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REDACTIE ERFGOEDPARTNERS

Woord vooraf 

Hoogtepunten. Ieder mens kent ze. 50 jaar worden: Abraham (of Sara) zien, 60 
jaar getrouwd, 25 jaar in dienst. Ook erfgoedinstellingen herdenken en vieren 
(soms). Deze Erfgoed inzicht is daar getuige van. Niet altijd wordt met 

vreugde teruggezien. Zo voelt de afsluiting van de Lauwerszee, dit jaar 50 jaar 
geleden, voor sommige Zoutkampers nog altijd als een pijnlijke gebeurtenis. De 
vlaggen gingen op 23 mei 1969 dan ook halfstok in het dorp. Andere erfgoed-
instellingen daarentegen, grijpen een jubileum aan om op feestelijke wijze hun 
museum onder de aandacht te brengen. 25 jaar Mendini/Groninger Museum, 60 jaar 
Museum Nienoord en 60 jaar Openluchtmuseum Het Hoogeland, 50 jaar Stichting 
Oude Groninger Kerken. Ook blikken we alvast vooruit op 100 jaar algemeen 
vrouwenkiesrecht, waarover we later dit jaar een themanummer willen uitbrengen. 
Ook Erfgoedpartners viert èn herdenkt dit jaar. Zo wordt er volop gewerkt aan 
herdenkingsactiviteiten rond de 300ste sterfdag van de beroemde Duitse 
orgelbouwer Arp Schnitger. U zult daar nog het nodige over horen. Daarnaast is het 
tien jaar geleden dat we begonnen met onze digitale nieuwsbrief Erfgoedloper, die in 
begin maart 2019 al 178 keer is verschenen en die inmiddels naar meer dan 1.400 
aangeslotenen wordt gemaild. En, last but not least, Erfgoed inzicht bestaat vijf jaar.
Vieren en, of herdenken. Vreugde en verdriet, we krijgen er allemaal mee te maken. 
Deze Erfgoed inzicht gaat echter vooral over vreugdevol vieren.
De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier. 
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TEKST:  ALBERT BUURSMA / FOTO’S: ELMER SPAARGAREN

Een fantastische werkomgeving
Andreas Blühm over het 
jubilerende Groninger Museum 

Dit jaar viert het ‘nieuwe’ Groninger Museum het jubileum van de eerste 
kwarteeuw: een goede aanleiding om niet alleen terug, maar ook vooruit te 
blikken met de directeur van het museum, Andreas Blühm. Hij groeide op in 

Bremen, studeerde kunstgeschiedenis in Tübingen en Berlijn, promoveerde en was 
daarna werkzaam bij verschillende musea: in Lübeck, Regensburg, Amsterdam (Van 
Gogh Museum) en, voordat hij in 2012 in Groningen aantrad, bij het Wallraf-
Richard-Museum en Fondation Corboud in Keulen, waar hij de leiding had.

Kennismaking met het museum
Of Blühm ooit in het ‘oude’ Groninger Museum is geweest, kan hij zich niet meer 
herinneren: “Dat zou wel kunnen. Groningen was natuurlijk wel de dichtstbijzijnde 
grote stad in Nederland.” Op de vraag over het hoe en wanneer van zijn eerste 
kennismaking met het nieuwe Groninger Museum glimlacht hij: “Wat grappig is, dat ik 
bij de opening van het nieuwe Groninger Museum was, waarom weet ik niet meer. 
Destijds werkte ik bij het Van Gogh Museum, dat ik toen in ieder geval 
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vertegenwoordigde. Ik was zeer nieuwsgierig; had wel het een en ander over het 
Groninger Museum gehoord, sprak er over met collega’s en vrienden. Wat ik me ervan 
herinner is dat het lekte in het Coop Himmelblau paviljoen. Dat doet het overigens nog 
steeds. En er hingen ’Oude Meesters’ aan het plafond. Dat vond ik wel heel ver gaan, 
zo van: ‘Wat hebben ze hier?’ Wat Frans Haks toen toonde, zou ik nooit doen, maar ik 
had er wel bewondering voor.”

Bijzonder gebouw
“Het gebouw was een exponent van het postmodernisme, wat naar ons idee al bijna 
voorbij was. De verwachting was dat het over vijf jaar verouderd zou zijn. Dat bleek 
anders. Er komen nog steeds veel bezoekers, veertig procent, voor een eerste keer, uit 
het hele land, maar ook uit de hele wereld. Anderen komen vijfmaal per jaar of 
eenmaal in de twintig jaar. Ze komen toevallig, voor Groningen, voor het gebouw of 
speciaal voor grote, bijzondere tentoonstellingen zoals over Bowie of Rodin. 

Mensen die een eerste maal komen, reageren vaak hetzelfde: ze vinden het geweldig. 
Collega’s zijn dan ook jaloers, want ondanks alles is het nog steeds een prachtig 
gebouw. Eigenlijk zijn alle musea een beetje gelijk, al zijn er wel zekere verschillen, 
maar het Groninger Museum is wel heel bijzonder. Bij mijn eerste ontmoeting met 
architect Allessandro Mendini heb ik hem dan ook bedankt voor de fantastische 
werkomgeving. Zelfs een saaie tentoonstelling kan hier niet mislukken.”
Na al die jaren is het museum vrijwel onveranderd. “Er vond wel een aanpassing 
plaats na de overstroming in 1998. De zalen onderin met de oude(re) kunst en 
erfgoedobjecten uit de regio zijn toen aangepast. Er is een infocentrum bijgekomen en 
een ‘ontdekkingsruimte’ voor kinderen. Die beide nieuwe onderdelen zijn absoluut een 



Financiering
Over de financiering van exposities: 
“Subsidies vormen de helft van 
onze jaarlijkse begroting. Die 
ondersteuning vind ik 
vanzelfsprekend. Ze zijn 
noodzakelijk voor beheer, 
onderhoud en de aanschaf van 
kunst en erfgoed. Zo kregen we 
300.000 euro van de BankGiro 
Loterij voor de aankoop van 
voorwerpen. Egge Knol heeft 
bijvoorbeeld een budget voor 
verwerving van kleinere zaken die 
erfgoed betreffen. Daarvoor is niet 
telkens toestemming nodig. De 
grotere aankopen voor alle 
afdelingen worden wel besproken. 
Meestal is daar al goed over 
nagedacht. Bij twijfel over al of niet 
aanschaffen hak ik de knoop door, 
vaak is het: dan maar niet. Er wordt 
vaak niet lang over gediscussieerd.
Voor tentoonstellingen zijn er 
inkomsten uit entreegelden en 
sponsorgelden. De bedragen 
worden verdeeld over de uitgaven 
aan exposities A, B en C. Voor ieder 
daarvan wordt een 
projectverantwoordelijke 
aangesteld. Dat kan een 
conservator zijn, maar ook iemand 
van elders. Bij het organiseren van 
exposities heb je meevallers en 
tegenvallers. De inkomsten worden 
conservatief, realistisch, geschat: 
bezoekersaantallen zijn niet 
voorspelbaar; in ieder geval moeten 
de uitgaven goed worden 
gecontroleerd.”
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verrijking. Het museum heeft wel een belangrijke beperking: je kunt niet uitbreiden, 
want het ligt midden in het water. Anderzijds is dat ook een zegen, dan kom je ook niet 
in de verleiding. Kortom: je kunt niet alles; je moet het anders aanpakken.”

Totstandkoming van exposities
Voor een magazine als Erfgoed inzicht is het interessant te weten hoe de 
voorbereiding en planning van tentoonstellingen in hun werk gaan. Blühm: “Zelf heb ik 
niet ergens een voorkeur voor. Het gaat bij exposities vooral om de passie waarmee je 
ze brengt. Daarbij is het mijn taak om de balans te behouden. Wat ik belangrijk vind, is 
overdracht in de vorm van teksten en bewegwijzering. Frans Haks had het museum 
bedoeld als laagdrempelig. Hij was tegen het geven van toelichting: kunst sprak voor 
zichzelf was zijn mening, maar ik vind dat je wel een handreiking moet geven.”
De ideeën voor exposities worden besproken met de conservatoren. Daarbij gaat het 
vooral over de organisatorische kant. “Bij twijfel ben ik degene die de knoop doorhakt. 
Dat is niet vaak het geval. Veel zaken dienen zich min of meer als vanzelfsprekend aan. 
Na de grote Ploeg-tentoonstelling is er voor dat onderwerp even een adempauze 
ingelast. Het huidige jubileum van honderd jaar vrouwenkiesrecht was ook al lang 
bekend als aanleiding voor een tentoonstelling. Bij het programma voor 2020 is het 
min of meer vanzelfsprekend dat er aandacht wordt besteed aan de bevrijding, 75 jaar 
geleden. Er zijn ook thema’s die jaarlijks spelen. Zo sluiten we meestal aan bij het 
popgebeuren van Eurosonic, zoals nu met de portretten van DJ’s door Claude 
Vanheye.”

Logistiek
Wat van belang is bij het maken van tentoonstellingen is volgens Blühm de logistiek. 
Niet alles kan tegelijkertijd worden opgebouwd: “Daarom is de vraag van belang 
wanneer zaken moeten worden opgebouwd. Daarbij spelen de mogelijkheden en 
beperkingen van de verschillende ruimten een rol. Exposities over design zijn 
bijvoorbeeld al gauw te groot voor de ‘ovale zaal’, maar te klein voor ‘Mendini’ . Het 
probleem is dan, dat er geen ruimte qua grootte tussenin zit. Anderzijds kun je met 
een expositie over ‘Dieren in de kunst’ gemakkelijk twee verdiepingen vol krijgen, maar 
wil je dat? Met Chihuly kun je ook zo twee etages vullen.
Er zijn natuurlijk altijd problemen, zoals geld- of tijdgebrek, ziekte, of het lekt, maar 
een tentoonstelling lukt altijd. Elke keer denk je dat je wat dat betreft alles al hebt 
meegemaakt, maar dan gebeurt er toch weer iets onverwachts. Zo hebben we 
onlangs nog schade aan de expositie van Chihuly gehad. Er moest speciaal iemand uit 
Amerika overkomen voor reparatie van elektronica en moesten er zelfs enkele nieuwe 
glasbuizen worden geblazen.”

Aard van tentoonstellingen
Wat de exposities betreft vertelt Blühm: “We hebben altijd een wintertentoonstelling 
die niet in relatie staat tot de eigen collectie. Verder hebben we een tentoonstelling 
met een regionaal karakter en daarnaast een moderne en een populaire. Exposities 
zijn een organisatorisch proces. Wat er in het huidige jaar en in dat erna komt, staat 
over het algemeen vast, maar we zijn wel een beetje flexibel. Zo’n anderhalf jaar voor 
de wintertentoonstelling moet je weten wat je wilt of anders heel hard gaan zoeken. 
Meestal is er wel een aanleiding; conservatoren hebben zelf vaak ideeën. Soms komen 
onderwerpen toevallig binnen. Af en toe komt iets van buiten. In zo’n geval moet het 
wel haalbaar zijn. We krijgen bijna dagelijks aanmeldingen binnen. Veel daarvan zijn 
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leuk, maar te kostbaar, of er is te weinig tijd voor. Je moet wel realistisch zijn.
De exposities zijn uiteraard gericht op het publiek en gaan over moderne kunst, 
aantrekkelijke verhalen en Groninger erfgoed. Daarbij wordt er op gelet dat alle 
afdelingen qua vertegenwoordiging met elkaar in evenwicht zijn. Voor de 
wintertentoonstellingen komen meestal mensen uit het hele land. Zomers is dat niet 
het geval, dan hebben we vaak regionale onderwerpen. Dit museum heeft qua 
onderwerpen en collecties een grote diversiteit. In feite hebben we alles, behalve 
zaken die betrekking hebben op natuurkunde, zoals bij het Teylers Museum in 
Haarlem.”

In 1991 presenteerde Mendini onder 

de naam Interno di un interno een 

complete kamer, waarvan alle 

zeventien onderdelen het stippeltjes-

motief van Proust hebben: stoelen, 

kleine sculpturen, laminaat, tegels, 

tapijten en lampen.
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Jubileumexposities
Uiteraard gaat het Groninger Museum aandacht besteden aan het 25-jarig jubileum. 
Blühm vertelt enthousiast: “Daarvoor werken we aan drie tentoonstellingen.  Een 
daarvan is met de ongeveer honderd tentoonstellingsaffiches die er zijn geweest. Dat 
geeft een mooi panorama van wat er in de loop der jaren in het museum is 
geëxposeerd. Dan is er de expositie ‘Pronkjewails’ van gastconservator John Veldkamp 
met Frans Haks als inspirator. Zij stellen ensembles samen in de vorm van ‘gedekte 
tafels’ met zowel moderne als oude design-voorwerpen. Mendini was, tot zijn 
overlijden op 18 februari 2019, betrokken bij de tentoonstelling, die hij samenstelde 
uit eigen werk en inspiratiebronnen. Die zal worden geopend op 28 oktober, het 
weekend van de verjaardag van het Groninger Museum.” Ook komt er een 
documentaire van Frénk van der Linden en Eric Blom over de 25-jarige geschiedenis.

Tot slot
Andreas Blühm heeft een positieve instelling, maar is ook enigszins bezorgd over de 
toekomst van het museum; “Ik vraag me af hoe het zal gaan met de ontwikkelingen 
rond het spoor, de inrichting van het stationsgebied. Welke gevolgen zal dat hebben 
voor de bereikbaarheid van het museum.” Maar om positief af te sluiten: hij zag ook 
iets moois verwezenlijkt, want voor hem heeft de expositie van het werk van 
glaskunstenaar Chihuly een bijzondere betekenis: “Ik had die tentoonstelling al in het 
achterhoofd toen ik solliciteerde. Het werk van Chihuly is zeer kleurrijk en ontzettend 
populair. Het is ook heel bijzonder. En nu, in dit jubileumjaar, is het er dan ook van 
gekomen. Dat is mooi!”Groninger Museum

Museumeiland 1
9711 ME Groningen
www.groningermuseum.nl
Openingstijden:
dinsdag tot en met zondag van 
10:00 – 17:00 uur

http://www.groningermuseum.nl


Mendini was, tot zijn overlijden op 
18 februari 2019, betrokken bij de 
tentoonstelling, die hij samenstelde 
uit eigen werk en inspiratiebronnen.
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Groningen zou er heel anders hebben uitgezien zonder de op 18 februari van dit jaar 
op 87 jarige leeftijd overleden Alessandro Mendini. Letterlijk. Want denk het 
gebouw van het Groninger Museum eens weg. Dan besef je het belang van deze 
bescheiden Milanees. Ik ontmoette hem voor het eerst in 1986, maar toen was van 
een architectuuropdracht nog geen sprake. 

Mendini was in Groningen uitgenodigd door John Veldkamp, eigenaar van John Johns 
Home Decorations in de Oude Kijk in  ’t Jatstraat die dit jaar optreedt als 
gastconservator in het Groninger Museum met de tentoonstelling Pronkjewails. 
Mendini kwam samen met Alberto Alessi, directeur van de Italiaanse designfirma 
Alessi in verband met een presentatie in de winkel. Hoe het precies zat kan ik me niet 
herinneren, maar ik heb hem die avond geïnterviewd voor de toen pas opgerichte OOG 
tv. Zijn nu befaamde Atelier Mendini bestond nog niet, maar Mendini had zijn sporen al 
verdiend met het radicale ontwerp van Alchimia – er was net weer een nieuwe 
collectie uit met een Italiaans desigmerk -, met toonaangevende designtijdschriften 
en hij had de Tea & Coffee Piazza bedacht voor Alessi. Elf zilveren thee- en 
koffieserviezen waarvoor beroemde architecten waren uitgenodigd, nu een icoon van 
postmodernisme. Die avond legde hij heel geduldig uit wat zijn opvattingen waren. Hij 
gaf zijn antwoorden in het Italiaans en een beetje Duits. Niet heel lang daarna stond 
toenmalig museumdirecteur Frans Haks bij hem op de stoep en de rest is historie.
 
Anderhalf jaar geleden ontmoette ik Mendini voor de laatste keer, in Atelier Mendini in 
Milaan, samen met museumdirecteur Andreas Blühm en conservator Ruud Schenk. Hij 
was toen nog lichamelijk fit, liep met ons naar een restaurant waar hij ons trakteerde 
en terug en sprak voortreffelijk Engels. Sinds Groningen had hij natuurlijk veel projec-
ten over de hele wereld gedaan. We spraken over de komende tentoonstelling en het 
verkrijgen van bruiklenen, waarop zijn medewerkers zeiden: Ach, Mendini is zo be-
roemd, niemand kan hem iets weigeren. Maar zelf was hij nog altijd even bescheiden, 
zacht van stem en hoffelijk voor zijn gasten en omgeving. Zo’n veelzijdige en briljante 
geest heeft het niet nodig opdringerig en luidruchtig te zijn. Zijn ontzag voor zijn 
voorgangers, steun aan jonge ontwerpers en zijn voorliefde voor decoratie en kleur als 
diepgewortelde menselijke verworvenheden koesteren we als een grootse erfenis.

Op verzoek van de redactie schreef 
Steven Kolsteren (Educatie & 
Publieksinformatie Groninger 
Museum) een In Memoriam. Het 
werd een persoonlijke herinnering. 

In memoriam 
Alessandro Mendini
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TEKST: FRED OOTJERS/FOTO’S: ANJO DE HAAN EN ARCHIEF GERARD DE VRIES

Zonder vrijwilligers zouden alle 
museumhuizen écht leeg staan
Zestig jaar Openluchtmuseum 
Het Hoogeland 

We schrijven het jaar 1959. In dat jaar wordt onder Slochteren het eerste 
Groningse aardgas ontdekt. Ruim dertig kilometer noordwaarts, in 
Warffum, komt echter iets van een geheel andere orde aan het licht. Het 

besef namelijk dat het pittoreske dorpje dreigt te ontvolken. Het een na het andere 
pandje komt leeg te staan en krijgt geen nieuwe bewoners. Een aantal inwoners 
onderkent de dreiging en slaat de handen ineen. Ze richten de Stichting Landbouw-
kundig Oudheidkundig Kunstminnend Museum Het Hoogeland op en leggen als 
oudheidkamer met de verwerving in dat jaar van de oude kosterij, de kiem voor het 
huidige Openluchtmuseum Het Hoogeland. Dat dit jaar dus zijn zestigjarig jubileum 
viert.

Stijn van Genuchten is sinds 2000 
directeur van het museum. We 
bezoeken Stijn in zijn directiekamer, 
in een van de huisjes op het terrein 
van ‘zijn’ museum. Directie’kamer’ 
is een groot woord: als je met z’n 
viertjes bij Stijn in z’n kantoortje zit, 
zit je zowat op elkaars schoot. Een 
heerlijke, benijdenswaardige, 
knusse werkplek. Zoals het begrip 
‘knus’ geldt voor de hele sfeer van 
Openluchtmuseum Het Hoogeland. 
Knus, maar dan wel een profes-
sioneel gekoesterde en gepresen-
teerde nostalgische knusheid.
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“De kosterij was toen eigendom van de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
stichting kon het voor een symbolisch bedrag overnemen”, vertelt Stijn. “In de paar 
jaar daarna is het heel snel gegaan en kwam het een na het andere pand in 
eigendom van de stichting. De gedachte leefde toen algemeen dat het dorp, ja zelfs 
het gebied, zou leeglopen. Net zoals dat idee ook nu weer circuleert in bepaalde 
regio’s van Groningen. De woningen die leeg kwamen waren oud en klein en 
niemand zag er brood in om ze te verbouwen en te moderniseren. Niet in die vroege 
jaren zestig.”

Twintig panden
Gelukkig keerde het tij, kwam de leegloop tot staan en was de oudheidkamer 
inmiddels heel wat panden rijker geworden. Opvallend is dat de gebouwen -anno 
2019 een twintigtal- allemaal geclusterd zijn op een terrein van honderd bij 
honderd meter. “Alle tuinen grenzen inderdaad aan elkaar. Er staan nog wat 
particuliere panden op het terrein, maar we koesteren niet de ambitie die te 
verwerven. Mochten ze vrij komen en de gelegenheid zich voordoen, dan bekijken 
we het op dat moment.”

Open landbouwdepot
De meest recente vernieuwing is een voormalige Joodse slagerij die 
getransformeerd wordt tot een smederij annex fietsenwinkel van rond 1920. “De 
oplevering en opening wordt een van de hoogtepunten van het jubileumjaar. 
Evenals de heropening van De Schutstal. Dat wordt een open landbouwdepot, 
waarin we eindelijk weer een deel van de landbouwcollectie kunnen laten zien. 
Want hoewel we hier midden in een landbouwgebied zitten, kwam dat aspect tot 
voor kort in geen enkel museumpand tot uiting. Wel allerlei nering en instellingen 
als scholen, kerken en een gemeente die zich dankzij de landbouw hier hebben 

Samenwerking
Een ander hoogtepunt in het 
jubileumjaar is een grote 
tentoonstelling over het lager 
onderwijs tussen 1800 en 1920. 
Stijn: “We trekken dat landelijk 
breed, het handelt dus niet alleen 
over de provincie Groningen. Onze 
bezoekers komen uit heel 
Nederland, een gegeven waarop wij 
met de grote tentoonstellingen 
anticiperen. En hoewel we met het 
museum een inmiddels nationale 
exposure hebben, verrichten we 
vrijwel al onze activiteiten in eigen 
beheer. Anders gezegd: we doen 
het allemaal zelf. Natuurlijk in 
samenwerking met allerlei 
instellingen in de regio zoals 
musea, gemeenten, verenigingen 
en stichtingen als Erfgoedpartners, 
maar ook met onze eigen mensen. 
Naast zes betaalde krachten, zijn 
dat ruim zestig vrijwilligers op wie 
we nooit tevergeefs een beroep 
doen.”
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kunnen vestigen, maar dus niet de landbouw zelf. Met het open depot in de schutstal 
wordt een lang gekoesterde wens vervuld.”

Grote betrokkenheid vrijwilligers
En waar andere instellingen -waaronder musea- te maken hebben met een 
structurele afname van vrijwilligers, staat de ontwikkeling bij Openluchtmuseum Het 
Hoogeland daar, zoals Stijn het uitdrukt, ‘diametraal’ op. “De betrokkenheid vanuit de 
bevolking met het museum is bijzonder groot. Vrijwilligers krijgen bij ons een contract, 

waarin onder andere de taakomschrijving is omschreven. Met zo’n contract geven we 
aan dat we hun inzet serieus nemen. Het is volwaardig werk, waarin ze 
verantwoordelijkheid krijgen en waarbinnen ze kunnen groeien. We hebben hier in de 
regio onder andere te maken met 50-plussers die door omstandigheden buiten het 
arbeidsproces zijn geraakt. Van het UWV hebben ze de plicht om te solliciteren, maar 
de kans op het vinden van betaald werk is vrijwel nihil. Ze voelen zich nutteloos en als 
museum kunnen we ze met zo’n vrijwilligerscontract hun gevoel van eigenwaarde 
terug geven. Het levert voor iedereen een win-win situatie op.”

Een concreet voorbeeld is de ploeg educatievrijwilligers. “We hebben al jaren het 
cultuureducatie-project ‘Jet & Jan: jong in 1910’, bedoeld voor de basisschool. Zeer 
succesvol, maar nodig toe aan een upgrade. Onder leiding van Erfgoedmeester Reinier 
de Gooijer [Red. De Erfgoedmeester/juf is een initiatief van Erfgoedpartners] gaat het 
project volledig over de kop. Jet & Jan gaat digitaal, interactief en multimediaal. Reinier 
stuurt de groep weliswaar aan, maar de vrijwilligers hebben een evenredige inbreng. 
Niet alleen in de uitvoering, maar ook en juist bij de inhoudelijke inbreng. Zonder de 
inzet van die ruim zestig vrijwilligers zouden alle panden van het museum alsnog écht 
leeg komen te staan.”

Openluchtmuseum 
Het Hoogeland
Schoolstraat 4
9989 AG Warffum
(0595) 42 22 33
www.hethoogeland.com

Openingstijden
zaterdag 10:00 – 17:00 uur; zon- 
en feestdagen 13:00 – 17:00 uur
Van april tot november is het 
museum ook door de week 
geopend.

http://www.hethoogeland.com 


Op 23 mei 2019 is het precies vijftig jaar geleden dat de laatste caisson werd 
geplaats om de Lauwerszee af te sluiten. Het leven in vissersdorp Zoutkamp 
veranderde voorgoed. Terwijl in Lauwersoog dit jaar het jubileum van vijftig 

jaar Lauwersmeer wordt gevierd, besteedt het Visserijmuseum aandacht aan het 
verdriet van Zoutkamp. Maar ook aan wat daarna kwam, want Zoutkamp heeft nog 
steeds een vloot en daar zijn ze trots op.

De afsluiting
Berend Zwart, voorzitter van het Visserijmuseum, herinnert zich de sfeer in het dorp 
nog goed. Het was dramatisch. De beleving van een dorp aan zee verdween met de 
afsluiting. Eb en vloed hadden ineens geen invloed meer en de vissersboten kwamen 
het dorp niet meer binnen. “Als schoolkinderen gingen wij aan het einde van de dag 
naar de haven om te kijken hoe de schepen binnenkwamen. Vanuit de verte konden 
we aan het puntje van de mast al zien om welk schip het ging. In de haven was altijd 
leven, dat verdween ineens allemaal uit het dorp.” Frieda Buitjes, vrijwilligster van het 
museum, zat nog op school ten tijde van de afsluiting. “Er werd bij ons thuis veel 
vergaderd. Mijn vader was visser en je merkte als kind wel dat er een hoop frustratie 
en woede was. Later hoorde je ook dat veel vissers het gevoel hadden dat hun manier 
van leven er blijkbaar niet toe deed. Ze voelden zich niet gehoord.”

TEKST:DINEKE VAN DER WAL / FOTO’S: O.A. JELTE OOSTERHUIS

Nog steeds trots op de eigen vloot  
Zoutkamp 50 jaar na de 
afsluiting van de Lauwerszee
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Van Soltcampum tot vissersdorp
Zoutkamp leefde eeuwenlang met de zee. De Lauwerszee ontstond tijdens de 
Middeleeuwen en op de plek waar het Reitdiep in de Lauwerszee uitmondde, groeide 
de militaire nederzetting Soltcampum uit tot vissersdorp. Hier werd eerst op vis zoals 
haring en schelvis gevist. Later specialiseerde het dorp zich in de garnalenvangst. De 
schepen voeren ’s ochtends vroeg uit en keerden tegen het einde van de middag weer 
terug. Na de watersnoodramp van 1953 werden ook in het Noorden maatregelen 
genomen om Nederland te beschermen tegen de zee. In eerste instantie vond de 
regering het afsluiten van de Lauwerszee te duur en werd gekozen voor het ophogen 
van de oude dijken. Dit leidde tot veel verzet in Friesland. ‘De Lauwerssé moat ticht’, 
klonk het aan de andere kant van het water. Dat gevoel van onvrede bestond niet in 
Zoutkamp, daar wilde men de Lauwerszee juist openhouden. Ondanks de protesten 
uit het vissersdorp koos het kabinet uiteindelijk toch voor afsluiting. Na de aanleg van 
de nieuwe dijk stond Zoutkamp niet langer in verbinding met de open zee. 

Verhalen verzamelen
Het Visserijmuseum wil de verhalen van hoe het vroeger op Zoutkamp was behouden. 
Met hun collectie laten ze zien hoe er gewerkt en geleefd werd vóór de afsluiting. “We 
willen de verhalen van vroeger levend houden. Veel jongeren weten niet meer hoe het 
vissen toen in zijn werk ging. Daarom staat hier in het museum ook een vissersschip. 
Zo kunnen we laten zien hoe er in de jaren zestig en zeventig werd gevist. Maar we 
leven ook in de werkelijkheid van nu,” vertelt Berend. “Veel mensen die in Zoutkamp 
wonen kennen alleen het dorp van nu. We willen daarom wel de verhalen van hoe het 
was verzamelen. Maar daar willen we niet in blijven hangen.”

De gevoelens zaten diep in 1969. “Veel vissers hebben emotioneel geleden onder de 
afsluiting, het had voor hen echt een enorme impact. Ze voelden zich niet gehoord, 
ondanks alle protesten. Sommigen zijn er nooit overheen gekomen,” aldus Berend. 
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25 jaar Visserijmuseum
Na de afsluiting van de Lauwerszee 
in 1969 en het verplaatsen van de 
vloot naar Lauwersoog waren 
sommige Zoutkampers bang dat 
het dorp dood zou bloeden. Om de 
historie van Zoutkamp te bewaren 
besloot men ‘spullen te 
verzamelen’, zoals Berend Zwart 
uitlegt. Maar waar die te 
exposeren? 
De gemeente De Marne stelde een 
monumentale Betonningsloods om 
niet beschikbaar. Naast het 
museum werd daar ook de VVV 
ondergebracht. Het gebouw werd 
gerestaureerd op kosten van de 
gemeente in het kader van de 
Monumentenwet. Het gebouw 
werd overgedragen aan de Stichting 
Visserijmuseum Zoutkamp die in 
mei 1994 werd opgericht. 



“Maar voor de jeugd is dat anders. Mijn zoon gaat graag naar Lauwersoog om te 
zwemmen en een visje te eten,” vult Frieda aan. “Maar mijn vader kwam daar echt 
niet. Die moest er niks van hebben. De beleving en de emotie zijn voor hen allebei 
totaal anders.” En daar moet je als museum ook rekening mee houden. “Dat zijn we 
ook verplicht aan de mensen van nu. Iedereen die jonger dan zestig is kan zich niks 
meer herinneren van het Zoutkamp van vóór de afsluiting. Hun dorp is wat het nu is, 
en dat is ook goed,” vindt Berend. “Ouderen hebben vaak wel de neiging om het 
verleden te verheerlijken. Maar dat de huisjes hier vroeger klein en armoedig waren en 

dat je ook in de winter buiten naar de wc moest, daar heeft niemand het over.” 
“Sommige dingen waren sowieso wel veranderd,” vult Frieda aan. Het is natuurlijk 
jammer dat er veel verdwenen is, maar het dorp zoals het nu is heeft ook zijn charme.”

Friese vlag
Naast een museale functie vervult het museum ook een belangrijke sociale rol in het 
dorp. In de wintermaanden is het museum gesloten voor het publiek, maar er wordt 
wel gewerkt aan de nieuwe expositie. Naast het werk dat wordt verzet door de vele 
vrijwilligers komt er ook regelmatig iemand binnenlopen voor een bakje koffie. Tijdens 
ons gesprek komt bestuurslid Jan Bakker toevallig even langs. Ook hij schuift aan voor 
een kop koffie. “We zijn allemaal maar een radertje in het grotere geheel van het 
museum. We doen het hier samen,” vertelt hij. 

De expositieruimte van het museum is nu nog leeg. De vloer is net geverfd en de 
vrijwilligers zijn hard aan het werk om verhalen, foto’s en voorwerpen te verzamelen 
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Films over Zoutkamp
Van het Gronings Audiovisueel 
Archief (GAVA) ontvingen wij twee 
films: in één, gemaakt door Sarah 
Stiles, vertelt (voormalig) visser 
Henk Rispens uit Zoutkamp over de 
afsluiting in 1969: https://vimeo.
com/59063609
En in een aflevering van ‘Hou ’t 
Was, uitgezonden door RTV Noord 
in 2009, spreekt Rispens over het 
vissen op de Lauwerszee vroeger: 
Met dank aan René Duursma. 

Berend Zwart: “In de winter moest je 

de aardappelen onder het bed 

hebben en de gedroogde vis op 

zolder.”

Henk Rispens overleed op 

30 januari 2015 op 

75-jarige leeftijd.

https://vimeo.com/59063609
https://vimeo.com/59063609
https://vimeo.com/53069384


voor de tentoonstelling die opent in april 2019. Frieda verzamelt graag voorwerpen 
voor de expositie. Momenteel is ze op zoek naar een flesje Friese vlag koffiemelk uit 
de jaren zestig. In het kantoortje van het museum staan al een paar beschuitbussen 
klaar. “Friese vlag koffiemelk en Van der Meulen beschuit kwamen destijds absoluut 
niet aan boord bij de vissers uit Zoutkamp. Producten uit Friesland werden geboycot 
omdat de Friezen voor de afsluiting waren. Daarom krijgen deze voorwerpen ook een 
plekje in de tentoonstelling.”
 
Geen LO maar ZK
De nieuwe tentoonstelling begint straks met de oude vloot, de vissers van toen en 
hun manier van leven en werken tot 1969. Vervolgens vertelt het museum het verhaal 
van de afsluiting, over de vlaggen die halfstok hingen op 23 mei 1969 en over de 
vissers die Koningin Juliana de rug toekeerden tijdens haar bezoek aan Zoutkamp. 
Maar daar eindigt het verhaal niet. Want de schepen verdwenen misschien uit 
Zoutkamp, de vissers zelf bleven er wel wonen. “De zee trekt hier nog steeds. Er zijn 
nog altijd jongens die in Urk of Harlingen naar school gaan om een maritieme opleiding 
te volgen. Alleen liggen de schepen nu in Lauwersoog en niet meer hier in de haven.” In 
eerste instantie was het de bedoeling dat de schepen uit Zoutkamp onder de letters 
LO (Lauwersoog) zouden varen. Maar daar kwam heel veel protest tegen. “Zoutkamp 
heeft nog steeds zijn eigen vloot onder de letters ZK en daar zijn we trots op,” vertelt 
Frieda. 

“Terugkijkend kun je wel zeggen dat die dijken hier toen helemaal niet zo veilig waren,” 
vertelt Berend. “Er moest dus wel degelijk iets gebeuren. Maar in de emotie van toen 
was alle redelijkheid verloren,” vult Jan aan. “Het mooie is dat hier nu nog steeds veel 
bedrijvigheid is. De grootste leverancier van Noordzeegarnalen zit hier in het dorp. 
Uiteindelijk is het dus allemaal goed gekomen en dat is toch wel bijzonder knap van 
die vissers.” Ook dat verhaal verdient een plek in een tentoonstelling die terugkijkt op 
50 jaar afsluiting van de Lauwerszee. Want oud zeer slijt en uiteindelijk moet je verder, 
ook in Zoutkamp.
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Visserijmuseum Zoutkamp
Reitdiepskade 11
9974 PJ Zoutkamp
(0595) 40 19 57
www.visserijmuseum.com

Openingstijden: 
juli-augustus maandag tot en met 
vrijdag en zondag van 10:00-17:00 
uur, zaterdag van 10:00-16:00 uur
april-oktober maandag tot en met 
vrijdag 10:00-17:00 uur, zaterdag van 
10:00-16:00 uur en zondag van  
13:00-17:00 uur

Van links naar rechts:

Frieda Buitjes, Jan Bakker, 

Berend Zwart

http://www.visserijmuseum.com
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De museumbezoeker anno 2019 heeft een ander profiel dan pakweg vijftig 
jaar geleden. In de jaren zestig bewonderden 164.000 mensen op Nienoord 
de Gouden Koets. Tegenwoordig beslissen bezoekers vaak op het allerlaatste 

moment waar ze naar toe willen en is er meer sprake van zappende consumenten 
die even op en neer naar Den Haag reizen.
 
Het authentieke object in een virtuele wereld
Geert Pruiksma, sinds drie jaar directeur van het museum, verwoordt het zo: “vroeger 
waren er minder aanbieders en per aanbieder minder communicatielijnen. Foto’s van 
exotische plekken zag je bij ons in het dorp alleen in de reisgids en die stond bij de 
Rabobank in een rek. Musea werden gesticht om de burger te informeren over andere 
werelden maar inmiddels worden veel musea gerekend tot cultureel erfgoed. Ook 
goed maar: het publiek beweegt zich steeds sneller de andere kant op. Betaalt liever 
voor sneller internet dan voor een antieke kast. Want daar zap je de hele wereld over 
zonder één stap te hoeven doen, vlieg je in twee seconden eeuwen vooruit of terug. 
Ikzelf vond op het internet over mijn betovergrootouders meer, dan mijn grootouders 
zullen hebben geweten. En hoe meer ik vind, hoe minder snel ik meer onder de indruk 
raak.”

“De kracht van het museum gaat terug naar de kern: de authentieke stukken zelf. Hoe 
we hiernaar kijken dat verandert wel per generatie. De uitdaging is: hoe houden we ze 
interessant? Dat kan door verhalen erbij te zoeken die zo ‘n stuk vanuit een nieuwe, 
verrassende context belichten. Verhalen van mensen van vlees en bloed, waarmee dit 
dode materiaal tot leven kan worden gewekt. Die kun je virtueel brengen.”

TEKST: THEA POL/GEERT PRUIKSMA / FOTO’S: ELMER SPAARGAREN   

De verhalen staan voorop 
Museum Nienoord 
viert 60-jarig bestaan
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Gerichte publieksbenadering
Wil je een brede doelgroep bereiken dan moet je het motief van je potentiële bezoeker 
vinden. Waarom naar het museum in plaats van de meubelboulevard, het 
fitnesscentrum, een boswandeling maken? Wie binnen een gezin maakt eigenlijk die 
keuze en op basis waarvan? Naast het museum: gratis parkeren? Lekkere koffie? Een 
podiumevenement? En geven vrienden die samen op stap zijn inderdaad meer uit per 
persoon dan gezinnetjes? Haal je met een touroperator 50 gasten tegelijk?
Als voorbeeld noemt Geert de huwelijken: bruidsparen kiezen dit museum voor ‘het 
plaatje’. Maar Geert is er blij mee. Ze vieren hier hun mooiste dag van het jaar, zijn 
vrolijk en feestelijk gekleed. Dankzij hen rijdt er tientallen keren per jaar een koets 
voor: de witte trouwcoupé! Voor het museum komen ze meestal uitgebreid terug, al 
was het maar omdat ze hier deze dag genoten. Of ze gaan het internet op. Vandaar 
digitale collectie-ontsluiting, mooi-weer plaatjes op Facebook, noem maar op. Tussen 
miljoenen andere museumstukken op het internet, en miljarden mooi-weerplaatjes... 
 
Samenwerking
Inhoudelijk ziet en vindt Geert museale mogelijkheden als onafhankelijke 
samenwerkingspartner van allerlei organisaties en instanties. ‘Ondernemer naast de 
overheid.’ Met de Sociale Dienst bloeien er twee ambachtencentra op Nienoord op: 
eentje voor hout en eentje voor textiel. Er is een nieuwe samenwerking met het 
taalhuis, die lees- en schrijflessen voor actieve statushouders in Leek verzorgt. Alle 
museummedewerkers steken hierbij de handen uit de mouwen. De organisatie staat 
zo midden in de maatschappij.
Bij elke tentoonstelling nodigt Geert ook doelgroepen uit, die niet uit zichzelf naar het 
museum komen. De catering, het vervoer, alles wordt per keer geregeld en iedere keer 
met andere partijen en personen. Bezoekjes van het centrum voor dagbesteding De 
Zijlen en schilders-dagen met soms ruim 90 statushouders hebben het museum 

Jubileumtentoonstelling
60 jaar Nationaal Rijtuigmuseum 
‘Een leven vol Rijtuigen’
• In de zuidhal een nieuwe 

opstelling van rijtuigen rondom 
bijzondere verhalen

• In de noordhal een bruikleen van 
koning Willem-Alexander: de 
zogenaamde Ambassadeurs-
opstelling

De tentoonstelling is te zien tot en 
met 17 november. 
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volgens Geert heel veel nieuwe vrienden opgeleverd. Daarnaast zijn er de gebruikelijke 
samenwerkingen zoals met onderwijsinstellingen. Het afgelopen jaar ontving 
Nienoord maar liefst 504 kleuters, die trouwens ook allang niet meer allemaal in Leek 
geboren zijn.
  
Bijzonder erfgoed
Eind 1958 werd de borg Nienoord onderkomen voor een collectie rijtuigen. Deze 
rijtuigen waren verzameld door de oprichters van het museum, waaronder leden van 
de Groningse studentenvereniging Vindicat, die merkten dat de koets als 
gebruiksgoed verdween. Menige koets was in de jaren daarvoor opgekocht vanwege 
het metaal en daarna in de fik gestoken. Voor Pruiksma is dit gegeven leidend 
geweest bij het samenstellen van de jubileumtentoonstelling ‘Een leven vol rijtuigen’, 
met meest stukken uit de eigen collectie. Voor het jubileumboek zijn mensen 
geïnterviewd die zich de situatie van vóór 1958 en kort erna nog herinneren. 
Borgbewoners, stalhouders, boeren, transporteurs... De collectie is inmiddels erkend 
als van nationaal belang. Een heel speciaal voorwerp is een barokke rijtuig uit de tijd 
van Koning-stadhouder Willem en zijn Engelse vrouw Mary uit plusminus 1690. “Er is 
nog maar één barok rijtuig in Nederland en dat staat op Nienoord, een sleepkoets op 
glijders omdat de belasting op wielen hoog was!” vertelt Pruiksma trots. Met de 
provincie als belangrijkste subsidiegever worden de Verhalen van Groningen ermee 
uitgedragen. Met bijvoorbeeld de rijtuigen van de Fraeylemaborg in Slochteren. Op 
lokaal niveau werkt Nienoord inhoudelijk samen met bijvoorbeeld de streekhistorische 
kringen. 

Jubileumboek
Minister Bruno Bruins nam op 
woensdag 6 maart 2019 het eerste 
exemplaar van het jubileumboek op 
Nienoord in ontvangst. Hij is de 
zoon van medeoprichter en eerste 
conservator Dies Bruins.
Voor meer informatie over het 
boek.

http://www.museumnienoord.nl/intekenen-op-jubileumboek/
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Verhalen en voorwerpen
In de jubileumtentoonstelling en het jubileumboek staan de verhalen dus voorop. Bij 
de verhalen werden de voorwerpen gezocht en niet andersom. Kandidaten voor die 
verhalen werden gevonden via tips van onder meer Jan Zijlstra, hoofd collecties, 
oud-medewerker Arie de Jager en bevriende relaties als stalhouder Kuipers. 
Er kwamen opvallende voorwerpen in de tentoonstelling zoals een lijkkoets, koetsen 
uit Indonesië en een zogenaamde pipowagen waar kleine mensen in hebben 
gewoond. De verhalen brachten nieuwe vertellers naar Nienoord. Kinderen van 
museumstichters, kleinkinderen van sultans die hun koets in Den Haag bestelden, 
nazaten van pachtboeren op het Landgoed... allemaal met interessante stukken en 
zeldzame verhalen. Nienoord deelt die vervolgens weer met de bezoekers.

Ideeën van het publiek
Het jubileumprogramma wordt afgestemd op vragen vanuit het publiek, en uitgevoerd 
met vrijwilligers. Als ‘sponsor’ noemt de directeur speciaal het genereuze gebaar van 
de Koninklijke Stallen die een zogenaamde Ambassadeursstoet, beschikbaar gesteld 
door de Koning, van A tot Z heeft aangeboden. En verder zijn er bijdragen van 
verschillende fondsen gekomen. Tot slot noemt Geert nog een bijzondere tocht op 
26 mei. “Dan gaan de rijtuigen uit de expositie de weg op: een bijzonder gezicht waar 
veel publiek op af komt.”

Nienoord, borg en Nationaal 
Rijtuigmuseum
Nienoord 1
9351 AC Leek
(0594) 51 22 60
www.museumnienoord.nl

Openingstijden
april-oktober: dinsdag tot en met 
zondag 11:00 – 17:00 uur
oktober-maart: vrijdag tot en met 
zondag 13:00 – 17:00 uur

http://www.museumnienoord.nl
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TEKST: AGMAR VAN RIJN / FOTO’S: SOGK

Gouden jubileum 
Stichting Oude Groninger Kerken 
’50 kerken open’ en 
‘Feest! In Oost en West’ 
In 2019 bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken vijftig jaar. Dit gouden 
jubileum wordt het hele jaar door gevierd met vele bijzonder activiteiten. 
Hoogtepunten zijn ’50 kerken open’ en ‘Feest! In Oost en West’. 

Romantische Ruïne Rally
In 2019 bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken vijftig jaar. In 1969 vervielen de 
oude kerken op het Groninger platteland tot ruïnes. Het was de tijd van de eerste 
secularisatiegolf. Tegen de tijdsgeest in richtte een aantal mensen de Stichting Oude 
Groninger Kerken op. De kersverse stichting stelde zich ten doel kerkgebouwen in 
stand te houden, en de belangstelling ervoor te bevorderen. Als seculiere organisatie 
zocht men naar nieuw draagvlak in de maatschappij, soms ook op ludieke manier. 
Zoals bij de organisatie van de Romantische Ruïne Rally in oktober ’69, voor fietsers 
en automobilisten. Een groot publiek raakte enthousiast en bekeek het erfgoed met 
nieuwe ogen. 

Gebruik, daar gaat het om!
Het zoeken naar draagvlak en ‘nieuwe ogen’ is de rode lijn gebleven in het werk van de 
stichting. Het bezit groeide sterk en de vele kerken werden prachtig gerestaureerd en 
opgeknapt. In 2019 heeft de stichting 91 oude kerken in bezit, die veelal door 

’50 kerken open’ en het 
Pronkjewailpad
Eén van de belangrijkste projecten 
waarmee het jubileum wordt 
gevierd is ’50 kerken open’; de 
kerken zetten van april tot oktober 
– en soms zelfs het hele jaar 
door- de deuren open om bezoekers 
te ontvangen. Zo wordt het erfgoed 
gedeeld met dorpelingen, toeristen 
en dagjesmensen. Een open deur 
biedt een warm welkom.  Kerken 
zijn immers van ons allemaal! Het 
jubileum is aanleiding om de open 
kerken onder de aandacht te 
brengen met een enthousiaste 
aansporing: ‘De Gouden kerken van 
Groningen. Spaar ze allemaal!’ We 
willen de kerken sparen door ze in 
stand te houden, maar natuurlijk  
kunnen bezoekers ook ‘kerken 
sparen’ door er zoveel mogelijk te 
gaan bekijken! Niet voor niets werkt 
de Stichting Oude Groninger Kerken 
in 2019 nauw samen met het 
Pronkjewailpad. Deze lange 
afstandsroute heeft al veel kerken 
als stempelpost, maar in 2019 is bij 
nog veel meer kerken een stempel 
te halen. Gastvrij Groningen: ook in 
oude Groninger kerken! 
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plaatselijke commissies van vrijwilligers in gebruik worden gehouden. Zij organiseren 
concerten, lezingen, tentoonstellingen, dorpsbijeenkomsten of educatieve activiteiten 
in de kerk. De kerk fungeert als mooie kamer van het dorp, podium voor culturele 
activiteiten, extra klaslokaal voor de plaatselijke basisschool, als toeristische hotspot 
of als plek van bezinning. De waaier van mogelijkheden is breed, en de Stichting Oude 
Groninger Kerken is trots op de manier waarop uniek cultuurhistorisch erfgoed door 
de inzet van de vele vrijwilligers en professionals wordt gekoesterd en gebruikt. 

‘Feest! In Oost en West’ in Garmerwolde
Aan het einde van 2019 wordt ‘Feest! In Oost en West’ opgeleverd in en rondom kerk 
en toren van Garmerwolde. De Stichting Oude Groninger Kerken is met dit project 
onderdeel van het landelijke samenwerkingsproject ‘Feest! Weet wat je viert’ onder 
regie van Museum Catharijneconvent. In totaal doen tien musea mee; Garmerwolde is 
de enige erfgoedlocatie. In dit project staat het immaterieel erfgoed van religieuze 
feesten centraal; elk van de deelnemende musea werkt dit uit in een thematische 
tentoonstelling. In Garmerwolde verrijst een verticale museumvleugel in de 13de 
eeuwse losstaande toren. Er wordt een duizelingwekkende trap ingebouwd, waar de 
bezoeker acht presentaties van christelijke en islamitische feesten kan ontdekken. In 
de kerk staan de 16de eeuwse gewelfschilderingen centraal, waaruit je de verhalen 
van Pasen en Kerst kunt herleiden. ‘Feest! In Oost en West’ is gericht op scholen voor 
klassikale bezoeken, maar zal ook buitenschools een bijzondere publiekstrekker op 
het Groninger platteland worden. 

Agmar van Rijn is beleidsmedewerker/projectleider bij Stichting Oude Groninger Kerken

Stichting Oude Groninger Kerken/ www.groningerkerken.nl

http://www.groningerkerken.nl


22

k ‹ TERUG NAAR INHOUD

  TEKST: EGGE KNOL / FOTO’S: ELMER SPAARGAREN

Honderd jaar Vrouwenkiesrecht

In de tweede helft van de negentiende eeuw begint onder vrouwen een 
bewustwording te ontstaan dat het te gek is dat zij niet dezelfde rechten hebben 
als mannen. Vrouwen waren altijd ondergeschikt aan hun vader, broers en bij het 

huwelijk aan hun echtgenoot. De toegang tot scholing en universiteit werd hen lang 
als vanzelfsprekend ontzegd en uiteraard hadden vrouwen geen stemrecht. 

Geen onderscheidingsvermogen
Het stemrecht bij mannen was bepaald niet algemeen, maar werd wel steeds verder 
uitgebreid. In 1871 werd Aletta Jacobs als eerste vrouw ingeschreven bij een 
Nederlandse universiteit. Haar zuster volgde enige jaren later en daarna nam 
langzaam maar gestaag het aantal vrouwen aan de universiteit toe. Het werd steeds 
meer als een onrecht ervaren dat er in het parlement wel over vrouwen werd beslist, 
maar dat zij geen invloed hadden op de afgevaardigden. De strijd om het vrouwen-
kiesrecht werd een mijlpaal in de emancipatie van de vrouw. Jarenlang moest er actie 
worden gevoerd. Er werd een vereniging opgericht die publicaties verzorgde, 
demonstraties organiseerde en zo aandacht vroeg voor het vrouwenkiesrecht. De 
tegenstand was groot. Velen meende dat vrouwen het onderscheidingsvermogen 
misten om een juiste keuze te maken. 
De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht kreeg overal in het land afdelingen. Haar 
aanhangers zaten in de grote steden, maar ook op het platteland. Demonstratief 

Erfgoed inzicht wil later dit jaar een 
nummer uitbrengen rond ‘100 jaar 
Vrouwenkiesrecht’. Maar omdat dit 
onderwerp ook goed binnen het 
thema ‘vieren’ past, heeft de 
redactie Egge Knol van het 
Groninger Museum gevraagd over 
dit onderwerp alvast een inleidend 
artikel te schrijven. De tentoon-
stelling ‘Strijd, 100 jaar Vrouwen-
kiesrecht’, is te zien is van 20 april 
tot en met 15 september.

In 1919, bij het 25-jarig jubileum van 

de Nederlandse Vereniging voor 

Vrouwenkiesrecht, kreeg Dr. Aletta 

Jacobs een gouden Jus Suffragii-

medaille, die ook als hanger te 

gebruiken was.



De internationale beweging voor 
Vrouwenkiesrecht koos voor een 
logo ontworpen door de Deense 
kunstenares Johanne A.T. Pedersen 
Dan - Betzonich (1860-1934). 
Jus Suffragii is latijn voor kiesrecht. 
Hier afgebeeld op een bordje van de 
Arnhemsche Fayence Fabriek uit 
1919.

Diverse speldjes voor vrouwenkies-
recht en vrouwencongressen uit het 
begin van de vorige eeuw bleven 
bewaard.

In de tweede helft van de 19e eeuw 
komt het besef op dat vrouwen op 
gelijke rechten op onderwijs, op 
werk en ook op stemrecht.

23

k ‹ TERUG NAAR INHOUD

liepen vrouwen in klederdracht van de verschillende gewesten mee in de optochten. 
Uiteindelijk bood de grondwetsherziening in 1917 een grote kans. Een 
volkspetitionnement met meer dan 165.000 handtekeningen pleitte voor de 
gelijkstelling van man en vrouw, maar de uitkomst was een bittere teleurstelling. Er 
kwam algemeen mannenkiesrecht, maar de uitsluiting van vrouwen bleef. Al was die 
niet langer in de grondwet verankerd. Twee jaar later, op 9 mei 1919, nam de Tweede 
Kamer, mede als reactie op de revoluties van 1918, alsnog met grote meerderheid een 
wet aan op het vrouwenkiesrecht. Deze wet kende maar één artikel. Daarin stond dat 
in de kieswet tweemaal het woord mannelijk moest worden doorgehaald en eenmaal 
‘mannen’ in ‘personen’ moest worden veranderd. Het vrouwenkiesrecht was een feit. 
Een mijlpaal was bereikt, maar nog vele waren en zijn te gaan. De handelings-
onbekwaamheid van vrouwen werd pas 14 juni 1956 afgeschaft. In hetzelfde jaar 
krijgt Nederland met Marga Klompé voor het eerst een vrouwelijke minister. Een 
vrouwelijke minister-president heeft ons land, in tegenstelling tot vele andere landen 
in de wereld, nog niet beleefd. Het aantal vrouwen in de beide Kamers van het 
parlement, de provinciale staten en de gemeenteraden is sterk toegenomen, maar bij 
benadering nog niet de helft van het aantal mannen. Er is nog een lange weg te gaan, 
maar daarop is 1919 wel een mijlpaal die het vieren waard is.

Vrouwen met Groninger roots waren 
goed vertegenwoordigd in de strijd. Aletta 
Jacobs, die uitgroeide tot landelijk 
symbool, was afkomstig uit Sappemeer. 
De eerste presidente van de Vereeniging 
voor Vrouwenkiesrecht, Annette 
Versluys-Poelman, kwam uit Zuidhorn. 
Schrijfster en vrijdenker Titia van der Tuuk 
was een dochter van een dominee uit 
’t Zandt. Marie Rutgers-Hoitsema kwam 
uit de bekende Groningse uitgevers-
familie. De vader van Anna Polak was een 
Groninger hoogleraar. Betsy Bakker-Nort 
uit Groningen werd in 1922 voor de 
Vrijzinnig-democratische Bond lid van de 
Tweede Kamer. Er waren in onze 
provincie meerdere afdelingen van de in 
1894 opgerichte Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht. De stad Groningen 
kreeg in 1895 een eigen afdeling, spoedig 

door meer afdelingen in de provincie 
gevolgd. De tentoonstelling wordt 
samengesteld door professor Mineke 
Bosch van de Rijksuniversiteit en Egge 
Knol schrijft bij de expositie een 
begeleidend boek. De medewerking van 
Atria, kenniscentrum voor Emancipatie en 
Vrouwen-geschiedenis was onontbeerlijk.

Feest
Op 9 mei 2019 is er in het Groninger 
Museum groot feest. De hele dag is het 
museum gratis toegankelijk en met 
muziek, korte voordrachten en andere 
evenementen wordt gevierd dat honderd 
jaar eerder de Tweede Kamer de wet op 
het vrouwenkiesrecht aanvaardde. Het 
feest is een samenwerking van landelijke 
en plaatselijke initiatieven waaronder 
De Verhalen van Groningen.

Expositie Groninger Museum
Het Groninger Museum opent 20 april een grote expositie ‘Strijd! 100 jaar 
vrouwenkiesrecht’. Hierbij is aandacht voor de strijd voor het vrouwenkiesrecht op 
plaatselijk, nationaal en internationaal niveau. De ontwikkeling in Nederland stond 
niet op zichzelf. De vrouwen hadden veel internationale contacten. 



24

k

Agenda
Fraeylemaborg Slochteren
Groei & Bloei op Fraeylema
Maandag 22 april, Tweede Paasdag Voorterrein en borg 
Groei & Bloei afdeling Hoogezand-Sappemeer e.o. organiseert samen met het 
landgoed een aantrekkelijke Tuin- en Lifestyle Fair, met presentaties, bloemschikken 
en leuke doe-activiteiten voor de jeugd. 
Open: 11:00 –17:00 uur.

Dag van het Kasteel/Pinksterevenement
Zondag 9 en maandag 10 juni  
Park en borg/ in samenwerking met VKVB (Vereniging Krijgshistorie Vesting  
Bourtange) Bourtange.
Een 16de eeuws kampement met schijngevechten en  wapenhandelingen, 
kanongebulder, varken aan het spit en mooie oude kostuums.  In het kader van de 
landelijke Dag van het Kasteel. Kijk voor nadere informatie op onze website 
www.fraeylemaborg.nl

Tentoonstelling Glaskunst van Bernard Heesen
1 juni t/m 27 oktober  
Tentoonstelling in Koetshuis, Borg, Oranjerie en Follies. 
Bernard Heesen is de meest barokke en eigenzinnige glaskunstenaar van Nederland. 
Zijn geblazen kunstwerken zijn een feest van licht, kleur en dynamiek, maar ook een 
ambachtelijk hoogstandje. De tentoonstelling is verspreid over het hele landgoed te 
zien, waarbij elke locatie de belevenis van het glas een eigen karakter geeft. 

Brocante Fair
Zaterdag 15 en zondag 16 juni 
Veertig bekende Brocanteurs komen uit heel Nederland en hebben voor elk wat wils 
zoals Stoer-Industrieel, Romantisch-Liefelijk, Shabby-Chic en Boudoir. 
Voor meer informatie: www.brocantefairfraeylema.nl

Midsommar Fair
Zaterdag 22 en zondag 23 juni  
Met een diversiteit aan Scandinavische producten. Van lifestyle en heerlijke 
lekkernijen, tot ambachten en reizen.
Voor meer informatie: www.midsommarmarkt.nl

Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
20 maart t/m 4 mei  Tentoonstelling ‘WOII Dichterbij’ in de hal van de 
   Groninger Archieven (vrij toegankelijk)
Vrijdag 3 mei  Actie Niet Weggooien! 
Zaterdag 4 mei  Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet
Donderdag 23 mei  Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen in de 
   Groninger Archieven 
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