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De musea in Heiligerlee:

twee prachtige pareltjes in het Oldambt
Door: Thea Pol /Beeld: musea Heiligerlee/Collectie Groningen
Wie Oldambt zegt, zegt monumentale boerderijen,
akkers vol koren, kortom: de Graanrepubliek. Dat
Oldambt meer is dan dat, wordt duidelijk uit het
gesprek met Liesbeth Jansen en Joost van Linge,
respectievelijk voorzitter en coördinator/
conservator van de musea in Heiligerlee.

Het steekt ze wel, dat in de NTR-serie over de
Tachtigjarige Oorlog, Heiligerlee slechts één
keer door presentator Hans Goedkoop wordt
genoemd. Den Briel (1 april 1572) wordt daarin
gezien als het begin van de natie. Onterecht
vinden Jansen en Van Linge. De eigen
gemeente heeft eveneens de keuze gemaakt bij
de marketing van het gebied de
Graanrepubliek als speerpunt te nemen. ‘Wij
en de andere ‘kleintjes’ in het gebied hebben
daar last van.’ Oldambt is meer dan Blauwestad

en de Graanrepubliek vinden ze. Neem alleen
Heiligerlee. Naast ‘de Slag’ is het dorp heel lang
bekend geweest als de plek waar het
klokkengietersgeslacht Van Bergen actief was.
In 1987 werd het Klokkengieterijmuseum
geopend in het oude fabriekspand uit 1862.
Hoe klokken en torenuurwerken worden
gemaakt, kom je hier te weten. Museum Slag
bij Heiligerlee, geopend in 2004, vertelt
natuurlijk het verhaal van de eerste
overwinning op de Spaanse troepen op 23 mei
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volgen aan de hand van de
tekstborden.’
‘We hebben misschien te lang
stilgestaan’, vertelt Liesbeth, ‘de
bezoekersaantallen lopen niet
meer op waarbij corona natuurlijk
een belangrijke rol heeft gespeeld.
Daarom wordt er een totaalplan
over de toekomst van de beide
musea geschreven. Het raamwerk
staat, het denkwerk ook. De vraag
aan de gemeente, de eigenaar van
de gebouwen, is: ‘in hoeverre
hebben wij vrij mandaat en
kunnen we op ondersteuning,
meedenken en meewerken
rekenen?’ Er zijn nu twee
gebouwen, die niet duurzaam zijn,
de stookkosten zijn hoog. Ons
ideaal is beide musea onder te
brengen in het gebouw van het
Klokkengieterijmuseum. Maar dit
1568. Dit museum is gevestigd in
het tegenoverliggende pand aan
de Provincialeweg. De musea zijn
ondergebracht in de Stichting
Musea Heiligerlee.
Toekomst
In 2012/2013 werden beide musea
aan een revisie onderworpen. De
presentaties waren verouderd. Zo
kreeg ‘de Slag’ een andere
indeling, werd het kleuriger en de
tijdlijn werd eenvoudiger te
volgen. Nu, na tien jaar, is het tijd
de presentaties in de beide musea
opnieuw te moderniseren.

is een fabriekspand uit 1862, een
monument dus, waar de kieren
niet dicht zijn. We streven naar de
status van geregistreerd museum.
Dat lukt nu nog niet. Aan het
gebouw bijvoorbeeld moet het
nodige worden verspijkerd. En er
moet een fatsoenlijke depotruimte
komen. Dan wordt het
gemakkelijker om bruiklenen aan
te vragen. Overigens was het voor
het Ostfriesisches Landesmuseum
in Emden, dat een wapenarsenaal
met 400 jaar oude wapens en
harnassen heeft, geen probleem
om bruiklenen ter beschikking te
stellen.’
‘Een idee is om achter het pand
een aanbouw te realiseren voor
ontvangst, koffiedrinken, lezingen
en dergelijke. Ook de toiletten

Bezoekers worden vaak door een
gids rondgeleid om een goed beeld
te kunnen krijgen van het verhaal
die de musea vertellen. Met
audiovisuele- en interactieve
presentaties kunnen bezoekers in
de toekomst zelf op onderzoek
gaan. Joost: ‘Onze gidsen
beheersten beide verhalen maar
we merken dat dit een rem is voor
nieuwe vrijwilligers. Onlangs
hebben we zes nieuwe vrijwilligers
mogen verwelkomen en hen
willen we niets afdwingen. Bij ‘de
Slag’ hoef je in principe niet rond
te leiden, dat verhaal is goed te
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adviseur (Heidi Renkema) die met
ons de volgende stappen in gang
gaat zetten.’ Joost: ‘Voor de financiering wordt niet alleen naar de
overheid en de fondsen gekeken.
Particulieren en bedrijven kunnen
lid worden van onze ‘Club van 50’,
dat betekent dat ieder clublid
jaarlijks €50,- doneert. Op de
website vermelden we hun namen
en in de Brasserie hangt een bord
met de namen van de donateurs.
Zij hebben recht op gratis toegang
en ze ontvangen de nieuwsbrief.‘

moeten worden gemoderniseerd.
Uiteraard is er ook nagedacht over
de financiering van de plannen,
want het moet wel exploiteerbaar
zijn. De nieuwe opzet moet in
ieder geval de komende tien jaar
vooruit kunnen. De Stichting
Musea Heiligerlee heeft een
subsidierelatie met de gemeente
Oldambt en voor onderhoud kan
met de gemeente contact worden
opgenomen, zij zijn immers
eigenaar. De werkrelatie met de

gemeente is goed. Daarnaast is
een aanvraag bij het Leefbaarheidsfonds, een potje van SNN,
gedaan, wat het ons mogelijk heeft
gemaakt onderzoek te doen naar
de toekomstige (on)mogelijkheden. Martin Hillenga heeft dit
rapport opgesteld. Nu neemt de
stichting deel aan de coöperatie
‘Sterke Musea Groningen’ dat
voortgekomen is uit het Nationaal
programma Groningen Sterke Musea. Van hieruit hebben we nu een

Marketing
De musea zijn op zoek naar de
juiste snaar om toeristen te interesseren voor een bezoek aan de
musea in Heiligerlee al neemt het
aantal individuele bezoekers wel
toe. ‘We zien een duidelijke groei
en lezen positieve reacties in het
gastenboek.’ Sinds kort worden er
ook tijdelijke tentoonstellingen
gemaakt. Dit jaar is de tentoonstelling gebaseerd op de herdenkingen rond het Rampjaar 1672 en
staan de vestingen centraal. De
tentoonstelling is gemaakt door
een team vanuit de huidige vrijwilligers. Liesbeth: ‘We zijn meer
gaan netwerken. Zo werken wij
bijvoorbeeld samen met Vestingmuseum Oudeschans en Vestingmuseum Nieuweschans en binnen
de gemeente Oldambt is er samenwerking met de Landkreis Leer.

We hebben ook contacten met het
Noorderpoort-college Winschoten. Leerlingen zijn voor ons al
actief geweest bij het maken van
de eerste audiotouronderwerpen.
In het komend schooljaar wordt
dit gecontinueerd.’
Vrijwilligers
De musea in Heiligerlee kunnen
gelukkig een beroep doen op
vrijwilligers zonder wie het niet
mogelijk is om goed te functioneren. Vanwege leeftijd en ziekte
moest een aantal vrijwilligers
afscheid nemen. De zes nieuwe
vrijwilligers zijn dan ook zeer
welkom. Voor Liesbeth is het
duidelijk: ‘Met 16, 17 mensen is het
ons gelukt om de musea de afgelopen jaren, in het seizoen 6 dagen
per week, open te stellen voor het
publiek. Ik ben trots op onze
vrijwilligersgroep.’ Ze sluit het
interview af met een uitnodiging:
‘iedere Groninger zou hier een
keer geweest moeten zijn!’

Klokkengieterijmuseum		
Provincialeweg 46
9677 PD Heiligerlee			
Museum Slag bij Heiligerlee		
Provincialeweg 55
9677 PB Heiligerlee
0597 41 81 99
www.museaheiligerlee.nl
4

Archeologie in het Groninger landschap
Door: Albert Buursma / Beeld: Collectie Groningen

Op vrijdag 13 mei werd in Museum Wierdenland in Ezinge het project ‘Archeologie in het
Groninger landschap’ gepresenteerd. Gedeputeerde Mirjam Wulfse verrichtte de openingshandeling met het scannen van een QR-code op
een sticker in het dorp, waarmee ze toegang
verkreeg tot digitale informatie over de wierde
van Ezinge als opgravingsplek. Behalve woord
en beeld hoort daar ook geluid bij, in de vorm
van een podcast. Uiteindelijk zijn er tien van
dergelijke podcasts over archeologische locaties
en bijzondere vondsten gemaakt, verspreid over
de hele provincie.
Tien podcasts over archeologie
Het project behelst het toegankelijk maken van
ruim vijftig afbeeldingen en beschrijvingen van

archeologische locaties en vondsten. Daaronder
zijn er tien waarbij een podcast is gemaakt door
radiomaker en auteur Mathijs Deen en van
speciaal voor dit doel gecomponeerde muziek
voorzien door Mathijs Düringhof. De podcasts
en de gegevens over de archeologische locaties
en vondsten zijn te vinden via de website van
collectiegroningen.nl/tentoonstellingen.
In de podcasts vertellen tien personen, zowel
beroepsarcheologen als ‘liefhebbers’ over
plaatsen waar bijzondere archeologische vondsten zijn gedaan. Twee personen van die laatstgenoemde categorie zijn Ingrid Schenk en
Martin van den Bosch. Zij vertellen over hun
verwachtingen voorafgaand aan ‘the making
of’’, hun ervaringen tijdens de opnamen en hun
reacties op het eindresultaat.

Ingrid Schenk over karrensporen
Ingrid Schenk was in haar werkende leven communicatieadviseur bij een landelijke rijksdienst.
Ze is zich voor landschapsgeschiedenis gaan
interesseren en nam in 2010 deel aan een
provinciaal ‘burgerparticipatieproject’. Daarbij
ging het om de geschiedenis en bodem van het
Noordlaarderbos te onderzoeken. Een archeologisch onderzoek naar onder meer karrensporen
maakte daar deel van uit: ‘Bij het graven van
proefsleuven bleek dat de doorgangen waren
uitgediept en het zand aan weerzijde was
opgeworpen. Je zag dat die bovenste laag uit het
spoor kwam. Toen viel het kwartje: de sporen
waren kunstmatig aangelegd, door mensenhand
gegraven zodat het verkeer niet teveel over
hoogten en laagten liep. Het moet een grote
onderneming zijn geweest.’
Noordlaarderbos
Op locatie in het Noordlaarderbos vertelde
Ingrid het verhaal over de karrensporen aan
Mathijs Deen. Vooraf had ze niet meteen een
bepaalde verwachting van wat het zou worden.
Wel dacht ze dat het moeilijk zou zijn om iets,
wat je eigenlijk zelf moet zien met een toelichting erbij, alleen via gesproken woord in de
vorm van een podcast zou kunnen begrijpen: ‘Ik
had tevoren gedacht dat het onderwerp zich
niet voor zoiets leende. Dat je er ten minste een
kaart bij zou moeten hebben. Na het beluisteren
van de podcast vond ik dat het meest boeiende
was hoe je in woorden probeert te vatten wat je
ziet, maar wat de luisteraar niet kan zien. Ik
vond de sfeer heel knap weergegeven’.
Ingrid was ook onder de indruk van de ‘mooie,
rustige stem’ van Mathijs: ‘Ik kon horen dat ik
5

best gespannen was. Maar Mathijs nam er alle
tijd voor en dat vond ik mooi. Ik vind het knap
hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Hij vroeg
mij: “Stel je bent koetsier en je rijdt door dit
gebied in het verleden, wat zie je dan?”. Dan leef
je je in en ga je het landschap beschrijven, zoals
het er toen uit moet hebben gezien. Het was een
heidegebied, waar je met je koets en paarden
doorheen reed.’
Zelf is Ingrid geregeld gids bij excursies: ‘dan
kun je zien waarover ik vertel en maak ik
gebruik van mijn ‘analoge powerpoint’ met
afbeeldingen en kaarten op A3-formaat. Dat is
anders, dan kun je het visualiseren. Bij de
podcast kon ik het alleen maar met woorden
doen. Ik vraag me wel af of mensen wel zo lang
geduld hebben om naar een verhaal van acht
minuten te luisteren’. Zelf vindt ze het resultaat
in ieder geval boven verwachting.

Martin van den Bosch over een
neolithische bijl
Martin van den Bosch is werkzaam als teamleider bij een kunststoffabriek. In zijn vrije tijd
houdt hij zich bezig met archeologie. Als detectorzoeker was hij succesvol met onder meer de
vondst van een Vikingschat bij het Groningse
Jonkersvaart. In de loop van de tijd is hij zich
meer en meer gaan interesseren voor de steentijd. Zo werkt hij mee aan het determineren en
beschrijven van steentijdvondsten maar hij gaat
ook veel het veld in, en vooral de akkers op om
te zoeken naar werktuigen uit de steentijd.
Wanneer we elkaar spreken vertelt hij enthousiast over een nieuwe vondst van een aantal
weken geleden: een vuurstenen bijl uit de
Midden-Steentijd.
Martins topvondst was een stenen bijl, waarover hij in de podcast vertelt. Voorafgaand aan
de opnamen wist hij niet wat hij er van ver-

wachten moest: ‘Het was wel spannend. Ik wist
dat het om een geluidsopname ging en dat je
daarmee onder de mensen komt. Ik vind het wel
mooi dat je vondst en je verhaal erbij daarmee
bekend wordt. Zo’n soort vondst is toch wel
bijzonder. Over de opnamen vertelt Martin: ‘We
zijn bijna bij de plek geweest waar ik mijn
vondst heb gedaan. Daar heb ik het verhaal
verteld. Hoe je zoekt en waar je dan naar kijkt.
Het ging op zich super goed. Zelf had ik de idee
dat ik maar aan een stuk door “ratelde”. Ik dacht
niet dat hij daar een verhaal van kon maken,
maar het is een mooie opname geworden.
Mathijs toonde ook interesse voor de praktische
kant, zoals hoe de mensen geleefd hebben. Hij
wist er zelf ook wel wat van. Toen we door de
omgeving liepen vond ik een steen met een
fossieltje, een schelpafdruk, die heb ik hem
gegeven.’
Geluidseffecten
In de podcasts maakt Mathijs gebruik van
allerhande geluiden om het verhaal levendig te
maken. Martin vertelt: ‘voor ons vertrek heeft
hij het geluid van de garagedeuren opgenomen,
het openen en sluiten van de portieren en het
starten van de auto. Als een geluidseffect bij het
bewerken van stenen heeft hij het tikken van
steen op steen opgenomen. Dat vind ik hartstikke mooi. Ik was wel wat gestrest bij de opnamen
maar de aanpak van Mathijs maakte mij wel
rustig. Uiteindelijk klopte het allemaal chronologisch.’
Over de podcasts als serie is Martin ook enthousiast: ‘Ik heb ze allemaal beluisterd en vind
dat het prachtige verhalen zijn geworden, die
iets vertellen over het leven, wonen en werken
van mensen in het verleden.’
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Het mortier van ‘Bommen Berend’,
een educatieproject rond het Rampjaar 1672
Tekst en beeld: Tim Smit

Voor de herdenking van 350 jaar
Bommen Berend in de provincie
Groningen wilde ik, Tim Smit, in
samenwerking met Burcht Wedde
een mortier van Bommen Berend
reproduceren. Bommen Berend,
oftewel de prins-bisschop
Bernhard von Galen bisschop van
Münster, werkte in het Rampjaar
1672 mee om Nederland omver te
werpen. Om de hoge vestingwallen te lijf gaan, werden mortieren
ingezet.

In 2018 werd ik geattendeerd op
het bestaan van twee authentieke
mortieren van Bommen Berend.
Deze mortieren moesten worden
gerestaureerd, vond ik, want de
ijzeren gietstukken stonden
moederziel verloren bij een Drents
rijksmonument voor de deur in de
regen te verpieteren op een stapel
bakstenen. Ik zocht samenwerking met de Burcht Wedde, omdat
zij ervaring hebben in het aanbieden van cultuur en omdat zij als

penvoerder een groter bereik
hebben. De Burcht heeft bovendien een trackrecord opgebouwd
in het betrekken van jeugd bij
cultuurhistorie.
Met de reproductie van het mortier kunnen we het verhaal van de
Belegeringh van Groningen (de
bevrijding daarvan vieren we nu
tijdens Gronings Ontzet op 28
augustus) nóg beter vertellen. We
gaan ermee langs basisscholen.

Deze reproductie kan immers
tegen een krasje en kan daarom
worden ingezet voor de herdenking van het Rampjaar. We gaan
het mortier ook uitlenen aan
andere instellingen in Groningen,
er zal dan zelfs een echte officier
uit 1672 meegaan die het een en
ander komt uitleggen.
Initieel leek het mooi om de
mortieren in te zetten als materiële aanvulling bij de eendimensionaal uitgevoerde herdenking van
de aanval van de bisschop in de
stad Groningen. Helaas werd op
mijn aanbod niet ingegaan door de
gemandateerde organisatie die het
Groningens Ontzet uitvoert.
Dummy
Tot zover de ambitie. Maar nu
komt de realisatie en dat had veel
meer voeten in de Hollandse klei
dan ooit voor mogelijk werd
gehouden. Het begon er al mee dat
de organisatie, die eigenaar was
van de mortieren, geen prioriteit
stelde op de instandhouding
ervan. Ik toog derhalve naar de
provinciale krant, na het stuk leek
het project gestrand. De eigenaar
was not amused, maar daarmee
was wel de importantie van de
mortieren in een klap helder
geworden. Na wat onderhandelingen werd besloten dat het mortier
geleend mocht worden om te
zorgen voor een duplicaat.
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wil zeggen dat de loop en het
lontgat geen verbinding hebben.
Nadat dit afgestemd was op hoog
niveau kon het subsidietraject
worden opgestart. We spreken
inmiddels van het jaar 2020.
Corona gooide geen roet in het
eten van dit traject omdat het
gelukkig allemaal schriftelijk is
gedaan en gegaan.

FOTO: ROLAND VAN BREMEN

Maar na het opzetten van een
bedelronde langs familie, kennissen en het inzetten van een
professioneel platform ging de
telefoon... Het Ministerie van
Justitie kwam verhaal halen, nadat
zij hadden vernomen dat de
replica getest zou worden bij de
kanonnenclub van het Ministerie
van Defensie in ‘t Harde. Was het
de bedoeling een wapen te fabriceren? Dat kon absoluut niet.
Hierna werd besloten van het
mortier een dummy te maken, dat

Hoe het mortier er toch kwam
In Nederland werden in 2020
initiatieven opgepakt voor een
vlammend jubeljaar 2022, de 350e
herdenking van het Rampjaar.
Maar eerst moesten de Groningse
fondsen over de brug komen. De
meeste kans van slagen leek het
Loket Leefbaarheid te geven. Na
twaalf motivatiebrieven van
Groningse en landelijke
historische verenigingen werd de
aanvraag toch afgewezen. Maar
een mortier was er nog niet in
Nederland, dus de schouders
bleven recht en verticaal. Met
steun van Erfgoedpartners werd
inzicht verkregen over de
mogelijke fondsen en deze hebben
veelvuldig toegezegd. Inmiddels
spreken we van het jaar 2021 en is
de spanning te snijden, de gieter
uit Groningen bleek niet de juiste
partij waarna gezocht moest
worden naar een landelijke partij.
Het mortier raakte hierdoor zijn
Groningse smoel wat kwijt, dat is

een compromis die men soms
moet nemen, de horizon met
daarop lachende historisch
bewuste kinderen, zorgde telkens
voor de extra motivatie om toch
door te gaan met het project. De
goodwill en steun van familie en
vrienden daarbij als extra
ingrediënt heeft uiteindelijk
gezorgd voor de totstandkoming
van het mortier.
Leren van de kinderen
Ik ben sinds een aantal jaren
actief als mijn alter ego Duyrt
Elema, officier uit het leger van
Rabenhaupt. Op vrijdagen banjer
ik dan basisscholen binnen en
begin als officier uit 1672 vrolijk
en enthousiast te vertellen over
mijn avonturen. In de klas laat ik
attributen zien waaronder binnenkort een mortier en ga ik samen
met de klas op pad door het leven
van Duyrt Elema en hoop te leren
van de kinderen hoe je een groot
probleem succesvol op kan lossen.
Want hoe kunnen we het mortier
gebruiken om de vijand weg te
jagen zodat onze inwoners weer
rustig slapen?
In Groningen begon de victorie
Het mortier zal de komende jaren
te zien zijn samen met bijzonder
indrukwekkende lesplannen zoals
het les- en doe-boek ‘Die schelm
zal de stad nooit krijgen’ bedacht

door de Sint Michaelschool in de
stad en uitgebracht met steun van
het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit van het
platform Kunst en Cultuur. Er is
brede steun voor het Groningens
Ontzet, mede door de inspanningen van vele enthousiastelingen
en intrinsiek gemotiveerde mensen die Groningen rijk is.
Nederland moet weten dat de
omkeer van het Rampjaar in
Groningen begon, het is daarom
belangrijk dat het in marmer
gebeitelde lofdicht op Groningen,
gemaakt door Joost van den
Vondel, luidkeels klinkt. Groningen constant behoudt van het
Land! Het mortier zal de naam
Franks Faam gaan dragen als
tegenhanger van de Groote Griet.
Groote Griet [Red.: Groote Griet is
de naam van een laat-middeleeuws Gronings kanon uit de
tweede helft van de 15e eeuw, dat
voor het laatst werd gebruikt in de
oorlogen tegen de hertogen van
Saksen (1498-1515). - Bron: Wikipedia]
Zo lang het Ontzet Bommen
Berend heet zal het mortier van
Bommen Berend een vrolijke
partij mee blazen.
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Staait n Bisschop veur Stad:
Een kijkje achter de schermen
Tekst en beeld: Hedwig Sekeres
Vanaf halverwege oktober speelt
de Groningstalige theatergroep
WAARK hun nieuwe voorstelling
over Bommen Berend: Staait n
Bisschop veur Stad. In het stuk zal
niet alleen de belegering van Stad
centraal staan, maar is er juist ook
veel aandacht voor de omstandigheden in de Ommelanden. Toch
wordt het geen zwaar stuk: qua
vorm is het een ouderwetse klucht,
maar volgens WAARK voorzitter
Rineke Klijnsma en secretaris
Harm van den Berg ‘niet boertig’.
De tekst in de flyer luidt: een
luchtige en muzikale voorstelling.
In dit interview met beide bestuursleden nemen we een kijkje
achter de schermen om te zien wat
er allemaal komt kijken bij het op
poten zetten van zo’n voorstelling.

WAARK
WAARK is als project ontstaan
toen de Groningse dichter Simon
van Wattum hoofdredacteur was
van de Winschoter Courant, en het
idee opkwam om zijn verhalen tot
een productie om te vormen en uit
te voeren. De toenmalige directeur
van de Stadsschouwburg in Gro-

ningen, Ton Post, was direct
enthousiast en zorgde dat het stuk
daar opgevoerd kon worden. Het
gezelschap begon dus met een
vliegende start, en is inmiddels al
bijna 50 jaar actief. Producties
worden alleen in het Gronings
gedaan en het gezelschap staat in
de noordelijke provincies al jaren
goed bekend.
Bommen Berend
In 2022 en 2023 speelt WAARK
een voorstelling over het Gronings
Ontzet, ook wel bekend als Bommen Berend. Voorzitter Rineke
zegt dat de feestdag in de jaren
zeventig nog een vrije dag was en
dat eigenlijk elke Groninger wel
wist wat het was. Nu is er elk jaar
nog wel aandacht voor, maar of de
meeste studenten ook weten wat
Bommen Berend inhoudt betwijfelt ze. Volgens secretaris Harm
werd er vroeger inderdaad meer
naar de dag toegeleefd. Hij denkt
dat de oorlog in Oekraïne er
misschien voor zal zorgen dat de
herdenking dit jaar weer dichterbij
komt voor mensen. Daarnaast is
het natuurlijk 350 jaar geleden dat
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Ommelanden. Het is dan ook
passend dat het stuk op 35 verschillende plaatsen wordt opgevoerd, waarvan een aantal ook in
Drenthe. Omdat WAARK op
zoveel verschillende plekken
optreedt, hebben ze te maken met
veel verschillende soorten zalen.
De ene dag staan ze bijvoorbeeld
in de Stadsschouwburg, en de
andere keer in een dorpshuis. Voor
de ontwerpers en bouwers van het
decor betekent dat dat het decor
aanpasbaar moet zijn aan de
grootte van de zaal en het podium
Groningen ontzet werd, dus is er
überhaupt meer aandacht voor
Bommen Berend.
Een script
Het bedenken van een voorstelling begint volgens de bestuursleden zo’n twee jaar voordat er
opgetreden wordt. Het bestuur
bepaalt steeds de inhoud van de
volgende voorstelling en verzint
dan een thema of een bestaand
boek waar een script bij geschreven wordt. Deze keer lag Bommen
Berend voor de hand vanwege het
jubileumjaar. De vorige voorstelling, Bevings, ging over de aardbevingsproblematiek en was vrij
zwaar. Vandaar dat ze besloten om
de voorstelling over Bommen
Berend iets luchtiger te maken,
waarna één van de bestuursleden
meteen aan Just Vink dacht voor

het script. Naast het script zorgt
Just ook voor de regie. Omdat
WAARK alleen in het Gronings
speelt moest het stuk nog wel
vertaald worden, wat gedaan is
door Ben Smit met advies van
Riemke Bakker. Daarnaast is er
voor het schrijven van het script
veel onderzoek gedaan, onder
andere in samenwerking met de
archivaris van de gemeente Coevorden.
De Ommelanden
Eén van de kenmerken van stukken van WAARK is dat ze niet
alleen in Stad worden opgevoerd,
maar dat het gezelschap de hele
provincie in gaat. Voor deze
voorstelling wou het bestuur extra
benadrukken dat het beleg door
Bommen Berend niet alleen in
Stad plaatsvond, maar ook in de

Verborgen taken
Op de achtergrond is het bestuur
ook nog met van alles bezig. Naast
het bedenken van thema’s en het
uitzoeken van een schrijver en
regisseur, moet er namelijk ook
financiering gevonden worden.
Ooit was er structurele subsidie
voor WAARK, maar nu niet meer,
waardoor er ook geen vaste zakelijk leider en productieleider zijn.
Het maken van een productie is
duur, en al helemaal wanneer een
gezelschap zich, zoals WAARK,
aan professionele standaarden
houdt. Nadat alles op gang is
gebracht volgt er nog een beslissingsmoment waarop bepaald
moet worden of de kans groot
genoeg is dat al het benodigde
geld binnenkomt om de productie
door te laten gaan. Vaak gaat dat

goed, maar soms blijft het spannend of het financieel uit kan om
verder te gaan. Daarna worden er
oproepen gedaan voor audities en
het werven van mensen die de
zakelijke en organisatorische kant
kunnen doen. Ten slotte moeten
er nog locaties geregeld worden,
promotie worden gemaakt en
kaartjes worden verkocht. Gelukkig weten het gezelschap en de
locaties door jarenlange ervaring
al precies wat ze van elkaar kunnen verwachten.
Het stuk
Op het podium verschijnen voor
dit stuk uiteindelijk zeven verschillende spelers in tien of twaalf
rollen, terwijl er in totaal zo’n 30
tot 35 mensen betrokken zijn
geweest bij de productie. Als
publiek heb je dus niet per se door
hoeveel werk er zit in het maken
van een voorstelling. Maar dat is
volgens de bestuursleden helemaal niet erg: de bezoeker moet
gewoon komen genieten en hoeft
daar helemaal niet over na te
denken. Op 15 oktober gaat het
stuk in première in het pas verbouwde Der Aa-theater in Stad,
waarna het een rondreis door
Groningen en Drenthe maakt en
op 21 mei weer eindigt in de
Stadsschouwburg. Kaarten zijn
verkrijgbaar via www.waark.nl.
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Tentoonstellingen en activiteiten

Tentoonstelling Beta Berlayar
Jauh: ‘Het verhaal van de Molukse gemeenschap in Appingedam’
t/m 28 augustus
Museum Stad Appingedam
In 1951 worden vele Molukse
militairen van het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger
(KNIL) met hun gezinnen door de
Nederlandse overheid naar Nederland gehaald vanwege de
politieke problemen in Indonesië.
De gezinnen worden ondergebracht in barakkenkampen door
heel Nederland, zoals de Carel
Coenraad-polder bij Finsterwolde.
De algemene verwachting is dat
de gezinnen snel weer huiswaarts
keren. Na een paar jaar wordt
echter steeds duidelijker dat het
tijdelijke een permanent karakter
krijgt. De Nederlandse overheid
besluit eind jaren vijftig om in
diverse Nederlandse steden en
dorpen Molukse wijken te bouwen.
In 1959 komt de allereerste Molukse wijk van Nederland gereed,
om precies te zijn in Appingedam.
Ook vandaag de dag bestaat deze
Molukse wijk nog. Samen met de
Damster Molukse gemeenschap
organiseert Museum Stad Appingedam een tijdelijke expositie over
deze bijzondere episode in de
geschiedenis van de stad. Het
museum toont niet alleen de
aankomst van de gemeenschap in

de wijk en de integratie in de stad
(van beide kanten!), maar richt
zich ook op de huidige generatie
Molukse Damsters. Meer info:
www.museumstadappingedam.nl
Muziektheatervoorstelling
‘Hollands hoop’
17 augustus t/m 11 september
Overschild
Hollands Hoop is een voorstelling
over lijken die uit de kast komen,
of misschien wel voor eeuwig in
de bodem blijven liggen. Over
erfenissen uit het verleden, die net
als de boerderij en het land van
generatie op generatie doorgegeven worden. Over trammelant
tussen vaders en zonen, in het
heden en verleden. En over bedreigingen voor het Groninger
platteland, vroeger en nu.
Hollands Hoop is een grootse en
meeslepende muziektheatervoorstelling gespeeld door een sterrencast op én met het Groninger
platteland. Met filmische en
avontuurlijke muziek door een
27-koppig orkest.
Meer informatie en tickets:
www.zummerbuhne.nl
Ostfriesland Biennale ‘The
Sower’ in het park van de
Fraeylemaborg
t/m 4 september
Fraeylemaborg, Slochteren
Dertig kunstwerken van internati-

onaal gerenommeerde en veelbelovende kunstenaars zijn te zien
in de streek Oost-Friesland en de
provincie Groningen. De Fraeylemaborg is onderdeel van deze
kunstmanifestatie met een robuust beeld, gemaakt door Atelier
van Lieshout (AVL). Het beeld
heet The Sower (de Zaaier) en is
gemaakt van staal en beton. Van
Lieshout zegt hier zelf over:
Boeren zijn afhankelijk van de
aarde en onderwerpen zich eraan,
maar ze proberen ook de natuur
vorm te geven en te manipuleren.
De Zaaier is een klassiek sculpturaal thema dat AVL heeft uitgevoerd in een stijl die Russisch
constructivisme combineert – opkomen voor geloof in techniekmet Vlaams primitivisme, dat de
mens afbeeldt als onderworpen
aan de natuur.

BEELD: FRAEYLEMABORG

De Sower heeft een toepasselijke
plek gekregen op een open veld
helemaal achterin het park van de
Fraeylemaborg. Op een 19de
eeuwse ontwerptekening van dit
park kan je zien dat daar een
goudgeel graanveld was bedacht,
midden tussen de donkergroene
boompartijen. Op die manier werd
in de romantische Engelse Landschapsstijl het boerenleven binnengehaald en vermengd met de
cultuuraanleg.
Het park van de Fraeylemaborg is
vrij toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.
Tentoonstelling ‘Koetsen en
kastelen. Rijtuigen en regenten
onderweg in de turbulente 19de
eeuw’
t/m 30 oktober
Museum Nienoord, Leek
Museum Nienoord neemt u aan
de hand van rijtuigen uit zijn
collectie mee in het leven van
twaalf historische personen van
stand, hun rijtuigen én kastelen.
Ieder is uniek in zijn of haar
verhouding tot een veranderend
Nederland in de 19de eeuw. Van
de Fraeylemaborg in Slochteren
tot aan Paleis het Loo in
Apeldoorn, van Landgoed Twickel
in Ambt Delden tot aan Huis
‘t Reelaer in Heino.
Want de maatschappij ontwikkelt
zich technologisch, sociaal en
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economisch in een hoog tempo.
De regenten hebben geen eenduidig antwoord hierop. Als een
koetsier die de teugels uit zijn
handen voelt glippen, wordt de
traditionele elite steeds vaker
geconfronteerd met een veranderende positie. Hoe reageren zij?
Zijn het juist de regenten die de
pioniers worden van een nieuwe
tijd, met spoorwegen, waterleiding, grote vooruitgang in wetenschap, onderwijs en kunst? Is hun
rijtuig een symbool van het verleden of een vervoermiddel naar de
toekomst?
In de tentoonstelling is het rijtuig
een onmisbaar communicatiemiddel in de turbulente 19de eeuw.
Meer informatie: www.museumnienoord.nl/nieuwe-tentoonstelling-koetsen-en-kastelen

Tentoonstelling ‘Vissersvrouwen’
t/m 31 oktober
Visserijmuseum, Zoutkamp
In de expositie Vissersvrouwen
staat de rol van de vrouw in het
vissersgezin centraal.
Vissersvrouwen hebben belangrijke verantwoordelijkheden. Ze zijn
de spil van het gezin, hebben de
zorg voor de kinderen en houden
zich bezig met de huishouding,
waaronder het beheer van de
financiën.

De expositie wordt belicht aan de
hand van de volgende thema’s: lief
en leed, familie en werkzaamheden in de visserij. Het geheel
wordt gepresenteerd van het
verleden naar het heden en ondersteund door middel van interviews met vissersvrouwen.
Meer info: www.visserijmuseum.
com
Tentoonstelling ‘Verborgen
vestingen in het Groninger
grensland’
t/m 1 november
Museum Slag bij Heiligerlee
Ontdek de geschiedenis van de
Oost Groninger vestingen en
schansen. Deze tentoonstelling in
het Museum Slag bij Heiligerlee
vormt een mooie start voor uw
bezoek aan de vestingdorpen
Oudeschans en Nieuweschans, de
burcht van Wedde en de Winscho-

ter toren d’Olle Witte. In deze
tentoonstelling is ook een apart
plaatsje ingeruimd voor de hoofdrolspelers van 1672, Bernhard von
Galen en Karel Rabenhaupt.
Het museum is gewijd aan de
eerdere Slag bij Heiligerlee (1568),
bekend als het begin van de
Tachtigjarige Oorlog. Wandel de
beleefroutes door de natuurgebieden De Hoogte (Heiligerlee) en De
Garst (Westerlee), het strijdtoneel
van die slag. Als u er toch bent,
breng dan ook een bezoek aan het
tegenovergelegen Klokkengieterijmuseum. In deze voormalige
klokkengieterij beland je in de
wereld van klokken, carillons en
torenuurwerken, en leer je over
het bijzondere ambacht van
klokkengieter.
Meer info: www.chcoldambt.nl/
verborgen-vestingen-oost-groningen/heiligerlee

BEELD: VISSERSVROUW
BOUK BOL-BEEREBOOM; FOTO:
VISSERIJMUSEUM ZOUTKAMP

BEELD: MUSEUM NIENOORD

Voor de vissersvrouw zijn deze
taken zwaarder dan voor een
‘gewone’ huisvrouw, aangezien de
echtgenoot en vader van het gezin
meerdere dagen per week op zee
is. Daarnaast helpt ze mee met het
werk binnen het bedrijf, zoals
garnalen drogen en pellen en de
administratie.

BEELD: KLOKKENGIETERIJMUSEUM
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Tentoonstelling ‘DagDelen, een
modern getijdenboek met
werken van Josefien Alkema’
t/m 13 november
Museum Klooster Ter Apel
Verzamelde stiltemomenten
worden materiaal voor nieuwe
kunstwerken.
Hoe vind je een moment van stilte
en bezinning? Kunstenaar Josefien
Alkema (Huizinge) vond inspiratie
in Middeleeuwse getijdenboeken
en deelt deze ervaring in een
interactief kunstproject: DagDelen. In dit project hebben deelnemers een bladzij van hun leven
gemaakt, waarna Josefien Alkema
ze heeft gebruikt in nieuwe kunstwerken, om zo een geheel te
maken van alle gedeelde verhalen
en ervaringen.
Tentoonstelling ‘KOE’
t/m 4 december
Museum Wierdenland Ezinge
Een trots van Groningen is de koe.
De vroegste wierdebewoners
hielden hier meer dan 2500 jaar
geleden al koeien. Sindsdien heeft
de koe altijd een prominente plek
ingenomen in het landschap en
het boerenbedrijf van het Westerkwartier, waar vooral melkveehouders actief zijn.
De tentoonstelling KOE behandelt de schoonheid en de geschiedenis van de koe. Met werk van

BEELD: MUSEUMKLOOSTER TER APEL

onder meer Groninger Kunstkring
De Ploeg (Jan Wiegers, Johan
Dijkstra, Jan Altink en Jan van der
Zee), romantische schilders,
Sjouke Heins en de hedendaagse

kunstenaars Ahmad Haraji en
Corry van Hoorn. Uiteraard is er
ook de nodige ruimte vrijgemaakt
voor archeologische vondsten van
het rund.

Thema’s die aan bod komen zijn
de boeren van vroeger en nu en
natuurinclusiviteit. De Natuur- en
Milieufederatie Groningen heeft
een documentaire gemaakt over
hoe boeren in het Westerkwartier
in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw hun bedrijf runden.
Deze is te zien in de filmzaal van
Museum Wierdenland.
Er is gesproken met de boeren van
vandaag over hun zoektocht naar
een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Bij natuurinclusieve landbouw produceren boeren voedsel
en gewassen in harmonie met
natuur en landschap.
Meer info: www.wierdenland.nl/
koe

BEELD: MUSEUM WIERDENLAND
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