vergadering. Tijdens deze bijeenkomst
werd kennis gemaakt met het bedrijf Jules Media te Paterswolde, waar het gilde werd
ingelicht over het doel en de stand van zaken rondom het project “Klooster Ter Apel – situatie
rond 1520” in Virtual Reality. Na de presentatie ontstond een inhoudelijk goede discussie
waar ieder zijn voordeel mee kon doen.
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Tijdens de zomermaanden is overwogen om opnieuw rondleidingen te verzorgen, nu met
inachtneming van de geldende maatregelen, horend bij de bestrijding van COVID-19. De
start hiervan zou plaatsvinden vanaf eind september 2020.
Op 29 september kwam het Gilde voor een 2e keer bijeen, met de vraag hoe men individueel
stond in deze pandemiefase en of men bereid was met beperkende maatregelen enig
groepsgezoek mét gids toch weer mogelijk te maken. De 8 aanwezige gidsen waren hiertoe
bereid, mits dit van overheidswege zou worden toegestaan. Met enkele kleine groepen is
“geoefend” maar er waren toch problemen met het afstand houden in een groep en het
spreekbereik bij het dragen van een mondmasker of scherm.
Daarna werden sinds oktober 2020 geen groepsboekingen meer gedaan en in de loop van het
jaar was het museum vanwege een nieuwe lockdown wederom geheel gesloten. Het
Gidsengilde was in het algemeen zeer voorzichtig en terughoudend, mede gelet op de relatief
hoge leeftijdssamenstelling van de groep.
De bezoekersgroepen kenden – evenals in voorgaande jaren – een brede verscheidenheid.
Variërend van familiebijeenkomsten tot professionele vakgerichte excursies door
onderwijsinstellingen.
Het publiek dat een rondleiding met gids wil, is in het algemeen geïnteresseerd in
geschiedenis, cultuur, landschap en bouwkunst. Vooral de leefwijze en de achtergronden van
de oorspronkelijke bewoners, de Kruisheren en hun Orde, blijft boeien en verwonderen…….
omdat het zo anders is dan hoe de wereld van vandaag er uit ziet.
In het jaar 2020 is de groep gidsen niet veranderd. Er zijn geen nieuwe gidsen in opleiding
genomen maar er zijn – ondanks de coronacrisis met alle beperkende gevolgen – ook geen
gidsen met dit vrijwilligerswerk gestopt. In totaal zijn er 14 gidsen lid van het Gilde en
werkzaam voor het Museum-Klooster. Enkele leden zijn onderdeel van de werkgroep van
kindergidsen, die zich speciaal op de basisscholen richt. In dit onderdeel is er groeiende
belangstelling, maar ook hier sloeg de Coronacrisis toe en konden door de algehele lockdown
van alle basisscholen en middelbare scholen vanaf half maart geen nieuwe groepen worden
verwelkomd.
Tijdens het bijzondere Coronajaar 2020 zijn vanaf maart geleidelijk alle evenementen
“verdampt” en verschoven naar een volgend kalenderjaar. Het Gidsengilde kon hier haar
jaarlijkse bijdragen niet meer leveren.
WERKGROEP KLOOSTERCAFÉ ‘DE REFTER’ & CONGIERGE
De werkgroep bestaat uit: Daniëlle Suelmann-Smedes (coördinator), Bernard Tiben
(conciërge), Anneke Stenneberg, Irene Vernes, Reina Lindeman en Finus Kemkers.
De conciërge was wekelijks 3 uur aanwezig voor o.a. schoonmaakwerkzaamheden en
afvalverwerking.
De medewerkers van de refter waren alleen aanwezig tijdens openingen en op afspraak.
Lotte Zijnge heeft afscheid genomen ivm andere werkzaamheden.
WERKGROEP KLOOSTERRECEPTIE & KLOOSTERWINKEL
De werkgroep bestaat uit: Daniëlle Suelmann-Smedes (coördinator), Erik Wubs, Jurrian
Tanke (vast contract), Sonia Zebihi, Sohyl Zebihi, Vera Hoijtingh, Daisy Bruggeman en
Alyssa Bruining (oproepkrachten).
Gea Akker, stagiaire (oktober 2020 – december 2020), Drenthe college, travel, leisure en
hospitality.
Agnes Brakels, Lubbers, Petra Rass, Bianca Hemminga, Gerda Wierenga, Marinus
Krijgsveld, Wolter Twickler (vrijwilligers), Manon Heijne (re-integratie). Er is in oktober
afscheid genomen van Lotte Zijnge.
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Het receptieteam heeft dit jaar een keer een werkoverleg gehad. Vanwege de
coronamaatregelen is er veel contact geweest via de mail in de vorm van Powerpoint en
interne memo’s.
Een aantal vrijwilligers is vanwege het feit dat ze in een risicogroep vallen, na maart 2020 niet
meer werkzaam geweest in het gebouw.
De winkel is aangevuld met verschillende souvenirs en nieuwe boeken. De bieren, speciaal
voor MKTA gebrouwen door Brouwerij Westerwolde, zijn aangevuld met 3 nieuwe soorten.
In verband met Coronamaatregelen is bij de ingang een zuil met desinfectiemiddel geplaatst,
zijn de balies voorzien van spatschermen en is de gehele routing in het gebouw aangepast.
WERKGROEP KRUIDENTUIN
De werkgroep bestaat uit: Nico Rookmaker (coördinator), Wim Ankum, Eveline Ipenburg,
Geja Kaman, Jurrie Kaman, Nathalie Kriek, Janneke Meijer, Herman de Vegt, Gerda
Vuurboom, Hessel Westerbeek en Anja Ezinga.
Door de lockdown ontkwam ook het Museum Klooster er niet aan om haar deuren half maart
te sluiten voor bezoekers. Daardoor was ook de kruidentuin niet toegankelijk. Maar de
tuingroep heeft de tuin niet onbeheerd gelaten. Aanvankelijk met maximaal twee personen
tegelijk werd regelmatig gewied, geharkt en geplant. Zo is het ons gelukt om de tuin netjes te
houden. Op 30 mei kwam de hele tuingroep voor het eerst weer als geheel bij elkaar. De rest
van het seizoen hebben we steeds, met in acht neming van de 1,5 meter-maatregel, in de tuin
kunnen werken. Wat niet moeilijk was omdat de tuin groot genoeg is om steeds ruime afstand
in acht te houden.
Gelukkig gingen de deuren op 3 juni voor het publiek weer open en kon iedereen sindsdien
weer genieten van het museum en van de kruidentuin. Helaas konden er, behalve de
plantenverkoop, geen verdere activiteiten in de tuin worden georganiseerd.
Voor het derde jaar op rij was er ook dit jaar weer een periode van enkele weken van
uitzonderlijk droog en warm weer. Dat was overigens niet altijd even erg, want sommige
planten hadden het daardoor juist extra naar hun zin, zoals bijvoorbeeld de vijg (Ficus carica),
die dit jaar uitzonderlijk veel vruchten heeft gedragen die ook allemaal zijn afgerijpt wat heel
bijzonder is.
Aan het begin van de adventstijd zijn er in Galerie I zoals elk jaar weer twee kerststallen met
objecten uit de collectie ingericht.
Verder zijn er elf bijdragen geschreven voor de rubriek kruidentuin actueel van de website
van het Museum Klooster. Tenslotte is er een boekje over de geschiedenis van de tuin
geschreven dat aan het eind van het jaar werd uitgegeven.
WERKGROEP TECHNISCHE DIENST
De werkgroep bestaat uit: Guus Stijntjes en Wim Venema.
De beide heren pleegden onderhoudswerkzaamheden in en rondom het Klooster. Ze hadden
ook ondersteunende functies bij het opbouwen en afbreken van exposities en organiseerden in
voorkomende gevallen transporten. Voor het VR project heeft de technische dienst alle VR
meubels en technische apparatuur keurig bekabeld en aangesloten. Daarnaast regelt de
werkgroep de Kerstbomen etc.
In 2020 nam MKTA deel aan Orange The World, waarbij het museum geheel oranje werd
verlicht. Ook dit werd verzorgd door de TD.
STAGELEERPLEKKEN
De stageleerplek werd opgevuld door Gea Akker, stagiaire (oktober 2020 – december 2020),
Drenthe College, travel, leisure en hospitality.
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VEILIGHEIDSZORG EN FACILITAIR
Aan de strenge eisen verbonden aan een adequate veiligheidszorg werd in het verslagjaar
voldaan. De inrichting van de brandmelding- en alarminstallaties werd conform wettelijke
regelingen onderhouden. De maandelijkse controles Opgeleid Persoon en de jaarlijkse
onderhoudscontrole op het gebied van inbraak- en brandalarm werden door Venema
Communicatie te Gieten, uitgevoerd.
Liftkeuringen en de jaarlijkse inspectie bliksembeveiliging en veiligheidsaarding werden
conform meetmethode uit de NEN 1014 en NEN 3140 uitgevoerd.
Hazenberg schoonmaakbedrijf verzorgde, zoals al jaren, dagelijks de
schoonmaakwerkzaamheden ter onderhoud van alle museumvertrekken.
Het camerasysteem is vernieuwd en aangevuld met meer camera’s door Harwig
Installatietechniek uit Emmen.
CORONAMAATREGELEN
In het kader van Coronamaatregelen is er in 2020 een speciale routing door het gebouw
gemaakt, is er een reserveringssysteem gemaakt, is er extra schoongemaakt, hebben alle
werkplekken speciale schermen gekregen, zijn deuren allemaal opengezet tijdens
openingstijden, is er goed geventileerd, lagen op verschillende punten in het gebouw
hygienedoekjes en -pompjes, etc. Bezoekers konden alleen een bezoek brengen aan MKTA
d.m.v. een reservering via onze website of een telefonisch afspraak.
Protocol en maatregelen Corona
Voor een veilig en aangenaam museumbezoek houdt Museum Klooster Ter Apel zich aan de
regels van het RIVM en het protocol van de Museumvereniging. Hieronder puntsgewijs de
regels die we hebben gepubliceerd en gehandhaafd.
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Mondkapje
Het is voor iedereen boven de 13 jaar verplicht om binnen een mondkapje te dragen.
1,5 meter afstand
Wij beschikken over 600 vierkante meter publieksruimte. We houden rekening met
1,5 meter afstand en één bezoeker of gezelschap per 10 vierkante meter
vloeroppervlak.
Route
We werken met een eenrichtingsverkeerroute door het museum.
Handen ontsmetten
Medewerkers achter plexiglasscherm
Extra schoonmaakrondes
We zorgen voor extra schoonmaakrondes. De plekken met veel contact, zoals
pinautomaat, lift en leuningen worden extra gereinigd. Alle deuren worden zoveel
mogelijk opengezet. Er is zeep en desinfecterende handgel beschikbaar.
Lift en toiletten
De lift is toegankelijk voor 1 persoon per keer of voor bezoekers die samen een
huishouden delen. Dit geldt ook voor de toiletruimten. Er is volop gelegenheid om de
handen te ontsmetten. De toiletten worden zeer intensief schoongemaakt en bezoekers
kunnen het toilet zelf voor en na gebruik ook nog ontsmetten.
Aankopen museumwinkel
Aankopen uit de museumwinkel dienen zoveel mogelijk betaald te worden met pin en
indien mogelijk, voorafgaand aan het museumbezoek (of na 16.00 uur).
Foto's en video's maken
Het maken van foto’s en video opnames in het museum is voorlopig helaas niet
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▪

toegestaan, dit om een goede doorloop van bezoekers te houden. Buiten mogen wel
foto’s worden gemaakt. Voor trouwreportages of andere fotoreportages kan contact
worden opgenomen met de receptie. Deze reportages kunnen plaatsvinden buiten de
bezoekerstijden om.
Museumcafé
Het museumcafé is gesloten.

V DE STATISTIEKEN
BEZOEKERS, OPENINGSTIJDEN EN TOEGANGSPRIJZEN
In het verslagjaar konden wij in totaal, ondanks de drie periodes dat we verplicht gesloten
waren, 11.623 bezoekers verwelkomen in MKTA en in de Spieker 3.757 bezoekers. In 2019
bezochten 25.646 mensen MKTA en 8.407 personen de Spieker.
De herkomst van de bezoekers was als volgt:
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Noord-Nederland: Drenthe, Friesland en Groningen
Midden-Nederland: Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht
Zuid-Nederland: Limburg, Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland

Overig: België, Denemarken, Polen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika,
Zuid-Afrika en Zwitserland
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OPENINGSTIJDEN
De openingstijden van Museum Klooster Ter Apel zijn in het verslagjaar na de eerste
lockdown steeds aangepast. De reguliere openingstijden tot de eerste lockdown waren dinsdag
tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestdagen van 13.00 tot 17.00 uur.
Na de eerste lockdown waren we alleen ’s middags geopend en alleen op afspraak volgens
reserveringssysteem.
ONLINE BEZOEKERS 2020
REGULIERE WEBSITE (kloosterterapel.nl)
In 2020 verwelkomden we 40.044 unieke bezoekers op de site. Dat is een daling van zo’n
10% ten opzichte van 2019. In totaal werden 128.199 pagina’s bekeken. Dagelijks waren er
gemiddeld 109 bezoeken en werden 351 pagina’s bekeken. Bezoekers verbleven gemiddeld
1:49 minuten op de website. Met name in de zomer was het sitebezoek relatief hoog, toen het
museum weer opende na de eerste lockdown.
De tien meest bezochte pagina’s (met uitzondering van de homepage): 1. Exposities (13.688),
2. Heden (3D-plattegrond, 11.553 paginaweergaves), 3. Corona (10.957), 4. Kruidentuin
Actueel (6.487), 5. Toegangsprijzen (4.334), 6. Openingstijden (3.915), 7. Evenementen
(3.828), 8. Historie van Klooster Ter Apel (1.985), 9. Bier (1.485) en 10. Trouwen (1.024).
De vijf meest bezochte subpagina’s met actuele informatie (expositie, evenement of
nieuwsbericht): 1. Expositie “Russische Iconen - De collectie Wilbers” (1.031), 2. Expositie
“Een licht van stilte” (771), 3. Expositie “Een man van kleur” (752), 4. Nieuwsbericht
“Klooster Ter Apel in VR” (685) en 5. Expositie “Zie mij” (510).
De Duitstalige informatiepagina werd 1.447 keer bezocht, de Engelstalige 342 keer.
De bezoekers waren afkomstig uit 91 landen. De Top 5: 1. Nederland (85%), 2. Duitsland
(5%), 3. België (3%), 4. Verenigde Staten (2%) en 5. Frankrijk (1%).
58% van de bezoekers kwam binnen via een zoekmachine. Er werden 701 verschillende
zoekopdrachten gebruikt. De meest gebruikte zoekwoorden/-combinaties:
1. klooster ter apel, 2. museum klooster ter apel, 3. ter apel klooster, 4. klooster ter apel
bezoeken, 5. kloostermuseum ter apel, 6. museum ter apel, 7. ter apel, 8. klooster ter apel
trouwen, 9. klooster ter apel bier en 10. klooster ter apel expositie.
32% van de bezoekers typte het webadres rechtstreeks in de browser in, 5% klikte een link
aan op een van de 299 verwijzende sites, waaronder visitgroningen.nl, mariabode.nl,
westerwoldeactueel.nl, westerwolde.groningen.nl, barkhoorn.nl, helmantel.nl, roompot.nl,
wikipedia.org, bijbelsmuseum.nl, herbergsellingen.nl, museumtv.nl en dagjeweg.nl.
Social media
5% van alle webbezoeken kwam binnen via een verwijzing op de social media, met name
Facebook (facebook.com/kloosterterapel), Twitter (twitter.com/kloosterterapel) en Instagram
(instagram.com/kloosterterapel). Museum Klooster Ter Apel had op 31 december 2020 2.483
likes op Facebook. Op Twitter werden we door 1.010 accounts gevolgd en op Instagram door
710.
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SUBSIDIENTEN EN SPONSOREN
In 2020 ontvingen wij van de provincie Groningen een subsidie van € 112.500 en een
aanvullende extra coronasubsidie van € 40.640,De gemeente Westerwolde handhaafde het subsidiebedrag in 2019 van € 61.000, De medewerking van de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders
bij verschillende projecten van MKTA in het verslagjaar werd zeer gewaardeerd.
OVERIGE SUBSIDIËTEN EN SPONSOREN
Het VR project werd mede mogelijk gemaakt door financiele bijdrages van: de provincie
Groningen, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Rabobank Fonds, het
VSB fonds, het Scholten-Kammingafonds, de Stichting Gebroeders Hessefonds en de
Emmaplein Foundation.
Museum Klooster Ter Apel is alle subsidiënten en sponsoren zeer erkentelijk voor hun
(financiële) bijdragen in het verslagjaar.

Colofon
Het jaar 2020 in Klooster Ter Apel
MET BIJDRAGEN VAN
Margriet van Klinken (eindredactie)
Ton Kuper
Nico Rookmaker
Hillebert Siemensma
Daniëlle Suelmann-Smedes
Bas Sijpkes
VORMGEVING EN DRUKWERK
Publicom Vormgevers en Drukkers, Stadskanaal
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Museum Klooster Ter Apel

Boslaan 3-5
Postbus 139, NL-9560 AC Ter Apel
Tel. (+31) (0) 599 581370
info@kloosterterapel.nl
www.kloosterterapel.nl

Tekening Reinoud Bekkema

Volg ons op:

