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Klooster Ter Apel in 1520
Wie een reis terug in de tijd wil maken, kan vanaf eind
2020 terecht in Museum Klooster Ter Apel.
Want wat is er spannender dan in een andere wereld te
belanden, bijvoorbeeld de wereld van 500 jaar geleden. De
omgeving te zien veranderen en de bewoners van 1520 en
hun klooster als het ware uit hun as te zien herrijzen.
Natuurlijk, het middeleeuwse Kruisherenklooster staat er

Virtual reality
Vroeger kwamen tijdmachines
voor in stripboeken over Kuifje,
Suske en Wiske en Donald Duck
of in fantasy films. Anno 2020
stap je niet zozeer in een machine
maar zet je een VR (virtual reality)-bril op. Daardoor wordt een
moment in de geschiedenis van
het klooster en haar directe omge-

gelukkig nog, in het prachtige Westerwolde. Het is een van
de best bewaarde Middeleeuwse plattelandskloosters van
Europa. Het kloostercomplex behoort niet voor niets tot
UNESCO ‘top 100’ monument. Maar misschien mist er voor
de liefhebber nog een extra dimensie: het gevoel dat je bij je
bezoek in een soort tijdmachine ben gestapt en dat je de
bewoners van weleer letterlijk over de drempel ziet komen.

ving (de Kloosterenclave) via
virtual reality (VR) natuurgetrouw
vormgegeven en is vervolgens
door bezoekers op allerlei manieren toegankelijk zowel in het
klooster zelf als daarbuiten. Zo
bezoek je niet alleen het klooster
zoals het nu is maar ook het
Westerwolde van 500 jaar geleden,
het jaar 1520. Kortom, bij het

toekomstige bezoek aan het
klooster wordt de bezoeker meegenomen in een verhaal naar het
verleden maar ook naar een
andere atmosfeer.
Herberg en ziekenhuis
Dat Westerwolde van 500 jaar
geleden was anders dan hoe wij
het nu kennen. De kruisheren

leefden volgens duidelijke regels
en probeerden goed te doen in een
wereld die buiten de muren van
het klooster rauw was en onberekenbaar. Zelf zijn ze 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 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.
Oerlandschap
Bezoekers ontmoeten in de
VR-omgeving zowel mensen die
werken en leven rondom het
klooster als pelgrims. Die pelgrims
vertellen over hun tocht door
Westerwolde. Ook zijn er ontmoetingen met pelgrims die bij andere
kloosterorden zijn geweest. Zo
leert de bezoeker meer over de
Augustijnen, de Benedictijnen, de
Franciscanen et cetera. Er ontvouwt zich een raamvertelling die
zich laat beschrijven als een
modern vormgegeven variant van
de Canterbury Tales. Dit alles
voltrekt zich op het terrein van de
middeleeuwse kloosterenclave
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tegen het decor van het oerlandschap van Westerwolde zoals dat
er in 1520 ongeveer uit moet
hebben gezien.
Prior
Wanneer de VR-bril in het Kapittel in het klooster wordt opgezet
zit of staat de bezoeker in eerste
instantie nog steeds in diezelfde
ruimte. Zijmuur, plafond, vloer en
ramen zijn gelijk gebleven. Alleen
de twee kopse muren in de ruimte
zijn zoals het er 500 jaar geleden
moet hebben uitgezien. Aan het
haardvuur zit de prior van het
Kruisherenklooster in gesprek met

de abt van een andere kloosterorde. Wij kunnen als toeschouwers
een stuk van dit gesprek volgen.
De verschillen maar juist ook de
overeenkomsten maken dat bij het
afzetten van de bril en terugkomen in de huidige tijd net zo’n
opmerkelijke beleving en ervaring
voor de bezoekers wordt, als het
opzetten ervan.
Edelvrouw
Met een andere VR-bril belanden
wij midden op de kloosterenclave
en zien en ‘spreken’ wij een edelvrouw op doorreis. Zij vertelt ons
over haar eigen leven als

De geschiedenis van Westerwolde en het klooster in kort bestek
Westerwolde, in het zuidoostelijk
deel van de provincie Groningen, is
lange tijd geïsoleerd gebied geweest.
Het lag als een wig in het grootste
moerasgebied van West-Europa: het
Bourtangerveen. De kerstening
begon in de 7e eeuw door missionarissen van Angelsaksische origine.
Westerwolde behoorde in de Middeleeuwen tot het stamhertogdom
Saksen, aan de andere kant van het
veengebied. Vanuit Duits perspectief
lag Westerwolde ten westen van de
haar leidende wereld, vandaar
‘Westerwolde’. De Duitse invloed in
dit gebied is altijd zeer groot geweest

en is dat eigenlijk nog steeds.
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. Het ordebestuur van
het Generaal Kapittel van de Kruisheren accepteerde Apell als een
Godsgeschenk. Het benoemde het
Kruisherenklooster Sint Gertrudis in
Bentlage, aan de Eems bij Rheine, tot
moederklooster. Vanuit hier werden
vier priesters en enkele lekenbroeders naar Apell gestuurd. Zo ont-

stond 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 de 16e eeuw 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 Kruisherenklooster 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.
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Groningse Edelvrouw maar ook
over de intriges op het Westerwoldse platteland met de familie
Addinga.
Taal
De taal die gesproken wordt, is
niet het hedendaagse Nederlands
maar was 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. Eén en ander zal in overleg
met taalkundigen worden vormgegeven.
Mediale onderwijsaanbod
Doordat een deel van de VR-omgeving wordt aangeboden 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.
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 samenwerking gezocht
met belanghebbende partijen.
Samenwerking deskundigen
Voor een goede en verantwoorde
vormgeving van de inhoud van
het project wordt samengewerkt
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 die werkzaam zijn
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.
Waarom heeft het museum dit
project ontwikkeld?
Directeur Margriet van Klinken:
‘We zijn dit project gestart omdat

een van de wensen was om de
historische kloosterenclave weer
goed te kunnen laten zien aan
bezoekers. Het was een heel groot
complex, waar nu alleen nog maar
een deel van het Convent-gebouw
van over is. Een van de mogelijkheden is om de hele enclave weer
fysiek te reconstrueren naar de
16e eeuw, maar dat heeft heel veel
consequenties. Daarom zijn we al
een paar jaar geleden gestart met
het project landschapsvisie,
waarin we samen met alle betrokken partijen in het gebied gezamenlijk een landschapsvisie voor
de enclave hebben gemaakt. Er is
nu een nieuwe stichting opgericht
die de uitvoering van de herinrichting kloosterenclave gaat
begeleiden. Hierdoor worden
onder andere de zichtlijnen,
grachten, plek watermolen et
cetera van de 16e eeuw weer
fysiek duidelijk gemaakt. Maar de
hele enclave terugbrengen was
geen optie. Daarom dus nu de
enclave digitaal weer teruggebracht naar de 16e eeuw en met
een educatieve insteek. We willen
uiteraard ook graag de collectie
helemaal online maken voor
publiek, dus digitalisering is echt
een onderdeel van het beleid.’
www.kloosterterapel.nl/nl/
virtualreality
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WoordWaark:
een interactieve taaldatabank
Erfgoedpartners en het Centrum voor
Groninger Taal en Cultuur (CGTC) zijn
nauwer gaan samenwerken: in deze
Erfgoednieuws een eerste bijdrage
van het CGTC.

In mei 2018 is het Centrum voor
Groninger Taal en Cultuur (CGTC)
gestart met het project WoordWaark. Het is een digitale, interactieve taaldatabank voor het Gronings. Samen met de Groninger
taalgemeenschap wordt in WoordWaark de rijkdom en variatie van
het Gronings in kaart gebracht. Op
deze manier ontstaat een dynamisch taalplatform, een levend
woordenboek waarin de ontwikkelingen in de streektaal op de
voet kunnen worden gevolgd.

Lokale variant
Om een goed beeld te krijgen van
hoe het Gronings in de regio
gebruikt wordt, is het onderzoek
afhankelijk van de inbreng van de
Groningers zelf. Op de website
kunnen mensen woorden aandragen voor de databank, of zelf
woorden inspreken in hun lokale
variant. Zo groeit de informatie in
WoordWaark van twee kanten en
daardoor wordt steeds beter het
gebruik van en de variatie in het
Gronings zichtbaar.
Digitale infrastructuur
WoordWaark is dus werk in
uitvoering; een project dat nooit
‘af’ is, een levend woordenboek.
Toch hebben de onderzoekers
natuurlijk wel omlijnde doelen.
Om zo’n taalgemeenschapsproject
ook echt goed te laten werken
moeten eerst zaken worden
klaargezet. Er moet een digitale
infrastructuur worden gebouwd
en die moet ook gedeeltelijk zijn
gevuld voordat een en ander goed
kan gaan functioneren. Dat gebeurt met een klein team van
onderzoekers en communicatiemedewerkers (Prof. dr. Goffe

Jensma, dr. Wilbert Heeringa, dr.
Anna Pot). Zij vullen de databank
met Groningse bronnen (denk aan
boeken, krantenartikelen, en
geluidsfragmenten), daarbij
geholpen door enthousiaste
vrijwilligers.
K. ter Laan en Siemon Reker
Zo is het team sinds het begin van
WoordWaark al druk bezig met het
digitaliseren van de beschikbare
Groningse woordenboeken en
woordenlijsten. De woordenboeken van K. ter Laan en Siemon
Reker zijn inmiddels klaar. Deze
woordenboeken zijn gescand en
omgezet naar bewerkbare tekst.
Dit gaat niet altijd foutloos, dus al
het materiaal moet handmatig
worden nagelopen en waar nodig
op scanfouten gecorrigeerd. Het
afgelopen jaar heeft een groep
vrijwilligers het Ter Laan woordenboek letter voor letter doorgespit. Nu dit klaar is, worden alle
correcties samengevoegd en
geïntegreerd in de databank.
Hedendaags Groningen
Behalve met het woordenboek, is
er ook een groepje vrijwilligers
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bezig met het digitaliseren van
materiaal uit het project ‘Vroag en
Antwoord’, voor sommigen misschien nog wel bekend van de
radiorubriek van Siemon Reker –
of misschien heeft u zelf meegedaan. De vragenlijsten over het
hedendaags Gronings uit de jaren
1980 en 2000 bieden een schat aan
informatie over de variatie in het
Gronings.
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1 Kollumerpompsters
2 Westerkwartiers
3 Stadsgronings

4 Hogelandsters
5 Oldambsters
6 Westerwolds

7 Veenkoloniaals
8 Noord-Drents
9 Nedersachsischedialekten

800 Groningstalige boeken in de
UB digitaliseren
Het volgende project dat op de rol
staat, is de digitalisering van alle
in het Gronings geschreven
boeken in de universiteitsbibliotheek, het zijn er 800. Ook hiervoor zijn de onderzoekers weer
afhankelijk van vrijwilligers, die
helpen met het corrigeren van
scanfouten in de tekst.
Uiteindelijk vindt al deze informatie een weg naar het ‘Corpus
geschreven Gronings’. Dit corpus
is doorzoekbaar en biedt de
gebruiker twee mogelijkheden.
Onderzoekers kunnen het gebruiken om taalvariatie te bestuderen
en het gebruik, de spelling en
betekenissen van woorden door de
tijd heen te onderzoeken. Zo is het
mogelijk om te observeren hoe het
Gronings door de tijd heen verandert. Het corpus kan echter ook
worden gebruikt om te laten zien
hoe bepaalde woorden in hun

context worden gebruikt. Voor
mensen die (beter) Gronings
willen leren zijn die voorbeeldzinnetjes vaak makkelijker en helderder dan omschrijvingen van
betekenissen, zoals in een traditioneel woordenboek.
Rekkelijk
Het CGTC probeert in WoordWaark rekkelijk met het Gronings
om te gaan en om de grenzen van
de taal niet zelf te bepalen maar
om dat over te laten aan de Groningers zelf: jong en oud, stad en
land. De onderzoekers zien streektaal in de eerste plaats als uitdrukking van de identiteit en de identiteitshonger van de inwoners van
Groningen.
Beluister voor meer uitleg daarover de podcast
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Tentoonstellingen en activiteiten

Nu de musea vanwege de coronacrisis gesloten zijn, is dit overzicht gevuld met verwijzingen
naar digitale presentaties. Deze
worden verzameld op de website
van Erfgoedpartners.
Mits de omstandigheden het
toelaten, openen sommige musea
vanaf 1 juni weer hun deuren. In
een volgend nummer van Erfgoednieuws hopen wij hier op
terug te komen.
Het MOW Bellingwolde
Als straks overal de deuren weer
opengaan, opent het MOW met de
tentoonstelling Vitamine K
Daarin staat kunst centraal die je
blij maakt, kunst waar je van
opknapt. Om de expositie mogelijk te maken doet het MOW een
beroep op kunstenaars in heel
Groningen en vlak daarbuiten.
Ben je beeldend kunstenaar en
werk je graag mee aan deze expositie, lees dan alles over deelname
op de speciale webpagina.
www.hetmow.nl/oproep-kunstenaars-vitamine-k

plaats van de nieuwe film:‘Verhildersum, het verhaal van een borg’.
Sindsdien wordt elke week een
nieuw verhaal over het landgoed
en wat er te zien is getoond; over
vroeger tijden en actuele gebeurtenissen. www.verhildersum.nl
Groninger Museum Groningen
De tentoonstelling ‘En tóch staat
de Martini – 75 jaar bevrijding in
Groningen’ in het Groninger
Museum was door de corona-crisis nog niet te zien maar kan nu
alvast virtueel worden bezocht.
Bezoekers krijgen een online
360-tour. De tour bevat naast een
virtuele wandeling door de tentoonstelling ook films, interviews
en verhalen uit de oorlog.
De tentoonstelling staat stil bij
veel facetten van de Tweede
Wereldoorlog en de bezetting in
Stad en Ommeland. Verzet en
collaboratie komen aan bod, net
als de vervolging van de Joodse

gemeenschap. Maar ook het leven
van al die mensen die niet vervolgd werden, en het liefst hun
gewone leven wilden voortzetten.
Na 5 jaar oorlog kwam de blijdschap van de teruggewonnen
vrijheid tot uitdrukking in een
groot aantal ‘bevrijdingsrokken’ of
‘Nationale Feestrokken’. Overal in
Nederland maakten vrouwen in
de jaren na 1945 zulke rokken,
naar een idee van verzetsstrijdster
Mies Boissevain. Ook in Groningen was er veel enthousiasme. Na
een oproep van het Groninger
Museum bleek dat veel rokken
bewaard zijn. Bijna veertig ervan
zijn in de tentoonstelling te zien.
Universiteitsmuseum Groningen
In de collectie van het Universiteitsmuseum bevinden zich
voorwerpen uit ruim vierhonderd
jaar universiteitsgeschiedenis:
wonderlijke objecten die laten
zien hoe onderzoekers gefasci-

neerd werden door de wereld om
hen heen en hoe ze alles in het
werk stelden om deze beter te
begrijpen.
www.rug.nl/university-museum/
collections/collection-stories/
Op de nieuwe DIG IT ALL site
van het Universiteitsmuseum
Groningen staat ook de WOII
Viewer. Deze interactieve kaart
geeft een overzicht van gebeurtenissen tijdens de bevrijding van
Groningen in 1945.
www.universiteitsmuseumgroningen.nl/
Productiehuis Spinbarg met
eeuwenoude volksverhalen
Spinbarg wil aandacht vragen
voor de schat aan eeuwenoude
volksverhalen die de provincie
Groningen kent. Acht films zijn nu
te vinden op YouTube.

Landgoed Verhildersum Leens
Omdat Museum Landgoed Verhildersum vanwege de veiligheidsmaatregelen rond het Coronavirus
nog niet geopend is, wordt het
museum online gepresenteerd.
Half maart vond de première
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