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Op maandag 25 oktober werd in 

Stadskanaal onder grote belang-

stelling een bijzonder kunstwerk 

onthuld. Het staat dicht bij de plek 

waar tijdens de Tweede Wereld-

oorlog de kleine boerderij van de 

familie Drenth stond. Hier hielden 

zij vanaf 1942 in totaal 16 onder-

duikers verborgen, waarvan 13 

van Joodse afkomst. Zij hebben het 

allen overleefd. Tot 2020 was er 

op deze plek niets meer wat aan 

die bijzondere gebeurtenis herin-

nerde. Monument21, zoals het 

kunstwerk heet, brengt daar 

verandering in. 

door Helen Kämink 
Beeld: Streekhistorisch Centrum

Eén dag na de bevrijding van 
Stadskanaal, op vrijdag 13 april 
1945, loopt een groep mensen 
vanaf de Kromme Wijk C14 naar 
het centrum van het dorp. Bijzon-
der is dat ze meer strompelen dan 
lopen. Na jarenlang onderduiken 
in het huisje van Willem en 
Hindertje Drenth is voortbewegen 
voor hun een zware opgave. De 
feestende bewoners van Stadska-

naal zijn met stomheid geslagen. 
Tijdens de bezetting had menig 
inwoner zich laatdunkend uitgela-
ten over de familie Drenth, mede 
omdat dochter Lammie nog een 
korte tijd gewerkt had op het 
NSB-kringhuis aan de Hoofdkade. 

De ‘Drenthen’ werden door velen 
beschouwd als collaborateurs. 
Toen Lammie ook nog zwanger 
werd in 1944, was dat voor veel 
mensen een kwestie van 1+1=2: dat 
kind moest wel een ‘foute’ vader 
hebben. De voettocht heeft er 

waarschijnlijk voor gezorgd dat 
Lammie niet direct werd opgepakt 
om te worden kaalgeschoren zoals 
dat met veel ‘moffenmeiden’ 
gebeurde. Groot was ook de 
verbazing, en voor sommigen ook 
de schaamte, toen bleek dat baby 
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Een monument voor de familie Drenth in Stadskanaal
De totstandkoming van een nieuw kunstwerk in de 
openbare ruimte



3

Hennie die in december 1944 was 
geboren, geen Duitser of NSB-er, 
maar de Joodse Bennie Kosses als 
vader had. Tijdens de langdurige 
onderduik in de kleine ruimte 
ontlook de relatie tussen Lammie 
en Bennie. Zo gauw als het kon, op 
8 mei 1945 traden zij in het huwe-
lijk. Dit huwelijk zou 71 jaar stand 
houden, tot Bennie in september 
2016 overleed.
Het verhaal van het Stadskanaal-
ster Achterhuis was een feit en is 
in 1998 op treffende wijze door Jan 
Hof beschreven en uitgebeeld in 
illustraties door Geert Schreuder 
in het gelijknamige boekje. Het 
werd gemaakt in opdracht van 
herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. Bij de presentatie van 
het boek werd ook een maquette 
gemaakt, die tastbaar duidelijk 
maakt hoe weinig ruimte al deze 
mensen samen hadden gedurende 
de oorlog. En dan ook nog onder 
de dreiging dat een mogelijke 
ontdekking levensgevaar beteken-
de voor alle bewoners, inclusief de 
familie Drenth zelf.

Yad Vashem Medaille
Het Streekhistorisch Centrum 
stelde sinds 1998 deze maquette 
meerdere malen in wisselexposi-
ties tentoon. Ook landelijk werd er 
weleens aandacht aan het verhaal 
besteed en maakten zowel het 
televisieprogramma Van Gewest 

tot Gewest als KRO’s Memories 
documentaires van het verhaal 
waarbij ook Lammie en Bennie 
Kosses-Drenth aan het woord 
kwamen. In 2015 maakte Musical-
groep Odoorn een drie uur duren-
de musical van het verhaal, waar-
van de première plaats vond op de 
70e trouwdag van Bennie en 
Lammie. Ook kregen Hindertje 
Drenth-van der Sluis en postuum 
ook Willem Drenth in 1979 in de 
ambassade van Israël in Den Haag 
de Yad Vashem Medaille uitge-
reikt, de hoogste Israëlische 
onderscheiding voor hulp aan de 
joden gedurende de Holocaust. 
Toch bleef onder veel mensen dit 
verhaal nog altijd onbekend. 

Herinneringsteken
In 2017 kreeg Wim Lahpor uit 
Stadskanaal het boekje van Jan 
Hof in handen. Dat was voor hem 
de aanleiding om te gaan zoeken 
naar waar de boerderij van de 
familie Drenth nu eigenlijk precies 
had gestaan en vroeg zich af: 
waarom staat op die plek geen 
enkel gedenk- of herinnerings-
teken? Het is toch te gek voor 
woorden dat iedereen daar niets-
vermoedend langs rijdt zonder 
zich te beseffen wat daar allemaal 
is voorgevallen? Samen met Jaap 
Duit en Helen Kämink richtte hij 
de Stichting Drenth Monument op 
die ten doel had een blijvende 
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herinnering te realiseren. Er werd 
contact gezocht met de dan ne-
gentigjarige Lammie Kosses-Dren-
th, de toen nog in leven zijnde 
dochter van Willem en Hindertje. 
De precieze plek werd gelokali-
seerd en er werd overleg gevoerd 
met buurtbewoners over het plan. 
Er was direct enthousiasme en het 
werd ook al snel duidelijk dat het 
herinneringsteken meer moest 
worden dan alleen een informa-
tiebord in de berm. 

Ja gezegd?
Kunstenaarscollectief WinKal uit 
Ter Apel, bestaande uit Bernard 
Winkel en Leo Kaldenbach, 
kregen de opdracht een ontwerp 
te maken, waarvan ‘Monument21’ 
het resultaat was. 
Het kunstwerk bestaat uit een 
compositie van 21 stalen platen 
van verschillende afmetingen. De 
platen hebben een lichte knik 
waardoor ze aan opengeslagen 
boeken doen denken. Het aantal 
21 is een verwijzing naar de perso-
nen die in de woning verbleven. 
Het zijn 21 levens-verhalen van 
mensen die een tijd lang een groep 
vormden. Iedereen heeft zijn eigen 
verhaal en elk verhaal is anders. 
De verhaallijnen komen samen 
aan de Kromme Wijk en versprei-
den zich weer na de bevrijding. De 
opstelling van de platen in de 

langgerekte vorm is een verbeel-
ding van het moment na de bevrij-
ding wanneer de onderduikers 
haast strompelend de woning 
verlaten en te voet naar het cen-
trum van Stadskanaal vertrekken. 
Een tweede beeld wat hier mee 
speelt komt van de huwelijksfoto 
van Lammie en Bennie kort na de 
oorlog. Centraal staan de hoofd-
personen en daaromheen de 
overige betrokkenen. Door de 
ruime opstelling van de composi-
tie kan de bezoeker tussen de 
delen doorlopen en op die manier 
opgaan in het verhaal. Het ont-
werp is monumentaal van opzet 
maar sober in de uitvoering. Het 
monumentale is een eerbetoon 
aan de familie Drenth en een 
verwijzing hoe belangrijk de 
onbaatzuchtige hulp aan mensen 
in nood is. De sobere uitvoering is 
een verwijzing naar de beschei-
denheid van de familie Drenth ten 
aanzien van hun daden. Er is 
bewust gekozen voor een abstrac-
te benadering waardoor de be-
schouwer aan het denken wordt 
gezet. Waarom staat het op die 
plek, waarom deze vorm en wat 
vertelt het mij? Het monument 
vraagt als het ware aan de be-
schouwer om enige moeite te doen 
om zich in het verhaal te verdie-
pen. De beschouwer wordt uitge-
daagd om na te denken over de 

Lespakket in ontwikkeling

Momenteel is er een lespakket over het Stadskanaalster Achterhuis in 
ontwikkeling, bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs en 
onderbouw VMBO. Dit zal beschikbaar komen via de website.
In het Streekhistorisch Centrum is ter gelegenheid van de onthulling de 
tentoonstelling ‘Het Stadskanaalster Achterhuis’ te zien. De 
tentoonstelling is te bezoeken tot en met 25 februari 2022. 
Openingstijden van dinsdag tot en met vrijdag van 13:00-17:00 uur. 
Groepen kunnen op afspraak ook buiten deze tijden terecht. 
Bespreken kan via info@streekhistorischcentrum.nl of 0599-612649.
Deze films staan online over het verhaal:

Memories Special: Liefde in Oorlogstijd
https://youtu.be/6vqjRFsbqn8
Verborgen Nederlandse Verzetstrijders Bennie en Lammie Kosses
https://youtu.be/ZH6Z9MmkA6Y (Engels + nagesynchroniseerd)

https://youtu.be/6vqjRFsbqn8
https://youtu.be/ZH6Z9MmkA6Y
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eigen houding ten opzichte van 
mensen in nood. Durven wij te 
zijn zoals Hindertje en Willem? Op 
deze manier legt het monument 
ook een link naar het heden en de 
mensen die in de wereld van 
vandaag nog steeds op de vlucht 
zijn. Op enige afstand van het 
kunstwerk is een zitelement 
geplaatst met daarop een citaat 
van moeder Hindertje Drenth die 

op de mededeling van haar man 
dat er onderduikers zouden 
komen reageerde met een “Je hebt 
toch zeker wel Ja gezegd?”. Ook 
staan hier de namen van alle 21 
bewoners van het huis ten tijde 
van de bevrijding.

Onthulling
De fondsenwerving verliep suc-
cesvol, niet in de laatste plaats 

doordat ook vele bedrijven in de 
regio belangeloos hun mede-wer-
king toezegden bij de uitvoering 
en het plaatsen van het monu-
ment. Dat kon in het vroege 
voorjaar van 2020 gebeuren. De 
onthulling zou plaatsvinden ter 
gelegenheid van 75 jaar Vrijheid, 
de landelijke grootschalige her-
denking van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog in april 
2020. Lammie Kosses-Drenth en 
haar dochter, ‘baby’ Hennie 
zouden de onthulling verrichten. 
De uitnodigingen waren al ge-
drukt toen corona roet in het eten 
gooide en alle evenementen 
moesten worden afgelast dan wel 
uitgesteld, zo ook de onthulling 
van Monument21. In januari 2021 
verslechterde de gezondheids-
toestand van Lammie plotseling 
en op 24 januari overleed zij. 
Dat werd die dag zelfs in het NOS 
8 uur-journaal op tv bekend 
gemaakt. 
Zodra de corona-situatie het 
toeliet, werd een nieuwe onthul-
lingsdatum geprikt. Gekozen werd 
voor maandag 25 oktober 2021, dit 
zou de 100e geboortedag van 
Bennie Kosses zijn. In aanwezig-
heid van Hennie Kosses en haar 
familie, onderduiker Leo de Levie 
met zijn familie die speciaal voor 
de gelegenheid uit Israël over-
gekomen was, de Commissaris van 
de Koning René Paas  en het 

gemeentebestuur van Stadskanaal 
trokken 40 leerlingen van basis-
school Piet Prins ieder een doek 
van de 21 elementen van het 
kunstwerk af.  Daarmee werd 
monument21 officieel aan de 
openbaarheid gegeven, opdat 
iedereen die er nu langs komt, 
zich de vraag stelt: had ik wel 
Ja gezegd?
Voor meer informatie: 
Monument21.nl.

Streekhistorisch Centrum
Ceresstraat 2
9502 EA Stadskanaal
0599 6 12 649
www.streekhistorischcentrum.nl 

http://Monument21.nl
https://www.streekhistorischcentrum.nl


Toen Elise van Ditmars vernam dat archeologen 
onderzoek deden bij de wierde aan de 
Munnikeweg in Adorp nam ze contact op met 
archeoloog André Pleszynski van MUG 
Ingenieursbureau en projectleider van de 
opgraving. Hij nodigde haar uit om langs te 
komen. Elise, sinds mei 2021 directeur van 
Museum Wierdenland in Ezinge, vroeg zich af 
of het mogelijk was om meteen al vondsten te 
laten zien in het enige archeologische museum 
van Groningen. ‘Normaal gesproken duurt het 
veel langer voor het publiek vondsten kan 
komen bekijken. Er wordt namelijk doorgaans 
eerst wetenschappelijk onderzoek gedaan. Nu 
kunnen we echter al meteen een deel van de 
vondsten laten zien.’ 

Zowel de Provincie Groningen, eigenaar van 
de vondsten, en de (provinciaal) archeologen 
waren enthousiast over het idee om vondsten 
van de opgraving aan het publiek te tonen en 
dat enthousiasme werkte aanstekelijk. ‘We 
willen archeologie toegankelijk maken voor 
het publiek.’ In het museum is een mini-
expositie ingericht met vijftien voorwerpen en 
panelen met uitleg. Deze tentoonstelling blijft 
echter in beweging en is daarom bewust 
beperkt van omvang: een mini-tentoonstelling 
van een maximale opgraving! ‘Je moet de 
tentoonstelling fris houden.’ De tentoonstelling 
is tot stand gekomen in samenwerking met de 
Provincie Groningen en MUG Ingenieurs-
bureau. Komend voorjaar wordt de opgraving 
hervat en tot die tijd worden de vondsten 
wetenschappelijk onderzocht. 
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Elise van Ditmars, directeur Museum 
Wierdenland Ezinge, over tentoonstelling 

archeologische vondsten bij Adorp
  door Thea Pol / beeld: Museum Wierdenland/afbeeldingen vondsten: Collectie Provincie Groningen
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Sloot
De aanleiding om op de wierde archeologisch 
onderzoek te doen, was de aanleg van een 
snelfietspad tussen Winsum en Groningen, 
direct langs de spoorlijn. Naast het fietspad 
wordt ook een brede sloot gegraven als 
afscheiding van de aangrenzende agrarische 
percelen. De wierde aan de Munnikeweg, 
rijksmonument en daarom niet onbekend, 
wordt door de betreffende sloot doorsneden. 
Vanaf grofweg de 4e-3e eeuw voor Christus 
werd de wierde daadwerkelijk bewoond. In de 
eerste eeuw na Christus werd de wierde zeer 
intensief bewoond. Er zijn namelijk grote 
hoeveelheden aardewerk aangetroffen en 
relatief veel metaalvondsten. Het betreft onder 
meer tientallen Romeinse mantelspelden en 
verscheidene Romeinse munten zoals denarii 
(munten van zilver) en sestertii (munten van 
brons). De Romeinse munten maken duidelijk 
dat de wierde in de eerste helft van de tweede 
eeuw na Christus moet zijn verlaten. Waarom 
dat gebeurde wordt nog onderzocht. De wierde 
functioneerde vervolgens circa 1850 jaar als 
weiland.

Snoepwinkel
Tot dusver zijn er uitzonderlijk veel vondsten 
gedaan. Projectleider André Pleszynski: ‘Dit 
maak je maar eens in je leven mee, het is net 
een snoepwinkel. Onze archeologen deden 
dagelijks vele vondsten.’ Waar moet je aan 
denken, welke vondsten zijn bijvoorbeeld te 
zien in Museum Wierdenland?

Nagelreiniger, circa 1e -2e eeuw na Christus
Deze nagelreiniger van koperlegering is 
onderdeel geweest van een toiletset. Zo’n set 

bestond  vaak uit een pincet, een oorlepel en 
een nagelreiniger die met een ring aan de 
gordel konden worden bevestigd. 
Elise: ‘Dit is één van mijn favoriete 
voorwerpen. Bizar, dat je naar een 
nagelreiniger van meer dan 2000 jaar kijkt!’

 Alesia-fibula, 1e eeuw voor Christus
Een belangrijke vondst is de Alesia-fibula. 
Deze Romeinse mantelspeld van koperlegering 
werd uitsluitend gedragen door soldaten in 
dienst van het Romeinse leger en vormt 

daarmee een duidelijk bewijs voor contact met 
het Romeinse Rijk. Het object kan via 
uitwisseling of handel in Adorp terecht zijn 
gekomen, maar het is ook mogelijk dat een van 
de wierdebewoners heeft gediend in het 
Romeinse leger.

Ringfibula, circa 1e eeuw voor Christus -1e 
eeuw na Christus
Er zijn ook mantelspelden gevonden die zeer 
waarschijnlijk lokaal werden geproduceerd, 
zoals  ringfibula van koperdraad met 
omgekrulde uiteindes. Objecten maken het 
menselijker, persoonlijker vindt Elise. 

Adorp en Ezinge
Er zijn parallellen tussen Ezinge en Adorp. De 
vondsten in Adorp zijn zó talrijk dat de 
vindplaats al het ‘nieuwe Ezinge’ wordt 
genoemd, naar de plaats waar bijna honderd 
jaar geleden al veel interessante vondsten in de 
bodem werden gedaan door archeoloog Albert 
van Giffen en zijn team. ‘Het eerste wat Van 
Giffen in 1925 vond, was een Romeinse scherf.’ 
Het waren destijds echter niet de eerste 



8

Expositie
Van 27 oktober 2021 tot en met 27 maart 2022 
is de expositie “Een sloot aan vondsten”. 
De nieuwste archeologische ontdekkingen bij 
Adorp te zien. 
De opgraving is nog niet afgerond en de grote 
vraag is wat er nog meer uit de grond 
tevoorschijn zal komen. Zodra er weer 
bijzondere vondsten tijdens de opgraving 
worden gedaan zullen deze zo snel mogelijk 
in het museum te zien zijn.

Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10, 9891 AD Ezinge
(0594) 621 524
www.wierdenland.nl 

opgravingen in Ezinge. Vóór Van Giffen waren 
commerciële partijen al op de wierde actief. Zij 
groeven de vruchtbare aarde af voor de 
verkoop. In die periode werd ook de 
kostbaarste schat van Ezinge gevonden: een 
gouden zwaardknop. Het is werkelijk een 

topstuk.’ gouden zwaardknop van Ezinge 
(inzet). Het object maakt nu deel uit van de 
collectie van het Groninger Museum. ‘Ik zou 
hem graag eens in ons museum tentoonstellen.’ 
De archeologen aan het werk zien? 
https://wierdenland.nl/adorp_vondsten.html

https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Dorpen/Ezinge/De%20zwaardknop%20van%20Ezinge.html
https://wierdenland.nl/adorp_vondsten.html


WoordWaark
Op WoordWaark zijn allerlei 
soorten informatie over het 
Gronings beschikbaar gemaakt. 
De belangrijkste bronnen zijn de 
woordenboeken, het corpus van 
geschreven teksten en de 
zogenoemde sprekende kaart. Op 
de pagina met woordenboeken 
kunnen gebruikers zowel in het 
Nederlands als in het Gronings 
zoeken in zes woordenboeken en 
een woordenlijst. Daarmee zijn de 
woordenboeken vooral nuttig voor 
mensen die tussen het Gronings 
en het Nederlands willen vertalen, 
of die de exacte definitie van een 
Gronings woord willen weten. In 
het corpus zijn zinnen opgenomen 
uit allerlei Groningstalige teksten. 
Gebruikers kunnen op woord 
zoeken om zo de zinnen te zien te 
krijgen waarin het woord 
voorkomt. Zo ontstaat een 
completer beeld van het Gronings: 
niet alleen definities en 
vertalingen zijn beschikbaar, maar 
ook kunnen mensen zien hoe 
woorden in de praktijk gebruikt 
worden. Aan de uitbreiding van 
het corpus wordt al hard gewerkt, 
waarover ook geschreven is in de 
Erfgoednieuws van juli. Op de 
sprekende kaart wordt regionale 
variatie inzichtelijk gemaakt. Via 
donaties kunnen mensen woorden 
bijdragen in hun eigen lokale 
variant van het Gronings, 

waardoor op de kaart een grote 
verscheidenheid aan varianten 
van woorden te vinden is. 

‘Nieuwe’ woordenboeken
De woordenboeken die op dit 
moment in WoordWaark zijn 
opgenomen zijn Boeles 
(teruggevonden en gepubliceerd in 
1997, maar eigenlijk het oudste 
Groninger woordenboek), Molema 
(1887 & 1895), Ganderheyden 
(1897), Ter Laan (1929) en Reker 
(1998, 5de herziene druk). 
Molema’s Woordenboek der 
Groningsche volkstaal in de 19de 
eeuw en Ganderheydens 
Groningana – Supplement op 
H. Molema’s Woordenboek der 
Groningsche volkstaal zijn 
daarvan de meest recente 
toevoegingen. 

Molema
Zoals veel samenstellers van 
woordenboeken was Helmer 
Molema onderwijzer van beroep 
en wel op verschillende plekken in 
de provincie. Hoewel hij zich in 
het begin van zijn wetenschap-
pelijke carrière vooral bezighield 
met wiskunde, werd die liefde 
langzaam verdrongen door de 
liefde voor taal. Vanaf de jaren 
vijftig van de 19de eeuw begon hij 
met het verzamelen van woorden 
en uitdrukkingen in het Gronings 
om daarvan de herkomst te Beeld: 
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WoordWaark breidt uit met 
‘nieuwe’ woordenboeken en 
Westerkwartiers
door Hedwig Sekeres

WoordWaark, de online taaldatabank van het Gronings, is de afgelopen 
maanden uitgebreid met een aantal nieuwe onderdelen. Deze nieuwe 
toevoegingen vergroten de hoeveelheid kennis van het Gronings die 
openbaar toegankelijk is, zowel op het gebied van historische als 
regionale variatie. 

WOORDENBOEK
der

Groningsche
Volkstaal

in de 19de eeuw

L K

H.Mollema
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Helmer Molema; foto: familiemolema.nl 

achterhalen. Het woordenboek 
bevatte uiteindelijk veel meer dan 
alleen definities van woorden, 
maar ook spreekwoorden, 
afgeleide vormen en verwante 
woorden in het Fries, Nederlands, 
of andere Nedersaksische 
dialecten uit Nederland en 
Duitsland. Tot bijna aan het einde 
van zijn leven is Molema 
materiaal voor zijn woordenboek 
blijven verzamelen. De laatste en 
meest uitgebreide versie van het 
woordenboek was met de hand 
geschreven en nooit gepubliceerd. 
Scans van het handschrift zijn 
door Siemon Reker beschikbaar 
gemaakt en uitgetypt door de 
Stichting Vrijwilligerswerk 

Nederlandse Taal voor opname in 
de Elektronische Woordenbank 
Nederlandse Dialecten. 

Ganderheyden
Ook Ganderheyden begon zijn 
wetenschappelijke carrière in de 
bètawetenschappen, namelijk in 
de scheikunde, maar was breed 
geïnteresseerd. Hij had specifiek 
voor zijn geboortestreek en de 
provincie Groningen een grote 
belangstelling, die uiteindelijk 
leidde tot de publicatie van 
Groningana. Hoewel de 
woordenlijst die Ganderheyden 
samenstelde in eerste instantie 
voor eigen gebruik bedoeld was, 
heeft hij uiteindelijk contact met 
Molema gezocht. De lijst werd dan 
ook gepubliceerd met goedkeuring 

van Molema, die in het jaar dat de 
lijst gepubliceerd werd overleed. 
Ook Groningana is gedigitaliseerd 
door de Stichting Vrijwilligerswerk 
Nederlandse Taal. 

Westerkwartiers
Het Westerkwartiers, dat 
gesproken wordt in het westen 
van Groningen, wordt door 
sommigen gezien als het 
‘ondergeschoven kindje’ van het 
Gronings. Om de aanwezigheid 
van het Westerkwartiers in 
WoordWaark te vergroten zijn er 
ook twee lijsten met 
Westerkwartierse woorden aan 
WoordWaark toegevoegd. De 
eerste lijst is afkomstig van 
schrijver Frederik Vogelzang, en 
was net zoals de lijst van 
Ganderheyden in eerste instantie 
bedoeld voor eigen gebruik. 
Vogelzang verzamelde op 
familiebijeenkomsten de 
Westerkwartierse woorden en 
uitdrukkingen die zijn familie 
gebruikte. Na zijn overlijden 
bundelde zijn broer zijn werken en 
de woordenlijst bij wijze van 
eerbetoon. De tweede Wester-
kwartierse woordenlijst die in 
WoordWaark is opgenomen is 
verzameld door Alie de Vries. Zij 
verzamelde via persoonlijke 
contacten en bijeenkomsten 
woorden uit de omgeving van 
Marum. 

De toekomst van WoordWaark
Er is nog meer goed nieuws voor 
het Westerkwartiers: stagiair 
Angela Boersma werkt momenteel 
aan het koppelen van de tekst en 
het geluid van interviews die 
eerder in het Westerkwartier 
afgenomen zijn. Daarmee krijgen 
het gesproken en het geschreven 
Westerkwartiers een nieuwe 
impuls op de site en komt er een 
grote hoeveelheid waardevol 
taalmateriaal beschikbaar voor het 
publiek. Ten slotte zal de hele 
website op termijn een grote 
make-over krijgen, waardoor die 
beter toegankelijk zal zijn en ook 
voor mobiele telefoons geschikt 
gemaakt wordt. 
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Oproep voor expositie ‘Ik ben verf’
Gerrit Postma als beginnend schilder in het 
Westerkwartier
In de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 
in Tolbert wordt in de maanden januari tot en 
met maart een tentoonstelling gewijd aan het 
leven en werk van Gerrit Postma (Gerriet). 
Deze kunstenaar, die in 1932 in Twijzelerheide 
werd geboren (dus 90 jaar geleden!) en in 2009 
in Groningen overleed, was in zijn beginjaren 
actief in het Westerkwartier. Na eerst enige tijd 
in Boerakker te hebben gewoond, betrok hij 
vervolgens een boerderijtje in Tolbert, dat de 
naam Dolersheem kreeg. Het werd een cultu-
reel centrum, waar beeldende kunst, muziek 
en literatuur veelvuldig op het programma 
stonden.
Hij was in die beginperiode nog een zoekende, 
maar veelzijdig kunstenaar met mooie verha-
len, die op allerlei manieren zijn kunst aan de 
man probeerde te brengen. Soms in ruil voor 
een zelfgebreide trui of iemands hand- en 
spandiensten bij het maken van een schilde-
ring. Veel van zijn werk uit die tijd is nog onder 
de mensen en dat wil het museum graag laten 
zien. Ook foto’s of anekdotes zijn van harte 
welkom. Het museum komt graag in contact 

met personen die hun eigendom in bruikleen 
willen afstaan voor deze expositie. U kunt mai-
len naar info@fredewalda.nl of bellen met 
06-30 12 47 02 (Jur Engels).
Beeld: “Het Beest” van Gerrit Postma, nabij 
dienstencentrum De Schutse, Oldenoert, Leek

‘Overgebleven’, een beeldende muzikale 
voordracht
Streekhistorisch Centrum, Stadskanaal
Zondag 21 november 2021                                 
Overgebleven in Stad en Ommeland
In september verscheen een nieuw boek met 
illustraties van de Onstwedder kunstenaar 
Geert Schreuder. ‘Overgebleven’ is een onge-
wone, soms vermakelijke en onverwachte 
ontdekkingstocht naar in tijd en ruimte over-
gebleven ‘voorwerpen’, gebouwen en land-
schapselementen in de provincie Groningen. 
Fons van Wanroij schreef de teksten. Bij het 
boek hebben ze nu een muzikale voorstelling 
gemaakt. Op uitnodiging van het Streekhisto-
risch Centrum spelen ze die op zondag 
21 november in Stadskanaal.
Tijdens de voorstelling draagt Fons van Wan-
roij enkele verhalen uit het boek voor. Daarbij 
projecteert Geert Schreuder de door hem 
gemaakte pentekeningen en een klein ensem-
ble onder leiding van de componist/pianist 
Nanne van der Werff zorgt voor mooie liedjes 
en instrumentale muziek tussen de voordrach-
ten.
De verhalen gaan bijvoorbeeld over gebouwen 
die hun oorspronkelijke functie kwijtraakten, 
sporen van de ijstijd in het landschap, mense-
lijke bedrijvigheid en verborgen curiositeiten: 
een doorrit bij een café, een kerk op een indus-
trieterrein, resten smalspoor van verdwenen 

steenfabrieken, een waterput onder de grond, 
een bunker bij Jipsingersluis, een Lourdesgrot 
bij Ter Apel of een pluk hoogveen, door ver-
veners achtergelaten.
Na twee eerdere succesvolle voorstellingen op 
het Hogeland staan ze op 21 november in 
Stadskanaal. Entree € 6,- p.p. ; donateurs 
betalen € 4,-. In verband met de corona-
maatregelen is het tonen van de corona-QR 
code verplicht. Reserveren kan online via 
www.streekhistorischcentrum.nl. De entree is 
exclusief € 1,- transactiekosten per reservering.
Tijd: Aanvang 14.30 uur; zaal open vanaf 
14.00 uur
Plaats: Bibliotheek Stadskanaal, Continenten-
laan 2,9501 DG te Stadskanaal

Speurtocht ‘Raadsel van de paddenstoelen’
Hortus Haren t/m 28 november 2021
Luc en Ella vinden het altijd leuk in de Hortus 
en zeker in de herfst. Ze zoeken vooral naar 
paddenstoelen. Ze plukken ze niet hoor! 
Daarvoor zijn ze veel te mooi en vaak te giftig!
Paddenstoelen kunnen snel groeien. 
Op sommige soorten zie je vaak insecten 
zitten, wat doen ze daar? Hoe eten padden-
stoelen? Luc heeft met zijn vergrootglas 

Tentoonstellingen en activiteiten

mailto:info%40fredewalda.nl?subject=
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gekeken of hij mondjes ziet, maar heeft een 
paddenstoel een mond? Zo zijn er nog veel 
meer raadsels over de paddenstoelen. Als je de 
speurtocht loopt, leer je een heleboel over 
paddenstoelen en krijg je veel antwoorden op 
de raadsels van de paddenstoelen.
Leeftijd: 5 – 9,5 jaar Tijd: 30 – 40 minuten

Tentoonstelling TIME WILL TELL
Universiteitsmuseum, vanaf 10 december
Hoe het kan dat saaie momenten zo lang lijken 
te duren, terwijl de tijd vliegt als je het naar je 
zin hebt? Ontdek het in de interactieve ten-
toonstelling TIME WILL TELL van het Univer-
siteitsmuseum Groningen. Aan de hand van 
verschillende experimenten kom je erachter 

hoe jij zelf tijd ervaart. Bovendien word je 
onderdeel van echt wetenschappelijk onder-
zoek. Wetenschappers van de afdeling experi-
mentele psychologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen onderzoeken namelijk hoe mensen 
tijd in hun hoofd ervaren. Maar hoe werkt deze 
‘interne klok’ van je brein? En waarom is het 
zinvol om hier onderzoek naar te doen? Deze 
vragen, en nog veel meer, worden beantwoord 
in de tentoonstelling.
Ook gaat de tentoonstelling terug in de tijd in 
het bijzondere laboratorium van de Groningse 
psycholoog Gerard Heymans (1867 – 1930). Als 
eerste psycholoog in Nederland gebruikte hij 
proefpersonen om wetenschappelijk onder-
zoek te doen. Zijn experimenten en instrumen-
ten over onder andere tijdsbesef zorgden voor 
grote doorbraken in de psychologie. Kom je 
vanaf 10 december onderdompelen in de 
wondere wereld van tijd.

Tentoonstelling ‘De andere Gouden Eeuw 
van Occa Ripperda’
Museum Nienoord Leek
27 november 2021 tot 30 september 2022
De tentoonstelling ‘De andere Gouden Eeuw 
van Occa Ripperda’ gaat over het leven van 
Occa Johanna Ripperda (1619-1686). Deze tot 
voor kort onbekende adellijke vrouw werd 
geboren in Farmsum. Zij had een bereisd leven 
dat eindigde in Stockholm, waar zij een hoge 
functie aan het koninklijke hof bekleedde. 
Haar boeiende levensloop maakt haar bij 
uitstek geschikt om de onbekende kanten van 
de schijnbaar overbekende Gouden Eeuw aan 
een groot publiek voor te stellen en te laten 
beleven. In de tentoonstelling wordt een aantal 
aspecten van het leven van Occa Ripperda 

belicht. De eet- en tafelcultuur van de (Gronin-
ger) adel speelt daarbij een belangrijke rol en 
haar unieke kookboek is te zien. De tentoon-
stelling in Museum Nienoord is het middel-
punt van de andere activiteiten die het komen-
de jaar aan Occa Ripperda gewijd worden.
Lees meer 

Tentoonstelling ‘Kleurrijke keramiek van 
Gilbert Portanier’
Fraeylemaborg Slochteren
6 november 2021 tot en met 15 april 2022 
In het Koetshuis van de Fraeylemaborg is een 
tentoonstelling te zien met kleurrijke keramiek 
van de bekende Franse keramist Gilbert Porta-
nier. In de collectie van de Gerrit van Houten 
Stichting, eigenaar van de Fraeylemaborg, 
bevinden zich tientallen objecten van deze 
kunstenaar. Ze werden aangekocht in 1975 en 
zijn nooit eerder tentoongesteld. Ze worden 
aangevuld met prachtige bruiklenen uit de 
eigen collectie van Portanier. 
Gilbert Portanier, geboren in 1926, woont en 
werkt in Vallauris in Zuid-Frankrijk, maakte 
zich het pottenbakkersvak eigen en ontwikkel-
de een eigen stijl. Hij werkte eerst vele jaren 

https://erfgoedpartners.nl/wp-content/uploads/2021/11/Occa-Ripperda.pdf
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met de rode ijzerhoudende klei uit de streek. 
Hij decoreerde vazen en schotels binnen 
kleurige randen met vooral grafische voorstel-
lingen.  Later gebruikte hij uitsluitend witbak-
kende klei, die hij beschilderde met kleurrijke 
voorstellingen. Voor Portanier is keramiek een 
medium om gevoelens, emoties en de geneug-
ten van het leven te vertalen. 
Gilbert Portanier was oorspronkelijk opgeleid 
als schilder, dat is te zien aan zijn liefde voor 
decor en kleur. Hij is ook bekend door zijn 
variatie aan vormen, variërend van klassiek tot 
barok. Deze vormen zijn altijd verrassend en 
lijken ontworpen om de schilderingen tot 
leven te brengen. 
In de tentoonstelling zijn naast de stukken uit 

eigen collectie ook ruim 40 objecten opgeno-
men uit de collectie van Portanier, die tegen-
woordig een galerie heeft in zijn atelier in 
Vallauris. 

NonFiction Photo Festival 2021
Synagoge Groningen t/m 5 december 2021 
Het NonFiction Photo Festival is terug voor 
een tweede ronde! De wereldberoemde World 
Press Photo Exhibition toont hier de ‘verhalen 
die verteld moeten worden’. Kleurrijke portret-
ten, aangrijpende documentaireseries en 
indrukwekkende natuurfotografie, de vraag-
stukken die in de World Press Photo Exhibiti-
on aan de orde komen krijgen een lokaal 
antwoord: een tentoonstelling over fair 
fashion. Deze groepstentoonstelling toont 

visuele verhalen uit Nederland met een oplos-
singsgerichte aanpak en onderzoekt hoe fast 
fashion duurzamer kan worden. Naast de 
tentoonstellingen biedt het Academy program-
ma rondleidingen en lezingen over fotografie 
en de verhalen achter de foto’s.

De winnaar van de ‘World Press Photo of the 
Year’ is Mad Nissen uit Denemarken met de 
foto ‘First Embrace’. Na maanden zonder 
contact in een land dat geteisterd wordt door 
de covid-pandemie, toont dit theatrale portret 
twee mensen die elkaar omhelzen. Het plastic 
folie dat hen scheidt is gedrapeerd als engelen-
vleugels. Een ander indrukwekkend visueel 
verhaal toont de Black Lives Matter-protesten 
in de Verenigde Staten, met een symbolische 
confrontatie tussen twee demonstranten 
temidden van de beeldenstorm in Washington 
DC.

De tentoonstelling en de evenementen zijn 
zowel in het Nederlands als in het Engels. 
Tickets zijn vanaf oktober verkrijgbaar via 
www.nonfictionphoto.nl 

https://www.nonfictionphoto.nl
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