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TER APEL, HET
KLOOSTER DAT
MOCHT BLIJVEN

MIJN STREET E K S T P A U L S T R A A T S M A |

Linkerkolom, van boven

naar beneden: ’t Schot en

het Ruiten A-kanaal in de

lommer; historicus Jo-

chem Abbes bij het kloos-

ter van Ter Apel dat in de

15de eeuw ontstond als

Domus Novae Lucis (Huis
van het Nieuwe Licht).

Rechterkolom: de duiker

in de leidijk; de Boschkerk

van het klooster en B&B ’t

Ossenschot: een voormali-

ge vetmesterij.

Leesteken: klooster

Een klooster is een gebouw, of een verzameling gebouwen, dat

dient tot huisvesting van een groep of gemeenschap van mannen

of vrouwen die zich uit de wereld heeft teruggetrokken om een

godsdienstig leven te leiden.

De ontwikkeling van het klooster in Nederland hangt samen met

de opkomst van het christelijk geloof in de middeleeuwen.

In Nederland hebben meer dan zeshonderd kloosters, abdijen,

conventen, priorijen en uithuizen gestaan. Een aantal van deze

kloosters heeft een grote invloed gehad op de ontginning van het

landschap.

Met de reformatie veranderde het kloosterleven ingrijpend en

veel kloosters zijn verdwenen. Er bestaan nog slechts enkele.

Zie voor meer informatie: leestekensvanhetlandschap.nl

’Z

Ruim dertig kloosters telde de
huidige provincie Groningen
ooit. Ze verdwenen van de aard-
bodem, met uitzondering van
het kruisherenklooster in Ter
Apel. Historicus Jochem Abbes
legt uit hoe het bewaard bleef.

’Z ullen we het hebben
over de 17de, 18de en
19de eeuw? Die perio-

de blijft altijd een beetje op het
tweede plan als het om het klooster
in Ter Apel gaat. Over de 15de en
16de eeuw is al veel geschreven, dat
is ook de periode waarop het muse-
um in het klooster zich richt. Maar
de geschiedenis is niet gestopt bij
de Reformatie, integendeel.”

Normaliter vormt het overleg
dat aan een tocht van Mijn Streek
voorafgaat geen onderdeel van het
artikel. Maar voor Jochem Abbes
maken we een uitzondering; het
overleg duurt langer dan de wande-
ling. De historicus, tevens cultuur-
ambtenaar van Vlagtwedde, bezit
de gave om elk detail te verklaren
vanuit het grote verband – om net
op het moment dat zijn toehoorder
vreest de rode draad kwijt te raken,
terug te keren naar de kern.

Een voorbeeld: waarom is het
klooster in Ter Apel bewaard geble-
ven, als enige van ruim dertig
Groningse kloosters? Abbes’ ant-
woord leidt van de Reductie van
Groningen in 1594 (het moment
dat de stad en de Ommelanden
zich aansloten bij de Republiek, het
Rooms-katholicisme afzworen en
alle kloosters en hun bezittingen
naar zich toe trokken – ,,de grootste
kerkenroof in onze geschiedenis”)
via de Acte van Verlatinghe uit 1581
(waarbij een aantal provincies
koning Filips II vaarwel zei, waar-
mee de opperste leenheer kwam te
vervallen) naar het moment in 1619
dat de stad Groningen de leenheer-
lijke rechten van Westerwolde
koopt. ,,Daarmee werd de stad
eigenaar van het klooster, inclusief
de 1800 hectare grond.”

Het is slechts de inleiding. ,,El-
ders werden kloosters afgebroken
en de stenen hergebruikt, maar Ter
Apel telde slechts een paar boerde-
rijen, dat was hier niet nodig. Nog
belangrijker: het klooster diende
als gasthuis – gastvrijheid is een
van de christelijke deugden – aan
de route Groningen-Westfalen, die
functie behield het. Maar de gebou-
wen kregen ook andere functies. De
pastorie werd er gehuisvest, een
school met meesterswoning en ook
een detachement militairen voor
de grensbewaking vond er onder-
dak. En niet onbelangrijk: de burge-
meesters en raad van Groningen
gingen geregeld bij hun bezittingen
langs; zij wensten een fatsoenlijke
plek om te verblijven. Uit de ar-
chiefstukken blijkt nergens dat de
stad Groningen moeilijk deed bij
kosten voor het onderhoud.”

Toch zijn de kloostergebouwen
begin 19de eeuw in dermate slechte
staat dat de sloophamer dreigt. Het
geluk zit in de tijdgeest. ,,Als reactie
op de Verlichting, met zijn nadruk
op het verstand, volgt begin negen-
tiende eeuw de periode van de
Romantiek. Gevoel, sentiment en
sfeer worden belangrijk en de mid-
deleeuwen beleven een revival.
Zo’n prachtig klooster past in dat
plaatje, Ter Apel wordt een histori-
sche sensatie, waar schilders op af
komen. In 1834 wordt het klooster
grondig aangepakt, helaas gaat
daarbij de bovenverdieping verlo-
ren.”

Tijd om te wandelen. Het Ossen-
schot, de route naar Hanetange en
een duiker in een leidijk bepalen de
keuze van de tocht. Gemakshalve,
om niet te verdwalen in de wirwar
van paadjes, volgen we de blauwe-
paaltjesroute. Zes kloostererven,
boerderijen, telde het klooster,
vertelt Abbes op weg naar het Os-
senschot, een van die zes, genoemd
naar de vetmesterij van ossen.
Thans biedt de verbouwde boerde-
rij plaats aan een bed and break-
fast. We wandelen verder over het
bospad, de oude route via Hanetan-
ge naar Duitsland. ,,Een tange is
een rug door het moeras”, weet
Abbes. Bommen Berend, de oor-
logszuchtige bisschop van Münster,
kwam hier eind zeventiende eeuw
langs om de stad Groningen mores
te leren. Zonder succes.

Net buiten het bos houdt Abbes
stil bij een sloot die via een duiker
door een dijkje leidt. Wijzend naar
de weilanden voor hem, in de rich-
ting van de grens: ,,Hier lag het
moeras. Deze leidijk zorgde ervoor
dat het water daarbinnen bleef,
onbegaanbaar voor invallende
legers.” Wijzend naar de onlangs
gerestaureerde duiker: ,,De boeren
hebben veel gesteggeld over de
waterstand, deze duiker is in de
negentiende eeuw aangelegd om
daarin te bemiddelen.”

We wandelen verder, eerst een
deel van de leidijk, dan het bos in.
,,Groningen besteedde veel zorg
aan bosbouw rond Ter Apel. Maar
de stad had veel meer grond en was
eigenaar van zowel sluizen, kana-
len als huizen. De meeste gronden
hield de stad tot in de jaren zeven-
tig en tachtig van de vorige eeuw.
Rond 2000 zijn de laatste stad-
meijersrechten verkocht.”

Het laatste woord is gewijd aan
het klooster, het doemt op vanuit
het niets. Abbes: ,,Zo ken ik het al
vanaf mijn jeugd, onveranderd, een
prachtige plek.

R O U T E

De wandeling volgt een deel (de zuidelijke lus ) van
de met blauwe paaltjes uitgezette wandeling door de
bossen van Ter Apel.
Lengte: 6 kilometer.
Begaanbaarheid: veel zandpaden.
Honden mogen mee.
Start: tussen klooster en hotel Boschhuis. Wandel de
tegenover het hotel gelegen Boslaan in. Vrijwel met-
een is er links, parallel aan de Boslaan, een voetpad
met een blauw paaltje, volg deze route. U passeert
onder meer de Joodse begraafplaats van Ter Apel en
dierentuin annex speeltuin Wonderwereld.
Aan ’t Schot staat het zesde kloostererve, het Ossen-
schot, thans een bed and breakfast. ’t Schot – een
grind/zandpad – geeft een indruk van de oude route
via Hanetange naar Westfalen.
De duiker in de Leidijk bevindt zich iets buiten de
route. Hij is te vinden bij de driesprong als u na het
Oval racing-circuit even doorloopt op de verharde
weg, er staat een informatiebord. Loop vervolgens
terug naar de paaltjes. De route komt langs het voor-
malige fabrieksterrein van AGO en de buurt Agodorp.
Volg de route aan beide zijden van het Ruiten A-
kanaal en volg de route verder door het bos.
Verlaat de blauwe paaltjes (of vervolg deze als u nog
niet uitgewandeld bent) bij de Poortweg, ter plekke
herkenbaar aan de geasfalteerde weg en de brug met
de stalen leuning. Sla hier LA, even later bent u terug
bij het klooster.

DeMijn Streek-reeks
Leestekens van het
Landschap komt tot stand
in samenwerking met het
Kenniscentrum Landschap
van de Rijksuniversiteit
Groningen.
De website www.leeste-
kensvanhetlandschap.nl
is het platform voor
informatie over landschaps-
elementen in Nederland.
Iedereen kan hierop zijn
kennis delen.

Wanneer Paul wandelt
of fietst zet hij zijn
gps aan. De route kunt
u downloaden via
www.paulstraatsma.nl
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