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Socialisme
Toos Saal-Zuurveen, socioloog en 
schrijver van het boek Van 
Zedenleer tot Bruintje Beer (1996) 
met als ondertitel: Kind, kindbeeld 
en kinderboek door de eeuwen 
heen beschrijft in haar boek 
uitgebreid de wereld van het 
kinderboek rond 1900. Hieronder 

volgt een greep uit dit werk. Met 
name de socialistische visie in het 
leven en werk van Kornelis ter 
Laan worden daarmee van context 
voorzien. 
Het betreden van de nieuwe eeuw, 
volgens onze westerse 
tijdrekening de twintigste, ging 
zonder twijfel gepaard met een 

zekere euforie, wat men zou 
kunnen vertalen als het 
collectieve gevoel van ‘opnieuw te 
beginnen met een schone lei’. 
Optimistische idealistische ideeën 
met vaak sterk utopistische 
trekken, bloeien op. Wie nu 
terugkijkt, zal wellicht deze 
denkbeelden als ietwat 

Bijdrage vanuit het KinderBoekenHuis. 
Ter gelegenheid van het 150 jarig 

geboortejaar van Kornelis ter Laan. 

Stelt u zich eens voor, u bent Kornelis ter 
Laan, geboren op 8 juli 1871 in het 

Groningse dorp Slochteren als oudste 
zoon van eenvoudige boerenouders. Jullie 

moeten zich zien te redden in 
onvoorstelbare armoede. U wordt 

onderwijzer, schoolhoofd, lid van de 
Tweede Kamer (1901-1937), eerste 

socialistische burgemeester van 
Nederland te Zaandam (1914-1937), 

voorman van de Grunneger Taal en de 
Grunneger Beweging, schrijver van onder 

andere Het Groninger Woordenboek, de 
Groninger- en de Multatuli Encyclopedie 
en een grote hoeveelheid andere naslag- 

en folkloristische werken. Welke 
kinderboeken bent u in uw leven 

tegengekomen, wat las u de kinderen 
voor en wat schreven uw collega-

onderwijzers en auteurs voor kinderen in 
de ‘eeuw van het kind’? 

Over kinderboeken in de tijd dat 
Kornelis ter Laan schoolmeester was
door Anja Sinnige, coördinator KinderBoekenHuis 

Foto: 1945: lezer bekijkt boek Pietje Bell gaat 
vliegen van Chris van Abkoude
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opgeschroefd, zo niet als van 
weinig realiteitszin getuigend, 
ervaren. De arbeiders, voorheen 
vaak een grauwe, 
ongeïnteresseerde, in doffe 
berusting gedompelde onderlaag, 
werden allengs zelfbewuster. De 
drang naar zelfverheffing en 
bevrijding die geleidelijk aan 
ontstond, bracht nieuwe 
geestelijk-politieke stromingen op 
gang, waaronder met name het 
socialisme in zijn verschillende 
schakeringen van anarchistisch, 
revolutionair en revisionistisch. 
Het socialisme, van welke aard 
ook, door de kerk, de burgerij en 
de ‘betere standen’ altijd als 

‘godslasterlijk, opruiend en 
staatsgevaarlijk’ bestempeld, won 
meer en meer terrein, óók in die 
kringen waar dit voordien 
ondenkbaar zou zijn geweest. Een 
man als Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis (1846-1919), 
afkomstig uit een predikanten-
geslacht, is hier een voorbeeld 
van. Domela Nieuwenhuis had 
theologie gestudeerd, was 
beroepen als dominee te 
Harlingen en Beverwijk, maar 
brak na de dood van zijn eerste 
vrouw volledig met de kerk en 
zelfs met het geloof van zijn 
vaderen. Hiertoe door een erfenis 
financieel in staat gesteld, kreeg 
hij de tijd om zich te verdiepen in 
de werken van Marx, Engels en 
anderen; en in plaats van het 
woord Gods verkondigde hij het 

anarchistisch-socialisme met alle 
welsprekendheid waarover hij 
beschikte – en dat was heel wat! 
Een tweede exempel is de 
advocaat Pieter Jelles Troelstra.  

Kunstenaars en het socialisme
Niet alleen intellectuelen, ook veel 
kunstenaars worden tot de 
socialistische stromingen 
aangetrokken en lieten daarvan 
blijken in woord en geschrift, zoals 
Frederik van Eeden (1860-1932) 
auteur van onder andere De kleine 
Johannes, en stichter van de 
communistische kolonie ‘Walden’ 
te Bussum; Herman Gorter (1864-
1917) wiens naam onverbrekelijk is 
verbonden aan zijn gedicht Mei; 
Herman Heijermans (Samuel 
Falkland) (1864-1924) auteur van 
boeken, schetsen en toneel-
stukken waaronder Op hoop van 
zegen; A.M. de Jong (1888-1943) 
schrijver van onder andere 
Merijntje Gijzen en niet te 
vergeten Henriette Roland Holst 
– van der Schalk (1869-1952) als 
dichteres en schrijver van grote 
betekenis. Allen waren het erover 
eens: spoedig zouden betere tijden 
aanbreken, zoals ook tot uiting 
kwam in het socialistische 
arbeidersstrijdlied ‘De 
internationale’ uit 1871, waarvan 
de slotregels luiden: ‘Makkers, ten 
laatsten male, tot de strijd ons 
geschaard; En de Internationale 

zal MORGEN heersen op aard.’
https://www.youtube.com/
watch?v=-1xPcVS169Y

Euforie over nieuwe tijd
In 1890 had de Zweedse strijdster 
voor vrouwenrechten en pedagoog 
Ellen Key het al voorspeld: ‘Dit zal 
de eeuw van het kind worden.’ En 
het leek erop dat ze gelijk zou 
krijgen. Ook andere pedagogen 
riepen om het hardst: ‘Voor het 
kind is het beste nog niet goed 
genoeg’ en: ‘Het kind moet vrij en 
ongedwongen worden opgevoed, 
dan komt alles vanzelf goed.’ In 
hoeverre theorie en praktijk met 
elkaar overeen kwamen, was een 
zeer twijfelachtige vraag; maar 
goed, de gelanceerde ideeën 
pasten in het optimisme van die 
dagen, in dat gezamenlijke gevoel 

Portret van Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis

Portret van Henriëtte Roland Holst-
van der Schalkieuwenhuis

https://www.youtube.com/watch?v=-1xPcVS169Y
https://www.youtube.com/watch?v=-1xPcVS169Y
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van euforie over die nieuwe tijd, 
de eeuw die niet alleen het kind 
maar ook de volwassene ‘alles’ zou 
brengen – wat dat ‘alles’ dan ook 
mocht inhouden. Aan de 
mogelijkheid van een 
wereldoorlog werd bij de 
eeuwwisseling zelfs door de 
grootste pessimisten in de verste 
verte niet gedacht. 

De eeuw van het kind
Op verschillende scholen in 
Nederland waren er onderwijzers 
wier invloed door hun publicaties 
vanuit de dagelijkse praktijk verder 
reikte dan de muren van hun 
schoolgebouw, zoals Jan Ligthart 
(1859-1916) en Hindricus Scheepstra 
(1859-1913). Ook werden met name 
de persoonlijke capaciteiten van de 
persoon voor de klas benadrukt, 
zoals Theo Tijssen (1879-1943) in 
zijn boeken Barend Wels (1908),  
Schoolland  (1925), De gelukkige 
klas (1926) en andere heeft 
uiteengezet. Zij vonden het 
bestaande schoolsysteem te rigide, 
te weinig praktijkgericht ook. Hun 
doel was de leerlingen zelf het hoe 
en waarom laten ontdekken. Met 
andere woorden waarom je iets 
moest leren en hoe je dat geleerde 
(later) in de praktijk kon brengen. In 
plaats van een dorre theoretische 
les over ‘het hout’, moest men de 
leerling meenemen naar het bos, 
een houtzaagmolen, naar een 

timmerwerkplaats, om tenslotte bij 
de vloeren en de banken van het 
eigen schoollokaal weer te eindigen. 
‘De nieuwe schoolbeweging’ 
streefde hiermee naar een integratie 
van het volle maatschappelijke 
leven in het onderwijs. 

Theorie en praktijk
Meer mogelijkheden voor het kind 
dus. Maar hoe stond het, 
bijvoorbeeld, nu met ‘Afke’s 
tiental’? Was ook voor hen ‘de 
eeuw van het kind’ aangebroken? 
De schrijver Nienke van Hichtum 
(pseudoniem voor Sjoukje 

Troelstra-Bokma de Boer, 1860-
1939), de geestelijk moeder van 
Afke’s Tiental (1903) laat er geen 
twijfel over bestaan. De kinderen 
van Afke en Marten (in 
werkelijkheid Harmke en Sjoerd 
Feenstra uit de Friese Warga) 
vielen bepaald niet onder de jeugd 
‘die de toekomst had’. Hoe kon het 
ook anders wanneer je uit een 
nest kwam waar men met tien, 
twaalf personen moest zien rond 
te komen van een hongerloontje 
van nog geen zeven gulden per 
week?! Letterlijk iedere cent die 
een niet-meer-schoolplichtig kind 
kon thuisbrengen of een nog-
schoolplichtig -kind in z’n vrije 
tijd kon bijverdienen, was al winst. 
Voor haar zo beroemd geworden 
boek kon Nienke van Hichtum 
dicht bij huis blijven. Ze hoefde 
alleen maar te luisteren naar hun 
dienstmeisje Hiltsje dat in 
Leeuwarden bij hen diende. In het 
boek wordt ze Wiepke genoemd. 
Ze werd waarschijnlijk niet veel 
anders behandeld dan het 
doorsnee-dienstmeisje, het 
verschil was dat Hiltsje bij 
‘socialen’ diende en dat haar 
‘mevrouw’ oor had voor Hiltsjes 
verhalen. Pas jaren later, toen het 
gezin Troelstra naar Den Haag 
verhuisd was, legde Nienke van 
Hichtum het gehoorde vast in een 
boek waarvan ze eigenlijk niet van 
plan was het ooit uit te geven. 

Foto: Boekomslag Afke s tiental een schets uit het Friesche arbeidersleven van 
Nienke van Hichtum - Illustraties Cornelis Jetses - Tweede druk 1907
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Maar… het viel in handen van Jan 
Ligthart die voor zijn school-
boekjes relaties had met uitgeverij 
Wolters te Groningen. 

Paupervraagstuk
Net als van Hichtum vond de 
schrijver W.G. van de Hulst (1879-
1963) zijn stof vaak dichtbij huis, 
zoals in het boek Jaap Holm en z’n 
vrienden. De schrijver Louis 
Hermans leverde met zijn krotten 

en sloppen 1901 een, zoals hij het 
zelf noemde, bescheiden bijdrage 
aan het paupervraagstuk. Ook de 
jeugdschrijver Chris van Abkoude 
(1880-1960) liet een niet minder 
krachtig geluid horen. In 1903 trok 
hij samen met een collega-
onderwijzer de sloppen van 
Rotterdam in om daarover 
vlammende proteststukken te 
schrijven. In, ons nu wellicht wat 
theatraal aandoende, 

hartstochtelijke bewoordingen 
slingert Van Abkoude zijn 
aanklacht de wereld in:
‘En daar, lezer, in die donkere 
samenleving, te midden van goor 
griezelige krotstegen, pest-
dampen-uitbrakende-menschen-
holen, daar leven kinderen. Wat 
weten zij van Tweede Kamer, 
Provinciale Staten, Gemeenteraad, 
Congressen voor dit en dat, 
Verkiezingsactie, Arbeiders-
beweging, Vereenigingsleven???’
Kornelis ter Laan kan, in theorie, 
iedere hierboven genoemde 
Nederlandse schrijver ontmoet 
hebben en van iedere titel kennis 
hebben genomen. Als enige uit het 
gezin van de acht mocht hij 
doorleren en schopte het tot in 
Den Haag. Vermoedelijk heeft hij 
zo zijn eigen voorkeuren gehad en 
die ook, wanneer met erom vroeg, 
beargumenteerd uitgesproken. 

Kinderlectuur
Toos Saal-Zuurveen heeft ons met 
haar bespiegelingen en gedegen 
onderzoek een aanvullende 
historische inkleuring gegeven op 
het leven en werk van Kornelis ter 
Laan. Veel van de genoemde 
werken en nog veel meer, zoals 
boeken van Ot en Sien met 
tekeningen van Cornelis Jetses, 
zijn te lezen en te leen in het 
KinderBoekenHuis in het 
Groningse Winsum. Deze 

organisatie, die officieel Stichting 
Kinderboek Cultuurbezit heet, is 
opgericht door Toos Saal-
Zuurveen zelf met als doel het 
verzamelen, bewaren en 
ontsluiten van kinderlectuur, in 
het bijzonder in het Nederlandse 
taalgebied. Kom binnenkort gerust 
een keer langs, het is een bezoek 
meer dan waard!

KinderBoekenHuis 
Kerkpad 2, 9951 EP Winsum
0595 443 663 
www.kinderboekenhuis.eu/ 

Zou u graag verder lezen in het 
boek van Toos? De eerste vijf 
geïnteresseerden krijgen vijf 
euro korting als ze het boek in 
het KinderBoekenHuis komen 
ophalen. Verwijs in dat geval 
even naar deze bijdrage in 
Erfgoednieuws augustus 2021.

Foto: Omslag Het prentenboek van Ot en Sien 1909 editie 1974; 
tekeningen door Cornelis Jetses

http://www.kinderboekenhuis.eu
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Even voorstellen
Harry (66) is een geboren en 
getogen Groninger en heeft altijd 
al een interesse in zowel het 

Gronings als talen in het 
algemeen gehad. In het dorp 

waar Harry opgroeide werd 
vroeger door iedereen 
Gronings gesproken, 
maar op de plek waar hij 
nu woont spreekt 
niemand die jonger is 
dan 40 nog dialect. “Aan 
de ene kant is het vanuit 

een taalkundig oogpunt 
natuurlijk interessant om 

te zien hoe talen 
veranderen, maar aan de 

andere kant vervult het mij als 
geboren en getogen spreker met 
weemoed,” aldus Harry. 
Harry studeerde Engels, Oud 
germanistiek en tussendoor nog 
een ‘aantal andere talen’. Na zijn 
studie ging hij het voortgezet 
onderwijs in, waar hij 42 jaar 
gewerkt heeft voor hij een jaar 
geleden met pensioen ging. Nu 
werkt hij twee ochtenden in de 
week in de Universiteits-
bibliotheek aan dit project. 

Orde in de chaos
’s Ochtends haalt Harry een aantal 
dozen uit het magazijn van 
Bijzondere Collecties waar per 
doos één trefwoord op staat. Soms 
dekt dit woord de lading van de 

inhoud, maar vaak zitten er veel 
verschillende documenten in die 
losjes aan elkaar verbonden zijn. 
Wat de meeste stukken gemeen 
hebben is dat ze iets met K. ter 
Laan, de samensteller van het 
Nieuw Groninger Woordenboek 
en auteur van vele andere werken 
over en in het Gronings, te maken 
hebben. Een groot deel van de 
stukken bestaat dan ook uit 
voorbereidend werk dat Ter Laan 
voor zijn boeken gedaan heeft, 
maar ook uit correspondentie met 
andere mensen uit de Groninger 
Beweging en materiaal dat 
mensen aanleverden voor zijn 
werken. Harry schept per doos 
orde in de chaos door de stukken 
die bij elkaar horen in één map op 
te bergen en een korte beschrij-
ving toe te voegen over de inhoud 
van de map. Meestal volstaat een 
beschrijving als ‘artikelen van Ter 
Laan 1950-1955 over onderwerp 
X’, maar toch vindt Harry het leuk 
om de stukken wat gedetailleerder 
door te lezen. Tijdens het lezen 
vormt zich namelijk een verhaal 
over het maakproces van de 
werken van Ter Laan. 

Een boek schrijven in oorlogstijd
Het materiaal in het archief geeft 
volgens Harry inzicht in de wereld 
en de omstandigheden waarin Ter 
Laan zijn werk heeft gedaan. De 
focus van het archiefmateriaal ligt 

Archiefmateriaal Ter Laan 
in kaart gebracht 
door Hedwig Sekeres

Centrum Groninger Taal & Cultuur is aan het digitaliseren: boeken uit de 
Universiteitsbibliotheek worden gescand, de taaldatabank 
WoordWaark wordt uitgebreid en sinds kort wordt er ook oud 
archiefmateriaal in kaart gebracht. Vrijwilliger Harry Schilthuis duikt in 
de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek om de 
materialen uit te pluizen die daar door voormalig hoogleraar Groninger 
taal en cultuur Siemon Reker heen zijn gebracht. In dit interview met 
Harry gaan we dieper in op de materialen en de bijzondere dingen die 
hij af en toe tegenkomt. 
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dus niet zozeer op het uitein-
delijke product, maar op het 
proces dat eraan vooraf ging. “Van 
buitenaf lijkt het of Ter Laan in de 
jaren twintig een idee had en er 
vervolgens in de jaren dertig een 
boek lag, maar in werkelijkheid 
kwam daar een grote hoeveelheid 
voorwerk en correspondentie bij 
kijken,” zo ziet Harry. Met name in 
de oorlogstijd had het maken van 
een boek behoorlijk wat voeten in 
de aarde. Zo wilde Ter Laan voor 
de oorlog bijvoorbeeld een boek 
uitgeven over het Groninger land. 
Je ziet dan dat er eerst een tijd erg 
veel correspondentie is, maar dat 

dat door de oorlog en 
papierschaarste een tijd minder 
wordt. Ook kon het gebeuren dat 
Ter Laan voor onderzoek een 
bepaalde boerderij wilde 
bezoeken, maar dan bleek dat die 
plek de daaropvolgende week 
onder water werd gezet als militair 
inundatiegebied. Opvallend vaak 
gaven mensen ziekte op als reden 
dat ze een taak niet uit hadden 
gevoerd. Ten slotte wordt duidelijk 
hoeveel moeilijker dan nu de 
communicatie vroeger verliep: 
“Als je nu met meerdere mensen 
wil overleggen stuur je gewoon 
een mail of maak je een 

WhatsAppgroep, maar toen moest 
je iedereen apart een brief sturen.” 
Tijdens het lezen van deze 
stukken werd het voor Harry extra 
duidelijk hoeveel moeite er in de 
werken van Ter Laan is gestoken, 
waardoor zijn respect voor Ter 
Laans werkwijze ook is gegroeid. 

Menselijke kant
Hoewel Ter Laan voor velen in de 
dialectwereld een soort 
legendarische status heeft 
verkregen, laten de archiefstukken 
ook een heel menselijke kant zien. 
Veel van de stukken zijn 
krantenknipsels of notities, maar 
de interessantste stukken zijn 
volgens Harry de brieven die Ter 
Laan met verschillende mensen 
uitwisselde. Door die brieven krijg 
je echt het gevoel dat er een vaste 
groep Groningers was die 
onderling informatie uitwisselde 
en elkaar ook goed kende. Soms 
stuurden ze elkaar ook poëzie of 
andere stukken voor publicatie in 
één van de Groningse 
tijdschriften. Wanneer een gedicht 
dan niet gepubliceerd werd, blijkt 
uit de brieven echt de 
teleurstelling, of zeggen mensen 
dat het ze ‘enigszins bevreemd 
heeft’. Ook zijn er briefwisselingen 
met een burgemeester uit 
Duitsland, die heel normaal 

beginnen, maar waarin de 
burgemeester op een gegeven 
moment Hitler begint te 
verheerlijken, terwijl de rest van 
de brief over het platteland rond 
Zoutkamp gaat. Dat schept een 
beeld van de tijd en van het soort 
interacties dat mensen toen 
hadden. Wat Harry ook erg opviel 
en raakte, waren de brieven die 
Ter Laan tegen het einde van zijn 
leven schreef. Hij was nog tot op 
hoge leeftijd actief betrokken bij 
de taal en de verschillende 
Groninger verenigingen en bleef 
zich tot aan het einde van zijn 
leven verontschuldigen wanneer 
hij niet bij een vergadering 
aanwezig kon zijn. “In één briefje 
uit zijn laatste maanden beschrijft 
hij vrij gedetailleerd hoe hij zich 
op dat moment voelde, waardoor 
je echt een inkijkje in zijn 
persoonlijke leven krijgt.”

Onderzoek naar Ter Laan
Harry vindt het mooi dat er nu in 
kaart gebracht wordt welke 
materialen over Ter Laan er 
aanwezig zijn bij de universiteit, 
zodat mensen die onderzoek naar 
hem of zijn werk willen doen 
weten waar ze moeten zoeken. 
“Misschien dat ik er zelf wel als 
één van de eersten gebruik van ga 
maken,” lacht hij. 

K. ter Laan ontvangt de Zilveren Anjer (1951) van Prins Bernhard
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Rond 1840 neemt het aantal inwoners in de 

omgeving van Roodeschool toe. Dit wordt 

onder meer veroorzaakt door de inpoldering 

van de Oostpolder. Hierdoor komt er behoefte 

aan een extra begraafplaats én aan een nieuw 

kerkgebouw: het Nijkerkje. Voordat de nieuwe 

kerk gerealiseerd wordt, gaan mensen in 

Uithuizermeeden naar de kerk. Sommigen 

moeten daarvoor te paard twee uur reizen over 

nauwelijks begaanbare kleiwegen. De paarden 

zakken soms tot aan de knieën in de klei. Na 

de kerkdienst is het tijd voor de terugweg.

door Annet van der Meer

Stijlkenmerken
Dit kan niet langer, vindt men. In oktober 1846 
is het Nijkerkje in Oosteinde klaar voor 
gebruik. Anno 2021 weten we niet meer wie het 
ontworpen heeft, maar het originele ontwerp is 
vrij eenvoudig. In 1913 wordt de kerk drastisch 
verbouwd zodat er meer ruimte ontstaat. Na de 
uitbreiding met een dwarspand kunnen er 
rond de 400 mensen in het gebouw. Om dit 
mogelijk te maken moest wel een deel van het 
kerkhof wijken. Dat er door de jaren heen, 
wanneer er verder aan de kerk gewerkt wordt, 
verschillende bouwstijlen in de mode waren, 
zie je aan de kerk af. Zowel neogotische (de 
spitsbogen), neo-romaanse (de entree aan de 
noordkant) als uiteindelijk art-deco zijn als 
stijlkenmerken te onderscheiden.

De eerste dertig jaar heeft het kerkgebouw nog 
geen orgel. Pas in 1874 bouwt Petrus van 
Oeckelen een bescheiden orgel voor de kerk. 
Van Oeckelen wordt in Breda geboren, maar 
verhuist op 18 jarige leeftijd naar Groningen, 
waar hij is benoemd als beiaardier van de 
Martinitoren. Ruim 25 jaar later vestigt hij zich 
als orgelbouwer in Glimmen. In de noordelijke 
provincies bouwt hij samen met zijn zonen 
diverse orgels. Het orgel wordt nog steeds af en 
toe bespeeld.

Geen meubelhal
Ruim 160 jaar na de bouw van het Nijkerkje 
wordt het gebouw overbodig wanneer 
verschillende kerkgemeenten in de omgeving 
van Roodeschool samen gaan. Vanaf 2011 is het 

In stand houden en vernieuwing in het Nijkerkje Oosteinde
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kerkgebouw niet meer in gebruik 
door een kerkelijke gemeente. In 
hetzelfde jaar wordt door 
(voormalige) inwoners van 
Oosteinde een commissie 
opgericht om de kerk te behouden 
voor de lokale gemeenschap. Men 
wil dat het interieur van de kerk 
intact blijft en dus voorkomen dat 
het gebouw in gebruik wordt 
genomen als bijvoorbeeld 
meubelhal of woning. Er worden 
donateurs gezocht en sinds 2012 
worden het gebouw en de kerktuin 
beheerd door Stichting Behoud 
het Nijkerkje. Het Nijkerkje blijft 
te huur voor trouwerijen, 
uitvaartdiensten en andere 
(religieuze) bijeenkomsten. Nieuw 
is dat er culturele activiteiten 
worden georganiseerd: concerten, 
exposities en lezingen 
bijvoorbeeld. 

Tentoonstellingen
Een jaar na de oprichting van de 
stichting vindt de eerste foto-ex-
positie plaats: Boetendieks: leven 
op raand van wad en laand. 
Sindsdien wordt er jaarlijks een 
nieuwe tentoonstelling georgani-
seerd in het najaar, rondom open 
monumentendag. De onderwer-
pen lopen uiteen: thema’s zoals 
communicatie (Hemmen ie ’t aal 
heurd?), kunst en ambacht en 
voedsel van vroeger en nu zijn al 
aan bod geweest. De laatste ten-

toonstelling ging over plekken van 
plezier, waarbij aandacht was voor 
de religieuze functie die het 
gebouw eerst had. Mensen uit de 
omgeving droegen onder andere 
doopjurken, bruidsjurken en 
(trouw-)foto’s aan, inclusief de 
bijbehorende verhalen. 
Ook aan de Tweede Wereldoorlog 
wordt geregeld aandacht besteed. 
In 2015 worden oorlogsslachtof-
fers uit de omgeving herdacht, 
waar bovendien schoolklassen 
voor worden uitgenodigd. Het jaar 
daarna wordt het boek Verloren en 
herwonnen vrijheid gepubliceerd, 

waarvoor mensen uit de omgeving 
werden geïnterviewd. 

Toekomstplannen en tuin met 
betekenis
Deze culturele activiteiten hebben 
gemeen dat steeds wordt gepro-
beerd om de inwoners van de 
omliggende dorpen zo veel moge-
lijk erbij te betrekken. Toch wil de 
stichting de bewoners van het 
gebied graag nog meer betrekken 
bij het beheer en openstellen van 
de kerk. Tevens wil de stichting 
zich verder verdiepen in de ge-
schiedenis van het gebied en dan 

met name in de inpolderings-ge-
schiedenis en de twee keren dat de 
omgeving getroffen werd door een 
grote vloed: de Sint Maartensvloed 
(1686) en de Kerstvloed (1717).
De realisatie van een tuin met 
betekenis rondom de kerk staat in 
de planning. Hierbij is oog voor de 
omgeving: wat past bij het gebied? 
Zo komen er stinzenplanten; 
planten die in Groningen met 
name rondom borgen en heren-
boerderijen en in pastorie-tuinen 
stonden. In het Gronings worden 
ze dan ook wel börgbloumkes 
genoemd. Deze in het voorjaar 
bloeiende bollen/knollen zijn 
sinds de late middeleeuwen in 
Nederland te vinden, maar zijn 
veel te prijzig voor de doorsnee 
Groninger. Alleen de rijke Gronin-
gers kunnen ze zich veroorloven, 
waardoor je destijds echt met de 
planten kon pronken.  
Behalve de stinzenplanten, 
worden er bomen en planten die 
voorkomen in de bijbel geplant. 
Hysop bijvoorbeeld, dat in de 
bijbel wordt ingezet bij rituele 
handelingen. Het kruid wordt 
daarnaast gebruikt in het 
kruidenmengsel za’atar, dat onder 
andere in Syrië en Libanon erg 
populair is. Met de komst van 
vluchtelingen uit deze landen 
verschijnt het de laatste jaren 
steeds vaker op menukaarten in 
Groningen. 
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Verder worden er in de kerktuin 
paden aangelegd en komt er een 
bankje rond de lindeboom, zodat 
mensen even van de tuin en de 
kerk kunnen genieten. De tuin 
kan, zodra deze gerealiseerd is, 
gebruikt worden voor educatie. 

Expositie Voorland Groningen: 
grensland Eemshaven
De laatste jaren vinden in 
Noordoost-Groningen ingrijpende 
veranderingen plaats. Het 
Nijkerkje staat op de grens van het 
oude landschap en het nieuwe 
industriegebied. De ontwikke-
lingen in het Eemshavengebied 
zijn eveneens het thema van het 
muziek-theaterstuk HAIM, dat in 
september gespeeld wordt in een 
decor van zeecontainers in de 
Eemshaven. Drijvende kracht 
achter dit stuk is PEERD theater, 
de organisatie die ook het 
initiatief heeft genomen voor een 
expositie over de Eemshaven. 
Daarmee staat deze zomer de 
expositie Voorland Groningen: 
grensland Eemshaven op het 
programma in het Nijkerkje. Foto’s 
van documentaire fotograaf 
Dirk-Jan Visser laten zien hoe het 
landschap in het Eemshaven-
gebied beïnvloedt wordt door de 
mens. Daarbij ontstaat wrijving 
tussen het willen behouden van 
onder andere erfgoed en natuur, 
terwijl tegelijkertijd behoefte is 

aan vernieuwing. De foto van de 
restauratie van de Janskerk in 
Huizinge illustreert de gevolgen 
van de aardbevingen voor het 
culturele erfgoed.
Een deel van de in de expositie 
getoonde foto’s is eerder 
verschenen in de publicatie 
Voorland Groningen: wandelingen 
door het Antropoceen. Dit boek is 
te bestellen via de webshop van 
Erfgoedpartners: https://
erfgoedpartners.nl/webshop/
product/voorland-groningen/
Van dezelfde auteurs van dit boek 
is ook een gratis wandel-app te 
downloaden
www.voorlandgroningen.nl, met 
daarop vier wandelroutes door het 
Groninger landschap. Een ander 
deel van de foto’s speelt in op de 

laatste actualiteiten omtrent de 
komst van het Google 
datacentrum. 

Praktische informatie expositie 
De toegang is gratis.
Locatie: ’t Nijkerkje, Radsweg 11 in 
Oosteinde
Openingstijden: Vanaf zaterdag 21 
augustus tot en met zondag 5 
september iedere zaterdag en 
zondag van 13:00 – 17:30 uur. 
Vanaf woensdag 8 september tot 
en met zondag 26 september elke 
woensdag tot en met zondag van 
13:00 – 17:30 uur.

Meer informatie
https://behoudnijkerkje.nl
https://www.peerdtheater.nl/
expositie-voorland-groningen

Dirk-Jan Visser 
Dirk-Jan Visser heeft een achtergrond in 
kunst en journalistiek. Hij geeft les aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Zijn eigen fotografie 
heeft als belangrijkste thema de samenleving 
in conflict en meer recent het landschap in 
conflict. Zijn werk is nationaal en inter-
nationaal bekroond, onder andere met de 
Dutch Design Award. Het is tentoongesteld 
op diverse locaties, waaronder het Museum 
of Modern Art in New York. Visser is 
parttime bewoner van de provincie: samen 
met onderzoeker Christian Ernsten (Delfzijl, 
1979) is hij de initiator en curator van Atelier 
aan de Middendijk in Usquert.

Restauratiewerkzaamheden in de kerk van Huizinge. Foto: Dirk-Jan Visser.
www.voorlandgroningen.nl

https://erfgoedpartners.nl/webshop/product/voorland-groningen/
https://erfgoedpartners.nl/webshop/product/voorland-groningen/
https://erfgoedpartners.nl/webshop/product/voorland-groningen/
http://www.voorlandgroningen.nl
https://behoudnijkerkje.nl
https://www.peerdtheater.nl/expositie-voorland-groningen
https://www.peerdtheater.nl/expositie-voorland-groningen
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De musea zijn vanaf 5 juni weer geopend voor 
het publiek. Raadpleeg de diverse websites 
om te weten te komen hoe u kaarten kunt 
bestellen. Daar vindt u ook de meest actuele 
informatie. 

Groninger Museumnacht 11 september
Dans, hiphop en spoken word tijdens 
Groninger Museumnacht 2021
De Groninger Museumnacht wordt dit jaar 
bruisender dan ooit. Het is alweer de vijfde 
editie van het evenement, dat jaarlijks de start 
vormt van het culturele seizoen in Groningen. 
De musea trekken alles uit de kast voor een 
memorabele avond.

Stukafest presents in Noordelijk Scheepvaart 
Museum: The Lost Night Collective
Danscollectief The Lost Night Collective 
presenteert Kader: een performance over het 
vastzitten in denkbeelden en verwachtingen 
van de samenleving. Naast dans is er ook 
muziek. De van oorsprong Bulgaarse gitarist 
Stanimir Lambov speelt een variatie aan jazz, 
blues en rock. De band Toucan Coma maakt 
psychedelische ambient muziek die je 
meeneemt op een trip door het broeierige 
regenwoud vol geautotunede vogels en 
synthetische zonneschijn.

Striptekenaar van het jaar in Storyworld
In Storyworld zie je de expositie Gerben 
Valkema, striptekenaar van het jaar. Gerben is 
vooral bekend van de strips Elsje en Kik, maar 
hij is ook een meester in het tekenen van 
andere stripfiguren. De Groningse stripmaker 
Jan-Willem Spakman maakt strips, cartoons en 
illustraties. Tijdens de Museumnacht tekent hij 

live. Als bezoeker heb je invloed op wat hij 
tekent. Zo zie je je favoriete tekeningen 
ontstaan op het grote scherm.

Universiteitsmuseum: Hiphop & 
VR archeologie
Ervaar de archeologie van de toekomst! DIG IT 
ALL onthult de grensverleggende technieken 
van de moderne archeologie en laat je door 
middel van VR beleven hoe het is om zelf bij 
een archeologische opgraving te zijn. Ook is er 
scherpe, eerlijke, reflectieve hiphop van 
Alexander Moto. De violisten Elena Muñoz de 
Morales en Belén Pérez van Bihotz Duo 
stelden voor deze avond een prachtig concert 
samen met muziek uit diverse perioden, stijlen 
en landen.

Myron Hamming in GRID Grafisch Museum 
Groningen
Myron Hamming, stadsdichter van Groningen, 
geeft op een verrassende manier invulling aan 
het thema van GRID tekst en beeld. Kom deze 
nacht ook kijken naar de tentoonstelling van 
de bijzondere samenwerking tussen illustrator 
Olivia Ettema en schrijver Franca Treur.

Groninger Museum: Silent disco, muziek 
en cocktails
In het Groninger Museum kun je lekker 
dansen op de silent disco van KopjeK of 
genieten van de optredens van Rani, Orange 
Skyline en Eva Waterbolk. Uitgedanst? Volg 
dan een slow looking rondleiding door de 
nieuwe expositie The Show Must Go On 
met werk van onder andere Andy Warhol en 
Erwin Olaf. 
Of creëer je eigen augmented reality graffiti in 

een van de zalen van de Kinderbiënnale.
https://www.groningermuseum.nl/bezoek/
activiteiten/museumnacht

Tentoonstellingsdrieluik ‘Verbinding in 
Beeld’ in Eemsdelta
Tot en met 15 november is een bijzonder 
tentoonstellingsproject te zien in de gemeente 
Eemsdelta. Sinds 1 januari 2021 zijn de 
gemeenten Appingedam, Delfzijl en 
Loppersum gefuseerd tot de gemeente 
Eemsdelta. Drie musea uit deze voormalige 
gemeenten willen de bezoekers kennis laten 
maken met het rijke culturele erfgoed door 
middel van schilderijen van onder andere de 
Groninger kunstkring De Ploeg.

Verbinding door kunst
Museum Stad Appingedam, MuzeeAquarium 
Delfzijl en Museum Helmantel Westeremden 
laten elk hun eigen omgeving zien door de 
ogen van kunstschilders uit de 20ste en 21ste 
eeuw. Voor Appingedam zijn stadsgezichten 
kenmerkend, voor Loppersum onder andere 
kerken en voor Delfzijl de haven. Ook het 
weidse landschap en de kleurige vergezichten 
komen op elke locatie terug, ieder met een 
eigen karakter. Zo zijn het drie unieke en 
verschillende tentoonstellingen, maar toch 
duidelijk ‘verbonden’. De tentoonstellingen 
geven een impressie van het gebied en van de 
rijke variatie en kwaliteit van de beeldende 
kunst en zijn makers.

Informatie over openingstijden en activiteiten 
rond de tentoonstellingen zoals lezingen en 
rondleidingen, zijn te vinden op de websites 
van de drie musea:

Tentoonstellingen en activiteiten

https://www.groningermuseum.nl/bezoek/activiteiten/museumnacht
https://www.groningermuseum.nl/bezoek/activiteiten/museumnacht
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- Museum Stad Appingedam: 
 www.museumstadappingedam.nl
- MuzeeAquarium Delfzijl: 
 www.muzeeaquarium.nl/
 openingstijden-prijzen
- Museum Helmantel Westeremden: 
 www.helmantel.nl/museum

Kerk Zuurdijk
De kleur van het Wad II t/m 12 september
De Waddenkunstkring exposeert (Open 
monumentenweekend) in de Kerk van 
Zuurdijk onder de titel De kleur van het Wad II. 
Met deze tentoonstelling  probeert de WKK de 
aandacht op de bescherming van het 
‘Werelderfgoed Waddenzeegebied’ gevestigd te 
houden. Deelnemende kunstenaars zijn: Wim 
de Boer, Geert de Weerd, Alexandra Oterdoom, 
Trijni Holman, Henk ter Horst, Jan Erik 
Wedholm, Jaap Knip, Laura Zwaneveld, 
Rieneke Gollnau en Riemke Bouwman.
De kerk is dagelijks geopend van 10.00 tot 
18.00 uur.

Synagoge Groningen
Expositie Piet Cohen: Design for living, living 
for design, 23 juli - 1 oktober
Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de 
synagoge in Groningen opnieuw in gebruik 
werd genomen. Dat gebeurde in een 
splinternieuw interieur, ontworpen door 
industrial designer Piet Cohen (Arnhem, 1935). 
Dit veertigjarig jubileum is aanleiding om deze 
zomer in Synagoge Groningen een expositie 
over deze veelzijdige en nog steeds zeer actieve 
Joodse ontwerper te organiseren. Op de 
expositie zijn naast diverse gebruiks-
voorwerpen, zoals badkameraccessoires en 

koffiekopjes, ook zilveren voorwerpen uit de 
Joodse traditie te zien. Daarnaast wordt ruim 
aandacht besteed aan Cohens Joodse 
monumenten, zoals het Anne Frank Memorial 
in Israël en zijn recente holocaustmonument 
in Amstelveen.
Een blikvanger in Synagoge Groningen is een 
complete door Piet Cohen ontworpen mobiele 
loofhut (soeka) van bijna 2,5 meter hoog. Dit 
exemplaar doet nog steeds jaarlijks dienst 
tijdens het Loofhuttenfeest (Soekot).
www.synagogegroningen.nl

Landgoed Verhildersum
Lezing: Henk Melgers Ontdekt
29 augustus, 14:00 uur
Deze zomer is in Borg Verhildersum in Leens 
het werk van Henk Melgers te zien, een minder 
bekend lid van Kunstkring De Ploeg. Zijn werk 
en zijn leven staan centraal in de lezing van 
Doeke Sijens, die recent een boek over hem 
publiceerde. Melgers groeide op in Groningen 
en heeft daarna lange tijd in Amsterdam 
gewoond. Inspiratie voor zijn werk vond hij 
met name op het Groningse en Drentse 
platteland. In de lezing zal ook zijn fascinatie 
voor volksverhalen aan bod komen, evenals 

zijn sociale betrokkenheid.
De lezing in Ons Schathoes is op zondag 29 
augustus om 14:00 uur. De lezing inclusief een 
kop koffie of thee kost € 5,00. Aanmelden kan 
via info@verhildersum.nl.

Pop up expositie Ode aan Ede tot 1 november
Naar aanleiding van de vier uur durende live 
uitzending (RTV Noord) over Ede Staal  vanuit 
de Museumboerderij bij Verhildersum, is 
spontaan een expositie ingericht: Ode aan Ede.
Niet alleen is zijn piano te zien, er zijn ook 
foto’s en een wandeling ‘In de voetsporen van 
...’.  Onderweg kunt u de podcast Credo 
beluisteren en enkele van zijn liedjes.  Kortom 
het is een complete Ede Staal belevenis. Dank 
zij de nieuwe wep-app Verhildersum To Go!. 
Daar hoef je niets voor te downloaden en alle 
verhalen neem je mee naar huis.
Pop up expositie Ede Staal

Pictura
Tot en met zondag 3 oktober is Pictura een 
van de 15 festivallocaties van het 
Internationale fotofestival Noorderlicht. 
Tijdens Noorderlicht herbergt Pictura een rijke 
verzameling beeldende verhalen uit diverse 

http://www.museumstadappingedam.nl
http://www.muzeeaquarium.nl/openingstijden-prijzen
http://www.muzeeaquarium.nl/openingstijden-prijzen
http://www.helmantel.nl/museum
http://info@verhildersum.nl
https://arcg.is/0anW4L0
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hoeken van de aarde, waarbij nieuwe en 
traditionele technieken elkaar raken.
Boven in de grote expositiezaal worden werken 
getoond, waar het verleden en de herinnering 
hieraan de aanleiding zijn voor het creëren van 
nieuwe werkelijkheden. Van persoonlijke 
familieverhalen en kerken van brood tot 
verhalen over de diaspora en cultureel erfgoed 
met magisch realisme en ingekleurde foto’s; in 
ieder werk wordt het verleden naar het heden 
gebracht.
Elk van de vier besloten ruimtes op de begane 
grond toont een verhaal van een kunstenaar 
met een geheel eigen vormentaal en 
invalshoek. Samen zoeken ze naar de diepere 
lagen binnen onze (digitale) werkelijkheid.
Meer informatie over het volledige programma, 
de andere locaties en het aanschaffen van 
toegangskaarten vindt u op Noorderlicht.

Groninger Universiteitsbibliotheek
Van Yesse naar Sint Jan: Yesse en sporen van 
een rijk verleden
Ter gelegenheid van het project ‘Van Yesse 
naar Sint Jan’ heeft ‘Bijzondere Collecties’ van 
de Groninger Universiteitsbibliotheek een 
digitale expositie voorbereid. Deze is vanaf 
heden te bekijken via de sites van de UB en 
van Klooster Yesse: www.kloosteryesse.nl/
yesseensporenvaneenrijkverleden
De nu digitaal te bewonderen schatten zullen 
vanaf 29 april 2022 in de Universiteits-
bibliotheek tentoongesteld worden. De 
expositie ‘Yesse en de sporen van een rijk 
verleden’ is samengesteld door Adrie van der 
Laan, Wim Braakman en Pablo Collette.
Eerder werd op de site van Yesse 
www.kloosteryesse.nl/yessesintjan al een 

virtuele expositie over de bodemschatten van 
Yesse geplaatst. Deze is ingericht door 
archeoloog Stijn Arnoldusssen. Ook alle andere 
informatie over het project ‘Van Yesse naar 
Sint Jan’ is op deze site te vinden.

‘Courtisane’ van Schout bij Nacht in 
Groninger kerken
Schout bij Nacht presenteert: Courtisane. Een 
eigentijdse muziektheatervoorstelling over het 
leven en vooral het werk van de Franse 
schrijfster uit de Renaissance: Louise Labé 
(1524-1566). Louise was een tomboy, feministe 
avant-la-lettre, belle rebelle en een courtisane. 
Ze beschreef haar intense hunkering naar 
liefde in vurige sonnetten. Al vijf eeuwen 
inspireert zij met haar werk componisten en 
dichters over de hele wereld.  
De première van Courtisane vindt plaats op 
Noorderzon. Na Noorderzon gaat Courtisane 
op tournee langs ruim twintig oude Groninger 
kerken. Meer informatie over de inhoud van de 
voorstelling en de andere speeldata is te 
vinden op https://schoutbijnacht.nl.
Reserveren is in verband met corona 
noodzakelijk. 
Toegang €10, incl. drankje en hapje na afloop 
op het kerkhof. Graag gepast geld meenemen!

Bevrijdingsmuseum Noord Nederland
Oorlog en Bevrijding Oost-Groningen 
1940-1945. 15 t/m 30 oktober
Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is te 
gast in Ons Gebouw Goldhoorn in Oostwold-
Oldambt met een expositie over de jaren 
1940-1945 in Oostwold, Midwolda, de 
omgeving, de polders en de huidige gemeente 
Oldambt. De expositie gaat over het verzet, 
verzetsmensen - zoals dominee Krijger uit 
Oostwold, met een film over zijn werk in dit 
dorp - en oorlogsslachtoffers. Ook de 
bevrijding van onze regio, de rol van het 
vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog en de in 
onze omgeving neergestorte vliegtuigen komen 
aan bod. Er zijn originele filmbeelden te zien 
van vliegtuigen en bombardementsvluchten 
tijdens de oorlog. 
De presentaties zijn opgezet met verhalen, 
foto’s en voorwerpen. Ook zijn er bijzondere 
films te zien, waaronder Canadese film-
journalen van de oorlog en de bevrijding.
Ons Gebouw, Goldhoorn 6, 9682 XN Oostwold 
15 tot en met 30 oktober op vrijdag/zaterdag/
zondag van 10:00 tot 17:00 uur; de entree is 
gratis.

Foto: gereformeerde kerk Oostwold

https://www.kloosteryesse.nl/yesseensporenvaneenrijkverleden
https://www.kloosteryesse.nl/yesseensporenvaneenrijkverleden
http://www.kloosteryesse.nl/yessesintjan
https://schoutbijnacht.nl
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