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Docentenhandreiking  

Klooster Groot Galilea in Sibculo

Samenvatting 
In deze les maken de leerlingen kennis met de 
geschiedenis van het klooster in Sibculo. Het be-
staan van het klooster dat inmiddels al een hele 
lange tijd geleden verdwenen is, wordt gekoppeld 
aan het landschap van de directe omgeving van 
Sibculo. Het zijn namelijk de monniken van Groot 
Galilea geweest die begonnen zijn met het ontgin-
nen van dit gebied. De Engbertsdijksvenen zijn 
daar een belangrijk overblijfsel van.

Doel  van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van het raad-
plegen van eenvoudige bronnen (tekst, beeld- en 
kaartmateriaal) een aantal vragen over de ge-
schiedenis van het klooster beantwoorden. 

Werkvorm(en)
Horen 
De docent introduceert de les klassikaal:
•  Wie weet wat er ooit in Sibculo stond?
•  Wie weet wat een klooster is? Wat doen ze daar?
•  Wie weet waar het klooster van stond?
•  Is er nog wat van over?

Dan filmpje laten zien van schooltelevisie over 
leven in een middeleeuws klooster.

Zien  
Met behulp van tekst (regiocanon in de klas, 
vereenvoudigde versie van de tekst regiocanon) 
gaan de leerlingen opdrachten maken met  het 
opdrachtenformulier. De tekst kan geprint worden 
of geprojecteerd op het digibord. Ook kunnen de 
leerlingen, wanneer het niveau dit toelaat, zelf de 
site van regiocanons opzoeken (zie informatie). 

Doen 
Nabespreken: (klassikaal de les afsluiten) heb-
ben de leerlingen de opdrachten op het formulier 
in kunnen vullen met behulp van de eenvoudige 
bronnen? 

Extra suggesties
Veel leerlingen zullen het kloosterterrein wel ken-
nen In aansluiting op de les kan een (fiets)tocht 
naar het terrein gemaakt worden. Het is leuk is 
om de leerlingen op het terrein te laten nadenken 
welk onderdeel van het klooster zich waar bevond. 
Als het goed is wordt de kloostertuin opnieuw 
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aangelegd; met een schematische tekening van 
het klooster kunnen ze aan de hand van de po-
sitie van de tuin kijken waar de gebouwen ooit 
stonden (waar stond de kerk, waar de klooster-
omgang). Om hiervan gebruik te maken  kan con-
tact gezocht worden met Riek Leemhuis van de 
stichting klooster Sibculo,  die een presentatie en 
begeleiding op het terrein kan verzorgen. 

Tijdsduur
In totaal 1 lesuur (45 min) voor horen, zien en 
doen. 
Buitenles: 1 middag.

Lesbenodigdheden
• Opdrachtenformulier 
• Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie lezen en de website 

bekijken.
•  Kaart- en beeldmateriaal op het digibord klaar-

zetten.
•  Wanneer gekozen wordt voor een aansluitende 

buitenles: 

-  contact opnemen met de stichting voor rondlei-
ding: secretaris:  
r.leemhuis@kloostersibculo.nl of   
voorzitter Henk Huisman:  
h.huisman@kloostersibculo.nl  

- Regelen begeleiding bij fietsen of ander vervoer.

Informatie
http://www.schooltv.nl/video/kloosters-
in-de-middeleeuwen-het-leven-in-een-
klooster/#q=klooster
Het filmpje gaat over benedictijner monniken en 
niet over cisterciënzers zoals in Sibculo maar het 
geeft wel een algemeen beeld over het leven in 
een klooster. 

Leerlingen zelf op internet tekst regio canon la-
ten zoeken via Google
tik in: regiocanons Overijssel, ga vervolgensnaar 
Hardenberg.
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1406 - Het klooster Galilea Major in Sibculo
Slag bij Ane
Op 28 juli 1227 werd het ridderleger van de bisschop van Utrecht door het 
boerenleger van graaf Rudolf II (de tweede) van Coevorden bij Ane het moeras in 
gelokt. De bisschop en de graaf hadden ruzie gekregen over wie er de baas was. 
De ridders maakten in hun zware harnassen geen kans. Langzaam zakten zij in 
het moeras weg terwijl de boeren er met hooivorken op los sloegen. De bisschop 
en 400 van zijn ridders kwamen die dag om het leven.

Zybbekeloe
De opvolger van de bisschop bepaalde dat er een klooster gesticht moest worden op de plek waar de 
oude bisschop gestorven was. Een klooster was een groot gebouw waar monniken of nonnen woonden. 
Dat waren mannen en vrouwen die veel in gebed waren en aan God dachten. Maar het moeras bij Ane 
was veel te drassig om een klooster te bouwen. Daarom werd in 1253 ‘Zybbekeloe’ genoemd als plek om 
het klooster te bouwen.

Bouw
In 1403 trok een groep vrome mannen onder leiding van priester Johan Clemme door de moerassen. 
Deze mannen waren aanhangers van de Moderne Devotie. Zij geloofden dat een leven in armoede je 
dichter bij God zou brengen. Op een zandrug in de wildernis begonnen de mannen aan de bouw van het 
klooster. In 1406 was een deel van het klooster af.

Turf en schapen
Eeuwenlang was turf de belangrijkste brandstof. Het werd gebruikt om de huizen warm te stoken en op 
te koken. De grond rondom het klooster bestond uit veen. De monniken staken er blokken uit, en lieten 
ze drogen. Deze blokken werden turf genoemd. Ook fokten de monniken schapen.

Plunderingen
Het klooster bij Sibculo werd steeds groter en belangrijker. Rond 1480 woonden er al meer dan 100 
monniken in het klooster. Maar in de 16de eeuw braken er telkens oorlogen uit en werd het klooster 
een aantal keer geplunderd. Daarna raakte het klooster in verval. Het bouwmateriaal werd verkocht, of 
mensen namen het zomaar mee.

Klooster nu
In 1928 kwam de grond van het klooster in handen van de fabrieksbaas Ludwig van Heek. Samen met 
een aantal enthousiaste vrienden probeerde hij de resten van het klooster op te graven. Na de dood 
van meneer Van Heek niet verder gegraven. In 2003 werd tijdens het 750-jarig bestaan van Sibculo een 
stichting opgericht die zich bezig ging houden met de geschiedenis van het klooster. Sindsdien is het 
oude kloosterterrein beschermd gebied.
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Klooster - Groot Galilea Major Sibculo
Voor je ligt de tekst van de regiocanon van de gemeente Hardenberg.
Wat is de titel?  
  

Lees de tekst voor de eerste keer in zijn geheel goed door

Vragen bij de eerste alinea

Lees de eerste alinea nog eens en beantwoord de vragen. 

Wanneer vond de slag bij Ane plaats? 
 
Dag:  
Maand:  
Jaar:  

Waarom maakten de ridders geen kans?

Lees de tweede alinea over Zybbekeloe

Wat is een klooster?

Waarom kon er geen klooster bij Ane gebouwd worden?

Lees de derde alinea over Bouw

Wie had de leiding over de vrome mannen?

Wanneer was een deel van het klooster klaar?
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Lees de vierde  alinea over turf en schapen 

Zet de volgende zinnen in de goede volgorde:
• Monniken steken blokken uit.
• De grond bestaat uit veen.
• Veen is turf geworden.
• De blokken liet men drogen.

1. 

2.

3.

4. 

Lees nu de alinea ‘ Plunderingen’

Hoeveel monniken woonden er rond1480 in het klooster?

Het klooster raakte in verval. Wat gebeurde met het materiaal van het klooster?

Lees nu de alinea ‘ Klooster nu’

Hoeveel jaar bestond het klooster in 2003?
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Voor je ligt de tekst van de regiocanon van de 
gemeente Hardenberg.
Wat is de titel?  
Vroomheid in de Wildernis 

Lees de tekst voor de eerste keer in zijn geheel 
goed door

Vragen bij de eerste alinea

Lees de eerste alinea nog eens en beantwoord 
de vragen. 

Wanneer vond de slag bij Ane plaats? 
Dag: 28
Maand: juli
Jaar : 1227

Waarom maakten de ridders geen kans?
Hun harnassen waren te zwaar, ze zakten in het 
moeras 

Lees de tweede alinea over Zybbekeloe

Wat is een klooster?
Een groot gebouw waar monniken wonen 

Waarom kon er geen klooster bij Ane gebouwd 
worden?
De grond was te drassig, het gebouw zou 
wegzakken 

Lees de derde alinea over Bouw

Wie had de leiding over de vrome mannen?
Johan Clemme 

Wanneer was een deel van het klooster klaar?
In het jaar 1406

Lees de vierde  alinea over turf en schapen 

Zet de volgende zinnen op volgorde:
Monniken steken blokken uit.
De grond bestaat uit veen.
Veen is turf geworden.
De blokken liet men drogen.

De grond bestaat uit veen.
Monniken steken blokken uit.
De blokken liet men drogen.
Veen is turf geworden.

Lees nu de alinea ‘ Plunderingen’

Hoeveel monniken woonden er rond1480 in het 
klooster?
100 monniken

Het klooster raakte in verval. Wat gebeurde met 
het materiaal van het klooster?
Dat werd verkocht of door mensen uit de 
omgeving meegenomen 

Lees nu de alinea ‘ Klooster nu’

Hoeveel jaar bestond het klooster in 2003?
750 jaar 
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