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Een museum is nooit af; 
nieuwe ontwikkelingen bij het MOW
Door Obby Veenstra

Het nieuwe meerjarenplan (2021-
2025) van het MOW doet precies 
dat, én meer. Het geeft een nieuwe 
inhoudelijke grondslag aan het 
van oudsher erg breed georiën-
teerde museum. Al sinds de 
oprichting verkent het museum in 
Bellingwolde de eigen, regionale 
geschiedenis én kunst. Bovendien 
speelt sinds de jaren negentig het 
werk van magisch realist en 
fijnschilder Lodewijk Bruckman 
een belangrijke rol. Deze brede 
oriëntatie maakt het optuigen van 

een onderscheiden inhoudelijke 
identiteit tot een uitdaging. 

De nieuwe focus krijgt als noemer 
WEIDS, met hoofdletters. Het 
MOW wil zich nog meer ontwik-
kelen tot een zelfbewust platte-
landsmuseum, met - de cultuur 
van - het platteland als primaire 
focus. Hiermee staat het MOW in 
een directe lijn met de oudheid- 
kamer waarmee het in 1973 begon 
en kan het tegelijkertijd zijn 
vleugels uitslaan. Hoewel het plan 

voor vier jaren geldt, biedt het 
tegelijkertijd een blauwdruk voor 
de verdere toekomst. 

Erfgoedpartners vroeg of wij in 
een kort artikel een kijkje wilde 
bieden op deze nieuwe richting. 

1973
Streekmuseum de Oude Wolden, 
de voorloper van het MOW, 
ontstond in een tijd dat het platte-
land zich rap ontwikkelde. Tegen 
het einde van de jaren zestig 

hadden industrialisatie en moder-
nisering het aangezicht van het 
platteland ingrijpend veranderd. 
Niet langer ratelden de karren 
over de keien of verzamelden 
dorpsgenoten zich rond de pomp, 
zoals Wim Sonneveld treffend 
zong in ‘Het Dorp’, dat rond 
dezelfde tijd als de opening van 
Streekmuseum de Oude Wolden 
verscheen. De oprichters wilden 
het platte-land van hun jeugd 
bewaren in traditionele objecten 
en opstellingen zoals bijvoorbeeld 

Een museum is nooit af, al was het alleen maar omdat het deel uitmaakt van een samenleving die altijd in beweging is. Nieuwe tijden nopen tot 
nieuwe vragen én tot nieuwe antwoorden. Elke vier jaar maakt het MOW, net als andere musea, de balans op in een nieuw meerjarenplan. Wat 
bouwde het museum van waarde op? Hoe kan het dat voortzetten en eventueel versterken? Welke nieuwe dingen gaat het museum doen? En wat 
betekent dat voor de collectie, de presentatie, de organisatie enzovoort? 
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een kruidenierswinkel, een 
dorpskapper en poppen in kleder-
dracht. Het nieuwe streekmuseum 
legde zich toe op een collectie 
getuigenissen van de ambachtelij-
ke levensstijl van met name de 
achttiende en negentiende eeuw, 
met vanaf het begin aandacht 
voor kunst. In de loop van de 
decennia groeide en verbreedde 
de collectie evenals de focus van 
het museum. 

2020
Een halve eeuw later is het platte-
land opnieuw sterk in beweging. 
Krimp is op zijn retour, de stad 
rukt op en de energietransitie is 
nergens zo zichtbaar als in Gro-
ningen. Tegelijkertijd spelen 
ontwikkelingen als het klimaat, de 
veranderende werkelijkheid voor 
boeren enzovoort. Voor het MOW 
is dit aanleiding om de eigen 
richting aan te scherpen. Gaan we 
dan nu de buurtsuper een plek 
geven in het museum of poppen 
in spijkerbroek plaatsen? Nou, 
nee. Eerder gaat het om een 
blikrichting die de verschillende 
uitingen van het museum, waar-
onder de collectie, toespitst en 
verbindt. 

Wat is platteland? 
Wat is deze blikrichting dan? Wat 
is - de cultuur van het - 
platteland? Platteland is een 
cultureel begrip dat het landschap 
overstijgt. Het ontstaat daar waar 
landschap en leefomgeving elkaar 
ontmoeten en onderscheidt zich 
op meerdere manieren van 
stedelijk gebied. Overal ter wereld 
vind je platteland. Het museum 
kan zich zo tegelijkertijd lokaal 
richten, op de eigen landelijke 
omgeving, als over zijn eigen 
gebiedsgrenzen heen kijken. 
Platteland is als begrip geladen 
met tal van subbetekenissen, die 

verschillen per tijd en plaats, per 
cultuur en zelfs per persoon. Zo 
heeft het platteland in de moderne 
tijd positief-romantische 
connotaties, iets dat de laatste 
jaren alleen maar toeneemt. Zo 
schrijft Petra Possel veel over haar 
vertrek vanuit de Randstad naar 
het (Friese) platteland. Het platte-
land is voor haar het gebied ‘waar 
de geest nog vrij kan waaien’. 
Of denk aan een term als rural 
escape. 

Met verdergaande globalisering, 
geholpen door klimaatveran-
dering, de druk op stedelijke 
gebieden alsook COVID-19, neemt 
de waardering voor (lokale) 
authenticiteit, groene, vrije 
ruimtes en aanverwante zaken 

toe. Zaken die men gewoonlijk 
met het platteland associeert. 
Deze herwaardering van het 
platteland biedt een museum als 
het MOW kansen. Het spelen met 
vooroordelen (achtergebleven 
gebied) en verwachtingen 
(Arcadië) over ‘het platteland’ kan 
bovendien spannende 
tentoonstellingen opleveren. 
Het museum gaat niet alleen 
reflecteren op de cultuur van het 
(nabije) platteland in het verre en 
dichtbije verleden, maar wil 
onderdeel zijn van diens 
toekomst. Kunst speelt hierbij een 
belangrijke rol. Kunst laat ons 
immers dromen van mogelijke 
toekomsten. Het museum wil zich 
zo bewegen op de snijvlakken van 
geschiedenis en toekomst, erfgoed 

ARTIST RESIDENCE IN HET MOW

AB POSTMA, BISSCHOPSWEG VRIESCHELOO 2010, COLLECTIE HET MOW
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en kunst. (Overigens wil ik 
hiermee niet zeggen dat kunst per 
definitie modern is of dat erfgoed 
geen inzichten voor de toekomst 
bergt). 

Als museale focus is het platte-
land, gecombineerd met kunst en 
storytelling, vrij uniek in het 
Noorden om niet te zeggen 
Nederland. Naast agrarische 
musea tref je wel plattelands-
musea, maar veelal als een 
oudheidkamer of openlucht-
museum. Dit maakt het MOW 
enig in zijn soort.
Als wereldwijd thema heeft ‘het 
platteland’ universele aanspre-
kingskracht. Juist door hier en 
elders te vergelijken, vallen 

bijzonderheden op, en kan het 
museum nieuwe perspectieven 
aanreiken aan de eigen bezoekers. 
Samenhangende kwesties zoals 
globalisering en duurzaamheid 
zijn bovendien belangrijk thema’s 
voor jongere doelgroepen.

Nieuwe richting, nieuw 
museum?
In dit betekenisveld wil het MOW 
zich bewegen. Betekent dit dan 
dat het MOW in een compleet 
nieuw museum verandert? Eerder 
wil het museum zich met de 
nieuwe horizon(ten) verder 
ontwikkelen op de in 2010 
ingeslagen weg. 
Het MOW blijft een program-
merend museum, dat zowel 

binnen als buiten het eigen pand 
acteert, samen met partners en 
diverse doelgroepen. In het 
beleidsplan van 2014 stond het als 
volgt: ‘Het MOW is een culturele 
speler die zijn eigen identiteit, zijn 
eigen inhoud, in steeds nieuwe 
manieren vormgeeft. Het museum 
is programmeur van museale 
belevenissen en regisseur van 
culturele gebeurtenissen’. 

De vraag ‘Wat is het platteland?’, is 
zo steeds een opnieuw te 
beantwoorden vraag. Het museum 
stelt zich hierbij niet op als de 
klassieke alwetende verteller, 
maar toont meerdere perspec-
tieven en laat ruimte voor inbreng 
van publieksgroepen. Dit laatste 
wil het MOW in de komende vier 
jaar nog sterker inzetten. Het 
instellen van een kinderbestuur 
(einde 2020) is hier een belangrijk 
voorbeeld. Het geeft kinderen 
invloed op het reilen en zeilen van 
het hele museum. Op de planning 
staan ook ontwerpen voor 
publieksbijdragen aan ‘de collectie 
van de toekomst’ en dergelijke. 

Met de nieuwe focus krijgt de 
collectie een betere samenhang en 
is die gemakkelijker te beschrijven 
en te presenteren. Zo kan 
bijvoorbeeld een outsider als 
Lodewijk Bruckman terecht in een 
deelcollectie ‘het platteland als 

artistieke buitenplaats of 
kunstenaarstoevluchtsoord’. 
Een andere belangrijke lijn, voor 
een deel al ingezet, is de connectie 
met de eigen landelijke omgeving. 
Het MOW wil meer naar buiten, 
en binnen en buiten sterker 
verbinden. Hier speelt zowel het 
romantische landschap van 
Westerwolde als de rationele 
belijning van Oldambt een rol. Het 
museum wil het eigen buiten-
terrein sterker ontwikkelen en 
droomt van een bijzondere artist 
in residence plek, met – niet 
verrassend- het platteland als 
centrale focus. 

Tot slot is het MOW zich als 
plattelandsmuseum ervan bewust 
een rol te spelen in het versterken 
van de eigen leefomgeving, zowel 
als werk-, inspiratie- als 
ontmoetingsplek. Ook hier ligt op 
meerdere manieren een 
ontwikkellijn. 

Meer weten?
Het MOW heeft erg veel zin in de 
komende periode en ziet tal van 
expositie- en samenwerkings-
mogelijkheden met andere musea 
in Groningen én daarbuiten. 
Wil je meer lezen? Het beleidsplan 
WEIDS, helaas nog zonder beeld, 
tref je hier. Liever een gesprek 
aangaan? Mail met obbyveenstra@
hetmow.nl. 

IN HET MOW

https://www.dropbox.com/s/45mnvrbejz79a8p/2106%20WEIDS%2C%20naar%20een%20zelfbewust%20plattelandsmuseum.pdf?dl=0
mailto:obbyveenstra%40hetmow.nl?subject=
mailto:obbyveenstra%40hetmow.nl?subject=


Klooster en Kloosterenclave
Naast de geschiedenis van het 
gebouw en zijn bewoners en die 
van het middeleeuwse klooster-
leven in zijn algemeenheid vormt 
ook de geschiedenis van de land-
schappelijke omgeving een be-

langrijke factor. Het is bij uitstek 
een voorbeeld van het menselijk 
ingrijpen in een landschappelijke 
omgeving. De middeleeuwse 
Kruisheren kozen voor hun 
klooster een locatie op zandgrond 
bij een rivier en pasten de omge-

ving aan hun levensbehoeften 
aan, zoals het verbouwen van 
gewassen en het houden van vee. 
De ontwikkeling van de natuurlij-
ke omgeving van het klooster, 
zowel door de eerste kloosterlin-
gen als daarna, voorziet in een 
behoefte van de hedendaagse 
bezoeker aan kennis over en 
verblijf in natuur en landschap. 
Bij de aanblik van het middel-
eeuwse gebouw en de landschap-
pelijke omgeving begint de ge-
schiedenis in feite al te leven. 

Door zowel landschap als gebouw 
het verhaal van het middeleeuwse 
klooster te laten vertellen, wordt 
het een zeer aantrekkelijke cul-
tuur-toeristische trekpleister. Een 
van de beleidsvoornemens van 
Museum Klooster Ter Apel is om 
het verhaal en de geschiedenis 
van de hele kloosterenclave zowel 
fysiek als virtueel weer zichtbaar 
te maken.

Landschapsvisie en Masterplan
Begin 2016 is er een samenwer-
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Museum Klooster Ter Apel beheert een van de weinige nog zo goed als 
compleet bewaard gebleven middeleeuwse plattelandskloosters van 
Noordwest-Europa. Ondanks de verschillende verbouwingen die in de 
loop van de eeuwen hebben plaatsgevonden, geeft het museum nog 
steeds een heel realistisch beeld van een middeleeuws 
plattelandsklooster. Het gebouw vormt daarmee uniek historisch erfgoed.

Revitalisering Museum Klooster Ter Apel
Door Margriet van Klinken
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kingsproject gestart van Staats-
bosbeheer, gemeente Vlagtwedde, 
Museum Klooster Ter Apel en de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. In samenwerking met 
alle belanghebbenden in het 
gebied is een gemeenschappelijk 
gedragen landschapsvisie ontwik-
keld die als leidraad dient voor 
uitvoeringsprogramma’s. Voor-
beelden zijn de reconstructie van 
het wandelbos, het opwaarderen 
van de routes en parkeervoorzie-
ningen, de toekomst van de lanen 
en de zichtbaarheid van de Ruiten 
Aa. Het gaat om een revitalisering 
van de nabije omgeving van het 
klooster met onder andere het 
doel meer bezoekers te trekken en 
ook langer vast te houden. De 
visie moet leiden tot nieuwe 
samenwerkingsvormen om Muse-
um Klooster Ter Apel meer op de 
directe omgeving te laten aanslui-
ten. Een betere samenhang tussen 
het klooster en omgeving maakt 
het gebied aantrekkelijker en 
fungeert als economisch vliegwiel 
voor een nog groter gebied, waar-
bij cultuurhistorie de basis zal zijn.

In september 2019 is de Land-
schapsvisie voor de omgeving van 
het Klooster in Ter Apel feestelijk 
afgerond en gepresenteerd. In 
navolging daarop werd eind 2019 
de Stichting Herinrichting Kloos-
terenclave Ter Apel opgericht, die 

belast werd met de uitvoering van 
de Landschapsvisie, het formule-
ren van een strategie hiervoor en 
het bedenken van projecten 
alsmede het zoeken naar de 
daarvoor benodigde financiële 
middelen. Dit resulteerde in 
september 2021 in het Masterplan 
met de volgende deelprojecten: 
Wandelbos in oude glorie, Herin-
richting Kerngebied Kloosteren-
clave Ter Apel, Terugbrengen 
element water in de Kloosteren-
clave, Tijdsmarkeringen in de 
ruimte (een beeldende kunst-
project) en Educatie als toegevoeg-
de waarde.
Momenteel worden de financiële 
middelen gezocht om de plannen 
uit te voeren. Voor meer 
informatie: download het 
masterplan Kloosterenclave Ter 
Apel

Virtuele Kloosterenclave
Om de voormalige kloosterenclave 
virtueel weer zichtbaar te maken 
heeft Museum Klooster Ter Apel 
in de periode van 1 november 2019 
tot en met 31 december 2020 een 
project met innovatieve media en 
bezoekersprogramma ontwikkeld. 
De kloosterenclave zoals deze vijf 
eeuwen geleden eruit zag is 
volledig in Virtual Reality 
teruggebouwd en vervolgens 
gebruikt als decor voor verhalen 
die worden verteld door personen 

uit die tijd die weer tot leven zijn 
gebracht. Zo zie je een pelgrim, 
Kruisheren en middeleeuwse 
bewoners van de streek 
Westerwolde. Het programma 
bestaat uit verschillende onder-
delen die te beleven zijn in 
Museum Klooster Ter Apel: een 
educatieve speelfilm, drie VR 
filmpjes, een educatieve VR Game, 
een Virtueel venster en een 
Augmented Reality-app Route die 
je kan wandelen in de 
kloosterenclave.

Plaats 
Projectnaam

DAG-MAAND-JAARDAG-MAAND-JAARDAG-MAAND-JAAR

omslag instructie:

Wanneer je een beeld hebt, gebruik dan 
deze omslag.

Wanneer je dat niet hebt: gebruik de 
omslag met de zwarte kop en de zwarte 
lijn.

De titel om de omslag kan je naar beneden 
of naar boven plaatsen, afhangkelijk van de 
foto die er achter staat.

september-2021

Masterplan 
Kloosterenclave 

Ter Apel

AUGMENTED REALITY-APP ROUTE

https://kloosterenclaveterapel.nl/wp-content/uploads/2021/11/20210909_21095_LAOS_TerApel_Masterplan_Normaal.pdf
https://kloosterenclaveterapel.nl/wp-content/uploads/2021/11/20210909_21095_LAOS_TerApel_Masterplan_Normaal.pdf
https://kloosterenclaveterapel.nl/wp-content/uploads/2021/11/20210909_21095_LAOS_TerApel_Masterplan_Normaal.pdf
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Educatieve speelfilm
De educatieve speelfilm duurt 
ongeveer 25 minuten. De film gaat 
over een gezin dat in Westerwolde 
op vakantie is en het klooster in 
Ter Apel bezoekt. Zoon Koen heeft 
een VR bril waarop hij de VR game 
speelt die je ook echt in het muse-
um kunt spelen. Wanneer de 
kinderen ’s nachts hun tent uit-
sluipen, komen ze in een tijdlus 
terecht die ze terugbrengt naar het 
begin van de 16e eeuw. De kinde-
ren ontmoeten leeftijdgenoten van 
vijf eeuwen geleden als ook de 
Kruisheren en weten 
ternauwernood te ontsnappen aan 
een hen achtervolgende pelgrim. 
In de film zijn inhoudelijk verbin-

dingen naar de andere verhalen in 
de VR game, de drie VR films en 
de opdrachten in de educatieve 
game.

Educatieve VR game
In de game doorloop je zeven 
levels die je telkens op een andere 
plaats brengen bij het Klooster. 
Doel van de game is de pelgrim te 
helpen bij het vinden van zijn 
pelgrimshoorn. Aan het eind van 
ieder level krijg je een vraag met 
meerdere antwoorden die je, door 
met de virtuele handen op 
knoppen te drukken, kunt geven. 
Geef je een verkeerd antwoord, 
dan zak je in het moeras. Maar 
zijn alle antwoorden goed en 
wordt de game uitgespeeld, stijg je 
op naar de hemel!

Drie VR filmpjes
In de verschillende filmpjes 
komen vier personen tot leven. 
Met een VR bril op kan je ze 
ontmoeten: 
Elly Tho Lellens vertelt over de 
geschiedenis van de familie 
Addinga in Westerwolde en de 
verhouding van haar familie tot 
het Klooster in Ter Apel;
Meindert Sebes is pelgrim en 
vertelt een vreemd verhaal over de 
aanleiding van zijn pelgrimage en 
over het feit dat hij zijn pelgrims-
hoorn is kwijtgeraakt. Hij is 
daarom teruggekeerd naar het 

klooster om zijn pelgrimshoorn te 
zoeken. 
Derck Hardenberch en Adrianus 
van Frenswegen. Je bent getuige 
van een ontmoeting tussen de 
prior van het Kruisherenklooster 
(Derck Hardenberch) en de Abt 
van een naburig Augustijner 
Klooster Van Frenswegen 
(Adrianus). Zij zitten bij een 
knapperend haardvuur en spreken 
over Moderne Devotie en de 
aankomende Reformatie.

Virtueel venster
Op de zolder is achter een groot 
raam een uitzicht geprojecteerd 
vanuit het Conventgebouw 
(klooster) in de virtuele wereld. Je 
ziet onder andere het bak- en 
brouwhuis en het poortgebouw.

Augmented Reality-app Route. 
Wandeling over de 
kloosterenclave (buiten)
Door middel van de AR app kan je 
buiten in de enclave een 
wandeling maken, waarbij je met 
gebruik van smartphone of tablet, 
naar het verleden kan kijken. De 
route duurt ongeveer 40 minuten 
en leidt naar een aantal ‘points of 
interest’. Aangekomen op de plek 
waar je in het verleden kunt 
kijken, komt een ‘knop’ in beeld 
waarmee de VR wordt geactiveerd. 
Vanaf dat punt kan je om je heen 
kijken en zie je bijvoorbeeld 

staand voor het kloostergebouw 
hoe deze aan de onderkant gelijk 
is gebleven maar in het verleden 
ook een bovenverdieping had en 
een keukengebouw. De route is te 
downloaden in de App stores van 
Android en Apple: App Klooster 
Ter Apel.

Voor meer informatie over het 
project zie de ondergaande link 
naar de speciale webpagina:
https://www.kloosterterapel.nl/
nl/expositie-virtualreality

Het project is mogelijk gemaakt 
door de volgende fondsen: 
Rabobank Zuid en Oost 
Groningen, Mondriaanfonds, 
Stichting J.B. Scholtenfonds & H.S. 
Kammingafonds, VSB fonds, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Stichting 

VIRTUEEL VENSTER

EDUCATIEVE VR GAME

https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-virtualreality
https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-virtualreality
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Gebroeders Hessefonds, Provincie 
Groningen en Emmaplein 
Foundation. 

Het educatieve team van Museum 
Klooster Ter Apel heeft voor het 
basisonderwijs een speciaal 
programma ontwikkeld rondom 
het VR programma voor schooljaar 
2021-2022, waar veel scholen uit 
de provincie Groningen al gebruik 
van hebben gemaakt en een groot 
deel zich voor heeft aangemeld. 

Herinrichting Conventgebouw 
(kloostercomplex)
Parallel aan de plannen voor de 
kloosterenclave is Museum 
Klooster Ter Apel ook bezig met 

plannen voor een herinrichting en 
interne verbouwing van het 
conventgebouw. 
De huidige publieksingang wordt 
als klein en donker ervaren en is 
niet geschikt om groepen te 
ontvangen. Het gebeurt geregeld 
dat bezoekers de deur 
voorbijlopen. Aan de noordzijde 
van het gebouw, is een meer 
geschikte ingang voorhanden, die 
echter niet als zodanig wordt 
gebruikt. Deze ingang heeft wat 
meer grandeur en er is meer 
ruimte voor een volwaardige 
ontvangst. In de huidige Galerie I 
is er voldoende ruimte voor de 
winkel en de horecafunctie. De 
bezoeker komt dan binnen via de 

nieuwe zijvleugel, die in 2000 
door architectenbureau Exner is 
ontworpen. Dit geeft een 
verbeterde toegankelijkheid voor 
groepen en voor mindervaliden, 
zowel voor het museumbezoek, als 
de winkel en de horeca. Ook qua 
logistiek is het handiger in 
verband met de locatie van de 
toiletten en de toegang tot de lift. 
Een transparantere winkel en 
horeca genereert meer inkomsten. 
Een ‘open’ café, dat ook vrij 
toegankelijk is voor niet-
museumbezoekers en dat dus 
makkelijker te verhuren is buiten 
openingstijden om, voor 
vergaderingen, symposia en 
bedrijfsevenementen. Daarnaast is 
het voor de museumorganisatie 
dan makkelijker te bemensen met 
vrijwilligers en medewerkers. Ook 
ontstaat er een betere aansluiting 
op het wandelbos, dat volgens het 
Masterplan zal worden vernieuwd.
In samenwerking met Adema 
architecten worden momenteel de 
mogelijkheden onderzocht voor 
een reversibel ontwerp van: een 
nieuw entree, receptie, winkel, 
koffiecorner in Galerie I; het 
toegankelijk maken van Refter, 
sub-prior kamer en bierkelder; het 
kantoor verplaatsen; 
bouwkundige aanpassingen om 
weer een doorloop op de boven-
verdieping te krijgen en een 
eventuele realisatie van het 

voormalige Lavatorium. Deze 
plannen verkeren nog in de 
onderzoeksfase en worden met 
alle belanghebbenden afgestemd.

Bouwhistorisch onderzoek.
Voorafgaand aan de plannen voor 
herinrichting was een gedegen 
bouwhistorisch onderzoek naar 
het Conventgebouw noodzakelijk. 
Museum Klooster Ter Apel gaf Jim 
Klingers van Klingers 
Bouwhistorie & Restauratie en 
Hans Ladrak van Battjes & Ladrak 
de opdracht. Het onderzoek vond 
plaats in de periode augustus 
2019-november 2021 en viel samen 
met het Virtual reality project om 
het middeleeuwse klooster in 
virtual reality na te maken. Voor 
deze animatie was een getrouwe 
reconstructie van het klooster 
gewenst, waaruit een inspirerende 
uitwisseling van ideeën naar 
voren kwam. 
Het onderzoek resulteerde in het 
rapport: Nieuw licht op het ‘Huis 
van het Nieuwe Licht’, een 
Bouwhisto-rische opname 
Kruisherenklooster Ter Apel in 
2021. Het werd een diepgaande 
biografie van het gebouw met veel 
nieuwe inzichten. Al snel bleek 
dat er zo veel geïnteresseerden 
waren voor het rapport, dat 
Museum Klooster Ter Apel heeft 
besloten het in boekvorm uit te 
geven.



Al bijna vijftig jaar lang zijn de 
theatervoorstellingen van WAARK 
te zien in vele theaters en 
buurthuizen in Stad en Ommeland. 
Het begon in 1973, op initiatief van 
directeur Ton Post van de 
Stadsschouwburg Groningen, met 
volledige steun van toenmalig 
wethouder Max van den Berg. 

Acteerwerk van hoge kwaliteit
Het eerste stuk dat werd gepresen-
teerd was geschreven door Simon 
van Wattum, schrijver en dichter 
in het Gronings, tevens betrokken 
hoofdredacteur van de Winschoter 
Courant/Oost-Groninger Dagblad. 
De dertien scènes in zijn stuk gaf 
hij de titel: Boerenzoad dut ’t altied 
en hij vond dat deze tekst ook als 
aandachtstrekker op de schouw-
burg moest worden aangebracht. 
Daar dachten zelfs zijn eigen 
redacteuren anders over en uitein-
delijk werd de titel van het stuk de 
titel van de eerste scène: WAARK. 
Het werd ook de naam van het 
Groningstalige theatergezelschap, 
dat sinds 1981 als zelfstandige 
stichting opereert. Met een sterk 
professionele inslag en aanpak. 
Uitvoeringen met acteerwerk van 
hoge kwaliteit: dat kenmerkt het 
gezelschap. 

Janneke Geertsema als ‘tanne Agga’, 
die met brood langs de deuren ging 
vanuit Muntendam, ze bezorgde in 
Tussenklappen tot aan Zuidbroek. 

Na de eersteling WAARK volgden 
in het Gronings vertaalde stukken 
van Bertold Brecht, die dan Moeke 
Keroazie, De Krietkring of het Goie 
wicht van de Veurstad heetten. Als 
een eerbetoon aan de regisseur van 
het eerste uur, Annemarie Prins, 
gaf het bestuur van WAARK haar 
in 2019 de ruimte om de 
voorstelling Bevings te maken, over 
het aardgasdrama in onze 
provincie.

Mien tanne Agga
Een van de twee voorstellingen 
van WAARK die in 2022 in premiè-
re gaat is de (kleine-zaal) voorstel-
ling Mien tanne Agga. Deze voor-
stelling gaat over de bijzondere 
tante van actrice Janneke Geertse-
ma, een tante die onder meer haar 
hele leven Mickey Mouse poppen 
breide voor al haar neven en 
nichten en aanverwante artikelen. 
Tante Gerarda (Agga) Geertsema 
speelde een belangrijke rol in de 
bakkersfamilie in het naoorlogse 
Muntendam, waar Janneke Geert-
sema opgroeide. Toen Janneke in 
1948 werd geboren, was haar tante 
Agga 41 jaar oud. Agga werd als 
minderbegaafd beschouwd: ze 
moest achterin de klas zitten en 
werd uiteindelijk van school 
gehaald omdat ze niet tegen de 
rook van de kolenkachel kon. Ze 
ging vervolgens brood bezorgen in 
Tussenklappen, tot aan Zuidbroek. 

9

Theatergroep WAARK in 
2022: van Mickey Mouse 
tot het rampjaar 1672
Door: Luchiena Lanjouw / Foto: Henk Veenstra 
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Al 30 jaar een plan
Janneke Geertsema is een van de 
vaste spelers van WAARK. Sinds 
de start van het gezelschap in 1973 
was ze te zien in zo’n twintig 
producties en heeft ze - niet alleen 
binnen WAARK - een indruk-
wekkend CV opgebouwd. Al ruim 
dertig jaar heeft ze het plan – 
samen met regisseur Harm-Ydo 
Hilberdink – om een theatrale 
verbeelding te maken van haar 
jeugdjaren in Oost-Groningen. 
Deze plannen worden nu eindelijk 

gerealiseerd. Jan Veldman, die 
voor WAARK ook de teksten 
schreef van Haardloper Huzengoa 
en De Menalda vetes, schreef een 
prachtige monoloog. 
Het heeft dus even geduurd, maar 
dan heb je ook wat. “Soms moet 
een plan rijpen als een goede 
wijn. Het is nu de perfecte tijd 
voor persoonlijke verhalen waarin 
gewone mensen bijzonder mogen 
zijn!”, aldus regisseur Harm-Ydo 
Hilberdink.

Tijdsbeeld
In de monoloog krijgen we door de 
ogen van Agga een tijdsbeeld 
gepresenteerd waarin onder 
andere de oorlog en de 
Jodenvervolging hun schaduwen 
vooruitwerpen. En we zien de tijd 
van de wederopbouw. In het 

Amerika van de jaren dertig 
ontwerpt de Plattduutser Ubbe 
Iwerks als partner van Walt 
Disney de cartoonfiguur Mickey 
Mouse. Tante Agga ziet in 1937 
voor het eerst een afbeelding 
ervan in het blad Vrouwenleven en 
begint te breien om vervolgens 
nooit meer op te houden... Tante 
Agga ziet alles gebeuren, blijft 
zichzelf en zo wordt ze voor 
Janneke de personificatie van een 
verloren gegane tijd.
Als geen ander weet schrijver Jan 
Veldman de juiste, beeldende toon 
te treffen. In het harde en 
prachtige Gronings van Munten-
dam zet hij een tijdsbeeld neer dat 
gaat leven. Tante Agga maakt 
vanzelfsprekend deel uit van dat 
taaldecor en we voelen de band 
tussen tante en nicht Geertsema.

Mickey Mouse breien
In 1937 verscheen een patroon 
voor een gebreide Mickey Mouse-
pop in het blad Vrouwenleven (en 
op 2 december 1938 ook in het 
blad Margriet). Tante Agga breide 
heel veel Mickey Mouse-poppen, 
maar de meeste zijn in de loop der 
jaren helaas verloren gegaan. Na 
een oproep van WAARK zijn er nu 
alweer verscheidene enthousias-
telingen aan het breien geslagen. 
De gebreide poppen vormen 
straks onderdeel van de voorstel-
ling. Voor de mensen bij wie het 

nu ook gaat kriebelen: het patroon 
staat op de website van WAARK 
(www.waark.nl) en is ook op te 
vragen via info@waark.nl. 

Staait n bisschop veur Stad
In 2022 ligt het beruchte rampjaar 
1672 – het volk was redeloos, 
reddeloos en de notabelen 
radeloos – alweer 350 jaar achter 
ons. Daar wordt op allerlei 
plaatsen extra aandacht aan 
gegeven. Ook theatergroep 
WAARK sluit zich helemaal aan 
bij de festiviteiten van 2022 met 
haar theaterproductie Staait n 
bisschop veur Stad. Theatermaker 
Just Vink, bekend van Theater te 
Water, heeft het stuk geschreven 
en zal ook de regie voor zijn 
rekening nemen. Just heeft als 
schrijver het vizier gericht op een 
aantal ‘Ommelaanders’. Via hen 
maken we het grote verhaal van 
het beleg van Groningen, de 
militaire strategieën, spionage en 
de godsdienstige strijd op een 
enerverende manier mee. Een 
theatervoorstelling vol 
geschiedenis, intriges en humor. 
Maar liefst 70 personen gaven na 
een oproep van WAARK aan 
dolgraag te willen spelen in dit 
nieuwe stuk. Via de website van 
WAARK en de socialmedia-
kanalen wordt het laatste nieuws 
regelmatig gedeeld. Houd deze 
daarom in de gaten!

Illustraties van de bekende kunstenaar Karl Pelgrom

https://www.waark.nl
mailto:info%40waark.nl?subject=
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36 calorieën van de 36e laan  
Knappertjes zijn een variant op de 
– ook typisch Groninger – 
hardbroden. Ze waren vanwege de 
lange houdbaarheid vooral 
populair bij schippers en 
arbeiders. De lekkernij werd in 
1933 ontwikkeld door bakker 

Wieringa uit Wildervank. Daar 
worden ze,  op de hoek 
Raadhuisstraat - 36e Laan, 
tegenwoordig nog steeds 
gebakken.
Knappertjes danken hun naam 
aan het tikkend geluid dat ze 
maken tijdens het afkoelen. Dat is 

ook nogmaals te horen wanneer je 
een hap van de cracker neemt. 
Maar helaas ook wanneer je er in 
de boodschappentas per ongeluk 
iets zwaars opgooit.

Wieringa
Bakkerij Wieringa, opgericht in 
1914 en nog steeds in de familie, 
was door de opkomst van 
industriële bakkerijen eind jaren 
zestig gedwongen het assortiment 
te versmallen. De kokoskransen, 
gevulde koeken, kruidkoek- en 
cakesoorten werden daarom – bij 
wijze van spreken – overboord 
gezet. Vanaf 1976 legt het bedrijf 
zich toe op enkel de productie van 
zoete hardbroden en knappertjes.  
Van de laatste verlaten jaarlijks 
meer dan 5 miljoen stuks de 
ovens.

Bewuste eters
Uiteraard bestaat de doelgroep 
niet meer uit schippers en 
landarbeiders. Daaraan is geen 
droog brood meer te verdienen. 
Knappertjes vinden vooral aftrek 
bij bewuste eters. Ze bevatten 
maar 36 calorieën en de afzet 
stijgt dan ook traditiegetrouw in 
januari, wanneer veel mensen na 
de feestdagen zorgelijk naar de 
weegschaal kijken. Ook is de 
toenemende waardering voor 
‘slow food’ en ambachtelijke 
streekproducten van invloed op 

de populariteit. De receptuur 
bestaat al sinds 1933 uit dezelfde 
ingrediënten: bloem, water, gist en 
zout – zonder verdere 
toevoegingen.

Levend Erfgoed in Groningen
Het verhaal over de knappertjes is 
ook te lezen op de Levend Erfgoed 
Groningen website. Levend 
Erfgoed Groningen deelt verhalen 
over tradities en gewoonten in 
Groningen: het immaterieel 
erfgoed. De website is sinds 28 
augustus 2015 (Groningens 
Ontzet) in de lucht en een 
initiatief van Centrum Groninger 
Taal & Cultuur (CGTC) in 
samenwerking met de Verhalen 
van Groningen.

Levend Erfgoed Groningen: 
Knappertjes
Door: Martin Hillenga / Levend Erfgoed Groningen

Het is januari, het begin van een nieuw jaar en traditioneel het moment 
voor goede voornemens. Vaak wordt er zorgelijk gekeken naar de 
weegschaal, omdat de feestdagen nét iets te gezellig waren. Hoog tijd 
om meer te gaan sporten of met frisse moed te beginnen aan een nieuw 
dieet. Voor de bewuste eters is er in Groningen een broodachtig lekkernij 
verkrijgbaar die prima past binnen een caloriearme eetwijze: knappertjes. 

https://www.levenderfgoedgroningen.nl/
https://www.levenderfgoedgroningen.nl/
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Goed nieuws! Vanaf 26 januari mogen de 
musea - weliswaar met beperkingen - weer 
open! Met mondkapje en 
coronatoegangsbewijs zijn de Groninger 
musea weer te bezoeken. Raadpleeg de 
websites om te weten te komen of de 
activiteiten doorgaan, of dat er een digitaal 
alternatief wordt geboden.

‘De geheimen van de bodem:’ 
drie publiekslezingen over archeologie  
Komende tijd kunt u weer genieten van pu-
bliekslezingen over uiteenlopende archeologi-
sche onderwerpen op verschillende locaties in 
de provincie Groningen. De lezingen worden 
georganiseerd door het Noordelijk Archeolo-
gisch Depot, Museum Wierdenland en het 
Veenkoloniaal Museum, in samenwerking met 
Erfgoedpartners en Biblionet Groningen.. 

Lezing door archeoloog Cuno Koopstra
‘Een sloot aan vondsten. De nieuwste archeo-
logische ontdekkingen bij Adorp’ 
27 januari, aanvang 20:00 uur 
Live streaming via Facebook
De aanleg van een fietspad naast een sloot, die 
tussen Adorp en Sauwerd dwars door een 
wierde loopt, was aanleiding voor een archeo-
logisch onderzoek. Dit leverde in de zomer van 
2021 een onverwachte stroom aan vondsten op, 
waaronder opvallend veel gebruiksvoorwerpen 
die iets vertellen over het dagelijks leven op de 
wierde. Denk aan tientallen Romeinse mantel-
spelden (fibula’s) die wijzen op contact met het 
Romeinse Rijk en aardewerk uit de periode 
200 voor Christus – 200 na Christus. Na die 
tijd is de wierde opmerkelijk genoeg verlaten 
en het is nog onduidelijk waarom.

Beeld: Anton Tiktak, Arte del Norte

De opgraving is nog niet afgerond. Wat zal er 
nog meer uit de grond tevoorschijn komen? 
Cuno Koopstra vertelt over de vondsten, 
waarvan een selectie te zien in Museum 
Wierdenland in Ezinge zodra deze weer geo-
pend is voor het publiek. Men hoeft zich niet 
aan te melden, de lezing in Museum Wierden-
land is vanaf 20:00 uur live te volgen via 
facebook.com/groningsebibliotheken. 
De toegang is gratis.
Na afloop komt de opname van de lezing ook 
via YouTube beschikbaar. Zodra deze online 
staat volgt een aankondiging in Erfgoedloper, 
de nieuwsbrief van Erfgoedpartners en CGTC. 
Deze is te vinden op https://erfgoedpartners.
nl/publicaties/erfgoedloper/.

Of de volgende twee lezingen op locatie kunnen 
plaatsvinden is nu nog niet bekend. Ook daar-
over meer informatie in Erfgoedloper en op de 
website van Erfgoedpartners https://erfgoed-
partners.nl/activiteiten
Daar vindt u ook informatie of u zich voor de 
lezingen moet aanmelden. De toegang tot alle 
lezingen is gratis.

Lezing door archeoloog Merel Spithoven
Hollandse Zuinigheid; gebruikssporenanalyse 
op de kleine benen spitsen met weerhaken uit 
mesolithisch Doggerland
16 februari, aanvang 19:30 uur
Veenkoloniaal Museum
In deze lezing zal Merel Spithoven de nieuwste 
onderzoeksbevindingen over de mesolithische 
kleine (<88,5mm) benen spitsen uit de Noord-
zee bespreken. Deze spitsen worden gevonden 
door verzamelaars op de stranden van 
Zuid-Holland. Gebruikssporenanalyse in 
combinatie met een boogschietexperiment 
leidde tot interessante resultaten. Al deze 
spitsen bleken zeer intensief gebruikte 
(curated) wapenpunten te zijn. Er zijn sporen 
aanwezig van onder andere binding, bindings-
materiaal, impact en reparaties. Het ziet er dus 
naar uit dat hergebruik toen al aan de orde was.

Op locatie met publiek
• Ivm coronamaatregelenen is er op locatie een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
• Reserveren is verplicht voor bezoek op locatie
• De toegang is gratis.
• Wie heeft gereserveerd ontvangt één week 

voor de lezing bericht via het mailadres 
waarmee de reservering is gedaan

• Deze maatregelen gelden ook voor de lezing 
van 2 maart.

Lezing door archeoloog Rachel Schats
Middeleeuwse malaria in Nederland. 
Nieuw onderzoek naar een oude ziekte
2 maart, aanvang 20:00 uur
Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis
Malaria wordt veelal gezien als een tropische 
ziekte, maar ook in Nederland veroorzaakte 

Tentoonstellingen en activiteiten

https://facebook.com/groningsebibliotheken
https://erfgoedpartners.nl/publicaties/erfgoedloper/
https://erfgoedpartners.nl/publicaties/erfgoedloper/
https://erfgoedpartners.nl/activiteiten/ 
https://erfgoedpartners.nl/activiteiten/ 
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deze infectie tot 1950 grote gezondheids-pro-
blemen. Helaas is er nog weinig bekend over 
deze ziekte in de Middeleeuwen, waardoor we 
mogelijk een verkeerd beeld hebben van ziekte 
en gezondheid in deze periode. In deze lezing 
gaat universitair docent dr. Rachel Schats 
(Universiteit Leiden) in op hoe we malaria in 
het verleden kunnen bestuderen en zullen de 
eerste resultaten worden gepresenteerd. Dit 
mede aan de hand van Groningse vondsten.
Aanmelden en praktische informatie
Inloop: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur
Op locatie met publiek
erfgoedpartners.podiumnederland.nl/

Concert: Charivari Trio 
13 februari, 16:00-17:00 uur
Museum De Buitenplaats, Eelde
Het Charivari trio zingt en speelt op viool, 
accordeon en contrabas muziek uit Roemenië 
tot Venezuela. Eigenzinnige bewerkingen van 
authentieke Zuid-Amerikaanse en Oost-Euro-
pese volksmuziek worden afgewisseld met 
eigen composities, Cubaanse begrafenisdansen 
worden vermengd met nieuwe Nederlandse 
zigeunermuziek en Roemeense drinkliederen. 
Op het podium dagen de drie muzikanten 
elkaar uit tot virtuoos samenspel en adembe-
nemende improvisaties. Ze rekenen af met de 
grenzen tussen exotische culturen en laten 
hun publiek horen dat het Charivari trio een 
onweerstaanbare mix is van een klassiek 
strijktrio, een jazzorkest en een volksmuziek-
groep.
Tickets: €15,00 inclusief bezoek aan het muse-
um en de tuin. Kaarten zijn aan de deur of 
online te koop: www.museumdebuitenplaats.
nl/agenda/ 

Helaas is de vanwege corona niet mogelijk om 
gebruik te maken van de Vriendenpas of 
Museumjaarkaart voor korting.

Workshop ‘Zeeschilderen’ 
25 februari, 14:00 - 16:00 uur
Veenkoloniaal Museum, Veendam
Onder leiding van een deskundige kun-
nen schilderijen worden gemaakt met de zee 
als thema. Een workshop voor iedereen van 8 
tot 18 jaar. Er kunnen maximaal 8 mensen 
deelnemen.
Meer informatie: www.veenkoloniaalmuseum.
nl/nl/in-het-museum/activiteiten/kinder-
workshop-zeeschilderen

Interactieve tentoonstelling ‘Time will tell’ 
Universiteitsmuseum Groningen
Ontdek aan de hand van verschillende experi-
menten hoe de ‘interne klok’ in jouw hoofd 
werkt. Want waarom duren saaie hoorcolleges 
ontzettend lang, maar lijkt de vakantie zo 
voorbij te vliegen? Maak deel uit van echt 
wetenschappelijk onderzoek én kom erachter 
hoe goed jij tijd ervaart! Vragen als: hoe werkt 
deze ‘interne klok’ van je brein? En waarom is 
het zinvol om hier onderzoek naar te doen? 
worden beantwoord in de tentoonstelling. 
Kom jij je onderdompelen in de wondere 
wereld van tijd? www.rug.nl/museum/exhibi-
tions/2021/time-will-tell

Tentoonstelling ‘Nico Bulder in nieuw 
perspectief, ex-libres, aquarellen en 
olieverfschilderijen’
tot en met 20 maart 
Veenkoloniaal Museum, Veendam
Tot en met 20 maart staat het werk van 

graficus en kunstschilder Nico Bulder in het 
Veenkoloniaal Museum te Veendam centraal. 
Nicolaas J.B. Bulder (1898-1964) volgt op 
26-jarige leeftijd een opleiding aan de 
Academie Minerva te Groningen. Hij krijgt 
onder andere les van F.H. Bach (1865-1965) en 
A.W. Kort (1881-1976). In 1930 wordt hij 
aangesteld als tekenleraar bij Instituut 
Hommes te Sappemeer. 
Gedreven als hij is illustreert Nico Bulder 
naast zijn werk als docent ook talloze boeken. 
Hij krijgt wereldwijde erkenning voor met 
name zijn houtsneden en gravures. Zijn werk 
raakt op den duur in de vergetelheid, maar de 
stichting Nico Bulder zet zich in om zijn werk 
onder de aandacht te houden. 

In de tentoonstelling neemt het Veenkoloniaal 
Museum in samenwerking met de Nico Bulder 
Stichting u mee in de wereld van zijn werk. 
Nico Bulder ontplooit zich tijdens zijn leven 
tot een vakkundig schilder waarbij als oprecht 
katholiek ook mystieke en religieuze thema’s 
centraal staan. Ook deze werken komen op 
zaal te hangen. Het plaatst Bulder in nieuw 
perspectief.

https://erfgoedpartners.podiumnederland.nl
https://www.museumdebuitenplaats.nl/agenda/
https://www.museumdebuitenplaats.nl/agenda/
https://www.veenkoloniaalmuseum.nl/nl/in-het-museum/activiteiten/kinderworkshop-zeeschilderen
https://www.veenkoloniaalmuseum.nl/nl/in-het-museum/activiteiten/kinderworkshop-zeeschilderen
https://www.veenkoloniaalmuseum.nl/nl/in-het-museum/activiteiten/kinderworkshop-zeeschilderen
http://www.rug.nl/museum/exhibitions/2021/time-will-tell
http://www.rug.nl/museum/exhibitions/2021/time-will-tell
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Tentoonstelling ‘Kiek! Opgraving in beeld’ 
tot en met 19 juni
Museum Wierdenland, Ezinge 
Museum Wierdenland toont in samenwerking 
met het Groninger Instituut voor Archeologie 
(GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen een 
selectie van de meer dan 500 foto’s die zijn 
gemaakt van de opgraving in de wierde van 
Ezinge (1923-1934) onder leiding van archeo-
loog Albert van Giffen. Een eeuw geleden en 
toch zoveel foto’s: het was toen al duidelijk dat 
er op archeologisch gebied iets bijzonders 
gebeurde in Groningen. Het is overigens niet 
alleen bij foto’s gebleven. Kort geleden heeft de 
Rijksuniversiteit Groningen namelijk een 
filmpje van de opgraving ontdekt. Met het 
tonen van dit bewegend beeld gemaakt rond 
1932 heeft Museum Wierdenland de primeur. 
Er zijn geen andere filmopnames bekend. Het 
is sowieso erg bijzonder dat een opgraving uit 
die tijd op film staat. In deze tentoonstelling 
gaat ook aandacht uit naar archeoloog Piet 

Kooi (1943-2020). Met Kirsten van der Ploeg 
schreef hij het boek ‘Ezinge, ijkpunt in de 
archeologie’, waarin de foto’s van de opgraving 
van Ezinge centraal staan. Kooi maakte de 
foto’s toegankelijk voor een breder publiek. 
Niet alleen door de publicatie van het boek, 
maar ook door de tekeningen die hij maakte bij 
de foto’s waarop hij de verschillende restanten 
van gebouwen in kaart bracht. 

Muzikale route langs street art en graffiti
De tentoonstelling ‘Graffiti in Groningen is 
tot en met 6 februari te bezoeken in het 
Groninger Museum. 
In samenwerking met Noordstaat en SPOT 
heeft het Groninger Museum ook een nieuwe 
multimediale wandel- en fietstocht ontwik-
keld. Deze route gaat langs street art en graffiti 
in de stad Groningen en bevat achtergrondin-
formatie over de kunstenaars. De muziek bij de 
kunst is uitgezocht door Thijs de Vlieger 
(Noisia) en Frank Post (Posij). De tour is gratis 
te downloaden en op ieder gewenst moment en 
op elke plek te starten. 

Meer info: www.groningermuseum.nl/bezoek/
activiteiten/stadswandeling 

In het voorjaar van 2022 zullen op drie plekken 
in de stad Groningen grote murals worden 
gerealiseerd. Het ontwerp van deze street art 
komt tot stand in samenspraak met de bewo-
ners van de wijken waar de kunstwerken 
verschijnen. Exacte data volgen nog, houd 
hiervoor de website en socials van het Gronin-
ger Museum in de gaten.

Online tentoonstelling: Alida Pott
Groninger Museum
Wie de tentoonstelling in het Groninger 
Museum gemist heeft, of opnieuw van de 
kunstwerken van de Ploeg kunstenaar Alida 
Pott wil genieten, kan deze nu ook online 
bezoeken. 
Alida Pott (1888-1931) was een geboren 
Groningse. Haar ouders hadden in de 
Brugstraat een hoedenwinkel. Zij studeerde 
aan de Academie Minerva en de Haagsche 
Tekenacademie. Daarna gaf ze tekenles aan de 
Kweekschool voor Onderwijzeressen. Vanaf 

Opgraving in Ezinge, 1932, foto: Rijksuniversiteit Groningen, 
Groninger Instituut voor Archeologie

https://www.groningermuseum.nl/bezoek/activiteiten/stadswandeling
https://www.groningermuseum.nl/bezoek/activiteiten/stadswandeling
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1918 was zij als een van de eerste kunstenaars 
actief binnen kunstenaarsvereniging De Ploeg, 
waarvoor zij ook het vignet ontwierp. Ze 
vervulde binnen de vereniging bestuurlijke 
taken en was een drijvende kracht achter het 
presentatiebeleid. In 1922 trouwde ze met 
kunstenaar George Martens. Daarna trad ze 
minder naar buiten. Hoewel zij kostwinner 
was, kampte ze ook met gezondheids-
problemen en zorgde ze voor haar twee 
kinderen.
www.virtueelmuseum360.nl/groninger_muse-
um_360/alida_pott/

Online topstuk van de afdeling Bijzondere 
Collecties: De Lutherbijbel
In de nieuwe reeks ‘Humanity Hits’ presen-
teert de Universiteitsbibliotheek Groningen 
topstukken uit haar Bijzondere Collecties door 
middel van korte filmclips. Alle boeken, kaar-
ten en andere objecten in onze Bijzondere 
Collecties zijn te bestuderen en te gebruiken 
voor onderwijs en onderzoek. Via filmclips 
stellen ze een aantal topstukken voor. Om te 
beginnen met: de Lutherbijbel.
Dit boek heeft Maarten Luther zelf in handen 
gehad. Hij schreef er ook in om te reageren op 
de gedrukte tekst. Anderen na hem deden dat 
ook. Het is een uitgave van het Nieuwe Testa-
ment met een Latijnse vertaling door Eras-
mus van Rotterdam. Hij vond de bestaande 
vertaling niet goed genoeg en publiceerde in 
1516 een betere. In 1527 verscheen de vierde 

druk. Hiervan kocht Luther dit exemplaar. 
Luther was het op zijn zachtst gezegd niet eens 
met Erasmus’ vertaling, en liet dat blijken ook. 
Later kwam het boek via Regnerus Praedini-
us in het bezit van de Universiteitsbibliotheek 
Groningen. 

Deze clip vertelt over het ‘geknetter in de 
kantlijn’ van dit boek. Humanity Hits: De 
Lutherbijbel | Universiteitsbibliotheek | Rijks-
universiteit Groningen (rug.nl)
Beeld: Collectie Groningen

https://www.virtueelmuseum360.nl/groninger_museum_360/alida_pott/
https://www.virtueelmuseum360.nl/groninger_museum_360/alida_pott/
https://www.rug.nl/library/news/211213-luther-bible
https://www.rug.nl/library/news/211213-luther-bible
https://www.rug.nl/library/news/211213-luther-bible
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