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Het Klooster Ter Apel
in Virtual Reality
Terug naar het jaar 1520

1. Achtergrond
De geschiedenis van Westerwolde
Westerwolde heeft een bijzondere sociaal culturele geschiedenis. Vanaf de prehistorie tot
ongeveer rond het jaar nul is de streek Westerwolde in het Oostelijkste deel van de
Provincie Groningen bewoond. Daarna is er een tijdlang weinig van bewoning terug te
vinden en vanaf ongeveer 600 na Christus zijn er weer sporen van bewoning. Westerwolde is
in deze tijd door de insluiting door Veen een lange tijd een sterk geïsoleerde streek. Het ligt
als een wig in het grootste moerasgebied van West-Europa: het Bourtangerveen.
De christianisering of ook wel kertsening van Groningen vindt ook na deze periode plaats.
Het christendom wordt tussen ca. 730 en 1300 geleidelijk verspreid onder de Friezen, die
dan ook de huidige provincie Groningen bewonen. Tot die tijd hebben die hun eigen oude
religie (vooral de Germaanse mythologie). Deze kerstening begon in de 7e eeuw.
Missionarissen van Angelsaksische origine propageren als eerste hun christelijke
opvattingen. De kerstening wordt gesteund door de Frankische macht. Zowel de Frankische
leiders als de christelijke kerk hebben baat bij samenwerking. Eerstgenoemden gebruiken de
kerk om hun eigen gezag uit te breiden, terwijl de kerk zonder steun van het wereldlijk gezag
nauwelijks overredingskracht heeft bij de plaatselijke bevolking.
Westerwolde behoorde in de Middeleeuwen tot het stamhertogdom Saksen, aan de andere
kant van het veengebied. De streek was aanvankelijk in leen bij de Abdij van Corvey (nabij
Höxter) van waaruit de kerstening van het gebied werd opgezet. Dit klooster had een
nevenvestiging in Meppen, die hier een centrale rol in speelde. Vanuit Duits perspectief lag
Westerwolde ten westen van de haar leidende wereld, vandaar “Westerwolde”. De Duitse
invloed in dit gebied dus altijd zeer groot geweest en is dat eigenlijk nog steeds.
Het Klooster in Apell (Ter Apel)
In 1464 schonk Jacobus Wiltingh, pastoor in Garrelsweer en vicaris in Loppersum, zijn
nederzetting Apell aan de Orde van het Heilig Kruis (Ordo Sancte Crucis) onder voorwaarde
dat op deze plek een klooster zou verrijzen. In 1465 kwam het Generaal Kapittel van de
Kruisheren bijeen in B-Hoei aan de Maas. Het ordebestuur van dit klooster accepteerde
Appel als een Godsgeschenk. Het benoemde het Kruisherenklooster Sint Gertrudis in DBentlage aan de Eems bij Rheine tot moederklooster. Vanuit hier werden vier Priesters en
enkele lekenbroeders naar Apell gestuurd. Zo ontstond een nieuw klooster in de landstreek
Westerwolde dat de naam Domus, Novae, Lucis kreeg.
In de tweede helft van de Middeleeuwen was Westerwolde in leen bij het geslacht Addinga
dat zijn land was kwijtgeraakt door het oprukken van de Dollard. Zij bouwden het slot te
Wedde en voerden een hardvochtig bewind. De bevolking van Westerwolde kwam daar in
de 15e eeuw tegen in opstand. In 1530 kwam het gebied in handen van de Hertog van Gelre,
die het in leen gaf Berend van Hackfort, maar al in 1536 werd het na een slag bij Heiligerlee
veroverd door de troepen van Keizer Karel V's Friese stadhouder Schenk van Toutenburg. Als
beloning schonk Karel V Westerwolde als persoonlijk leengoed aan de stadhouder, wiens
nakomelingen het in 1561 doorverkochten aan stadhouder Jan van Ligne, graaf van
Aremberg.

In deze periode waren 34 kloosters van een achttal verschillende Kloosterorden bepalend
voor de inrichting en ontwikkeling van de Provincie Groningen. Zij legden het fundament van
het landschap dat voor ons vandaag zo bekend is. Het Kruisheren Klooster in Ter Apel, het
enige uit deze periode perfect bewaarde klooster in de Provincie, vormde in deze jaren het
spirituele rustpunt aan de zuidkant van het Westerwoldse land. Het is de gespannen periode
rond 1500 en op deze plek in Oost Groningen waar ons verhaal zich afspeelt. De Addinga’s
proberen de Westerwolders op hardhandige wijze te onderdrukken en het Klooster is een
veilige plaats in een onstuimige tijd. Het verhaal laat op een soort microniveau zien hoe het
leven op het Groningse platteland eruitzag en hoe we de rol van de kruisheren daarin
moeten plaatsen.
Een klooster dat, zoals vele andere kloosters in Groningen, voor de ontwikkeling van NoordNederland in deze periode belangrijk moet zijn geweest. Het huidige uniek bewaard
gebleven Middeleeuwse Klooster van Ter Apel (Unesco erfgoed) vertelt het verhaal van
Westerwolde en het verhaal van Groningen. Over kerk en macht. Maar naast deze zuivere
historische invalshoek is er ook een menskundige/maatschappelijke invalshoek. Een
invalshoek die ons ook over het menszijn van vandaag zelfs nog veel kan leren.
De sociaal, culturele en maatschappelijke situatie van de Provincie en in dit geval meer
specifiek Oost Groningen vindt haar fundament in de hiervoor beschreven geschiedenis. De
geschiedenis die zich openbaart via cultuurhistorische objecten en getuigt via de verhalen
geeft een beter te begrijpen en doorvoelen verklaring van de wereld waarin we vandaag
leven.
Het bijzondere van het Klooster in Ter Apel is dat het nog ongelofelijk goed in takt is. Zodra
we het klooster instappen maken we een soort tijdreis naar de middeleeuwen. Het heeft het
potentieel om ons in contact te brengen met Kruisheren die in contemplatie en volgens
duidelijke regels samenleven. Die vanuit hun standpunt in hun tijd oprecht proberen goed te
doen voor een wereld die buiten de muren van het klooster rauw is en onberekenbaar.
Hoe zouden deze kruisheren vanuit hun tijd tegen ons huidige leven aankijken? En op welke
wijze vormen de Kloosters in Groningen en breder, het religieuze leven, de grondslag voor
huidige cultuur en het Westerwoldse en Groninger cultureel erfgoed? Hoe waren de
economische macht en de geestelijke macht in die tijd georganiseerd en hoe was hun
onderlinge verhouding? En hoe is dat vandaag? Kan het Kloosterleven en de ambitie van de
Kloosterlingen ons over het leven van vandaag opnieuw iets vertellen?

2. Museumbezoek 2.0
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 toekomstige 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 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 bezoek je niet alleen het klooster zoals het nu is maar bezoek
je ook echt Westerwolde 500 jaar geleden, het jaar 1520.
De kruisheren zelf zijn met het land bezig en met spiritualiteit. Maar er komen ook veel
mensen langs. Bijvoorbeeld pelgrims op doortocht. Het klooster fungeert als een soort
herberg anex ziekenhuis. Via de pelgrims komt veel informatie mee en 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
Pelgrims in de VR-omgeving. De pelgrims vertellen over hun tocht door Westerwolde. We
ontmoeten ook Pelgrims die bij de Kloosters in Groningen van de andere Kloosterorden zijn
geweest. Zo leren wij meer over de Augustijnen, de Benedictijnen, de Franciscanen etc. 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.

Door gebruik te maken van Virtuality Reality, augmented reality en duidelijke verhaallijnen die zich afspelen in
de omgeving waar deze ook worden getoond (in en om het klooster) koppelen we de fysieke wereld en de
virtuele wereld maar ook het heden en het verleden.

Door VR te plaatsen in een omgeving die eigenlijk al middeleeuws is beginnen voor de
bezoekers tijd en werkelijkheid door elkaar te lopen. Wanneer we in een ruimte in het
klooster een VR-bril opzetten zitten we in eerste instantie nog steeds in diezelfde ruimte.
We zien ook nog steeds diezelfde ruimte, maar we kunnen wel zeggen en zien dat we in
1520 zijn. Er komt bijvoorbeeld ineens een pelgrim binnenwandelen die met ons een
gesprek aangaat en een verhaal verteld over zijn reis vanuit het Noorden van Oost
Groningen door Westerwolde naar Apell. Ook blijken een aantal zaken, waaronder het
uitzicht, wezenlijk anders te zijn. Het afzetten van de bril en terugkomen in de huidige tijd
wordt daarom net zo’n opmerkelijke beleving en ervaring voor de bezoekers, als het
opzetten ervan.
Doordat een deel van de VR-omgeving ook aangeboden wordt via het internet zal het
mogelijk worden het Klooster Ter Apel ook vanaf een afstand te bezoeken. Dit kan dienen als
onderdeel van en verrijking van het geschiedenisonderwijs op de basisscholen in Nederland.
Hiertoe wordt contact gelegd met educatieve uitgevers en koepelorganisaties. Het verrijken
van het mediale onderwijsaanbod is daarbij uiteraard het primaire doel. Als bijkomstigheid
zal de bekendheid over en de mogelijkheid van het Klooster in Ter Apel tevens worden
vergroot.

Klooster Ter Apel
• Het verhaal van Groningen – van Westerwolde – van het Klooster
• Kloosteromgeving volledig in 3D vormgegeven
• Te ervaren via augmented reality, digitaal decor en educatief
filmavontuur
• Tijd doorkruisende thema: Verbinding – Spiritualiteit, contact tussen
mensen en zorg voor elkaar
• Het verhaal…

Het educatieve- bezoekersprogramma puntsgewijs
-

-

-

-

-

-

Met je smarthone kan je in en buiten het klooster op vaste punten via augmented reality om je heen kijken
in het verleden. We zien mensen en dieren lopen etc. Er kan een game worden gespeeld. De zogenoemde
“kloosterenclave” is op een fotorealistisch niveau in 1520 nagebouwd op grond van de beschikbare
historische gegevens en vergelijkbare objecten. Zo is dus ook de watermolen, het poortgebouw, het baken braadhuis en gastenverblijf weer te zien als in levensecht;
In een ziekenzaal zijn ramen. Als je hierdoorheen naar buiten kijkt zie je het uitzicht van 500 jaar geleden;
Via enkele VR brillen kan je een 360 graden ‘rondleiding” krijgen in en om het klooster in de
middeleeuwen. Dit is een 360 graden film in één take van ongeveer 4 minuten waarin een Kruisheer een
deel van het verhaal verteld. De rondleiding begint op de plaats waar de VR bril ligt en terwijl de bezoeker
op zijn plaats blijft volgt een virtuele wandeling met een kruisheer door de kloostergang en/of door de
deur naar buiten.
Voor de kinderen (schoolklassen bovenbouw basisonderwijs en onderbouw middelbaar onderwijs) is er
een educatieve speelfilm van 20 minuten over het Klooster Ter Apel. Het betreft een verfilming van een
avontuur van jongeren die Westerwolde bezoeken in een tijdreis in 1520 terecht komen. Zie de trailerfilm
voor een kleine impressie van de speelfilm. Deze educatieve speelfilm kan landelijk worden gebruikt
bijvoorbeeld als voorbereiding op een bezoek aan het Klooster Ter Apel of voor algemene
onderwijsdoelen;
Kinderklassen die binnenkomen verkleden zich op dezelfde manier als de kinderen in de film. Een klas die
eerst de film heeft gezien krijgt in zijn wandeling door het “decor” van het Klooster onder begeleiding van
de educatief medewerker allerlei terug verwijzingen naar zaken die in de film zijn getoond.
Een rode draad in het verhaal is contemplatie en rust. Dit kan in de vorm van leuke oefeningen naar voren
komen. Bijvoorbeeld “zie je gedachten” en “voer in gedachten een gesprek”. Reflectie op de eigen
gedachten “zie je dat je denkt”.
In de VR-omgeving ontmoet je behalve Kruisheren ook Pelgrims. Deze komen het Klooster
binnenwandelen en vertellen over hun ervaringen tijdens hun tocht. Zo ervaar je als bezoeker hoe de
kruisheren aan hun informatie kwamen. Je krijgt informatie over hun reis door Westerwolde, de onrust in
de streek, en hun ontmoetingen met andere Kloosterorden in de Provincie Groningen en de activiteiten
van deze Kloosterorden;
De taal die gesproken wordt, is niet het hedendaagse Nederlands maar waar mogelijk vermengd met
Middeleeuwse woorden. Doel is dat de taal verstaanbaar blijft maar dat we ons als bezoekers tegelijk
bewust worden van de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Één en ander zal in overleg met
taalkundigen worden vormgegeven;
Delen van het educatieve programma zijn via internet en de website van het Klooster toegankelijk voor het
Basisonderwijs. Zo kan het materiaal worden gebruikt door leerkrachten ter ondersteuning van het
geschiedenisonderwijs over de Middeleeuwen. Dit versterkt niet alleen de levendigheid van het onderwijs
maar ook de landelijke bekendheid van het Klooster Ter Apel. Er zal voor de implementatie contact
worden gezocht met educatieve uitgevers.

Educatieve speelfilm
Op de camping in Sellingen arriveren jonge hippe ouders met hun twee kinderen, een jongen en een meisje van 12 en 14 jaar. De vader is
een technisch gedreven persoon die zich vooral bezighoudt met de acculading van de auto. De kinderen zitten op hun iPhone. De moeder is
naarstig op zoek naar verbinding in de vorm van spirituele oefeningen.’s Nachts als ieder in z’n tentje ligt klinkt in de verte heel zacht het
geluid van gregoriaans gezang. De kinderen sluipen hun tent uit op zoek naar de oorsprong van het geluid. Dolend door de mist langs de
Ruiten Aa raken ze de weg kwijt en blijken uiteindelijk in het jaar 1520 te zijn beland. Vermoeid arriveren ze bij het Klooster om daar
opgevangen te worden.

3. Uitvoering
Het project zal worden uitgevoerd door de Stichting Museum Klooster Ter Apel. De Stichting
werkt hiervoor samen met Jules Media (www.julesmedia.nl) gespecialiseerd in het
ontwikkelen van educatieve media.
Gefaseerde uitvoering
De uitvoering van het project loopt van 1 oktober 2019 tot 31 december 2020 en doorloopt
de volgende fasen:
1.
2.
3.
4.

Opzetten samenwerking en projectorganisatie (werkgroepen)
Historisch onderzoek (inventarisatie bestaande kennis)
Ontwerp van het programma
Ontwikkeling
a. Ontwikkeling VR-omgeving van de Kloosterenclave
b. Ontwikkeling van een game die draait in de VR omgeving
c. Ontwikkelen content educatief programma
d. Opname en montage van korte educatieve speelfilm
5. Installatie, afronding en opening.
Samenwerking met belanghebbende partijen
In dit project wordt een nieuw en innovatief educatief- bezoekersprogramma ontwikkeld dat
een rechtstreekse link heeft naar de promotie van het gebied en de economische
ontwikkeling van het gebied en het toerisme. Daarom wordt de samenwerking gezocht met
belanghebbende partijen.
Samenwerking deskundigen
Voor een goede en verantwoordde vormgeving van de inhoud van het project wordt de
samenwerking gezocht met deskundigen en wetenschappers. Denk hierbij aan
landschapshistorici met kennis over Westerwolde, taalkundigen met kennis van het
Middelnederlands of meer specifiek het dialect dat in Oostelijk Groningen werd gesproken.
Samenwerking vrijwilligers
De vrijwilligers werkzaam voor het Museum Klooster Ter Apel spelen een belangrijke rol in
de totstandkoming van het project en worden dan ook nadrukkelijk en intensief betrokken
bij de vormgeving van het project. Zo kan het resultaat uiteindelijk ook goed aansluiten bij
hun rol als bijvoorbeeld rondleider. Daarnaast wordt bijvoorbeeld bij de vormgeving van het
Klooster in de Middeleeuwen samengewerkt met ervaren Historical Reenactors.

