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KUNSTENAARS AAN HET WERK 

 

DEURWACHTERS 
Loop je door de kloostergang, dan kom je ogen 

te kort. Glas-in-loodramen aan je ene hand, 

schilderijen aan je andere hand. Kijk je omhoog, 

dan kijkt een heilige terug. Boven elke deur in 

de kloostergang schilderde pater van Bergen 

dominicaanse kopstukken. Vreemd genoeg zijn 

er nog een paar lege plekken. Binnenkort komt 

daar een einde aan. De kloostergang wordt 

eindelijk voltooid, en jij kan daar aan meedoen! 

Tijdens het Feest van de Geest kun je komen 

schilderen aan de nieuwe heiligen. Het werk 

wordt ter plekke, in de kloostergang, gemaakt. 

Onder leiding van Maikel van Vilsteren schilder 

je mee aan één van de kopstukken.  

 

OP DE GEVOELIGE PLAAT 

Veel kunstenaars laten zich inspireren 

door hun directe omgeving, zo ook 

Pater van Bergen. Met regelmaat 

schilderde of tekende hij 1 van zijn 

medebroeders. Vooral zijn tekeningen 

zijn raak en krachtig. In het prachtige 

koorgedeelte van de kerk stallen we zijn 

broederportretten uit. Op zondag 

maakt Ronald Baarda daar tussen live 

nieuwe portretten van de huidige 

kloosterbewoners en op maandag Ellen 

Brouwer. 

  

https://www.maikelvanvilsteren.nl/
http://ronaldbaarda.nl/
https://ellenbrouwer.exto.nl/
https://ellenbrouwer.exto.nl/


 
 

WORKSHOPS VOOR JONG EN OUD 

 

STEMPEL EEN RAAM 

Creëer jouw eigen glas in lood raam op 

papier met stempels gebaseerd op de 

ramen uit de Dominicanenkerk. Speel 

met kleur en vorm, leuk voor jong en 

oud! Onder begeleiding van illustrator 

Petra Ferweda. Tijdens Feest van de 

Geest zijn verschillende stoffen van haar 

hand te bekijken met daarop illustraties 

en motieven geïnspireerd door het glas 

in lood werk van pater van Bergen 
 

GRAFFITI  

Van Bergen maakte verschillende religieuze voorstellingen in de kerk, maar heb 

je ook wel eens goed gekeken naar de omlijsting, de versieringen rondom? Deze 

decoratieve elementen van het werk van Van Bergen vormen de basis van deze 

workshop, waarin we aan de hand van sjablonen samen een spannend nieuw 

werk maken in de kloostertuin.  
 

NIEUW KUNST 

 

ZWOLSE KUNSTENAARS IN 

HET PAARS 

In het paarse licht van het beroemde 

glasinloodraam van Van Bergen 

interviewde de Zwolse filmmaker 

Jonathan Sipkema verschillende Zwolse 

kunstenaars over hun inspiratiebronnen, 

Zwolle en wat het glasinloodraam van 

Van Bergen hen vertelt. Met o.a. Arjan 

Brandsma, Margareth Sikkens.  

 

HET GELUID VAN DE RAMEN 

De glasinloodramen zijn zo krachtig door de schitteringen die ze te weeg brengen 

in de ruimte, maar wat als deze ramen konden spreken, geluid konden maken? 

Wat vertellen ze dan? Iemke Elzenga maakt drie soundscapes, 

geluidslandschappen bij de drie ramen van Van Bergen in de kerk. Te beluisteren 

via het scannen van een QRcode op de eigen telefoon.  

  

https://www.studioferweda.nl/
https://jonathansipkema.com/


 
 

EXPOSITIE DE MAN 

ACHTER DE RAMEN 
 

Het hart van Feest van de Geest 

bestaat uit de exposite De man 

achter de ramen, waarin je kennis 

kunt maken met het verhaal en werk 

van Pater van Bergen. Een man die 

ondanks hoge leeftijd en 

verschillende grote gebeurtenissen 

(op zijn 8e uit huis, oorlogen, 

opkomst en neergang van katholieke 

geloof, grote brand in het klooster) 

vrolijk en optimistisch bleef. Een man 

die een enorme hoeveelheid 

verschillende disciplines beheerste 

en ontzettend productief was. Een 

man die in persoon en kunst 

veel Zwollenaren wist te raken. 

Iedereen de wij spraken voor 

deze expositie over Van 

Bergen kreeg een twinkeling in 

zijn ogen en een glimlach op 

het gezicht. Maar ook een man 

met enige mysterie, zo luid zijn 

advies op zijn laatste 

zelfportret: ‘Forceer je talent 

niet’. Een eigen geleerde wijze 

les? Een verklaring voor de wisselende kwaliteit van zijn kunst? Via zijn eigen 

werk bijeengebracht vanuit heel Zwolle, foto’s en archiefmateriaal proberen we 

de man achter de ramen, Pater van Bergen beter te leren kennen op de plek waar 

hij zelf 58 jaar woonde en werkte.  
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