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Drukker en kunstenaar
Wie Hendrik Nicolaas Werkman 
zegt, kan niet om de verschillende 
facetten van zijn leven en werk 
heen. ‘Werkman was in eerste 
instantie ondernemer. Hij had een 
gezin te onderhouden en dus 
moest er geld worden verdiend. Zo 
adverteerde hij over zijn mogelijk-
heden als drukker. Hij maakte 
daarin duidelijk over veel ver-
schillende lettertypes te beschik-
ken en over de modernste midde-
len om te kunnen drukken, zoals 
een Heidelberger Druk Automaat 
– binnenkort in GRID te zien. ‘We 
hebben het aankoopbewijs ervan 
in onze collectie’ zegt Fronique. 
Deze pers moet nog worden 
gerestaureerd. Dat wordt een 
volgend project. Ook wordt een 
kluisje van Werkman getoond. 
‘Een symbolische object, dat 
verwijst naar het wisselend succes 
van Werkmans onderneming.
Kunstenaar was hij echter ook. 
Fronique: ‘De drukkunst kent veel 
regels. Daar hield de vakman 
Werkman zich keurig aan, maar ’s 
avonds, als hij als kunstenaar aan 
de slag ging, dan trok hij zich van 
die regels minder aan en had hij 
een onconventionele werkwijze.’ 
Werkman was meer dan een 
Groningse kunstenaar. ‘Hij had 
een landelijke en zelfs internatio-
nale uitstraling.’

Op 9 oktober opent in GRID Grafisch Museum in 
Groningen Werkmans Bovenkamer. Hiermee gaat een 
lang gekoesterde wens van het museum in vervulling. 
‘Het materiaal van Werkman hadden wij al lange tijd 
in bruikleen’, vertelt Fronique Oosterhof, directeur van 
het museum, ‘het was ook te zien op onze oude locatie 
aan de Rabenhauptstraat.’ Bestuur en directie hebben 
zich meerdere jaren ingezet om aankoop mogelijk te 
maken. Fronique: ‘Wij vonden dat de drukkerij-

inventaris niet uit Groningen mocht verdwijnen of 
uiteenvallen. We wilden graag dat de collectie als 
geheel bewaard bleef en te zien zou zijn in ons 
museum. In Werkman komen namelijk veel aspecten 
van de Groningse grafische geschiedenis samen.’ 
Meerdere fondsen toonden zich bereid om het project 
financieel te ondersteunen. Op 5 juli 2019 kwam de 
gehele inventaris officieel in het bezit van GRID.
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Inspiratiebronnen
Wie of wat inspireerde Werkman? 
‘Werkman had veel contacten met 
de internationale avant-garde. 
Muziek was ook een belangrijke 
inspiratiebron. Jazz sprak hem aan 
omdat het voor hem symbool stond 
voor vrijheid, autonomie. Het 
resulteerde onder meer in de serie 
druksels Hot printing, een titel die 
verwijst naar het muziekgenre hot 
jazz’. 

Onderzoekstraject
De Vereniging Rembrandt kende 
een onderzoeksbeurs toe aan 
kunsthistorica Marije Sennema. 
Onder begeleiding van en samen 
met kunsthistorica Anneke de 
Vries, gastconservator van de 
presentatie Werkmans Bovenka-
mer, gaat zij onderzoek doen naar 
de relatie tussen de drukkersmate-

rialen van Werkman en zijn druk-
sels. De eerste uitkomsten van het 
onderzoek worden gepubliceerd in 
2021 in de jaarlijkse uitgave van 
Stichting De Ploeg. Het onderzoek 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van Stichting Beringer 
Hazewinkel en het Mondriaan 
Fonds.

Werkmans Bovenkamer 
Momenteel werken Anneke de 
Vries, ontwerpbureau Studio 212 
Fahrenheit en grafisch ontwerper 
Iwan Schuttinga aan de museale 
presentatie in wat nu nog de 
Zetterij is. Naast de fysieke objec-
ten worden in zes hoofdstukken 
het leven en de carrière van Werk-
man in een multimediale presenta-
tie getoond. Wie nog meer over 
Werkman wil weten kan via 
QR-codes naar extra teksten, foto’s 
en film- en geluidsfragmenten. 
Voor het ontwikkelen van deze 
virtuele omgeving kreeg het 
museum subsidie van de Provin-
cie.  
De heringerichte Zetterij, oftewel 
Werkmans Bovenkamer, omvat 
straks twee delen: een vaste op-
stelling, waarin een chronologisch 
overzicht wordt gegeven van 
Werkmans loopbaan als drukker 
en kunstenaar, en daarnaast een 
wisselende expositie, die steeds 
een nieuwe blik op de ‘hardware’ 
uit de drukkerij geeft door druksels 

en drukwerk te combineren met 
het materiaal waarmee Werkman 
ze maakte.

Immaterieel erfgoed
Het Werkmanproject past in de 
ambitie van GRID om samen met 

andere grafische musea, grafische 
werkplaatsen en opleidingen de 
drukkunst als immaterieel erfgoed 
erkend te krijgen en de belangstel-
ling voor het grafisch ambacht en 
de grafische kunst levend te 
houden. ‘Nu is het moment. 

Werkmans kunstenaarschap is 
nauw verbonden met de materia-
len waar hij als drukker mee 
werkte. Zijn onconventionele 
werkwijze en (druk)kunst waren 
baanbrekend en vormen een 
hoogtepunt in de grafische 
geschiedenis van Groningen. De 
mentaliteit die aan zijn oeuvre 
ten grondslag ligt, is tot op de dag 
van vandaag een bron van 
inspiratie voor velen.
Bron: www.gridgroningen.nl/
werkmans-bovenkamer/

https://www.gridgroningen.nl/werkmans-bovenkamer/
https://www.gridgroningen.nl/werkmans-bovenkamer/
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Tijdens onze workshops merken 
we hoe het grafische handwerk 
oud en zeker ook jong aanspreekt.’ 
De komende jaren vernieuwt het 
museum de presentatie van de 
gehele vaste collectie, met verha-
len over Groningse drukkers, 

ontwerpers en kunstenaars en 
hun inbedding in het grote verhaal 
‘van kleitablet tot tablet’.

Tentoonstelling
De tentoonstelling Werkman 
werkt door geeft een beeld van 

Werkmans artistieke nalatenschap 
en laat zien hoe andere kunste-
naars door de drukkunst van 
Werkman zijn geïnspireerd. 
Tijdgenoten, naoorlogse en heden-
daagse kunstenaars, zowel natio-
naal als internationaal. Dat levert 
een imposante tentoonstelling op 
met werken van onder meer Fie 
Werkman [zijn dochter], Jan Gerrit 
Jordens, Wobbe Alkema, Josua 
Reichert, Willem Sandberg, Ben 
Joosten, de Spaanse kunstenaar 

Bunkertype en de Amerikaanse 
kunstenaar Amos Kennedy. 
De tentoonstelling is te zien tot 
5 april 2021. 

GRID Grafisch Museum 
Groningen
Sint Jansstraat 2
9712 JN Groningen
050 - 525 64 97
info@gridgroningen.nl
www.gridgroningen.nl

H.N. Werkman: drukker en kunstenaar

Werkman (1882-1945) was een van de grote Nederlandse modernisten 
van de twintigste eeuw en befaamd op Europese schaal. Werkman 
werd bekend als drukker van De Ploeg, de kunstkring die Groningen 
begin twintigste eeuw opschudde. Hij was echter veel meer dan dat. 
De eigenzinnige ontwikkelingen in zijn werk laten een kunstenaar 
zien die zich steeds bleef vernieuwen en zich niet hield aan regels die 
anderen hem oplegden. In zijn kunst is de weerslag te vinden van de 
turbulente tijd waarin hij leefde: de oorlog, de economie en het 
culturele leven in Groningen. 
Werkmans kunstenaarschap is nauw verbonden met de materialen 
waar hij als drukker mee werkte. Zijn onconventionele werkwijze en 
(druk)kunst waren baanbrekend en vormen een hoogtepunt in de 
grafische geschiedenis van Groningen. De mentaliteit die aan zijn 
oeuvre ten grondslag ligt, is tot op de dag van vandaag een bron van 
inspiratie voor velen. 
‘De vrije, verfrissende nieuwe omgang met het starre, haakse materiaal 
van de drukker; het uit het gareel laten springen van letters en cijfers 
die juist in het gelid moeten staan; het drukken van oplagen op 
manieren die identieke afdrukken vrijwel onmogelijk maken – ik denk 
dat dat is wat Werkman tijdens zijn leven uniek maakt, en waaruit na 
zijn overlijden grafici inspiratie putten,’ aldus gastconservator Anneke 
de Vries.

mailto:info@gridgroningen.nl
http://www.gridgroningen.nl
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Wie Veenkoloniaal Museum zegt 
denkt al gauw aan een streekmu-

seum waar de geschiedenis van 
veen en turf centraal staat. En in 

zekere zin is dat waar. Wie het 
museum bezoekt zal daarin niet 
teleurgesteld worden. Maar er is 

meer. Het Veenkoloniaal Museum 
vertelt ook over de gouden 19e 

eeuw toen de Veenkoloniale 
zeevaart en landbouw tot grote 

bloei kwamen. Het geld dat 
hiermee werd verdiend werd 

geïnvesteerd in de toen voor de 
regio zo kenmerkende aardappel-

zetmeel- en kartonindustrie. 
Maar verrassend genoeg kan ook 

de kunstliefhebber in het Veen-
koloniaal Museum aan zijn 

trekken komen. Jaarlijks organi-
seert het museum kunsttentoon-

stellingen. ‘Mummia. Gedreven 
door onzekerheid’. Beelden uit 

het veen van turf’, te zien tot en 
met 14 februari 2021, is daarvan 

een voorbeeld.

Kunstenaarsexposities
‘Iedere tentoonstelling heeft zijn 
eigen publiek’, neemt directeur 
Hendrik Hachmer waar. ‘Voor 
kunsttentoonstellingen komen 
mensen vaak speciaal naar het 
museum, sommigen zijn zelfs nog 
nooit in Veendam geweest. Met 
alleen historische tentoonstellin-
gen trek ik geen bezoekers.’ Het 
museum vindt het belangrijk om 

beroepskunstenaars de kans te 
bieden om te exposeren. Wel moet 
de expositie raakvlakken hebben 
met de collecties en het verhaal 
van het museum. 
Het Veenkoloniaal Museum heeft 
voor dit doel enige malen een 
beroep gedaan op het Experimen-
teerreglement Kunstenaarshono-
raria van het Mondriaanfonds. 
Dat fonds met een budget van 

€ 690.000,- is inmiddels opgesou-
peerd en bood vanaf 2017 voor 
beeldende kunstinstellingen de 
mogelijkheid voor honoraria aan 
kunstenaars een gedeeltelijke 
compensatie aan te vragen. Het 
Mondriaanfonds financierde de 
helft van de kosten en de aanvra-
ger moest voor de andere helft 
zorgen. Het Veenkoloniaal 
Museum wist al eerder met succes 

subsidie uit dit fonds te ontvan-
gen. ‘Onze eerste kunsttentoon-
stelling ‘Ik wou dat ik twee hond-
jes was’ kon ook op deze manier 
worden bekostigd. We hebben de 
samenwerking die zo tussen het 
museum en de kustenaars ont-
stond, als zeer prettig ervaren.’
Bij ‘Mummia’ liet de directeur zich 
verrassen. Hij kende een deel van 
het werk van Dioni ten Busschen 

Kunsttentoonstelling Mummia in Veenkoloniaal Museum

Gedreven door onzekerheid. 
Beelden uit het veen van turf
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en gaf haar volledig de vrije hand 
om met het thema veen en bijge-
loof aan de slag te gaan. 

Mummia
‘Mummia’, met beelden van 
kunstenares Dioni ten Busschen 
uit Amsterdam is een tentoonstel-
ling geïnspireerd op turf en bijge-
loof. Turf bestaat uit natuurlijk 
materiaal dat is ontstaan door 
veengroei in moerasgebieden die 
rijk zijn aan zuurstofarm water. 
Veenlijken, die turfgravers soms 
tegenkwamen, werden vermalen 
tot mummia, een kostbaar poeder 
dat potentie-verhogend zou 
werken. Ooit geofferd aan het 
moeras en vervolgens om te 
dienen als medicijn zijn deze 
mensen ongewild een tweede keer 
als offer gebruikt.
Er zijn vier zalen voor de expositie 
gereserveerd met kunst- en 
designobjecten van turf. ‘Graag 
hadden we ook mummia-potten 
willen hebben, zoals je die ook 
vindt in musea in Duitsland en 
Engeland, maar helaas is ons dat 
niet gelukt.’ Zeker tot 1920 was het 
in heel West-Europa gewoon om 
bij de apotheek een flesje met 
twee of drie eetlepels mummia te 
laten vullen. Veel mensen geloof-
den niet alleen in de potentie-
verhogende werking, maar namen 
het als middel tegen allerlei 
kwalen en aandoeningen.’

Onzekerheid
De ondertitel van deze tentoon-
stelling Gedreven door onzeker-

heid is verzonnen door de 
kunstenares en is gebaseerd op 
onzekerheid in het leven die veel 
mensen kennen. Dat komt terug in 
de vier thema’s die in deze 
tentoonstelling te vinden zijn. 
Zaal 1: Zaal 1 gaat over het 
wondermiddel ‘Mummia’. In 
Egypte geloofde men al in de 12e 
eeuw in dit poeder van gemalen 
mummies, geconserveerde lijken. 
In Nederland maakte men 
specifiek gebruik van veenlijken. 
Door het grote commerciële 
succes van dit middel waren 
steeds meer lijken nodig. Hiertoe 
werden met name criminelen en 
gevangenen in het moeras 
begraven.
Zaal 2: Witte Wieven; in de Ger-
maanse tijd geloofde men dat 
witte (wijze) vrouwen helderziend 
waren en de toekomst konden 
voorspellen. In de mistflarden 
boven de moerassen werden de 
overleden witte wieven herkend 
en aanbeden. De ochtendnevel, in 
onze tijd nevelslierten genoemd, 
gaf spirituele kracht en rust. 
Zaal 3: Hiernamaals; Hier-na-
maals = Tijdens je leven en na je 
dood. In de tijd van de Hunebed-
bouwers geloofde men in een 
leven na de dood, meestal een 
eeuwig leven. Voor de reis naar 
het hiernamaals kregen de overle-
denen zogenaamde grafgiften 
mee. Voorwerpen als gereedschap, 

wapens, potten met eten, drinken 
en sieraden moesten de doden een 
goede start in hun nieuwe leven 
geven.
Zaal 4: Offeren; Afstand doen van 
datgene wat je dierbaar is, om de 
onzekere toekomst gunstig te 
beïnvloeden, komt in alle culturen 
en tijden voor. De gedachte dat je 
iets moet geven om iets terug te 
krijgen is een belangrijke sociale 
regel. Er bestaan dank- en vergif-
fenis offers, maar men offert ook 
om  rampen en tegenslagen te 
voorkomen.

Dioni ten Busschen
De kunstenares die ‘Mummia’ 
heeft samengesteld is Dioni ten 
Busschen (67) uit Amsterdam. 
Vier jaar geleden, ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van het 
Veenkoloniaal Museum, 
exposeerde Ten Busschen al eens 
in het museum met beelden van 
korhoenders. De beelden van turf 
wekken door hun kleur de illusie 
van brons te zijn gemaakt.
De tentoonstelling is nog te zien 
tot en met 14 februari 2021.

Veenkoloniaal Museum
Museumplein 5
9641 AD Veendam
0598 364 224
info@veenkoloniaalmuseum.nl
www.veenkoloniaalmuseum.nl  

mailto:info%40veenkoloniaalmuseum.nl?subject=
http://www.veenkoloniaalmuseum.nl
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Theeschenkerij Ewsum 
Middelstum
Van Tuin tot Tafel 
De prachtige tuinen van Landgoed 
Ewsum te Middelstum zijn een 
bezoek meer dan waard. Een 
kleurige oase in het Groninger 
land. De tuinen liggen rond het 
historische terrein van de vroegere 
borg Ewsum. De geschutstoren uit 
1472 en de grachten herinneren 
nog aan het kasteel dat in 1863 
gesloopt is. Eeuwenlang woonden 
en leefden daar Ommelander 
jonkers en adellijke vrouwen te 
midden van hun uitgestrekte 
tuinen. 
In de theeschenkerij is een kleine 
tentoonstelling ingericht ‘Van tuin 
tot tafel. Borgtuin en keuken in de 

17de eeuw’. Voorwerpen, bodem-
vondsten van Ewsum en uit de 
omgeving en afbeeldingen van de 
borg en haar bewoners tonen hoe 
de adellijke tuin in de 17de eeuw 
niet alleen voor de sier was. Net als 
de huidige tuinen van het land-
goed diende een borgtuin ook om 
de magen van de bewoners te 
vullen. Uit een tuin werd gekookt 
en gegeten! 

De adel aan het werk 
Tuinieren en koken zijn populair. 
De adellijke borgbewoners van een 
borg hadden voor dat werk natuur-
lijk personeel, maar van sommigen 
weten wij dat zij ook zelf gepassio-
neerd hovenier of kok waren. Zo is 
van de 16de-eeuwse jonker Johan 

van Ewsum een tuinboekje be-
waard gebleven. Daaruit blijkt dat 
hij een enthousiast hobbytuinier 
was met verstand van zaken. Een 
eeuw later was Occa Johanna 
Ripperda van Farmsum een en-
thousiaste en gedreven kok. Haar 
kookboek met meer dan duizend 
recepten laat zien dat passie voor 
koken en smaak van alle tijden is. 
Vanzelfsprekend maakte zij bij 
haar gerechten volop gebruik van 
de producten uit eigen tuin en 
landgoed, groenten en kruiden die 
nu nog op Landgoed Ewsum 
gekocht kunnen worden. In de 
theeschenkerij zijn voorbeelden te 
proeven van haar taarten. 

De glorie van Ewsum 
Na de sloop van de borg in de 19de 
eeuw is de stoere geschutstoren als 
enige stenen herinnering overge-
bleven. Gelukkig kon een aantal 
kleurrijke wapenglazen gered 
worden. Ommelander jonkers 
schonken elkaar (dure!) 
glas-in-loodramen met hun fami-
liewapen als een borg gebouwd of 
uitgebreid werd. De glazen van 
Ewsum worden bewaard in het 
Groninger Museum, maar in de 
theeschenkerij hangen nu op ware 
grootte de afbeeldingen. Zo krijg je 
toch een kleine indruk van het 
kleurrijke licht dat in de 17de eeuw 
door de vensters van Ewsum 
binnendrong. 

Synagoge Groningen
Documentaire Rosa – een 
onzichtbare vrouw
1 oktober 19:30 uur
Wie was Rosa Lazarus? Over deze 
vraag gaat de documentaire Rosa 
- een onzichtbare vrouw die op 
1 oktober in Synagoge Groningen 
te zien is. De Joodse Rosa Lazarus 
vluchtte uit het Duitse Oldenburg 
voor de nazi’s naar Nederland en 
werd in Groningen door predikant 
Binne Roorda enkele jaren verbor-
gen in zijn huis, samen met zeven 
andere Joden.

Filmmaker Farschid Ali Zahedi zelf 
moest ook zijn vaderland verlaten: 
hij ontvluchtte Iran om in Duits-
land asiel aan te vragen. Later 
werd hij Duits staatsburger.  
Aan de hand van historische 
documenten, foto’s en hedendaag-
se getuigenissen schetst Farschid 
Ali Zahedi in zijn documentaire 
een beeld van deze gewone en 
onopvallende vrouw, wier leven 
echter bepaald niet gewoon was. 
Rosa overleefde maar Binne werd 
in maart 1945 op transport gezet 
naar concentratiekamp Neuen-
gamme en stierf in april 1945 in het 
kamp Sandbostel, negen dagen 
nadat de stad Groningen werd 
bevrijd. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
emigreerde Rosa Lazarus naar 

Tentoonstellingen en activiteiten

Foto: Herman Bink
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Amerika. In 1964 kwam ze terug 
naar Oldenburg om haar oudste 
broer Samuel die een concentratie-
kamp overleefde te bezoeken. In 
1971 stierf ze, ze was toen 78 jaar. 
De film wil Rosa een gezicht geven 
en weer in herinnering brengen en 
daarmee ook de Jodenvervolging 
door de nazi’s. Maar ook is de film 
een verzetsverhaal aan de hand 
van de verzetsdaden van dominee 
Binne Roorda.

Toegang gratis, een donatie na 
afloop wordt op prijs gesteld. 
Vooraf reserveren is noodzakelijk 
reserveren@synagogegroningen.nl

Klassieke Academie voor
Beeldende Kunst
Kunstlievend Genootschap in 
Groningen en Martinikerk
tot en met 18 oktober Eindexa-
mens Klassieke Academie 
De tentoonstelling toont werk van 
de volgende eindexamenstuden-
ten: Herma van der Borg, Eline 
Brontsema, Johan Gibcus, SHan 
Heijkoop Severijns, Suzanne 
Heijligers, Marian Kramers, Eeke 
Kuiken, Ted van Loon, Janey 
Robertson, Esther Schnerr, Marlisa 
Simonis en Adriaan de Wolf.

Museum Sint Bernardushof 
Aduard
Van schrijfplankje tot 
schoolbord; Onderwijs in Stad en 
Ommeland tussen 1200 en 1800
tot en met 1 november
In de tentoonstelling wordt aan de 
hand van objecten, handschriften 
en beeldmateriaal de ontwikkeling 
van 600 jaar onderwijs getoond. 
Daarbij ligt het accent op onze 
eigen regio. Allerlei facetten 
komen aan bod: de voorbeeldfunc-
tie van heiligen, afbeeldingen van 
onderwijssituaties binnen en 
buiten het klooster, de rol van 
spelen naast leren, spotprenten, 
straffen en belonen, de agressie 
van kinderen ten aanzien van 
leerkrachten, leermiddelen en 
diverse documenten en afbeeldin-
gen die leerkrachten en onderwijs

inspecteurs uit het verleden 
betreffen. In Aduard resteert van 
het voormalige klooster alleen nog 
het gebouw, dat oorspronkelijk een 
ziekenzaal was. Hierin werd een 
paar eeuwen lang school gehou-
den. 
Speciaal voor de tentoonstelling 
werd een film geproduceerd en is 
een informatief boekje verkrijg-
baar. 
Vanwege corona zijn de openings-
tijden aangepast. Voor de exacte 
gegevens, het reserveren en alle 
overige informatie kan men te-
recht op www.kloostermuseuma-
duard.nl. 

Landgoed Verhildersum
26 september – 1 november
Amateurkunst Op Reis
Traditioneel is de herfsttentoon-
stelling op Landgoed Verhildersum 
in Leens een expositie met werk 
van amateurkunstenaars uit de 
regio. In 2020 jaar is het thema 
Op Reis.
Het is steeds weer een uitdaging 
voor de deelnemers om hun eigen 
interpretatie van het onderwerp 
vorm te geven. En het lukt de 
kunstenaars ieder jaar weer de 
bezoekers te verrassen met hun 
werk. De afgelopen decennia is de 
kwaliteit van de inzendingen 
gestaag gegroeid. Sommige kunst-

mailto:reserveren%40synagogegroningen.nl%20?subject=
https://www.kloostermuseumaduard.nl/exposities/2020-van-schrijfplankje-tot-schoolbord
http://www.kloostermuseumaduard.nl
http://www.kloostermuseumaduard.nl
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werken overstijgen zelfs het 
niveau van amateurwerk en zijn 
mede daardoor een bezoek waard.  
Door de jaren heen is een vaste 
kern deelnemers ontstaan, ieder 
jaar aangevuld met nieuwe deelne-
mers.

Familievoorstelling
Het prinsesje met de ezelsoren
18 oktober 14:00 uur
Op een zondagmorgen zo rond 
twaalf uur ontwaakte de prinses 
van Nooitaangedachtland. Ze 
stapte uit bed en keek in de spie-
gel. Ze zag tot haar grote schrik dat 
haar hoofd niet meer haar hoofd 
was maar dat van een ezel!
Het prinsesje met de ezelsoren is 
een komische theatervoorstelling. 
Een poppentheatervoorstelling wel 
te verstaan. Acteurs Basz de Jonge 
en Sarah Schierbeek spelen zelf de 

poppen en worden ondersteund 
door ietwat gekke dieren uit het 
grote dierenbos. Deze familievoor-
stelling is geschikt voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd en duurt 
ongeveer 25 minuten.

Zaterdag 18 oktober om 14.00 
spelen Basz de Jonge en Sarah 
Schierbeek in de museumboer-
derij. 
Er zijn maar dertig plaatsen, dus 
wees er snel bij! Reserveer kaartjes: 
info@verhildersum.nl. Ze kosten 
maar € 5,00 p.p. inclusief limonade 
en koek. 

Dag wordt Maand van de 
Groninger Geschiedenis
Alles is anders dit jaar. Zo ook de 
Dag van de Groninger Geschiede-
nis. De activiteiten worden dit jaar 
door de Groninger Archieven 

verspreid over de maand oktober, 
over verschillende lokaties zowel 
in de stad als in de provincie, en er 
wordt digitaal te werk gegaan: de 
nodige aandacht aan de Groninger 
Geschiedenis, op gepaste afstand.

Aanbod
Er worden flitslezingen gegeven, er 
zijn wandelingen door de provin-
cie, voor kinderen is er van alles te 
doen en in diverse filmpjes wordt 
de nodige aandacht gegeven aan 
de schatten in de depots van de 
Groninger Archieven. 

Online symposium 
Vertel ErfGoed
De Groningse erfgoedsector was 
altijd aanwezig op de erfgoedmarkt 
tijdens de Dag van de Groninger 
Geschiedenis. Dit jaar gaat ook dat 
anders. Donderdag 1 oktober is er 
een online ontmoeting tijdens het 
symposium Vertel ErfGoed 
om te praten over welke rol erf-
goed in de samenleving speelt en 
hoe we het in de toekomst willen 
presenteren. http://maandvande-
groningergeschiedenis.nl

Thema Oost/West
Het landelijke thema van de 
Maand van de Geschiedenis is 
Oost/West. Een thema dat uitno-
digt de hele wereld over te gaan, of 
juist dichtbij huis te blijven: Oost 
west, thuis best?!

CBK Groningen – Park Meerstad
Expositie Kunst is mijn natuur
Park Meerstad, het grootste 
nieuwe openbare landkunstpark 
van Nederland, opent met mega 
kunstexpositie ‘Kunst is mijn 
natuur’.
85 kunstenaars exposeren in Park 
Meerstad ter ere van de opening 
van het landkunstproject. De 
expositie, waarbij ongeveer 130 
kunstwerken geëxposeerd worden 
zijn speciaal gecreëerd voor de 
gelegenheid.
De grootte van het landkunstpro-
ject Park Meerstad is 10 hectare. 
De canvassen, van klassiek schil-
derwerk, fotografie tot graffiti en 
alles daar tussenin, hangen ver-
spreid door het park.
De expositie duurt tot en met 
zondag 27 september en is aan de 
Vossenburglaan te zien.
www.parkmeerstad.nl

mailto:info@verhildersum.nl
https://dagvandegroningergeschiedenis.nl/programma/vertel-erfgoed/
http://maandvandegroningergeschiedenis.nl
http://maandvandegroningergeschiedenis.nl
http://www.parkmeerstad.nl
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