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De geschiedenis van het Hennebergse museum Kloster Veßra
Op het huidige 6 ha grote terrein van het museum bevindt zich een
romaans-gotisch gebouwencomplex dat onder monumenten zorg
staat. Er staan gebouwen uit de 16e eeuw en later, die dienden als
bedrijfsruimtes van het latere staatsdomein. Deze werden vaak
veranderd. Ook staan er vakwerkhuizen uit de regio die op dit terrein
werden herbouwd. Het hele terrein is nog volledig door de
historische kloostermuren omringd.
Het in 1131 gestichte huisklooster van de Graven van Henneberg,
ontwikkelde zich tot aan de Reformatie tot het belangrijkste
monastische Instituut in het Hennebergse land. Het was het politieke
en economische middelpunt en culturele centrum met uitstraling tot
ver buiten de regio. Dit gold voor architectuur en boekdrukkunst
zowel als voor astronomie en tuinbouw.
Na de opheffing van het Kloster Veßra eind van de 16e eeuw, werd
het gebied een staatsdomein. Er woonden en werkten meerdere
families in de oude en nieuwe gebouwen. Zij bewerkten gezamenlijk
de omliggende velden en akkers. Met het fokken van verschillende
paardenrassen werd Kloster Veßra tot ver buiten de regionale
grenzen bekend.
Na de tweede wereldoorlog volgde de opheffing van het domein en
werd het omgezet in een Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (landbouw productiegroep). Dit bleef zo totdat in
1975 op het voormalige kloosterterrein het museum gevestigd werd.
De agrarische traditie van het gebied rond het klooster werd ook een
deel van het museum. Oude tractoren en andere
landbouwwerktuigen zijn te zien in het museum. Op het westelijke
gedeelte van het terrein werden sinds 1981 een verzameling
vakwerkhuizen herbouwd. Deze zijn heel verschillend van model.
Zowel het representatieve woonhuis als het kleine bijenhuisje zijn
hier te zien. De historische gebouwen representeren de woon- en
leefomstandigheden van vroegere generaties. De inrichting van de
vakwerkhuizen geeft een inkijk in de sociale verschillen van de
dorpsbewoners.
Met talrijke exposities draagt het museum ook bij tot het behoud van
het culturele erfgoed.

2

Übersetzung: Piet Duijkers
Herausgeber:
HENNEBERGISCHES MUSEUM Kloster Veßra
Anger 35
98660 Kloster Veßra
Tel. 036873 | 6 90 30
Fax 036873 | 6 90 49
info@museumklostervessra.de
www.museumklostervessra.de

1. | 2. Kloosterkerk en Westelijke Gebouw

schuur bevinden zich een vast geïnstalleerde dorsmachine en een
voedersnijmachine. De schuur werd in 1999 wand voor wand naar
het museum verplaatst.
51. Varkensstal uit Schalkau bij Sonneberg
De varkensstal stamt uit de 19e eeuw. In het
benedenste deel bevinden zich twee varkensstallen
met een aparte deur voor het voeren van de
beesten. In de bovenste ruimte werden
houtblokken en sprokkelhout opgeslagen.
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De kloosterkerk is een kruis basiliek
met drie schepen en lage steunberen.
De kerk werd in 1138 ingewijd door
bisschop Otto I. van Bamberg. Het
zuidelijke deel werd in 1300 voltooid.
Na de reformatie, werd de kerk
staatseigendom en omgebouwd tot
schuur. In 1704 werd het koor gedeeltelijk afgebroken en in 1939
werd het schip door brand ernstig beschadigd.
3. Zuidelijke Kapel
De zuidelijke kapel heeft een tweedelig
kruisgewelf met een halfronde koornis.
Ze is in het begin van de 13e eeuw
gebouwd, waarschijnlijk ter verering
van de H. Maagd Maria. Als je naar de
buitenmuur kijkt, zie je twee
openingen in de vorm van een
klaverblad. Deze zorgen ervoor dat gedurende het jaar het licht uit
verschillende richtingen binnenvalt. De ideale dagen om dit
fenomeen te zien zijn 25 maart (Maria Boodschap) en 15 augustus
(Maria Hemelvaart).
4. Kruisgang (restant)
De kruisgang is een van de oudste
gedeeltes van het klooster en werd
gebouwd samen met de kluis. In het
begin van de 16e eeuw werd het
oostdeel
in
laatgotische
stijl
gerestaureerd, het heeft dan acht
gewelven. Alhoewel er een overkapping gebouwd werd, werd de rest van de kruisgang tussen 1704
en 1790 afgebroken. Onder deze overkapping bevindt zich de
gewelfde ingang. Nu is er de tentoonstelling van de kloosterhistorie.

5. Zuidelijke Kluis
Dit gebouw is een van de eerste delen
van het klooster. Het behuisde de
eetzaal, een vergaderruimte en de
keuken. De bovenste verdieping werd
gebruikt als woonkamer van de
monniken. De eetzaal heeft een
laatgotisch plafond met houten
spanten. Op de wanden zijn nog resten van muurschilderingen te
zien. Er zijn belangrijke archeologische vondsten gedaan en de
bedoeling is het hele gebouw in de komende jaren te restaureren.

begrafenissen zaten de mannen op de bovenste verdieping en de
vrouwen op de benedenverdieping. De kerk werd wand voor wand
naar het museum getransporteerd. Hierdoor zijn veel van de
historische bouwdelen bewaard gebleven.
46. Boerderijtuin
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De boerderijtuin harmonieert met het ernaast gelegen vakwerkhuis
uit Witzelroda . De ligging van de paden, de vormgeving van de
perken en de keuze van de planten komt daarmee overeen met de
18e eeuw. Het is een gecombineerde gebruiks- en siertuin die de
omgeving van het huis passend aanvult.

6. Westelijke Kluis

47. Overdekte houten brug

Dit gebouw stamt uit de begintijd.
Hier waren waarschijnlijk de kamers
van de bedienden en de kelder. Het
hele gebouw werd omgevormd in 16e
en speciaal in de 18e eeuw. De ingang
van de kelder vanuit de binnenplaats
is uit 1576. In 1791 werd het gebouw
kleiner gemaakt. Later werd het gebruikt als kantoorruimte voor de
administratie van het staatsdomein. Het diende ook als opslag- en
handelsruimte. Ook werd het gebruikt als onderkomen voor de
dagloners, bedienden en knechten.

De brug werd vermoedelijk in de 17e
eeuw in Milz (regio SchmalkaldenMeiningen) gebouwd. De vakwerkconstructie laat het typische »Andreaskruis« zien en is bedekt met een
sparrendak. Oorspronkelijk vormde zij
de toegang over een beek naar een
verdedigingskerk. Deze brug is een kopie gemaakt door het
Hennebergse Museum.

7. Bakkerij

Historische cultuurplanten uit het Hennebergse Land worden hier op
verschillende percelen getoond. Hier zijn geneeskundige kruiden,
tuinkruiden, groentes, graan en voeder-, olie-, kleurstof- en
vezelplanten te vinden.

Op de ruïnes van de zuidelijke kruisgang werd in
het midden van de 19e eeuw de bakkerij gebouwd,
het zogenaamde »gewone mensen bakhuis«. De
bakkerij werd na 1945 gerenoveerd maar de
bakoven en de gereedschappen zijn nog steeds de
originele uit de 19e eeuw. De bakkerij is volledig
intact en wordt gebruikt bij projecten met kinderen
en volwassenen.

49. Percelen (planten)

50. Schuur uit Ebenhards bij Hildburghausen
De schuur werd in 1850 als deel van
een boerenhof in eenvoudige vakwerkstijl gebouwd. De vakwerkconstructie
staat op een natuurstenen sokkel en
draagt een enorm mansardedak .In de

8. Huis van de nieuwe boer

werd er nog een ruimte aangebouwd. Deze werd door de smid als
werkplaats ingericht. De inrichting is nog compleet en origineel.
39. Schuur uit Belrieht bij Meiningen
De vroegere landgoedschuur werd tegen
het einde van de 18e eeuw gebouwd. Ze
dient nu als tentoonstellingsruimte voor
tractoren en andere landbouwmachines.
40. | 48. Vroegere Kloostermolen en Turbinehuis
De in de 12e eeuw gebouwde
kloostermolen had twee waterraderen
waarbij de watertoevoer langs de
onderkant gebeurde. Rond 1900 werd
de molen omgebouwd voor het maken
van grondstoffen voor de porseleinproductie. Later werd ook zelf
porselein gemaakt.
Tijdens de ombouw van de molen
werden twee Francisturbines geïnstalleerd. Hiermee werd stroom
geproduceerd. Tegenwoordig is de
oude kloostermolen een technisch
monument. Er wordt met historische
machines het economisch gebruik van
waterkracht getoond. Het water stroomt door de oude molengracht
en drijft thans de turbines aan. In het gebouw bevindt zich de
tentoonstelling »Van kloostermolen tot turbinehuis«.
45. Kerkhofkapel uit Breitungen bij Meiningen
Deze eenvoudige vakwerkconstructie
werd van 1726-1728 gebouwd. Binnen
bevindt zich een galerij met prachtig
geschilderde ranken en op de begane
grond de ruwe banken. Tijdens de
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Een familie met de naam Haacke die
was teruggezet naar dit gebied,
bouwde de boerderij tussen juli en
oktober in 1949. Dit als onderdeel
van het nieuwe boeren programma in
het
vroegere
klooster
Veßra
(agrarische reformatie). Het was een
langgerekte boerderij met achterelkaar de woning, de opslagruimte,
de koeienstal en de schuur. Het koetshuis werd er in 1952 aan
toegevoegd. De voorkant is nog steeds origineel, maar het dak is
vervangen. De huisraad werd overgenomen van vroegere bezetters
en demonstreert de werk- en leefgewoontes van de nieuwe boer rond
1950.
9. »Graanschuur« (nu administratie)
De vroegere graanschuur is een Romaans
gebouw dat dateert van voor 1200. Het werd
gerestaureerd tussen de 16e en 19e eeuw.
Het werd gebruikt als woonhuis voor de
pachters familie. In 1901 werd de schuur
uitgebreid tot de huidige afmetingen. Deze
graanschuur, ook wel het oude huis, diende voor het drogen en
opslaan van het graan.
10. Bakkerij van het domein
Het huis stamt uit het midden van de 19e
eeuw. De bakkerij werd gebruikt door de
pachter van het domein. In 1985 werd het
gebouw gere-staureerd. De bakoven is een
gewelf gebouwd met bakstenen. Er zijn
bakgereed-schappen en hulpstukken te zien.

landbouw alleen kon de familie niet leven. Daarom probeerde men
met het vlechten van manden, extra geld te verdienen. Dit verklaart
ook de enge behuizing .De kamer diende als woon-, eet-, schrijf- en
werkruimte.

11. Paardenstal
De stal is een massief stenen gebouw met
twee verdiepingen. Het werd na 1790
gebouwd. De restauratie gebeurde in 1986
en 1987. Er worden nu steeds wisselende
speciale exposities gehouden.

36. Vakwerkhuis uit Eicha bij Römhild

De eerste schuur werd gebouwd in de 16e
eeuw als hooischuur. Rond 1800 volgde een
verbouwing waarna ze werd gebruikt als
stoeterij, later weer als schuur. In het
gebouw is nu een tentoonstelling van
landbouwvoertuigen uit de 19e en 20e eeuw.

Dit imponerende vakwerkhuis werd,
zoals de datum boven de deur ons
verraadt, in 1716 gebouwd. Het was
een deel van een U-vormige boerderij.
De naam van de eigenaar »Ernst
Rossteuscher« staat nog steeds op de
deur. In 1757 werd een overdekte
ingang (»Fränkische Laube«) aangebouwd. De inrichting toont de
woonomgeving van een welvarende boer in het begin van de 20e
eeuw.

13. Poortkerk St. Erhard

37. Watermolen uit Wolmuthausen bij Meiningen

De poortkerk is een hal met een gewelf bij
het koor. Deze werd gebouwd in de 13e
eeuw. Er was ook een gedeelte van het
klooster in gevestigd. Na de reformatie,
werd ze achtereenvolgens gebruikt als
woning, café en school. Ze dient nu als
ruimte voor concerten en andere voorstellingen. Ze wordt ook
gebruikt voor huwelijksceremonies.

De watermolen stamt uit 1600 als deel
van een boerderij. Bij deze molen
wordt het water op de bovenkant van
het waterrad geleid. Dit rad drijft de
verschillende delen van de molen aan.
De molen werd in 1847 verbouwd het
jaartal op de deur verwijst hiernaar. In
het gebouw is tegenwoordig de
molentechniek en de woonsituatie van de molenaar aan het eind van
de 19e en het begin van de 20e eeuw te zien. De molen is volledig
intact. Een keer per jaar tijdens de »Duitse Molendag«
(Pinkstermaandag) wordt er graan gemalen.

12. Schuur van het domein

14. | 44. Kloosterpoort en Wachthuis
De poort was de hoofdingang van het klooster. Ze
werd gebouwd voor 1200. De woning van de
schaapsherder bevond zich op de eerste erdieping.
Na 1800 werd deze verdieping afgebroken.
Uiteindelijk werd de toren van 1979-1981
gerestaureerd.
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38. Smidse uit Leutersdorf bij Meiningen
De smidse stamt uit het eind van de 19e
eeuw en bestond oorspronkelijk uit een
ruimte met een stand om paarden te
beslaan. Pas na de 1e wereldoorlog

31. Kloostervijvers

Het wachthuis existeerde al in de begintijd van het klooster. Het was
het verwarmde onderkomen van de portier die op de bovenste
verdieping woonde. In 1594 werd een wachthuis van steen gebouwd.
Later was er een smidse in gevestigd. Tegenwoordig is het
wachthuis de ingang voor de bezoekers van het museum. Er is ook
een kleine museumsshop.

De monniken gebruikten de kloostervijvers voor de visteelt. Ten
oosten van het museumterrein bevonden zich nog meer visvijvers.
33. Vakwerkhuis uit Witzelroda bij Bad Salzungen
Het vakwerkhuis werd in de eerste
helft van de 17e eeuw, gedurende de
30-jarige oorlog gebouwd. Het was een
gedeelte van een L-vormige boerderij.
In de 80er jaren werd het naar Kloster
Veßra verplaatst. De inrichting hiervan
laat de woonomstandigheden zien van
een welvarende boerenfamilie rond 1800. Verder is hier een kleine
expositie over vlas- en linnenbewerking. Heel interessant is ook de
zogenaamde »Zwarte Keuken« met open stookplaats. Er zijn hier
twee verborgen ruimtes die werden gebruikt voor het verstoppen van
waardevolle voorwerpen en levensmiddelen. In oorlogstijden ook
voor het verbergen van onderduikers.
34. Bijenhuis uit Siegritz bij Hildburghausen
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16. Historisch woonhuis
Alhoewel dit gebouw deel uitmaakte van het
vroegere klooster dient het nu als woonhuis.
17. Schaapskooi
Sinds 1677 werd het gebouw als
paardenstal gebruikt. Het is 75 meter
lang en werd uit verschillende oude
gebouwen samengesteld. Sinds de 19e
eeuw diende het gebouw als
schaapskooi van het domein. Na de
reconstructie werd er de expositie
»Zoals men zaait, zal men oogsten« in gevestigd.

Het kleine huis werd rond 1900 in
Siegritz gebouwd. Oorspronkelijk
stond het in een boomgaard van een
boerenhof. De hoge bijenkorven en de
latere bont geverfde houten bijenkasten, zijn bewaard gebleven.

18. Kleine toren

35. Vakwerkhuis uit Witzelroda bij Bad Salzungen

De nieuwe paardenstal werd in 1843
gebouwd als veulensstal van de
stoeterij. De westkant heeft een
historische gevel en laat een zeldzaam
voorbeeld van Neomoorse vormen
zien. Na de opheffing van de stoeterij
werd het gebouw als schaapskooi
gebruikt. In de 70er jaren werd het

Het woonhuis was oorspronkelijk een
deel van een L-vormige boerderij
voordat het in 1986 naar Kloster Veßra
verplaatst werd. Het stamt uit 1700 en
laat de woon- en leefomstandigheden
zien van een eenvoudige boerenfamilie,
in het begin van de 20e eeuw. Van de

In de kleine muurtoren bevindt zich nu het documentatiecentrum van
de kloostertuin. (Zie foto nr. 20)
19. Nieuwe paardenstal

26. Seizoensarbeiderhuis

gerestaureerd en nu is er de expositie »Henneberg het Land en de
Tijd« te zien.
20. Kloostertuin
De kloostertuin werd op basis van
informatie uit verschillende bronnen
gereconstrueerd. Voorbeelden kwamen van Hilgart von Bingens
plantenlijsten, het ideale plan van
Sankt Gallen, de aantekeningen van
Albertus Mangnus, het Lehrgedicht
Walafrieds von Strabo en paneelschilderijen van laatmiddeleeuwse
schilders. De tuin bezit een groot aantal geneeskrachtige planten,
tuinkruiden en gebruiks- en siergewassen. Het documentatiecentrum
bevindt zich in de kleine toren (Nr.18).
22. Graanteelt
In tegenstelling tot de klooster- en boerentuin wordt bij de graanteelt
geen originele manier van aanplant getoond. Er worden op percelen
oude en huidige graansoorten gekweekt. Daartoe behoren gierst en
drie tarwesoorten : spelt, emmer en eenkoren. Deze werden alle in
het Hennebergse land verbouwd. De nu nog gangbare graansoorten
speelden in vroegere tijden natuurlijk ook een belangrijke rol in het
voedingspatroon van mens en dier.
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Het gebouw werd ook wel »Polenhuisje« genoemd. Het werd in 1913 in
opdracht van het domeinbestuur
gebouwd. Na verbouwingen in de 20er
jaren werd het in 1945 het onderkomen
van de nieuwe boer.
28. Gemeentehuis uit Heckengereuth bij Schleusingen
Het gemeentehuis werd rond 1880
gebouwd. Op de benedenverdieping
bevinden zich de woonruimte en de
stal. Op de bovenverdieping is nog een
kamer. In het kleine torentje bevindt
zich de dorpsklok en het van buiten
zichtbare uurwerk. Voor de verplaatsing naar Kloster Veßra stond het huis in het centrum van het
kleine dorp Heckengereuth. Het gebouw stond arme gezinnen ter
beschikking en werd later als woonhuis verhuurd. Aan het einde van
de 2e wereldoorlog trok er een achtkoppige familie in, die uit de
vroegere Duitse Oostgebieden verdreven waren. De inrichting van
het huis laat de woonomstandigheden van deze familie zien. Er is
ook een tentoonstelling met het thema »Verdrijving«.
29. Brouwerij uit Wolfannshausen bij Römhild

23. Hennebergse Grafkapel
De in 1182 gewijde grafkapel werd gebruikt bij
begrafenissen van de Graven van Henneberg.
In koor en apsis zijn nu nog middeleeuwse
schilderingen van het laatste oordeel te zien. In
de 17e eeuw werd de kapel in een barokke stijl
verbouwd. Er werden grotere ramen ingezet en
de galerij en het orgel kregen ook een barok
uiterlijk.

Sinds de 18e eeuw werd dit één
verdieping hoge gebouw als brouwerij
gebruikt. Hierin bevinden zich de
koperen
brouwketel,
moutkuip,
koelschip met hopzeef, gistkuipen,
pompen en leidingen. In de 90er jaren
werd de brouwerij naar het museum
verplaatst. Sinds 2000 wordt er een keer per jaar het Museumbier
gebrouwen. Informatie over het brouwproces is te zien op het bord
voor het gebouw.

