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Het benedictijner klooster in Rottum · Verslag van een
terreinverkenning

25

Op de wierde van Rottum werd in de dertiende eeuw een klooster gesticht. De kloostergebouwen verdwenen in de eeuwen na de Reductie
van 1594, het laatst de kloosterkerk die aan het eind van de negentiende eeuw werd afgebroken. Geïntrigeerd door de bewaard gebleven
ooggetuigenverslagen en een enkele afbeelding, evenals door de
merkwaardige structuur van het dorp en de wierde, onderzochten de
auteurs van deze bijdrage de ondergrondse sporen van het kloostercomplex door middel van elektrische weerstandsmetingen. De uitkomsten van deze terreinverkenning mogen verrassend heten.
Justin Kroesen

Reconstructie van middeleeuwse kerkinterieurs in
Openluchtmuseum Warffum
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Tussen 24 maart en 28 mei is in Openluchtmuseum Het Hoogeland in
Warffum de tentoonstelling Mis! Middeleeuwse kerkinterieurs in Groningen en Oostfriesland te zien. Voor het eerst zijn de regio’s aan beide
zijden van de Eemsmonding als één kerkenlandschap benaderd. In dit
artikel worden het thema en de achtergronden van deze bijzondere
tentoonstelling toegelicht.

De Stichting
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Wandeling langs de contouren van het kloosterterrein te
Aduard 
46
Het cisterciënzer klooster van Aduard werd in 1192 gesticht en heeft de
wierde bezet tot het einde van de zestiende eeuw. De contouren van
het forse, vijfkantige kloosterrein zijn tot op de dag van vandaag nog in
het dorp terug te vinden.
Justin Kroesen

Vergeten in Groningen, beroemd in Denemarken:
Mikkel van Groningen (werkzaam ca. 1580-1610)

50

In de Dom van Aarhus in Denemarken werd de fraaie renaissancepreekstoel in het schip in 1588 gemaakt door ‘the well-known mastercarver Michael van Groningen’. Ook elders in dat land is nog werk van
deze beeldsnijder, met zijn voor Groningers opvallende naam, te zien.
Wie was deze Groningse kunstenaar, die in zijn moederstad is vergeten, maar in Denemarken carrière maakte?
Foto's omslag - boven: Maquette van het voormalige kloosterterrein te Aduard,
onder: de huidige kerk van Aduard (foto's Regnerus Steensma).
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