De plaats was gunstig gelegen voor de stichting
HET OUDE KLOOSTER TE van
een Wooster. Verdiende het reeds voorkeur
TER APEL.
door ton hooge en droge Jigging. de boschrijkdom
WOE RAMS
VAN DIS
KLOOSTER
GANGEN

nude heedi j kheid Westerwolde
— tot voor korten tad voor iedereen terra incognita — raakt hoe
longer hoe or bekend. In de
laatste jaren vond er een groom
verandering Oasts. Wegen zijn
aangelegd. een grow kanaal gegraven.terwid een
stoomtram voor ecn gemakkelijke verbinding
zorgt. Ongetw jteldtullen die bete middelen van
verkeer het vr emdelingenbezoek doen vermeerderen, En b moat gezegd. de oude heerlijkheid is
een bezoek overwaard. b Is een ydillisch landschap met een mooie, ongerepte noting. waar de
bewoners nog veel in zeden en gewoonten uit het
grijs verleden bewaarden. In b Zuiden dringt een
zandtong in deomliggende vanen op op het niterste auntie daarvan ligt Ter Apel, een bekoorlijk
dorp met een oud klooster. wear lief hebbers van
oudheden hun hart kunnen ophalen.

van do reken droeg er het zijne toe bij, om het
tot cen uagezocht oord to maken. terwid niet het
m0st door de eenzame Jigging, to midden der omringende hoogvenen. de keuzeder vrome broeders
op dit hackie gevallen ml din.
De Runde en Moles A. twee bronriviertjes. die to
rumen de Ruiten A vormen. sloten bier een vruchtbear eilandje in, dat geschikte bouwakkers voor
Je kloorsterlingen kon opleveren. Hoot, benoodigd voor den boo en voor brandstof was in
overvloed In de uggestrekte wooden Kon in dien
told Met een eekhoorntje van Onstwedde tot TerOpel komen. zonder den grond to raken? De kleigrond in de nabijheid leverde grondstof voor het
i
bakken van steenen. terwalderiviertjesdridk ract
gaven voordenogeenvoudigemolens.diemoe sten
dienen tot het vermalen van graan en tot andere
doeleinden. De zandtong vormdc in alle tijden
een geschikte verkeersweg naar het dorpie
lingen in het noorden en Alt-Haren in het zuidoosten.
Door de overlevering was de plants medealsaangewezen voor het stichten van een Monster. Beyond zich volgens sommige oudheidkundigen Met
reeds ten aide der Germanen in de nabi j heid van
Ter Apel een heilig bosch ? De gloats zoo dos reeds
vroeg het middelpunt van een godsdienstig leven
geweesman.Daaropzouden wazendeoudekunstwegen uit het veen opgedolven. die van versa&
lende richtingen op Ter Apel aanliepen. Als belangrijkste daarvan is de Valtherbrug bekend.
In het begin van de 1 He ce inv kwam het stukje
grond. zoo bijzonder gunstig voor destichting van
een klooster gelegen. door schenking in het bezit
van het Premonstreiterklooster reSciltwolda. dot
er in 1216 een huis voor zijn vrome broeders bet
boo n. Nero op primitieven grondslag ingericht
bleak men al spoedig tot uitbreiding to nmeten
overgaan. Zoo waren er in 1289 nog een 70.tal
monniken over. nadat bij een watervloed in 1277
/overstrooming van de Dollart) een even groot
getal orn het !even gekomen zoo min en bi j een
dergelijhen ramp in 1287 nog weer een deel het
laves had verloren. Wij Maven niet zeggen. of
dere beweringen wel geheel joist zijn. Gezien de
hooge Jigging van Ter Aga lick het wel een beetje
zonderling. dot kg een watervIoed zooveel monniken zouden verdrinken. b Kan echter dal deze
broeders tijdelijk in andere kloosters vertoefden of
dot ze werkmam waren in de onmetelgke moeras353
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sen en venen en door door het hooge water werden
overvallen.
In het jaar 1400 wend het klooster op last van den
Proost van Schildwolde verplaatst Door een zeltde
inrichting te &harmer. Waarschijnlijk zijn de
monniken weggetrokken. omdat hun gebouw veel
te lijden had in de menigvuldige twlsten tusschen
de Schieringers en de Vetkoopers, terwijI not.
schien hun eigen veiligheid niet moor zeker was.
Ten minste. een halve eeuw later 11448) wend het
ten deele verwoeste gebouw. verkocht aan Jacobus Wiltinck. Curet van Garrelsweer en Vicarus
van Loppersum. De koopbrief komt in zijn geheel
voor in den Codex Diplomaticus No. 147 van deel
III der Annales Canonicumm Regularium S. Augustini Ordinis S. Crucis bewerkt door Dr. C. R.
Heimans, 's Hertogenbosch 1858. Dat het klooster
reeds geruimen tijd to voren verlaten moet ziin geweest. blijkt wel uit dozen zin ,.van welcker erve
ons convent vorscr. zien profijt ofte nutticheijt in
mensche levende gecomen en was. noch nook hoope was. daeroff voedsel to kriigen."
De nieuwe eigenaar schonk het met de bezittingen
aan den Generaal Prior van de orde der Kruisbroeders. Peregrines van Campen. een beroemd
bouwkundige (1164). Reeds het volgende Mar verrees er door de goede zorgen van den nieuwen
prior een herbouwde stichting. bevestigd door den
bisschop van Osnabriick. Coenrad van Diepholt.
Er werden cenige priesters en leekebroeders geplaatst uit het klooster van Bentlage. Sant hoofd
kwam to staan Poor Hendrik van den Berge.
Het klooster was met nieuwen pracht en blister
herbouwd. Volgens een overlevering zouden de
hewoners van den oeheelen omtrek daaraan meegewerkt hebben. Een kerkprelaat had tilt naam
van den Pans den ingezetenen volkomen afloat beloofd. indien zli behulpzaam water biidenopbouw.
..Het landvolk zoude Coen van Valthe n000 Ter
Noel gestaan en elkander de steenen en andere tot
den bouwbenoodiodeatoffenoverhandiodhebben.
om aldus dezelve ter bestemder pleat. gemakke.
Ink en spoedip te doen tockomen.”
Door de stichting van het nieuwe klooster is bii de
historici eenige vet warring ontstaan. Enkele geschiedschriivers. die de lotoeval len van het klooster
verhaald hebben, soreken alleen van het tweede
gebouw, aloof daarvoor reeds niet een ander /testa. had. Toch is die zonder twiifel wel het geval.
Sibrandus Leo verhaalt. dat er na den Sr. Lucia's
vined van 1287een visitatie heeft nlaatsoehad van
de men ter hid in Friesland en Groningen aanwehoe Premonstratenzer kloosters. Daarbij bleek

dot er in het Domus Lucis. to Ter Apel 70 monniken woonden. Het origineele chartularium van
het tweede klooster. hetwelk bewaard wordt in
het rijksarchief to Groningen begint met een af.
schrift van den brief van Coenraad van Diepholt.
bisschop van Osnabruck. waarin doze de stichting
van het nieuwe klooster goedkeurt en bevestigt.
welk klooster ..quod allodium quoddam cum suis
attinentiis in parochia Sellingen nostrae dioecesis
in territorio vero Westerwolde situm. dictum
Apele. olim Fratmon. Ordinis Praemonstratensis
domino :ague possesioni subjaceret.Verder blijkt het duidelijk uit een brief van Egge
van Westerwolde een jaar na den wederopbouw
geschreven. In dat schrijven wordt het klooster
vergunning verleend twee in plaats van hen watermolen to bouwen. Het vangt can „Ick Egge
toe Westerwolde. hovetlinck bekenneund betuyge in demon open besegelden breve, soo als witlyck unde kundich undo nook de Oldemans uyt
Westerwolde unde Drente tuygen unde seggen.
woe in verleden tijden one waetermollen gelegen
hebbe toe Apel by dat clooster. nu van orden den
hilligen cruyces. in der tytdat dooster trots:. hoerde toe den orden Premonstreet and den elooster
Ss-hi/du/de.
Tenslotte wordt het ook bewezen door den naam
van het nieuwe klooster. dot domus novae lucis
home des nieuwen lichts) heette, in tegenstelling
met de nude stichting. die den naam domus lucis
(huize des lichts) droeg.
Ook het nieuwe klooster hair niet voor tampon
gespaard blaven. In 1476 brak ereen zware brand
waarbij ..voorscr. Koopesbewijs en brieve met
mem- cleynooden unde guederen opdeselve stede
Apel. in der capellen unde slaephuse. leyderiverbrant sint".
Na dien tijd ontving het klooster veelvuldige
schenkingen. zooals blijkt Mt het bovenaangehaalde chartularium. Behalve een poor huizen in de
stad Groningen. ontving het grazen lands en eenwige renten. bestaande in etteli,ke midden haver
of rogge. Gewoon/ijk werden dcze giften gedaan:
..to mijner seele salighent ende behcelf.Het eerste treffen in den groom, kampstrijd tegen
het machtige Spanje zou in het noorden des lands
plaats vinden. Onrustige dagen broken nu voor
het klooster aan. Meer dan eons zal het soldaten
binnen ziin moron gehuisvest hebben. zoo o.a. in
Maart 1579 toen Charles, Baron van Darnel etmet ziin vendel lag. Hij verklaart van de heeren
ontvangen te hebben de sommavan twee honderd
gulden. ont daarvoor te koopen ..munitie ende an355
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dersins bequaem synde sulcken huys ate forteDe dagen van bloei waren nu voorbij. Elm aantal
monnikennam
eeds af — velen
st naar
zullen een
rustiger verblijf omgezien hebben — en pleats
van schenkingen lezen we voortaan van verkoopingen! Misschien bestond reeds van 1583 of het
klooster meet in naani clan in werkelakheid.
In deten tad was Johan van Ligne. graaf van Arenberg. heer van Westerwolde. Hij besloot het
klooster to doers strek ken tot passantenhuis. want
aanongelukkige vreemdelingen en doortrekkende
reitigers logics. spas en drank zou worden gegeven. Door de .ecularisatie. waren — near zijn
oordeel — de geestelijke goederen het eigendom
an den leenman geworden. mils aangewend ..ad
p ios usus".
Het bestuur bled aan den voorrnaligen Prior.
Kornelis Ooy. wiens opvedger Johannes van Emmen tot den Hervormden godsdienst overging.
Den 22 October 1603 wend hem door de Staten
356

vergund to mogen trouvren. bij well( besluit (evens werd bepaald dm hij ..desniettemin Wave,
.1 in siine bedieninge ende administratie van het
voor m.
is arme hugs tot Apel. gelijck hij jegenwoordich . mils dot hij gehouden wort hem daerinne
te quijten. mi alle getrouwicheiit ten meesten
voordeel ender pro]. van den armen. een
gam adnnistrator behoirt ende schuldich
Toen hij in 't volgend fear visor de vraag gesteld
werd of om zelf denieuwe lee r te omhelten of orn
pleats to maken voor een Herv. predikant. boos
hij het eerste. Zoo werd de laatste prior de eerste
Hervormde predikant.
De leekebroeders. die eveneens het nieuwegeloof
aannamen. werden nu gealimenteerd. In de rekeningen vinden we ..de gewezene cock in 't
cloostet-, ..de uhapenseheerder"...de gewezene
holtmester",
„de middelcock" en ..degestmester".
grab
De
steen van den laatsten prior is nog de
kook revinden. Behalve een randschrift vermelderide den datum van Pin overladen (2 .1116131.
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Toen GroningenWesterwoldein bezit kreeg wend
het natuurlijk ook eigenaar van het klooster. In
den loop den tijden, was het aantal landloopers.dat
van ho gastImis misbruik maakte, schrikbarend
toegenomen. Destadbepaaldedaarom...dat voort
an het hospitaal ter Ape' zal komen to cessen
red o de revenues van dies ad alias usus pin s zullen
wOrden geconventeerd en dot mitsdien niemand
aldaar in het vervole eenig op- of onderhoud zal
kunnen of mogen genieten in spijs, drank. nachtlogics of anderszins...Vele van de inkomsten werden nu hewed tot het
onderhoud van den predikant en schoolmeester te
Ter Apel, Peke' en Wedde en tot ondersteuning
van acme studenten."
Na de hissorie van ho nude Monster geohetst te
hebben. willen we nagann. hoe de stiehting in die
dagen er zal hebben uitgezien. In de eerste plants
nemen we daarbij tot gids Mr. H. O. Feith. de
kundige Mstorios, do — met de p/aatseliike toestanden geheel op de hoogte — nog veel both
kunnen nanschouwen.wat niet meer is, endaarvan in de Gron. Volk saint. van 1841 op onderhoudende tome melt.
..Het klooster lag M cen hinnen- en buitengracht,
bin nen Welke een groot plein. waarop nu mare
boo men en aan denostzijde eenige boerenhuizen
staan. en onder andere ook het Commandeurshuis. '1 waarin de starbadministrateur van Ter
Apel eene kamer hob tot zijn nidelijk verblijf aldaar. bong der buiten kloosterpoort is. vhiir
v./6*i¢ joren.olgebrnken.dragende het jaar 1511.
De kamers in die poort werden in 1637 bewoond,
aan de cene zilde door eenen smid. en aan deandere
ziide. door eenen schoenmaker en portier, zooals
Nijk t een inventaris van datmar. waarop smat
..de grote porte darinne bi einer side de smede. bi
der ander side de schomaker and gooier. - Reeds
A Op last van den Raad heir ik her brood voor lichaam en ziel
de volke unoedeeld. maar nu. am, bet eindpe..rk vannain
eid. rust ik hien and alken vergenoe
epende metesche
hem l
m ood
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in het jaar 1166 kwamen hier. in een gebouw vereenigd, twee ino1ens. Welke door eenen tak van de
A werden gedreven. en door de kloosterlingen, die
de A daartoe oostelijk hadden afgeleid. werden gebruikt. de eeneom hone olie teslaamendeandere.
om him koren to rnalen. Het recht daartoe verkregen zit. bijdenreedsgemeldenbrief van 1466.waarbij Egge toe Westerwolde, hovetling. na gezegd
te hebben. doter te voren 600 watermolen was
geweest. nu aan de kloostohnoen verlof geeft.
om leggen.te molten unde toe hebben. buy ten
of binnen de clooster Apel voro_ toe sera
twie waetermollen, een korenmollen undeeenollymollo in off bueten de riviere de Ae gehieten, op
de cloosters voorsc. gronde.- Deze molens waren
in 1639 alsmede in 1642 verhuurd voor 30 car. guldens in het jaar. Bij het lea to huurcontract werd
bedongen. dot de huurder ..de olymoelen op zyn
eygen comen als vooren gesecht weder veerdich
ends gangbaer zal maecken vorderssal de moelcnor geholden wezen het mudde your twee stui.
vers te maelen sal oock gee nswijnen en hoenders
le regard voor de moelen huyze mope holdens
tot behuoingen dear toe genietende olds gas,
357

AP,

HET

S

NOORDE.
I,KEN M111/1112

et.9,,,11,,C.,,,OV,Ms,..5,. 011.0,5V57.

„Eine watennollen amine roggen and koren the
males, and ander shit eine oliemollew
„Dat back- and brouwhuesz mit thogehoerender
r eschap. and darbi eine grote torffschitte.
..Dat groete bad off koehtiesz, darbi eine hoyschuere cad torffschuere.
darbi ein hues. darin een veercken and
3 ..Noch
peerdestal is.
. • Dat niehuesz mit einer schuere cad dat pergam entes hues.. Item eMe schwine hues,
„De grote porte darinne hi eincr sidt de smede.
bi den ander sidtdeschomaker und porteer mede
ein wawhhuesz binnen and darbuten. bueten dat
cloester de schaepstall. dat hoppenhuesz.
„Mede ferret offliggende dat Ossenschoct,
anliggende bouwkampe and hoiffanden,
„Item an denordweestsidtdat hiemhuesz.de heernschuere, and dent htiesz mit 42 acker landes.
..Noch in 't Cloester ein perdestal vor 8 perdu'.
Had Hormannus Meijer kunnen weten met hoeveel belangstelling elk stuk. dat maar eenig meer
licht kan geven cantrent het Dude klooster.onderzocht wordh voorzeker had hit oat meerdere bijzonderheden niet onthouden. Hoe dankhaar tow
den we hem charm zijn. indien hij meer had rneegedeeld omtrent de ligging en de vroegere bestemming der gebonwen, het nog aanwezige k !twisterameublement.demuur.englasschildering,de beeld.
houwwerken. het archief en de bibliotheek. de
Jigging van het klooster te middenderomringende
grachten enz. en z.
Nu hij het helaas! nits gedaan beef, blijft er veel
waarvan men de vroegere situatie slechts kan gissen,
..Doe het men kart geweest zijn, is nu nog slechts
de Tenet Melt hewoont. Zo y -awn veronderstellenderwiize te schetsen", zegt de
van Bentheimerbloksteenengemaaktenzijn ein- beer C. H. Peters in een doorwrocht artikel,
delijk. nageheel enal verwaarloosd en sedertjaren
niet meer gebruikt te zijn geweest.
de alitmolen. die reeds tang hadstdgestaan,v6Or weinige
jaren geheel weggenomen."
De inventaris waar van mr. Peith spreekt is in het
jaar 1637 op last van de stad Groningen door den
toenmsligen adminis
trateur Hermann. Mopertergennakt. Daarin worden de volgende kIoos
gebouwen genoemd:
„Voserst dat upgehuerde hues. mit hoeken. keller. remoter. steinen warenhuesz. gastkammer.
kerchen, cappittelhuesz, warfen under and bouts.
..Is darbi Boldewinshoesz. kueperskarner in On
off under einendack. Item dat seyckenhuew. nosh
EG,
darbuiten up den hoff dat gemene gasthuesz mit
3 gemacken.
(70WaVer.
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opgenomen In de Nw. Dr. Volksalm. vim 1897.
— zoo vervolgt de kundige schrt i ver —
in het begin der XVIdz eenw lag dot klooster to
midden van een ,.plaimnt ende heerlijck
van swaer eicken geboomte - . een botch door de
Premonstreiters reeds aangelegd n zorgvol onderhouden. en door. onder het schaduwrijke loot
tegen zonnewarmte en tegen koude. tegen wind
en relfseenigerMMO tegen regen beschermd.kondt
ge vooral een klein stiindeken your vespertijd de
brooders. meest twee aan twee.. lum wit kleed.
waarover het mane uapuher. met rood en wit
kruis. in de stifle Ianen op enneer zien wandelen
en wel in den herfs p ijd. meest in de noordwestelijke rijlaan. vanwaar men. onder het diep hangend
loot door, zoo'n prachtig uitzicht had over het
uren ver uitgestrekte. rustige landschap".
Na een gloedvolle beschrijving van het heerlijke
botchgegeven to hebben. vervolgt de schriiver
..Aan den Westeliiken rand en in de schaduw van

dot Mille botch nu lag het klooster ; de riviertjes
de Runde en de Molen Aa dienden en verevnden
zich tot buitengracht. en bin en die grad.. een oppervlak van enkele hectaren omsluitend. lag de
boomgaard en de bloem. en moes. èflartzenintiin,
en, door dMtuinen en een tweede gracht omgeven. het hoofdgebouw.
Renevaste houten brag met gewone eaten voorpoort en dzeren klopper.gaf over dome een doornenhaag vanbinnenomzette buitengracht toegang
tot het hol en over dit. tot de ophaalbrug der binnengracht en tot de groote halfrond overwelfde
poort, met eiken &m en gesloten. boy en welke
poor,. in 1511 hetlaatst vernieuwd.de poortwachter woonde. die toegang verleerde tot het met
bloemen en boo en bezette mime voorhol. waarop no links vooraan het viervleugelig kloostergebouw lag. VOOr die poorte was het, dot de broeder aahnoczemer. den armen.diezich op bepaalde
doges aanmeldden en Wien het vergund was in 't
359
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kloosterbosch le spr,:eceort, rogge- of meermalen ..in sullen ommeganck - wend rondgedragen voor men het stoffelijk ove rschot grafbrood, linnen en schm
Het kloosteraebouw
.•. helderroode bak- waaits droeg.
steenen gemetseld. vornide met zijn zandsteenen Aan den kant van de noordelijke kruisgang bemstijlen en dorpels en lijsten en met zijn mode vond zich het lavatorium, waar de monniken zich
pannen daken. tusschen het groendoorgezien.een reinigden als zij van den veldarbeid huiswaarts
even eenvoudige als vriendeluke groep, met de keerden enwaar bij plechtige gelegenheden de
kerk. blijkens hare afmeting, hare mare contm voetwassching Mende.
Porten en groove ramen, t o t domineerend hoofd- Aan de buitenzij van de kloostergangen strekten
element. Een eenvoudige buitendeur met vast bo- zich de vier vleugels sit. De ingang beyond zich in
venlicht gaf. in Bien. van de poort komende.MOr den oostelijken vleugel. Daarnaast lagdespeelkau liggende oostvleugel. toegang t o t eenoverwelf- mer, terwijI verder zuidwaarts de kamers voor de
de gang. zijnde het verlengde van de noordelij- gasten lagen. Tusschen deze en de kerk beyond
ke kruisgang-arm". rich de sacristy. waar in soliede eiken kasten de
Het klooster was oorspronkelij k een viervleugelig verschillende benoodigdheden van den eeredienst
gebouw. condom ten kruythof gelegen. Langs de bewaard werden. Wellicht. dat op de bovenvervier zijden van die binnenplaats strek ten zich de dieping van de sacristy de schatkamer was.
vier kloostergangen ult. Zedienden bij slecht weer Van de sacristy kwain men in de kerk. Deze stak
tot wandelplaats voor de monniken. Hier weed ,.in met zijn driezijdig a fgesloten koor nog voor den
plechtigen ornmeganck- de nieuw gekozen prior gevel van den oostelijken vleugel sit. Door ten
rondgeleid, terwijI de overleden kruisbroedereen steenen oxaal was het koor van het schipgeschei360

den. Het cotaal was een soon going dwars door
de kerk loopende De brooders zonger hter order
leiding van den cantor de ..catilenen en de musycke". Aan den westkant rat rich nog een voorporinal uagestrekt hebben. wan rn, die tot steer
niet In het hedehotsmochten komendiegodsdienstoelentng konden bijwonen. Het km r war hestemd
voor de monmken. het uhip voor de keken en de
omwonenden De kerk weed verlkht door een
aanml sparbogenvensters. De kerkgewelven en
ramen waren beuhilderd: heLms nin dam van niet
vcel :neer overgebleven. Enkele der °nurse hon.
den ruiten zgn name het museum te Groninge nove,
gebracht. Hoe een en ander er vroeger Lundy holnkt
het volgende von M. Felth
,. Men rag. zoo lang de kerkgewelven nog bestonden. in Neu° wonderhike %dui& Olen op dere lye.
zDonis under ander., om slechts jets to cowmen.
eenengerstelokeknudende erne school in de hand.
op walker eener Mad een dmvel zat. wy I op het
andeie. da t war beneden raktr. een angel mond
ron vmdt men than nog &nig knorhensban ken.
waarvan het ritplankje kon worden opgeold, Onder de rne -so dire zit plankjes net men veruhdlende vreemde en arrichtelitkeaangeriaten msnawork, die veal overeenkomen met de narrebeek
den. welke menoon sommige nude kerken en gebouwen dawn*t. Ondzn in den noordertrans Inu
niet meer ' zun nog cenige geschilderdeglazen.
under swage one schddering gevonden wool,
vertoonende twee dowels, die neon man. denkeInk eenen gebond houden en near do hel
slrrpen, ■erwni hem valalle kanten kwaadaarchge
gedierten aanvallen,voortseenglas. vertoonende
Samson. die de poorten van Gaza omver rukt non
ander voorstellock one sadden] van de hel : en
nen, waerop een swapcn swat. hebbende van boven twee nlveren moron. en. under dezelve
half goad. rad. alles op eenen blauwen grond".
Tegen de westelitke kloostergang elms rich de
kapatelzaal. wear allerloj bepatIngen betrellende
hot klooster gehotaden werden. aan.Daar word de
nkuwe poor verkozen en den weed hem — na het
Te Den m laudamos in de kerk — door de Monsterlingen de be1ofte van geboorraamheid gedaan.
Onk bevonden lob een die no de broederhal,
waar vole oogenblikken doorgehracht werden en
de trap mtar de bovenverdieping.
De noordelake vleugel stak :en waarsch.lnk
vOtkr de posteluke vleugels uit. In den Ion comuur
bevindt rich nog on brokstuk van het v. on rd Ter
Ape!. Dan. 15 ill te hoe lane dd ustspringende gedeelte minstens pewees, Inner ran In do
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gedeelte be vonden rich ht de ver trek ken van
den prior. Daaraan grensdedanhetstudeervertrek
van thengeestelnke Indat verteek wmuagebouwd
h. oratoriolom iplaats des gebedsi on dnehnekktewaanneen klemaltaar geplaaaa was. Gelukkig a die ottbouw g.paard gcblevek al o
den ook het leien dakte door een zmken bedeksel
vervangen.
West want s van het studeervertrek be yond rich
de slaapreal van den prior en nog order nnar
werten de keuken met de groote schouw. de rieken-came, de kan-plats, de voet-hoer. het turf
huen. en het vuenes-vat. De westeliike krutsgang
wm langs de keuken tot de noordeliike buitenmink doorgetrakken en daar afgesloten door een
porn met hot ktar tal 1560 Hkr had men toegang
to den grontentuin. Westwaar. van die gang
:al rich het refectorium bevonden hebben, waar de
maaboden onder dicp stiloggen gehooden warden en hrt calefactorium. swan men oh k on orwarmen (na de vrnegmts henevens het vestals., (kleedkamert en he proviandmagaz..
De hovenverdieping word voor het gr nowt gedente door de slaapplaatsen (het dormitoriong
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staande vele cellen ingenomen. Ook bier was
een eerbiedig zwfigen geboden. Hij. die .. zijn silencium brak des averas na acht u ot des morghens voir seove uren - . was strafbaar.
Verder bevonden rich daur de necessaria Wet ghernackhues) de werk- en bergplaatsen. de librarfie.
de bibliotheca en eenige collet voor de broeders.
die handwerck van scriven deden" en daar ge.
zeten ware ..op hun scriefstoelen met pulrnewren."
Van deze verdwping kan men het oxaal en de kerk
bereiken.
Behalve het hoofdgebouw zullen er nog drie groebijgebouwen geweest zijn
gem
Naar hetden
westen„siecketuin "lagers het
eck-hues". de .infirmanije(nosocomium). de caminata. de ..bloet- of dooden-camer". Verder nog
in een a fzonderlijk gebouw de werkvertrekken (de
..warven unde ende booed), het wagenhuesmil
peerdenstall. het ..waschhues" met bleekveld.
Naar het noord-oosten lag de tweede groep met
het „backhuis", de bierbrouwerij, de melkerij. het
slachthuis. het looiershuis („pergamemes hoses .%

N
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zoo genoemd omdat bier het perkamem werd
reid). de wagenmakerik de kuiperij en het ..hiemheusz", waar de waste arbeiders en de huurknechts
verblid hielden.
De derde groep lag nog verder naar hetnoordoosten. Daar vond men de beide molens met de
vooraadschuren
en de vertrekken voor het persor
neel. het gast- of passanten- en verpieeghuis, waar
doortrekkenden gelaafd en zieken verpleegd werz
den. Eindelijk nog de stollen. schuren enz. Tusschen al die gebouwen lagers de verschillende tuinen en gaarden.
Zooals men ziet vormde zulk een klooster eigenlijk
Allen was er op ineen nederzetting op zich
gelled onaf hankelijk van de buitenwegericht
reld to kunnen bestaan.
Verger nog
we even het coemeteriumtenoes
men. de begraafplaats. die ten zuiden van de kerk
lag en in tweeen gedeeld was. nieengedeelte voor
de geestelijken en ander deel voor de leeken.
Nadal Groningen het klooster in 't bezit gekregen
had, werd al spoedig de kerk voor de Herv. Gods-

dienst in gebruik genomen en een deel van het
hoofdgebouw voor pastorie. kosterij en school
ingericht.
In 1692 verhuurdc de stad vele erven. terwijluit
een brief van 1699 blijkt. dot de stad goederen van
het gewezen convent had verkocht. In 1794 wai n van het gebouw nog de kerk en twee transen
in wezen. in 1834 word de kloosterpoort weggebroken en de hovenverdieping van de wen nog
bestaandevleugelsvanhet hoofdgebouw gesloopt.
In 1837 werden de kruisgewelven der kerk door
een houten zoldering vervangen. Bij die gelegenheid werd tevens het kerkdak hersteld. waarbij
het karakteristiek achtzijdig, hooters. open klokketorentje met de eloesterelocke „Sancta Maria
Magdalena" sneuvelde en door een modern torentje werd ven6mgen. Het westelijk voorporaal was toen reeds long verdwenen. In 1884 werd
het schip der kerk van het koor afgescheiden en
tot scads-bergplaats en timmerschour ingericht. In
1873 werd de studeerzaal van den poor tot mite.
chesatie-kamer ingericht en 10 jaar later we'd de
oostgevel. wa g on reeds vroeger een achttal spits.
boners en door gewone ram p vervangen wan. gepleisterd. In 1890 werd hettoren* van
een nieuwe klok voorzien op last der stad Groningen te Heiligerlee gegoten en voorzien van het
opsehrift ..S. P. Q G. ml fled corarunt aeterna
per saecula sonam. MDCCCXC. In 1893 werd
op het oxaal nen orgeltje in rococostijIgeplaatst.
Reeds vroeger was een preekstoel door de stad
gegeve.
n
Thans genoeg over de lotgevallen van het oude
klooster! We willen alleen nog awnwat et nu nog
van in wezen is. Daarbij moeten we onsbeperken.
Het artikel zoo voor een tijdschrift anders totot
voerig word n. Bovendien peven onze foto's de
mooiste dingen in !weld weer: met een korte beschniving kunnen we dos volstaan.
Ben gedeelte der nog overgebleven vertrekken
zijn tot pastorie ingericht, de andere tot woning
noon het schoolhoofd.
Bepeven we ons cast naar de kerk. Van het schip
sullen we niers vertellen. Sedert dot tot timmer.
werkplants is ingericht. is er natourlijk veal bed°,
von. Van de achterzij van het oxaal is don ook
over. Gelokkip dot de voorzij beter
weinigmeer.
bow rd is. Het geheele oaaal bestond uit twee
overwelfde morn.waarboven een galerij. Een
poortvormige opening aan de koorzijde en een
rechthoekige ditoaan de schipzijde gaven gemeenschap tusschen knot en sehip. De borstweringen
van dot oxaal warn prachtig bewerkt. Onze foto

geeft een deal der koorzijde in !weld. Die heel
zijde bestaat ..uit zandsteenblokken welke opge
sloten in tusschenstiden. een dertien velden vot
men. elk veld verdeeld in drie paneelen met stet
lijke boogsluitingen en maaswerkvallingen: d
tusschenstnlen zijn gebeiteld met slanke hook-cc
lommetjes. welkeeen pinakelvormig baldakijndrz
gen. waaronder eertilds. rustend op de !lad-kam
eclen der get orste onder-colonetten. de beelde
d er twaalf apostelen en van twee profetenstonder
In het middenveld stond te midden dier reiaposte
len. op een kraagstuk een Maria-beeld. met CC:
voet rustend opeen halve moan en met een stralen
krans tot achterg rand. Alles is even sierlijk gebm
told een 3-jour gehouden blad- en vrochtenran
volt de lijstwerken. en eene rei vri1 doorhangend
rodent-boogjes, elk boogie in eene bladvormig
vemoting eindigend. vormt. eene soort van lam
berkiin longs de diepe, met eene maaswerkversie
ring bete e. groote hollust. - IC H. Peters) W
vonden nergens origeteekend waar de 14 beeldje
gebleven zijn. Zou de beeldenstorm ook dit van
dalisme op zijn geweten hebben. Dit jijkt ons nie
zoo erg waarschijnInk. omdat we van beeldstor
mers in die streken nooit hoorden. Dan ool
het beeldhouwwerk van het oxaal vernietigd zijn
't Lijkt hier mem alsof de beeldjes door zacht
hand netjes zijn weggenomen. Mogen we ceps
veronderstelling wagen?
1110.1•17(9VM.M.11., Ont.,,,laftiNVA
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AM IE.
HET
LEVITENGESTOELTE.

Evenals vele kloosters cal ook het klooster to Ter
Apel zijn onderaardsche gangers gehad hebben.
De eigenaardige v oortplanting van rekere gektiden maakt dat waarschijnlijk. Als er 's ranters in
het wandelbosch muziek en bel is. hoort men het
den sen in sommige vertrekken van het klooster
zeer duidelijk. awl duidelnker den elders op geringeren afstand. De overlevering wil danook. dat
er in die richting nog een onderaardwhe gang bestaat. Tocn die in 't midden der vorige eeuva geopend werd. zagen de onderzoekers plotseling
naar hors stellige verklaring menschen of geesten
voor rich. Overhaast namen ze de vlucht en
elders de ingang zoo spoedig mogelijk weer dicht.
Zouden die angstige rockers misschien in het halfdonker de beeldjes voor menschen of geesten aan.
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gezien hebben ? En zouden ze dear . dat geval
miswhien verborgen zijn door een priester. die
bang voor wanordelijkheden de heiligbeelden wit.
de redden, of rnisschien door den laatsten prior.
die — toes hij de Herv. leer omhelsde — toch
wker nog wel iets voor de vroegere hmligen ge.
voeld rat hebben en fever de beelden in veiligheid
bracht. den ze ears mogelitke bespottingen blooc
te tellen.
Een andere foto geeft het driezetelig Leviten-gestoelte. dat diende voor den dienstdoenden geestehike, de diaken en sub-diaken om tijdens de hoogmis. tusschen het Gloria en het Credo near het
zingen kunnen Ittisteren.Onze four beeldt alleen
het bovenste gedeelte daar voor het onderste
gedeelte een hooters bank is aangebracht.

Het gestoelte is van zacht rooden zandsteen gebeiteld ; ..de voorzijde der steenen. met kussens belegde zitplaatsen, is met rnaaswerk versierd en de
zitplaatsen zijn onderling door zandsteenen a jour
wanden gescheiden en met kruisgewelfjes overdel-t.
Eene smalle horizontale lost. tegen bladkogels op
de cant- en tusschenstiden eindigend. sluit de bona
halfronde bogen, welke aan de voorzijde de overwelving sluiten. en op die lost tot voet is boven el.
ke zitplaats een basrelief. even gees, als zorgvol
gebeiteld. voorstellende : de blijde boodschap. de
geboorte van jezus en de aanbiddingder koningem
even eenvoudig als meesterliik behandeld is elk figuurtje vol uitdrukking en karakter. en 't geheel
gelukkig nog niet zoo beschadigd, dat het alle
wgarde verloren heeft; her meeste heeft echoer het
middelste basrelief geleden. De spitsbogen. welke
voorzien met elegance bladkogels de groepen omsluiten. gaan alle over in eel, veelhoekig bladkapsteel en dragen tevens de met zii-colonnetjes bewerkte opgaande achterstij/en, die in pinakelvormine baldakijns eindigend. dienen tot nis en tot
overdekking der daarin gepinatste nu verdwenen
beelden. dat van den Chasms in het midden en
door nevens. dat van Maria en Johannes.
Door sierlijke steunbogen met spelend maaswerk
behandeld.welks donne midden-staltjesechtergebrokenen verdwenen zijn. zijn die nisvormige
stidenverbonden met de vanal den grond. opgaande cant—en tusschenstijlen van het gestoelte, Wier
met kapiteelen voorziene. getorste, boven-colonnetten voorheen vier beelden droegen. terwijI
naast en onder die colonnetten zes t ien kleinere
beeldjes geplaatst en aan de nog zichtbare kramen bevestigd waren tezamen een inderdaad kunmig gebeeld geheel vormend" (C. H. Peters).
st
Zoowel het onaal als het Leviten-gestoelte zijn in
hun soort bijna eenig in ons land.
Ook de piscine, welke in het zuid-oostelijk muurvak van de koorafsluiting geolaatst is en eertijds
voor de handwassching diende. alsmede het daarhover geplaatste sacramentskastje zijn rijk gebeiteld. Onze foto lout dat duidelijk zien. Jammer dat

ook hier de vier beeldjes. evenals het eiken deurtje met ijzeren beslag verdwenen zijn.
In hetkoor bevinden zichnog de oude kanunnikenbanker. De af beelding laat zit s, dat ook dere met
maaswerk en gestoken bled- en krulwerk versierd
num. Vroeger droegen ze eon kwartrond newel(
eveneens fraai bewerkt. We vertelden reeds. dat
de draaibare zitplanken aan de onderzijde voorzien zijn van gebeeldhotawde koppen of van een
bladversiering.
De verschillende nog aanwezige kunstwerken laten zien. hoe wondermooi het kerkje vroeger geweest moot zijn. Jammer daarom, dat het hoogalmar verdwenen is, dat het gewelf vervangen wend
door een zoldering en dat de zandsteenen rumen
met haar traceeringen en geschilderd glas moesten
plaats makes voor houten rumen of metselwerk.
Eenige jaren geleden zijn in het kerkje twee rumen
angebracht. Voor beter licht was dot geen overodige weelde.
In het klooster zelf zijn vooral de Dude kloostergangen een bezichtiging overwaard. Vooral de
noordelijkste vormt met zijn gevoegde baksteenbogen. zijn plavius-vloer, zijn invallend helder
licht en zijn diepe raam-daggen een karakteriek
gedeelte. Onze foto geeft daarvan een af beelding.
De oostelnke is wit gepleisterd.
In de tegenwoordige pastorie is nog een kamer in
rococo-sod met het stadswapen in den schoorsteenmantel. terwid in een andervertrek nog een
overblijfsel van de vroegere zoldering is.
Bekijken we ten slotte nog even het mooie Mtbouwsel aan den noordelijken moor. Dezegevel is
in zijn geheel nog het best bewaard. Dedrieziidige
altaar-nis van zandsteen uitgebouwd „verraadt in
haar pilasters, bladrank-versiering en sluitlijst
reeds de kunst der renaissance. hoezeer de raamtraceeringen nog gothiek zijn. Aan de drie zijden
vinden we in bladkransen onder de cameo respectieveliik de letters M. A. R. Y. — I. H. S. — I.
0. E. S. (Maria-jezus Hominum Salvator-Johannes). terwijI de draagsteen het jaarcijfer MDLIIII
(1554) draagt.
R. H. HERWIG.
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