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Door Monique Spaltman 
Beeld: Collectie Groningen/Anton 
Tiktak, Artel del Norte

Bezoek deze musea allemaal voor 
het complete verhaal
Al 3000 jaar wonen en werken er 
mensen langs de Groninger 
Waddenkust. Zij lieten een rijke 
tastbare cultuurgeschiedenis 
achter. Elke eeuw laat zijn sporen 
na, op allerlei terreinen. Het is 
onmogelijk om in een enkel 
museum dit hele verhaal te vertel-
len. In de praktijk blijkt dat zes 
musea in het Waddenkustgebied 

die erfschat al samen bewaren en 
ontsluiten. Ze laten zien hoe 
mensen zich handhaafden en tot 
bloei kwamen op de vruchtbare 
kleigrond in het noorden van 
Groningen. Daarom is het logisch 
om deze musea ook samen te 
presenteren.

Middag-Humsterland, ten zuiden 
van het Reitdiep, is het oudste 
cultuurlandschap van Nederland. 
Dit wierdenlandschap is zeer 
typerend voor de ontstaansge-
schiedenis van het noordelijk 
zeekleigebied. 

Museum Wierdenland in Ezinge 
toont deze geschiedenis en bijzon-
dere vondsten van professor Van 
Giffen, waarmee Ezinge internati-
onale faam verwierf. Uit de vond-
sten kan worden afgeleid hoe men 
in de regio leefde tijdens de 
IJzertijd, Romeinse tijd en Middel-
eeuwen.

Kloostermuseum Sint Bernardus-
hof in Aduard vertelt het verhaal 
van een van de grootste Cisterci-
enzer kloosters ooit. En de grote 
invloed van het klooster geduren-
de 400 jaar op waterstaat, bouw-

kunde, landbouw en handel, 
onderwijs en wetenschappen in 
Groningen en ver daarbuiten. Je 
vindt er nog de 13e- eeuwse 
ziekenzaal van het klooster en je 
ziet hier kloosterelementen die 
nergens anders in de wereld te 
zien zijn. 

De Menkemaborg in Uithuizen is 
in oorsprong een uit de 14de eeuw 
daterend ‘steenhuis’, dat in de loop 
der tijd vergroot is. De borg toont 
het rijke kasteelleven in de 18e- 
eeuw met een prachtig interieur 
en formele tuin. Van 1682 tot 1902 

NIEUW 
de Groninger Waddenmusea 

Zes musea langs de Groninger 
Waddenkust zijn gaan 
samenwerken: De Menkemaborg in 
Uithuizen, Landgoed Verhildersum 
in Leens, Visserijmuseum in 
Zoutkamp, Museum Wierdenland in 
Ezinge, Openluchtmuseum Het 
Hoogeland in Warffum en 
Kloostermuseum Sint Bernardushof 
in Aduard. Ieder museum vertelt 
een deel van het verhaal van het 
leven langs de Groninger 
Waddenkust door de eeuwen heen. 
Wie alle musea bezoekt beleeft het 
verhaal van dit bijzondere gebied en 
de bewoners helemaal. Monique 
Spaltman vertelt in dit artikel meer 
over dit initiatief, omdat zij de 
gangmaakster is. 



woonde hier de familie Alberda. 
Voor het verfraaien van het interi-
eur werden kunstenaars aange-
trokken. Beeldsnijder Jan de Rijk 
maakt de imposante schoorsteen-
mantels van barok houtsnijwerk 
en Harmannus Collenius schilder-
de daarvoor mythologische voor-
stellingen. Ook een heel bijzonder 
staatsieledikant, gemaakt van gele 
Chinese zijdedamast, is bewaard 
gebleven.

Museum Landgoed Verhildersum 
in Leens toont het leven van de 
adel, de boer en de landarbeider in 

de 19e eeuw. Verder is er altijd een 
deel van de collectie oude am-
bachten en de vermaarde collectie 
Groninger mode en dracht uit de 
19e eeuw te zien. In de borg hangt 
het grootste familieportret van 
Nederland van de familie Van 
Starkenborgh uit 1670. 
In de boerderij staat de Arend-
ploeg als voorbeeld van 19e eeuw-
se landbouwinnovatie die zorgde 
voor grote welvaart en de basis 
legde voor de graanrepubliek 
Groningen. Film over ploegen 

In Openluchtmuseum 
Het Hoogeland in Warffum 
ervaren bezoekers hoe het leven 
in het dorp eraan toe ging in de 
19e eeuw; een groot deel van de 
oude kern van het wierdendorp 
Warffum is daartoe ingericht als 
sfeervol museum. Je wandelt er 
door kleine straatjes op de oude 
wierde en vindt er de smidse, de 

fietsenmaker, de kroeg, de kruide-
nier en nog veel meer. En de 
visserij is tot vandaag een belang-
rijke bron van inkomsten in dit 
gebied. De geschiedenis van de 
visserij beleef je in Visserijmuse-
um Zoutkamp, waar je naast de 
schepen, motoren en materialen 
ook het verdriet ziet van de ophef-
fing van de vissershaven in 
Zoutkamp door de afsluiting van 
de Lauwerszee in 1969. 

Een langer verblijf aan de 
Groninger Waddenkust is zeer de 
moeite waard
Mensen die in Noord-Groningen 
op vakantie zijn, kunnen zich hier 
eindeloos vermaken en genieten 
van de rust, de ruimte, de natuur 
en de cultuur. Je kunt hier een 
week lang elke dag een ander 
museum bezoeken en het beeld 

3Beeld: collectie OLM Het Hoogeland Warffum

https://collectiegroningen.nl/bladeren/?type=&cg%5Boid%5D=821&cHash=a6ac4617e6dc60a9fccd600718333f73


van de Groninger Waddenkust 
door de eeuwen heen compleet 
maken. Er zijn al prachtige fiets- 
wandel- en vaarroutes die de 
musea met elkaar verbinden. Zie 
voor meer informatie daarover 
routesingroningen.nl van het Rou-
tebureau Groningen. Bovendien 
komen Verhildersum en het Open-
luchtmuseum Het Hoogeland met 
zes nieuwe routes in een app die 
‘Schatkaart van het Waddenland’ 
heet. De routes zijn tot stand 
gekomen met medewerking van 
Staatsbosbeheer, die de parels van 
het cultuurlandschap zoals 

Abelstok en het terrein van de 
voormalige Starkenborgh bij Wehe 
Den Hoorn beheren. Die verdwe-
nen borg was ooit eigendom van 
de bewoners van Verhildersum. 
Met de ‘Schatkaart van het Wad-
denland’ kunnen bezoekers de 
Groninger Waddenkust van het 
Hogeland thematisch ontdekken. 
Zo is er een route ‘Werken bidden 
op de wierden’, ‘Vette klei maakt 
dikke boeren’, of ‘Handel scheep-
vaart en mystiek’. 

Ook mooi voor inwoners van 
Groningen, de app bevat prachtige 

verhalen, foto’s en filmpjes. 
Bovendien verwijst de app naar 
topstukken in de musea, die 
fietsers moeten verleiden deze 
musea te bezoeken. De app werkt 
vanuit een database die we kun-
nen aanvullen, dus nu we met zijn 
zessen zijn is het een optie er ook 
punten in op te nemen die verwij-
zen naar de andere musea. Er blijft 
natuurlijk altijd werk aan de 
winkel.

Exposities en evenementen
Ieder museum biedt meerdere 
exposities en evenementen per 
jaar. Let dus vooral op de websites:

www.wierdenland.nl 
www.visserijmuseum.com 
www.menkemaborg.nl
www.kloostermuseumaduard.nl
www.hethoogeland.com
www.verhildersum.nl
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Beeld: collectie museum Sint Bernardushof Aduard

https://www.wierdenland.nl
http://www.visserijmuseum.com
http://www.menkemaborg.nl
https://www.kloostermuseumaduard.nl
https://www.hethoogeland.com
https://www.verhildersum.nl


Het verhaal van 
Bartha Westein-Valk
“Met dit verhaal wil ik doorgeven 
wat mijn moeder en vader met 
hun zeven kinderen in de Tweede 
Wereldoorlog hebben meege-
maakt.” Die woorden komen van 
de 85-jarige Bartha Westein-Valk 
uit Groningen. Ze zit in een 
groene trui en met haar grijze 

krullen voor de camera. In haar 
eigen woonkamer. Voorgaande 
jaren vertelde Bartha in de maan-
den april en mei in de Groninger 
Archieven haar oorlogservaringen 
aan leerlingen van groep 7 en 8. 
Ze deed dit in het kader van het 
jaarlijkse educatieve project 
Tweede Wereldoorlog dichterbij. 
Haar verhaal laat elke keer een 

diepe en blijvende indruk achter. 
Door corona kan Bartha dit jaar 
niet fysiek aanwezig zijn, maar 
toch maakt ze kinderen deelge-
noot van haar verhaal: het is op 
beeld vastgelegd. 

Donkere periode
De oorlogsjaren vormden een 
zware en donkere periode voor de 
joods-christelijke familie Valk. De 
familie woonde aan het Deliplein 
in Groningen. Na de Duitse inval 
werd het leven van de joden in 
Groningen steeds moeilijker. Zo 
mocht de 6-jarige Bartha niet 
meer in het park spelen en moest 
ze naar een speciale joodse school. 
De dreiging werd groter en er 
kwamen steeds meer anti-Joodse 
maatregelen. Toch dook de familie 
Valk niet onder. 

Drie kampen
Op 9 april 1943 kreeg de familie 
Valk de opdracht ‘zich gereed te 
maken voor transport’. Het gezin 
werd van het Deliplein naar het 
hoofdstation gebracht. In het 
donker kwamen ze aan in concen-
tratiekamp Vught: “Ons gezin 

werd gescheiden en in diverse 
barakken ondergebracht. Het was 
verschrikkelijk.” Na vier weken 
moesten Bartha en haar familie 
naar doorgangskamp Westerbork. 
Vanwege de bekering van haar 
ouders tot zevendedagsadventis-
ten en ‘geluk’ overleefde de fami-
lie de oorlog. Het gezin Valk kon 
namelijk relatief lang in kamp 
Westerbork blijven dankzij de 
inzet van een kerkleider. Maar op 
4 september 1944 werden ook zij 
gedeporteerd, naar Theresienstadt. 
“Het is een groot wonder dat wij 
deze ontberingen hebben door-
staan, want er was weinig eten en 
wat we kregen was van slechte 
kwaliteit”, vertelt Bartha. Door 
haar persoonlijke verhaal te delen 
hoopt zij dat dit “nooit, nooit meer 
zal gebeuren.”

Tweede Wereldoorlog dichterbij
Het verhaal van Bartha is door de 
camera vastgelegd voor de digitale 
editie van het project Tweede 
Wereldoorlog dichterbij. Het doel 
van dit educatieve programma is 
om kinderen uit Groningen met 
andere ogen naar hun stad laten 
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Tweede Wereldoorlog dichterbij 
een digitaal lespakket
Door Hilde Boelema en Rixt Zuidema
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kijken en hen bewust te maken 
van de invloed die de oorlog op 
hun eigen leefomgeving had. Stel 
je eens voor: je mag ineens niet 
meer naar jouw school en je moet, 
net als Bartha, naar een andere 
school! Met kinderen die je niet 
kent en nieuwe juffen en 
meesters.

Het educatieve programma be-
staat uit vier verschillende inter-
actieve onderdelen. Een daarvan 
is de film over het leven van 
Bartha. Daarnaast is de tentoon-
stelling ‘Van helm tot bevrijdings-

rokje’ online te bekijken. Deze 
digitale tentoonstelling bestaat uit 
de topstukken uit de collectie van 
het Oorlogs- en Verzetscentrum 
Groningen (OVCG). Het derde 
onderdeel is een unieke film van 
meneer Van Dam. Tijdens de 
oorlog filmde hij illegaal wat er 
allemaal gebeurde in Groningen. 
Het laatste onderdeel is een 
gefilmde stadwandeling langs 
onopvallende Groningse oorlogs-
monumenten.

Actief 
De leerlingen van groep 7 en 8 

gaan zelf ook actief aan de slag. Zo 
schrijven én sturen ze een brief 
naar Bartha, worden ze tentoon-
stellingsmaker, maken ze een 
Vrijheidsvlog én ontwerpen ze 
hun eigen oorlogsmonument. 
Het project wordt uitgevoerd in de 
klas door de docenten zelf. Het 
digitale lesprogramma is beschik-
baar binnen een beveiligde omge-
ving van de Groninger Archieven/ 
Oorlogs- en Verzetscentrum 
Groningen (OVCG).

Tweede Wereldoorlog dichterbij is 
een initiatief van het OVCG en de 

Groninger Archieven en is dit jaar 
dankzij een subsidie van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
gedigitaliseerd. Vanaf 10 mei is het 
lespakket beschikbaar voor alle 
leerlingen van groep 7 en 8 in de 
stad Groningen. 

Meer informatie over Tweede 
Wereldoorlog Dichterbij vindt u 
op www.groningerarchieven.nl en 
www.ovcg.nl. Stuur voor boekin-
gen een mail naar 
educatie@groningerarchieven.nl.

mailto:educatie%40groningerarchieven.nl?subject=


De provinciale opdracht van De 
Verhalen van Groningen was het 
opzetten van een digitale infra-
structuur en het uitvoeren van 
gezamenlijke thematische pro-
grammeringen met de erfgoedsec-
tor. Als expertisecentrum en 
projectenorganisatie maakte De 
Verhalen van Groningen op een 
verrassende manier de identiteit 
of het DNA van Groningen zicht-
baar en beleefbaar om op die 
manier het publieksbereik en de 
waardering voor de Groninger cul-
tuurhistorie te vergroten. Dit werd 
bereikt door samen te werken met 
vele organisaties en instellingen 
binnen en buiten de sector, en te 
werken vanuit drie thema’s die 
dicht bij de opdracht en doelstel-
lingen stonden: Verbinden, Ver-
sterken en Publieksbereik. In het 

oog sprongen de grote landelijke 
themaprojecten waaraan 
De Verhalen van Groningen – als 
expert op het terrein van 
publieksgeschiedenis – een 
Groninger inhoud gaf en tegelij-
kertijd optrad als verbinder en 
coördinator. De Verhalen van 
Groningen was er voor alle Gro-
ningers, maar ook voor bezoekers.

Onder de vlag van 
Erfgoedpartners
Per 1 januari 2021 besloot de 
Provincie Groningen de structure-
le subsidierelatie met De Verhalen 
van Groningen te beëindigen. 
Men wilde een koerswijziging – 
het versterken van de basis van de 
erfgoedsector- inzetten op basis 
van het advies van de Kunstraad 
en de afstemming met de erfgoed-

7

Het doek valt 
voor de organisatie 
De Verhalen van Groningen
door Anja Reenders, manager De Verhalen van Groningen

De afgelopen jaren ontving De Verhalen van Groningen een structurele 
subsidie van de provincie Groningen. De Provincie besloot de structurele 
subsidie aan De Verhalen van Groningen per 1 januari 2021 volledig stop 
te zetten. Daarmee valt het doek voor de organisatie 
De Verhalen van Groningen.
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instellingen. De Provincie was tevreden met 
het werk van De Verhalen van Groningen maar 
dit werk komt “te vroeg” zo lang die basis niet 
versterkt is. 
Met de Provincie Groningen is een afbouwsub-
sidie voor het jaar 2021 afgesproken, waarmee 
De Verhalen van Groningen haar activiteiten 
in dat jaar zorgvuldig kan afbouwen, waaron-
der het voltooien van het projectleiderschap 
van het provinciaal programma 75 + 1 jaar 
Vrijheid in Groningen en De Kroniek van 
Overschild. In Erfgoedpartners heeft De 
Verhalen van Groningen een nieuwe uitvoe-

ringspartner gevonden onder wiens vlag het 
afbouwplan in 2021 wordt uitgevoerd. Bestuur 
en medewerkers van De Verhalen van Gronin-
gen hebben er alle vertrouwen in dat alles wat 
De Verhalen van Groningen aan expertise, 
netwerk en publieksbereik heeft opgebouwd, 
een goede plek krijgt bij Erfgoedpartners.

Op de hoogte blijven van 
De Verhalen van Groningen?
Vanwege hun functie als goedbezochte en 
welbekende digitale platforms worden 
www.deverhalenvangroningen.nl en 

www.groningen4045.nl integraal behouden en 
voortgezet. Deverhalenvangroningen.nl is hét 
digitale platform over Groninger identiteit en 
cultuurhistorie en Groningen4045.nl is hét 
digitale platform over de Tweede Wereldoorlog 
in Groningen. Op de sites verdwijnen de 
mogelijkheden tot inschrijven op de nieuws-
brieven en zullen de menu-items ‘Over ons’ en 
‘Contact’ aangepast worden met actuele infor-
matie.
Via Erfgoednieuws kunt op de hoogte blijven 
van De Verhalen van Groningen. 
Schrijft u zich hier in.

Erfgoednieuws is de digitale nieuwsbrief 
van Erfgoedpartners en Centrum Groninger 
Taal & Cultuur. De nieuwsbrief verschijnt 
maandelijks en bevat informatie over activi-
teiten van instellingen, die zijn aangesloten 
bij Erfgoedpartners, en activiteiten van 
CGTC. Ook wordt meestal een tentoonstel-
lingen- en activiteitenoverzicht opgenomen. 
Inschrijven voor een gratis abonnement? 
https://erfgoedpartners.nl/publicaties/

Grote Groninger Vrouwententoonstelling en programma 100 
jaar Vrouwenkiesrecht in Groningen in de Horatiotent op 
Noorderzon, 2019. Foto Stella Dekker

Filmopnames in het kader van de Kroniek van Overschild. 
Foto Saskia Jeulink.

Verhalencafé Dikke Trui tijdens het evenement 100 jaar 
vrouwenkiesrecht in Groningen in 2019. Foto Stella Dekker.

Expositie GAS vervlochten in de tentoonstelling Aardbevings, 
Pictura 2019. Foto Stella Dekker.

Een van de land art kunstwerken in het kader van de Expeditie 
kerstvloed 1717 in 2017. Foto Kees van de Veen.

https://Deverhalenvangroningen.nl
https://erfgoedpartners.nl/publicaties/erfgoednieuws/
https://erfgoedpartners.nl/publicaties/erfgoednieuws/


Ron zocht recent contact met 
CGTC omdat hij op zoek was naar 
iemand die kon helpen om een 
Nedersaksische variant van het 
verhaal te maken. Hij zou graag 
zien dat er, naast de Limburgse 
varianten, ook enkele Nedersaksi-
sche varianten van zijn prenten-
boek op de markt zouden komen 
en zo kwam hij uit bij Olaf Vos, 
streektaalconsulent van CGTC.

Voor Olaf is het vertalen van 
kinderboeken niet helemaal 
onbekend terrein. Hij mocht 
eerder al twee boeken van Nijntje 
vertalen: ‘Nijntje op fiets’ en 
“t Feest van Nijntje”. Ook het 
vertalen van het prentenboek werd 
daarom direct aanvaard als prach-
tige uitdaging om mee te werken 
aan iets moois op de markt bren-
gen in het Gronings dialect. “Ik 
heb zoveel mogelijk geprobeerd bij 
de tekst van het origineel te blij-
ven, maar af en toe is dit lastig 
omdat er voor sommige Neder-
landse woorden geen Groningse 
woorden bestaan”, aldus Olaf. 

“Ook moet je zo nu en dan reke-
ning houden met de tijd waarin we 
leven. Wanneer een Gronings 
woord vrijwel niet meer wordt 
gebruikt, is het beter om te zoeken 
naar een alternatief dat bij kinde-
ren wel tot de verbeelding spreekt.”

Het prentenboek gaat over de giraf 
Bib. Origineel heet het prenten-
boek ‘Bib stoot het hoofd’, in het 
Gronings krijgt het de titel ‘Bib 
stöt de kop’. Het prentenboek is 
geschikt voor kinderen van 2 tot 7 
jaar en is binnenkort te bestellen 
via de webwinkel van Erfgoedpart-
ners. We zijn het immers met Ron 
eens. Om ons dialect levend te 
houden, is het belangrijk dat er 
ook geschreven materiaal voor 
kleine kinderen beschikbaar is.
Om voor te lezen, maar wellicht 
ook om zelf te lezen.

Bib mag geern runnen.
De tak hangt leeg.
Bib let nait goud op.
Hurre, hurre! As dat mor goud 
gaait.
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Het Spraaklab Groningen, onder 
leiding van bijzonder hoogleraar 
Nedersaksische / Groningse Taal 
en Cultuur prof. dr. Martijn 
Wieling, heeft onlangs een subsi-
die gekregen om hun onderzoeks-
veld te communiceren naar een 
breed publiek. De subsidie is 
afkomstig van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen en zal ingezet 
worden om een taalkundig bord-
spel te ontwikkelen. In dit bord-
spel zullen de dialecten die in 
Nederland gesproken worden een 
grote rol spelen, met als doel om 
meer bewustzijn te creëren over 
de talige variatie in ons land en 
hoe je die kan onderzoeken.

Prentenboek in het Gronings
Ron Neulissen, al ruim 40 jaar woonachtig in Nijmegen, interesseert zich 
voor talen, maar wil ook zijn steentje bijdragen aan het in standhouden 
van dialecten. Als hobby heeft hij het schrijven van kinderprentenboeken. 
Vanwege corona had Ron wat extra vrije tijd en van zijn verhaal ‘Bib stoot 
het hoofd’ maakte hij in 2020 enkele versies in Limburgse dialecten. 

Martijn Wieling voor de Spraaklab Groningen bus; foto: twitter.com

Subsidie voor wetenschapscommunicatie 
toegekend aan onderzoekers RuG

Ontmoet de taalonderzoekers
Op de CGTC website kunnen bezoekers kennis maken met een 
onderzoeker die zich aan de Rijksuniversiteit Groningen bezighoudt 
met het Gronings en het Nedersaksisch. https://cgtc.nl/2021/04/13/
ontmoet-de-taalonderzoekers-lourens-visser/

https://erfgoedpartners.nl/webshop/
https://erfgoedpartners.nl/webshop/
https://cgtc.nl/2021/04/13/ontmoet-de-taalonderzoekers-lourens-visser/
https://cgtc.nl/2021/04/13/ontmoet-de-taalonderzoekers-lourens-visser/
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Groninger Museum 
Alida Pott & De Ploeg
Tot en met 31 oktober 
In het Groninger Museum is, 
zodra de musea weer geopend 
zijn, tot en met 31 oktober. een 
expositie te zien van de werken 
van de Groningse kunstenares en 
Ploeglid Alida Pott (1888-1931). 
Het museum omschrijft Pott als 
‘een van de meest getalenteerde 
kunstenaars die De Ploeg ooit 
gekend heeft’.
Alida Pott was het ‘eerste 
dameslid’ van De Ploeg. Als lid 
van het eerste uur van het 
Groninger kunstenaarscollectief 
vervulde ze er vanaf 1918 enkele 
bestuursfuncties. Hier ontmoette 
ze ook Ploeglid George Martens, 
met wie ze in 1922 trouwde. Na de 
geboorte van hun twee kinderen 

werd ze minder actief in de 
kunstkring. Haar vroegtijdige 
overlijden maakte een einde aan 
een fijnzinnig en veelbelovend 
kunstenaarschap. Ze liet een 
betrekkelijk klein oeuvre na, 
bestaande uit olieverfschilderijen, 
aquarellen, tekeningen en 
collages. Alida Pott & De Ploeg laat 
aan de hand van een dertigtal 
werken de expressiviteit en 
eigenzinnigheid zien die zo 
kenmerkend zijn voor haar stijl.
www.groningermuseum.nl/
kunst/tentoonstellingen/alida-
pott-en-de-ploeg

Pictura
Guus Slauerhoff ‘Dasein und ich’ 
en Peter O. Gerrits ‘Zeefdrukken 
in coronatijd’ 
Tot en met 21 juni

‘Dasein und ich’ 
Guus Slauerhoff (Sneek, 1945) had 
zijn eerste solo-expositie in 1969 
in galerie der A in Groningen. Na 
ruim 50 jaar als beeldend 
kunstenaar komt hij terug naar 
Groningen met een grote 
overzichtstentoonstelling van zijn 
werk in Pictura.
‘Dasein und Ich’ - het bestaan en 
ik- vormt de rode draad door het 
hele werk van Guus Slauerhoff. 
Hij is met name geïnteresseerd in 
het lot van de mens, de 
existentiële problematiek. De 

thema’s daarin zijn: 
vergankelijkheid, melancholie, 
pijn, verlangen, strijd, dood, 
eenzaamheid en erotiek. Zijn 
worsteling met het leven en de 
schoonheid van het schurende 
bestaan.
Vanwege de maatregelen rond 
covid-19 is er nu vooreerst een 
finissage gepland op zondag 
20 juni om 15:00 uur. 
Guus Slauerhoff wordt 
geïnterviewd door Erik Beenker, 
journalist, schrijver en beeldend 
kunstenaar. Zondag 6 juni om 
14:00 uur wordt er door de 
kunstenaar een rondleiding 
gegeven. Opgave verplicht via: 
info@pictura-groningen.nl.

Peter O. Gerrits, zeefdrukken in 
coronatijd
Peter O. Gerrits heeft zich sinds 
1995 gespecialiseerd in de 

zeefdruktechniek (silk screen 
printing). Hij is wekelijks actief als 
‘vrijwerker’ in het Grafisch 
Centrum Groningen: dé werk-
plaats voor toepassing van een 
breed scala grafische technieken.. 
zoals daar zijn: lithografie, 
houtdruk, typografie, ets- en 
zeefdruktechniek. In het Grafisch 
Centrum Groningen wordt 
gewerkt met instrumenten van 
vroegere leden van ‘De Ploeg.’ 
Modern design heeft Gerrits grote 
interesse, waarbij hij steeds zoekt 
naar uitdagingen in vorm en 
nieuwe (digitale) technieken. Hij 
ontwerpt en zeefdrukt 
voornamelijk constructivistisch 
en geometrisch abstract, staat 
daarbij zogezegd op de schouders 
van kunstenaars zoals Malevich, 
Mondriaan, Battermann en Siep 
van den Berg. Zijn werk noemt 
hijzelf ook wel ‘thematisch 

Tentoonstellingen en activiteiten

https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/alida-pott-en-de-ploeg 
https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/alida-pott-en-de-ploeg 
https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/alida-pott-en-de-ploeg 
mailto:info%40pictura-groningen.nl?subject=
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abstract’ en het is voor hem een 
continu experiment van zoeken 
naar de schoonheid en harmonie 
van abstracte (geometrische) 
vormen. Met name het 
handmatige aspect van het 
zeefdrukproces en het bereiken 
van hoge precisie in combinatie 
met primaire, esthetische vormen 
zijn daar onderdeel van. Een deel 
van zijn werk is te bezichtigen bij 
de Stichting Nobilis, Centrum 
voor prentkunst in Fochteloo. 
De huidige expositie toont werken 
die Gerrits de afgelopen 
Coronaperiode in ‘isolement’ in 
het Grafisch Centrum in 
Groningen heeft vervaardigd. 
Zwarte lijsten omranden 
symbolisch deze bizarre periode.

7 mei start ticketverkoop 
festival Terug naar het begin
Hoewel er vanwege de corona-
maatregelen een streep moest 
door de vorige datum van het 
festival Terug naar het begin, is de 
organisatie niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Het festival kijkt 
vooruit en biedt onder de noemer 
‘Boek een ontdekkingstocht’ een 
reeks culturele dagreizen aan 
verspreid over de laatste drie 
weekenden in juni 2021. 
Deze ontdekkingstochten vol live 
muziek, theater, kunst en 
verhalen, kun je boeken met 
vroege-vogelkorting via de 
ticketshop 
www.terugnaarhetbegin.nl.

Kies je culturele dagreis
Met een route die je vooraf kiest, 

maak je een ontdekkingstocht 
door het historische wierden-
landschap van Groningen. Langs 
kronkelende weggetjes en oude 
zeedijken verken je de mooiste 
uitzichtpunten én lievelings-
plekken. Zoals u van ons gewend 
bent, beleeft u onderweg 
betoverende optredens en 
spannende kunstprojecten op 
unieke locaties. Zo geven de 
culturele ontdekkingstochten u 
een nieuwe kijk op de omgeving 
van de gemeente Eemsdelta: voor 
de nieuwsgierige bezoeker, maar 
ook voor wie er al jaren woont. 
Met het coronaveilige aantal van 
maximaal 30 deelnemers per 
tocht, is Terug naar het begin 
intiemer dan ooit! Bekijk via deze 
link de eerste namen: https://
terugnaarhetbegin.nl/programma

Raam-expositie MuzeeAquarium
Tot en met 26 mei kunnen 
wandelaars die langs het 
MuzeeAquarium lopen zich 
verdiepen in de tentoonstelling 
‘Het Joodse familieverleden van 
Delfzijl’. De tentoonstelling staat 
al langere tijd opgesteld in het 
MuzeeAquarium, maar nu de 
landelijke corona-routekaart 
aangeeft dat de musea op zijn 
vroegst op 27 mei weer open gaan, 
is besloten om er een zogenaamde 
raam-expositie van te maken. Het 
MuzeeAquarium heeft een glazen 
pui aan weerszijden van de entree 
waarachter tot en met 26 mei
 de expositie te zien zal zijn. Niet 
alles kan daar getoond worden: 
objecten die gevoelig zijn voor 
daglicht zullen waar mogelijk 
vervangen worden door kopieën. 
Het Muzeeaquarium hoopt op 
deze manier de bijzondere 
verhalen over de Joodse inwoners 
van Delfzijl onder de aandacht te 
kunnen brengen van 
voorbijgangers.

Molenzomer
Dit jaar kan volop worden genoten 
van de Groninger molens door ze 
wandelend of fietsend te ontdek-
ken. Helaas zijn de meeste molens 
nog niet open voor publiek, 
maar op de website 
www.groningermolens.nl valt veel 
te ontdekken: onder de tab 

https://www.terugnaarhetbegin.nl
https://terugnaarhetbegin.nl/programma
https://terugnaarhetbegin.nl/programma
https://www.groningermolens.nl
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‘Thema’s’ vindt u veel 
inspirerende onderwerpen. 
Naast informatie over de 
bestaande en verdwenen 
Groninger molens, zijn er speciaal 
voor de Molenzomer nieuwe 
rubrieken gemaakt. Daarin vindt 
de bezoeker interessante molen-
verhalen en -liedjes, maar ook 
interviews met molenaars en 
molengidsen, recepten en museale 
molenvondsten. 
Ook het molenblad de 
Zelfzwichter besteedt aandacht 
aan de Molenzomer.
www.groningermolens.nl

Forum 
Lancering 
animatiefestival Framed! 
zaterdag 29 mei 
Framed wordt een dag barstensvol 
films en masterclasses van lokale 
en (inter)nationale makers. Voor 
iedereen die vroeger genoot van 

The Lion King en zich de eerste 
Toy Story nog kan herinneren: 
bereid je voor om je te 
verwonderen en te leren over de 
wereld van computeranimatie, 
stop-motion en tekenfilms.
Ook diehard animatiefans kunnen 
hun hart ophalen: tijdens Framed 
zie je (inter)nationale pareltjes die 
nog niet eerder in de bioscoop te 
zien waren. Klik hier voor het 
programma en stel je eigen 
timetable samen.
Omdat het nog onzeker is of op 
29 mei de deuren weer open 
mogen zijn er zowel fysieke 
voorstellingen als online events 
gepland. Donderdag 6 mei is de 
kaartverkoop voor alle online 
voorstellingen gestart en 
donderdag 13 mei (onder 
voorbehoud) de kaartverkoop voor 
de fysieke voorstellingen. 
www.forum.nl/nl/framed

 Beeld: molen De Leeuw Zeerijp; foto: Jelte Oosterhuis

https://www.groningermolens.nl
https://forum.nl/nl/framed
https://forum.nl/nl/framed
http://www.forum.nl/nl/framed
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