Erfgoednieuws 02|2022
2 | Bitterzoet Erfgoed
5 | Onder_Druk, in het GRID
6 | De borgen en de West-Indische Compagnie
9 | Voorbeeldzinnen uit historische teksten: een dilemma
11 | Moi Meertmoand!
12 | Tentoonstellingen en activiteiten

1

Lange tijd werd de betrokkenheid van
Groningen met het slavernijverleden
door een grote groep mensen in twijfel
getrokken. Door het algemene publiek,
maar ook binnen culturele instellingen
was er weinig aandacht voor andere
perspectieven op wat gepresenteerd
werd als de ‘gouden’ eeuw. Zeker,

Bitterzoet Erfgoed
Een culturele manifestatie over
het slavernijverleden van Groningen
en de doorwerking op het heden
Interview met Cissy Gressmann / door Annet van der Meer

Nederland was een welvarend land in
de zeventiende eeuw en daaraan
hebben wij prachtige borgen en andere
gebouwen te danken. Maar al dit
moois heeft wel een keerzijde.

HET WEST-INDISCH HUIS AAN DE MUNNEKEHOLM IN GRONINGEN (BULTHUIS, CA. 1786), BEELD: GRONINGER ARCHIEVEN

Hoog gepositioneerde Groningers
zaten in de organisatie van de
‘Groninger’ kamer van de West-Indische Compagnie (WIC). Toen
heette dit: de kamer van Stad en
Lande. Anderen investeerden geld
in de WIC of in de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC).
Zowel de WIC als de VOC dreven
handel in andere continenten. Niet
alleen in de bekende specerijen,
suiker, tabak en koffie. Ook tot
slaaf gemaakte mensen werden
verhandeld. Ze werden naar een
nieuw gebied gebracht en daar te

werk gesteld onder mensonterende
omstandigheden. Pas in 1863, nu
bijna 160 jaar geleden, kwam er een
Nederlands verbod op slavernij.
Daar was de kous nog niet mee af:
ter ‘compensatie’ kregen de ‘eigenaren’ van de tot slaaf gemaakten
niet alleen een geldbedrag voor het
geleden verlies, de tot slaaf gemaakten moesten nog 10 jaar
doorwerken op de plantages.
Bitterzoet Erfgoed
De komende maanden is in de hele
provincie Groningen te zien op

welke manieren Groningers betrokken waren bij de slavernij.
Verschillende Groningse instellingen werken samen binnen de
culturele manifestatie Bitterzoet
Erfgoed. Hedendaagse Groningers
en andere bezoekers kunnen zien
wat er nog is overgebleven van
deze wrange geschiedenis. Door
middel van onder andere, wandelingen, muziek, tentoonstellingen,
theater en lezingen worden verhalen over het slavernijverleden
verteld. Ook komt aan bod hoe dit
verleden nog steeds doorspeelt in

de samenleving nu. Daarbij wordt
steeds de verbinding gezocht met
verschillende Groningse gemeenschappen, vertelt projectcoördinator Bitterzoet Erfgoed Cissy Gressmann. ‘Zo was er jaarlijks al de Keti
Koti viering in Groningen. Mensen
die hier al bij betrokken waren zijn
ook betrokken bij Bitterzoet Erfgoed. Veel komt ook uit mensen
zelf. Ik vind de aandacht voor dit
hoofdstuk uit de geschiedenis erg
belangrijk. Je kunt het verleden
niet uitwissen, maar je kunt er wel
wat van leren.’
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Groninger verhalen
De verhalen van Groningers van
nu zijn erg belangrijk binnen
Bitterzoet Erfgoed. Veel mensen
die nu in Groningen wonen
hebben voorouders die tot slaaf
gemaakt waren, of wortels in de
voormalige Nederlandse koloniën.
Ook mensen waarvan de
voorouders verdienden aan de
slavernij of juist streden voor de
afschaffing hiervan wonen in onze
provincie. ‘Door deze verhalen te
delen kan bewustwording worden
gecreëerd. We leven als
Groningers nu allemaal hier
samen. Door te luisteren naar
elkaars verhalen leer je elkaar

kennen en leer je elkaar begrijpen.
Bovendien leer je over de
geschiedenis van je eigen Stad en
provincie én krijg je inzicht in de
samenleving waarin we nu leven.
Waar komen gebouwen vandaan?
Waarnaar verwijzen bepaalde
straatnamen? Het fijne is: ik leer
zelf ook steeds meer.’ Aldus Cissy
Gressmann.
Groeiend aantal
samenwerkingspartners
Op dit moment werken 40
organisaties mee aan Bitterzoet
Erfgoed, maar het aantal
betrokken instellingen neemt nog
steeds toe. Sommige partijen
Cissy Gressmann is bij Bitterzoet
Erfgoed betrokken als
projectcoördinator. Ze is
afgestudeerd aan de Minerva
Academie voor Popcultuur in
Groningen en is naast spoken
word artiest ook werkzaam
(geweest) als programmamaker
van allerlei culturele instellingen
in Groningen. De geboren
Groningse heeft roots in Curaçao
en Suriname en heeft van huis uit
veel met de koloniale
geschiedenis en slavernij.

Foto: Jaleesa Schiphorst

Hoe ben je bij het project betrokken
geraakt?
‘Ik ben als Praatjesmaker
begonnen in het Groninger
Museum.’ Praatjesmakers gingen
in gesprek met de bezoekers en
stellen vragen als ‘wat zie je’ en
‘waar doet dit je aan denken?’.
Terwijl ze in het museum werkte
stelde Cissy vragen. Ze miste
context bij bepaalde objecten en
kunstwerken. Op den duur heeft
ze gevraagd of er nog vacatures
waren; ze vindt het Groninger
Museum namelijk een hele fijne
werkplek. ‘Vervolgens heb ik met
Faisel Saro en Joost Nussy een

training gegeven in het museum
over diversiteit en inclusie. Door
mijn eerdere werkervaring heb ik
een breed netwerk in Groningen,
ook met verschillende gemeenschappen die binding hebben met
het slavernijverleden. Zo ben ik op
het project terechtgekomen.
Doordat ik plezier heb in verbinden en netwerken, blijft het project
ook groeien; steeds meer
organisaties haken aan.’
Wat hoop je te bereiken met
Bitterzoet Erfgoed?
‘Bewustwording en verbinding.
Een mooi neveneffect van het
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nemen deel door een enkele lezing
of performance aan te bieden.
Anderen organiseren een
maandenlange tentoonstelling.
Al deze organisaties hebben een
verschillende insteek en bieden
verschillende perspectieven. En
vooral: ze zorgen er samen voor
dat het project grootschalig én
maandenlang in stad en provincie
plaatsvindt.
Kernpartners Bitterzoet Erfgoed:
Discriminatie Meldpunt
Groningen, Forum Groningen,
G.R.I.D. Grafisch Museum
Groningen, Groninger Archieven,
Groninger Museum, Noordelijk

project is dat meer culturele
instellingen elkaar beter leren
kennen. Ook is het goed dat
instellingen gaan kijken naar
meerstemmigheid (het zorgen voor
meerdere perspectieven en het
bevragen en aanvullen van het
dominante narratief waarin
Europa centraal wordt gesteld in
de geschiedenis, red.), diversiteit
en inclusie. Ik hoop dat mensen
zich gehoord voelen en dat ook
jongeren zich bewust worden van
dit deel van de Groninger
geschiedenis.’

Scheepvaartmuseum/Museum
aan de A, Universiteitsmuseum
Groningen, Stichting Oude
Groninger Kerken.
Stuurgroep Bitterzoet Erfgoed:
Charles Belfor, Sharon Doelwijt,
Joël Feliz, Barbara Henkes, Dennis
Kok, Chjanoy Kromowidjojo,
Karen Tromp-Hunte, Roberto
Refos, Marianne Slavenburg,
Sirin Yildiz.
Voor meer informatie, een
stadswandeling (gratis te
downloaden) en de agenda:
https://bitterzoeterfgoed.nl/

Wat heeft je tot nu toe het meest
verrast tijdens dit project?
‘De halsband die in het bezit is van
de Fraeylemaborg heeft veel
indruk op mij gemaakt. Dat idee:
heeft dit om de hals van een mens
gezeten? Het voelde heel luguber.
Het anti-slavernij gedicht van een
lid van Vindicat in de Almanak
van 1850 verraste mij ook. Dit
gedicht is overigens deels te lezen
in het boek: ‘Sporen van het
slavernijverleden in Groningen,’
geschreven door Margriet Fokken
en Barbara Henkes. Ook de

schelpengrot op Nienoord kende
ik nog niet. Maar het heeft zo’n
duidelijke relatie met de slavernij.
Ik ben ook heel enthousiast over
de werken van de hedendaagse
kunstenaars die in opdracht van
Groninger Museum en de Akerk
hebben gereflecteerd op het
slavernijverleden van Groningen.
En dat het KinderBoekenHuis in
Winsum ook kijkt naar de taal die
gebruikt wordt in kinderboeken: ik
vind dat erg mooi. Het brengt
bewustwording en perspectief.’
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Onder_Druk

In het kader van de manifestatie Bitterzoet Erfgoed organiseert GRID
Grafisch Museum Groningen de tentoonstelling Onder_Druk.
Door gastconservator Anne van Lierop en Fronique Oosterhof, directeur GRID

Fronique: “De uitnodiging om mee
te doen aan de manifestatie
Bitterzoet Erfgoed beschouwen we
als een prachtige uitdaging. We
realiseren ons dat de techniek van
het drukken – die een brede
verspreiding van teksten en
beelden mogelijk maken – in de
afgelopen eeuwen een pijnlijke
bijdrage heeft geleverd aan de
bevestiging van steretypen en de
instandhouding van racistisch
gedachtegoed. In GRID hebben we
bijvoorbeeld een hele la met
clichés (metalen drukvormen) van
de Zwarte Piet figuur zoals we die
kennen uit Sinterklaasboekjes,
speelgoedadvertenties en kleurboeken, met kroeshaar, oorringen
en dikke lippen. Helemaal confronterend zijn de affiches van
zeepreclames, waarin donkere
mensen werden schoon en wit
gewassen als zij een bepaalde zeep
gebruikten.”

niet over na als zij dergelijke
beelden en teksten reproduceerden. Maar steeds meer mensen
tegenwoordig wel! Als – witte –
conservator stelt me dat voor
vragen als: wil ik dergelijke erfgoedobjecten wel tentoonstellen?
Zo ja, hoe doe ik dat dan op een
manier die recht doet aan de pijn
die de nakomelingen van tot slaaf
gemaakten voelen en die de witte
bezoekers aan het denken zet?
Voor mij is duidelijk dat ik daar
zelf niet het laatste woord in kan
hebben. Ik ga tijdens de voorbereidingen in gesprek met Groningers
die de doorwerking van het slavernijverleden ervaren en betrek
hen bij de totstandkoming van de
zaalteksten. De perspectieven die
je kiest, de formuleringen, die
doen er toe. Heel goed is, dat er
een stuurgroep Bitterzoet Erfgoed
in het leven is geroepen, die met
ons meekijkt en meeleest.”

Anne: “De drukkers achter de
persen dachten er waarschijnlijk

Fronique: “De andere kant van het
verhaal is: met diezelfde druk-

techniek kan ook tegengas gegeven worden, door middel van
pamfletten bijvoorbeeld en heel
ándere affiches. In mijn tienerjaren maakte het affiche met de
tekst ‘Eet geen Outspan sinaasappelen. Pers geen Zuidafrikaan uit!’
op mij heel veel indruk. Zeker ook
door de afbeelding, die behoorlijk
‘letterlijk’ was. Zulke confronterende, activistische uitingen zijn
de laatste jaren weer terug in het
straatbeeld en in de media. Daaraan willen dan ook graag aandacht besteden in GRID.”
Anne: “Bij dit deel van de tentoonstelling waren de belangrijkste vragen: hoe zorgen we voor
meerstemmigheid en tweerichtingsverkeer? Je kunt nog zo’n
diverse groep van deelnemende
kunstenaars en ontwerpers hebben, als je hun werk presenteert in
een traditionele witte wandenzaal,
heb je te weinig gewonnen. In de
voorbereiding en in de uiteindelijke presentatie streven we dan ook
naar directe betrokkenheid. Zo
roepen we de deelnemers aan de
antiracisme demonstratie op
zondag 13 maart op om hun
protestborden naar het museum te
brengen. De meerstemmigheid zit
niet alleen in de verschillende
achtergronden van de kunstenaars en ontwerpers, hun benadering verschilt ook. Niet iedereen

zoekt de aanval. Zo heeft een van
de ontwerpers de eigen identiteit
gevangen in nieuwe typografie.
Een andere kunstenaar boog
beeldelementen uit de slavenhandel om tot esthetische patronen.”
Fronique: “Wij merken, door met
dit thema bezig te zijn, dat ons
bewustzijn nog steeds groeit. Het
doet veel met ons. Wij hopen met
de tentoonstelling en de activiteiten in GRID bij de bezoekers
hetzelfde te bereiken: dat wat ze
zien en ervaren hen aan het
denken zet, dat ze bewuster gaan
kijken en lezen, dat ze in gesprek
gaan met de ander en zich bewuster gaan uiten.”
De tentoonstelling Onder_Druk is
te zien van 14 mei tot en met 12
september. In deze periode organiseert het museum, samen met
andere instellingen, educatieve
activiteiten en workshops.
De manifestatie werd op vrijdag
18 februari online geopend. De
opening is te vinden op Internet:
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Rechts: Schelpengrot Nienoord
Onder: Anna van Ewsum door
Jan de Baen

Bitterzoet Erfgoed
en de Groninger museale borgen
Borg Nienoord Leek
Door: Geert Pruiksma
Op Nienoord en ook in de hier
ondergebrachte nationale
rijtuigcollectie werd onze stagiair
geschiedenis Aron Grooters
verrast door de veelheid aan
Bitterzoet Erfgoed.
In de rijtuigcollectie bevinden zich
bijvoorbeeld decoratiestukken van
ivoor, afkomstig uit door
Nederland bezette gebieden in de
koloniale tijd. En paardentuigen
vol kauri schelpen. Dergelijke
schelpen golden als betaalmiddel
in de slavenhandel.
Van sommige rijtuigen bleken de

eigenaren zelf betrokken bij de
WIC en VOC. Zo leverde de
familie Van Loon meerdere

bewindhebbers aan de VOC. Het
familiewapen op hun gala berline
toont drie zwarte hoofden. Zij
verwijzen naar de handel van de
familie Van Loon in Noord-Afrika,
nog voor de oprichting van de
VOC.

kerk van Midwolde. Haar zoon
Carel Ferdinand von Inn- und
Kniphausen is in 1706 bewindhebber van de Groningse WIC
kamer. Hij laat ook aandelen na,
die in de familie blijven tot aan de
opheffing van de kamer.

Op Nienoord zijn de Van Ewsums
vanaf het begin al betrokken bij de
Groningse WIC kamer. Willem
van Ewsum heeft als eerste bewoner aandelen in de kamer. Hij is in
1643 één van de top zes aandeelhouders. Zijn dochter Anna van
Ewsum erft een deel van deze
aandelen. Ze gebruikt deze voor
de bouw van haar praalgraf in de

Deze WIC connectie is nog steeds
zichtbaar in en rond de borg. Zo
liet Anna van Ewsum zich
portretteren samen met een
zwarte ‘bediende,’ een allegorische
verwijzing naar internationale
contacten.
De poort uit de achttiende eeuw
werd versierd met onder andere
zonnebloemen, ananassen,
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geweest. Op de spiegel van het
schip stond de borg van
Verhildersum geschilderd. Dit is
de oudste bekende afbeelding van
Verhildersum. Het schip nam deel
aan verschillende zeeoorlogen.
Een aantal van haar expedities
was erop gericht de positie van de
West Indische Compagnie te
verstevigen tegenover de
Portugezen en de Engelsen. Meest
bekend hiervan is de Tweede
Engelse Zeeoorlog van 1655 tot
1667. In dat laatste jaar ging de
Verhildersum ten onder in de
Tocht naar Chatham, waarbij de
Nederlandse vloot de Thames
opvoer en een groot aantal
Engelse schepen vernietigde.
maïskolven en pompoenen.
Allemaal vruchten afkomstig uit
de Amerika’s, het handelsgebied
van de WIC. Het meest opvallend
zijn de zwarte hoofden zichtbaar
bij de schelpengrot. Mogelijk
getuigend van de aanwezigheid
van tot slaaf gemaakte mensen op
de borg, hoewel daar geen
concrete informatie over is. De
schelpen konden geleverd worden
via de handelsroutes van de WIC
en VOC.
Voorheen bewonderden we dergelijke details vooral als historische,
ambachtelijk vervaardigde pronkstukken. Twee wandelroutes door
het borgcomplex en de rijtuigcol-

Lambert Tjarda van Starkenborgh
en de West Indische Compagnie
Rond 1631 werd borgheer Lambert
Tjarda van Starkenborgh (15921646), vader van Allard Tjarda van
Starkenborgh, gekozen tot
bewindhebber van Kamer Stad en
Lande van de West Indische
Compagnie. Hij investeerde in
1643, 6.000 gulden in de
Groningse Kamer. Daarnaast was
hij aandeelhouder in de
Amsterdamse Kamer.
Dit aandeel bleef lang in de
familie, maar latere generaties
waren zich niet bewust van dit
Tekening Willem van de Velde de Oude,
in bezit van het National Maritime
Museum te Greenwich

lectie laten ons hier op een nieuwe
manier naar kijken en zo hun
geschiedenis vanuit een nieuwe
invalshoek duiden.
Borg Verhildersum Leens
Door: Caroline Penris
In de hal van borg Verhildersum
hangt een kopie van een
tekening van het linieschip
‘De Verhildersum’. In 1655 werd
een oorlogsschip van de
admiraliteit in Amsterdam naar
Verhildersum vernoemd. De
bestuursfunctie van Allard Tjarda
van Starkenborgh (1620-1673) bij
de Admiraliteit van Amsterdam
zal daar de reden voor zijn
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horende familieportretten, van 29
april tot en met 2 oktober 2022.
Menkemaborg Uithuizen
Door: Afiena van IJken
Museum Menkemaborg
presenteert vanaf maart de
tentoonstelling Bitterzoet Erfgoed.
Ommelander elite en slavernij.
Zo werd Mello Alberda, die vanaf
1682 op de Menkemaborg woonde,
in 1696 bewindhebber van de
Groningse Kamer van de WIC.
Vol trots wordt deze functie op

FOTO: FRAEYLEMABORG SLOCHTEREN

bezit. Daardoor ontvingen de
nabestaanden van Lambert geen
cent tijdens de dividenduitdelingen van eind 18de eeuw.
Het is niet duidelijk wat er met
deze aandelen gebeurd is.
Fraeylemaborg Slochteren
Door: Henny van Harten
De oorspronkelijke collectie van
de Fraeylemaborg is geveild door
de laatste bewoners in 1971. In die
collectie bevond zich een bijzondere halsband, die recent weer is
aangekocht.
Op deze zilveren band staat de
naam Jacob Henric Junius vermeld
en het jaartal 1774. De familie
Junius is via de vrouwelijke lijn
verwant aan de bewoners van de
Fraeylemaborg. Ook is het wapenschild van de familie Junius in de
band gegraveerd. Aan de binnenzijde van de band is nog rode

zijn rouwbord in de kerk van
Uithuizen vermeld. En Gerard
Horenken Alberda was vanaf 1746
bijna veertig jaar bewindhebber
van de Kamer van Stad en Lande.
In deze tentoonstelling door de
vaste presentatie van de borg
belichten wij de rol van de jonkers
van de Ommelanden in de WestIndische Compagnie. Want de
Alberda’s hadden hun rijkdom
voor een groot deel te danken aan
hun aandeel in de WIC en
slavernij.

velours bekleding te zien.
Altijd werd verondersteld dat dit
een hondenhalsband of een
zwanenband was. Door de recente
aandacht voor het slavernijverleden is duidelijk geworden dat het
hier hoogstwaarschijnlijk om de
halsband van een tot slaaf gemaakte gaat. Zo’n band toonde
dan de naam van de eigenaar van
de tot slaaf gemaakte en werd om
de nek gedragen. Er zijn de nodige
historische schilderijen bewaard
gebleven waarop dit is te zien.
De halsband van de Fraeylemaborg lijkt sprekend op het
exemplaar dat eerder in het
Rijksmuseum werd tentoongesteld
– natuurlijk met een andere
naam- , in combinatie met het
verhaal van Paulus.
Dit beklemmende voorwerp wordt
tentoongesteld in de Fraeylemaborg, samen met twee bijbeFOTO: BOUWE LUURTSEMA
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Ons taalgebruik en de denkbeelden waar het
taalgebruik symbool voor staat veranderen
continu. Sommige woorden die honderd, vijftig,
of misschien zelfs tien jaar geleden als normaal
werden gezien, zijn vandaag de dag niet meer
acceptabel. In het licht van de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed zal dit artikel ingaan op
de dilemma’s over taalgebruik binnen het
digitaliseringsproject van WoordWaark, de
online Groningse taaldatabank. Welke dilemma’s
komen er kijken bij het openstellen van historische teksten? En hoe balanceer je de belangen
van taalkundig onderzoekers aan de ene kant en
het algemene publiek aan de andere kant?

Voorbeeldzinnen uit historische
teksten: een dilemma
door Hedwig Sekeres

WoordWaark: Geschreven Gronings
Tijdens het project WoordWaark: Geschreven
Gronings worden de bijna 800 Groningstalige
werken uit de Universiteitsbibliotheek van de
RUG gedigitaliseerd. Het doel van dit project is
om een openbaar toegankelijk corpus van het
geschreven Gronings te maken, waarin alle
losse zinnen uit deze werken zijn opgenomen.
Voor wetenschappers die zich bezighouden met
taalvariatie en -verandering is dit corpus een
nuttige bron, omdat het de Groningse taal uit
verschillende gebieden en verschillende tijden
weergeeft. Maar ook voor mensen die ‘gewoon’
geïnteresseerd zijn in het Gronings is het corpus
nuttig, omdat het gebruikt kan worden om
voorbeeldzinnen te maken bij de woorden uit
de al aanwezige woordenboeken. Zo wordt
inzichtelijk gemaakt hoe een woord in context
gebruikt wordt.

liseerde groepen werd gekeken. Dit is ook
duidelijk te merken aan het taalgebruik in een
deel van de boeken: het n-woord wordt gebruikt
om zwarte mensen te omschrijven, er staan
antisemitische uitdrukkingen in en ook de
oorspronkelijke inwoners van de Verenigde
Staten worden met racistische termen aangeduid. Daarnaast zijn er veel fragmenten te
vinden waarin vrouwen worden neergezet als
dienstbaar, zwak en minderwaardig, of waarin
andere stereotyperende beelden voorkomen.
Voor een historisch corpus is dit natuurlijk niet
verrassend, maar het levert wel problemen op
voor de woordenboekfunctie van WoordWaark.
Het is namelijk niet de bedoeling dat iemand op
wil zoeken hoe je een bepaald woord in het
Gronings gebruikt, en dan geconfronteerd
wordt met een antisemitische of racistische
uitdrukking waarin dit woord voorkomt.

Historische teksten
Het oudste boek in de verzameling komt uit
1822, een tijd waarin er anders naar gemargina-

Taalkundig onderzoek
Voor wetenschappelijk onderzoekers is het aan
de andere kant juist van belang dat alle teksten

precies zo overgenomen worden als in het
origineel. Om de variatie in de taal zowel op
regionaal gebied als door de tijd heen te kunnen
onderzoeken, is het nodig dat het corpus een
directe afspiegeling is van hoe de taal gebruikt
werd. Dat betekent dat niet alleen spellings- en
typfouten moeten worden overgenomen, maar
ook het schadelijke taalgebruik. Alleen zo kan
de taal echt goed onderzocht worden, en kunnen onderzoekers bijvoorbeeld ook bestuderen
welke woorden vaak in combinatie met elkaar
voorkomen. Daarnaast is het ook belangrijk om
de geschiedenis niet te verzwijgen of uit te
wissen: we kunnen het huidige taalgebruik
alleen begrijpen als we de historische context
meenemen. In een sterk gefilterd corpus is het
niet meer mogelijk om die historische context te
onderzoeken.
Voorbeeldzinnen
WoordWaark is er echter niet alleen voor de
wetenschappers. Juist de publieksfunctie van de
website is erg belangrijk om het Gronings
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levend te houden en het gebruik ervan aan te
moedigen. De voorbeeldzinnen bij de woorden
uit het woordenboek kunnen een duidelijker
beeld geven van hoe een woord in de praktijk
gebruikt wordt, wat de drempel om Gronings te
spreken of schrijven kan verlagen. Wanneer de
voorbeeldzinnen direct uit het ongefilterde
corpus afkomstig zijn, lopen we echter tegen
een probleem aan omdat ze oude stereotypen
over bevolkingsgroepen kunnen versterken.
Voorbeeldzinnen zijn niet neutraal: ze zeggen
niet alleen iets over hoe een woord gebruikt
wordt, maar wekken ook de indruk dat dit is
hoe een woord gebruikt zou moeten worden.
Het is niet de bedoeling dat mensen die het
Gronings willen leren op WoordWaark kijken en
tot de conclusie komen dat het Gronings ‘niet
voor hen’ is, omdat het door deze voorbeeldzinnen verbonden wordt aan racistische, seksistische en andere schadelijke denkbeelden.
Een ongefilterd corpus
Het lijkt er dus op dat de belangen van de
onderzoekers en van het publiek tegenover
elkaar staan: een ongefilterd corpus is goed voor
taalkundig onderzoek, maar kan voor het
publiek aanstootgevend zijn en mensen afschrikken. De samenstellers van het corpus
hebben drie opties overwogen om met deze
verschillende belangen rekening te houden. De
eerste optie is om het corpus zelf zo te laten als
het is, maar een waarschuwing toe te voegen
dat de voorbeeldzinnen afkomstig zijn uit
(deels) historische teksten, waarin ook schadelijk taalgebruik aanwezig is. Deze oplossing
wordt door andere online corpora ook vaak
gebruikt, en lijkt daarmee goed toepasbaar. Het
verschil tussen andere corpora en WoordWaark

is echter dat er door het aanbieden van voorbeeldzinnen gesuggereerd wordt dat het taalgebruik in die zin goed, of in ieder geval acceptabel, is. Ook is WoordWaark minder specifiek:
veel andere corpora worden alleen gebruikt
door mensen die gericht op zoek zijn naar
historische teksten, terwijl WoordWaark als
doel heeft om mensen meer inzicht te geven in
het Gronings.
Een blokkadelijst
De tweede optie is om een zogenaamde ‘blokkadelijst’ aan te maken, die bestaat uit woorden
waarvan er een vermoeden bestaat dat ze op
een schadelijke manier gebruikt worden. Bezoekers aan de site kunnen dan nog wel op deze
woorden zoeken, maar de blokkadelijst zorgt
ervoor dat zinnen waarin deze woorden voorkomen niet weergegeven worden wanneer er op
een ander woord wordt gezocht. Dit voorkomt
situaties waarin een nietsvermoedende bezoeker zoekt op het woord ‘daip’ (gracht) en geconfronteerd wordt met een zin waarin een bevolkingsgroep verdrinking wordt toegewenst. Het
nadeel van deze aanpak is echter dat het voor
taalkundig onderzoekers lastig wordt om de
associaties tussen woorden te onderzoeken.
Daarnaast is het moeilijk om vast te stellen
waar de grens ligt. Het n-woord is een duidelijk
geval: dat is schadelijk en moet sowieso op de
blokkade-lijst. Maar een woord als ‘vrouw’ kan
positief, neutraal of op seksistische manier
gebruikt worden.
Een combinatie
De derde, en tot nu toe waarschijnlijk de beste,
optie is om de eerste twee opties min of meer te
combineren. De blokkadelijst zou dan bijvoor-

beeld wel van toepassing kunnen zijn op het
weergeven van de voorbeeld-zinnen, maar niet
op het corpus zelf. Zo kunnen onderzoekers en
geïnteresseerden wel gebruikmaken van het
ongefilterde corpus, zonder dat de meer terloopse bezoekers voorbeeldzinnen te zien
krijgen die aanstootgevend zijn of stereotypen
versterken. Natuurlijk speelt hier nog steeds wel
het probleem dat bepaalde woorden op zichzelf
niet schadelijk zijn, maar wel op een schadelijke
manier gebruikt kunnen worden. Voor die
woorden lijkt de enige oplossing te zijn om
handmatig uit te zoeken welke zinnen aanstootgevend zijn en daarmee geen goed voorbeeld
geven voor het taalgebruik. Dit is echter zeer
arbeidsintensief en niet haalbaar voor de
hoeveelheid aanwezige teksten. Toch zal deze
oplossing waarschijnlijk zorgen dat de meest
schadelijke woorden niet meer zomaar zonder
context zichtbaar zijn.
Hoe nu verder
Geen van de genoemde oplossingen is perfect.
Juist omdat WoordWaark geschikt is voor
verschillende groepen mensen die geïnteresseerd zijn in taal, is er geen aanpak die voor
iedere gebruiker van de website optimaal is.
Het project is nog volop in ontwikkeling, dus de
precieze aanpak zal mogelijk nog wijzigen.
Eventueel kunnen gesprekken met andere
organisaties die historisch materiaal beschikbaar stellen nog meer richting geven aan de
uiteindelijke oplossing. In ieder geval is duidelijk dat WoordWaark een verantwoordelijkheid
heeft om zorgvuldig met dit materiaal om te
gaan, en te zorgen dat het schadelijke taalgebruik niet als voorbeeld van goed Gronings
dient.
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Centrum Groninger Taal &
Cultuur presenteert Moi
Meertmoand! Een maand vol
Gronings in stad en provincie
Liefhebbers van de Groninger taal en cultuur kunnen in
maart hun hart ophalen. Centrum Groninger Taal & Cultuur
(CGTC) komt tijdens de Meertmoand Streektoalmoand met
een maand vol activiteiten rondom de Groninger taal en
cultuur: Moi Meertmoand!. Met verschillende presentaties
rondom het Gronings, Groningse verhalenvertellers, de
Wiesneus voor basisscholen, een online open podium, een
kenniscafé over meertaligheid én een Grunneger Oavend.

Dialect Digitaal: oratie Martijn Wieling
Op vrijdagmiddag 4 maart trapt Martijn Wieling, bijzonder hoogleraar Nedersaksische/
Groningse taal en cultuur, af met zijn oratie in
het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit
Groningen. In zijn lezing ‘Dialect digitaal:
nieuwe kansen voor streektaalgebruik en - onderzoek’ bespreekt Wieling digitale technieken
waarmee hij en zijn team wetenschappers de
variatie en verandering in het Nedersaksisch
onderzoeken: o.a. ‘Stemmen van Grunnen’ en
‘Van Old noar Jong’. De oratie is live en online
bij te wonen. Aanmelden kan tot 25 februari.
Voor meer informatie: www.rug.nl/about-ug/
latest-news/events/inauguration/2022/304-wieling.
Wiesneus en verhoalenvertellers in de klas
Ook deze winter konden basisscholen zich bij
CGTC aanmelden voor het Groningstalige
kindertijdschrift ‘Wiesneus’. Ruim 60
Groningse basisscholen zullen deze maand het

Herman Sandman, Myron Hamming en theatergroep WAARK. Meer informatie en tickets: www.forum.nl. Live streaming:
https://platform.forum.nl/.

MARIEKE KLOOSTER; FOTO: ROBIN PLOMP

magazine en een speciale lesbrief voor het
Gronings ontvangen voor hun leerlingen. Van
7 t/m 11 maart organiseert CGTC meer Gronings in de klas met Verhoalenvertellers in de
klas. Collectief ‘Kom op Verhoal’, Frank den
Hollander, Peter de Haan, de Giezelbaargbloazers, molenaar Jan Kugel, Bert Hadders en
vertelster Ina de Raad gaan met Groningse
verhalen langs basisscholen in Stad en provincie.
Grunneger Oavend
In het Forum in Stad vindt op zaterdagavond
19 maart de ‘Grunneger Oavend’ plaats: een
avond in het Gronings, over het Gronings en
over van alles wat met het Gronings te maken
heeft. In een twee uren durend quizprogramma
met schaarpe vroagen aan het publiek over de
Groningse taal en cultuur, met live muziek,
poëzie, theater en nog veel meer. Marieke
Klooster (o.a. Vrouw Holland) presenteert de
avond en wordt vergezeld door spezioale
gasten Alex Vissering, Esmé van den Boom,

Kenniscafé
Op donderdag 24 maart organiseert Studium
Generale met CGTC het Kenniscafé Meer dan
één taal. In het Forum gaat Alex van den Berg
in gesprek met Groningse experts over meertaligheid. Hoogleraar Engelse Taalkunde Merel
Keijzer doet onderzoek naar het effect van
meertaligheid op het brein. Kunstenaar Ahilan
Ratnamohan onderzoekt in zijn project Pidgin
X de sociaal-culturele en emotionele eigenschappen van een taal. Streektaalconsulent
Olaf Vos doet er alles aan om het Gronings te
laten overleven door streektaalonderwijs en
Groningse zangeres Josien Bakker treedt op.
Meer informatie en tickets https://sggroningen.nl/evenement/meer-dan-een-taal.
Open Podium en meer
In de Meertmoand Streektoalmoand gebeurt er
nog meer rondom het Gronings, onder meer
een online broescursus Gronings gegeven door
Piet Reitsema, een Statenvergadering in het
Gronings en elke dinsdag in maart is er Loat
die zain, loat die heuren!: het online open
podium van CGTC. Ben je muzikant of schrijver en is jouw Gronings lied, verhaal of gedicht
klaar om te delen met het grote publiek? Stuur
een filmpje van jouw optreden naar info@cgtc.
nl en wie weet komt jouw inzending voorbij op
onze socials (Facebook en Twitter).
Voor meer actuele informatie over de Meertmoand Streektoalmoand activiteiten van
CGTC kijk op www.cgtc.nl.
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Tentoonstellingen en activiteiten

50 jaar Gilde van Vrijwillige Molenaars
Op 15 april 1972 werd het Gilde van Vrijwillige
Molenaars opgericht. Aanleiding voor de
oprichting was dat men in de jaren zestig
besefte dat het aantal beroepsmolenaars
steeds kleiner zou worden en hun gemiddelde
leeftijd steeds hoger. Het molenaarsvak werd
met uitsterven bedreigd. De molens, die in
voorgaande jaren al in aantal enorm waren
afgenomen, zouden geheel of vrijwel geheel
tot stilstand komen.
Op 21 februari 1970 werden de eerste examens
afgenomen door De Hollandsche Molen, op de
verfmolen ‘De Kat’ in Zaandam. Op 7 maart
1970 werden de eerste vijf diploma’s uitgereikt.
Sinds die tijd is het Gilde uitgegroeid tot een
vereniging met ruim 2650 leden, waarvan
ongeveer twee-derde gediplomeerd en eenderde in opleiding is.
Het 50-jarig bestaan wordt uitgebreid gevierd
met allerlei activiteiten in de verschillende
afdelingen, een wereldrecordpoging op 9 april,
een jubileumboek en een spetterend eindfeest.
Elke maand van het jubileumjaar staat er een
andere afdeling in het zonnetje. De afdelingen
verzorgen dan leuke (streekeigen) molen(aars)
activiteiten. De maand maart is voor de
provincie Groningen.

te halen. Gerst was in vroeger dagen een
belangrijke bron voor de dagelijkse voeding.
Om die reden wordt de pelmolen en het hele
pel-proces over het voetlicht gebracht in de
maand maart. Er is een documentaire, die het
hele proces in beeld brengt. Deze film zal op
verschillende molens te zien zijn en ook zijn er
molenaars bij wie er gortproducten geproefd
kunnen worden.
Maart is dus pelmaand in Groningen. De start
is op 1 maart. Dan wordt een kookboekje met
gortrecepten aan de burgemeester van de
gemeente Het Hogeland uitgereikt in
korenmolen ‘Hunsingo’ in Onderdendam.
Daarna zijn er bij veel molens (vaak op
zaterdag of zondag) activiteiten over pellen.
Breng gerust een bezoek aan een draaiende
molen. De molenaar zal u graag over zijn
molen vertellen.
Deelnemende molens
Het gilde heeft van de deelnemende molens
een handzaam overzicht gemaakt.

Pelmolens
Iedere provincie besteedt een maand lang
aandacht aan een onderwerp dat met die
provincie een raakvlak heeft. Groningen staat
bekend om de nog grote hoeveelheid
pelmolens die er staan. Pelmolens zijn
uitgerust met een werktuig, dat van gerst gort
maakt, door het schilletje van de gerstkorrel af
KOREN- EN PELMOLEN CERES SPIJK; FOTO: JELTE OOSTERHUIS

Familierondleiding door 90 jaar Noordelijk
Scheepvaartmuseum
27 februari en 2 maart, 15:00 – 16:00 uur
Noordelijk Scheepvaartmuseum/Museum
aan de A, Groningen
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum bestaat al
meer dan 90 jaar en dat wordt gevierd met de
tentoonstelling ODE – 90 jaar Noordelijk
Scheepvaartmuseum. Dit jubileum is niet de
enige reden voor feest. De komende jaren
verandert het museum namelijk in Museum
aan de A, een algemeen historisch museum
voor heel Groningen. Op zondagmiddag 27
februari en op woensdagmiddag 2 maart
kunnen museumbezoekers meedoen met een
gratis familierondleiding door de roerige
geschiedenis van het museum. Een bevlogen
gids vertelt aan de hand van de mooiste
scheepsmodellen, schilderijen,
gebruiksvoorwerpen en gereedschappen de
geschiedenis van de bijna honderdjarige. Er
zijn heel veel objecten te zien die
normaalgesproken verborgen blijven in het
depot… Nieuwsgiering naar wat er al die
eeuwen in de twee bijzondere middeleeuwse
gebouwen is gebeurd? Wie woonden en
werkten er? Tijdens de gratis rondleiding krijg
je antwoord op deze vragen. Van tevoren
aanmelden kan door een mailtje te sturen met
de datum van je keuze (27 februari of 2 maart)
en het aantal personen naar
info@noordelijkscheepvaartmuseum.nl.
Ter plekke aanhaken kan alleen als er
voldoende plek is, er kunnen in totaal zes
personen meedoen. De rondleiding duurt
maximaal een uur.
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Museumspoorlijn STAR
Historische treinrit en stamppotrit
27 februari en 6 maart
Na een lange ‘winterpauze’ is het weer zover:
de treinen van Museumspoorlijn STAR gaan
weer rijden. Tijdens de voorjaarsvakantie rijdt
de trein op 27 februari weer tussen Stadskanaal
en Veendam. De historische diesellocomotief
vertrekt die dag om 10:45 en 14:00 uur vanaf
station Stadskanaal.
Daarnaast is er op 6 maart een stamppotrit.
Eten in de trein was vroeger heel gewoon. Zelfs
in Nederland hadden binnenlandse (snel)
treinen een restauratierijtuig. Tegenwoordig
zie je het alleen nog maar in enkele
internationale treinen. Bij Museumspoorlijn
STAR is aan boord stamppot eten mogelijk.
Onderweg is het in de avondschemering lekker
genieten van het winterse landschap in de
Leuk voor kinderen
Zelf op een scheepswerf gewerkt met een
pneumatische klinkhamer? Opa’s kunnen dit
gereedschap nu aan hun kleinkinderen laten
zien en erbij vertellen hoe ze ermee werkten.
Scheepsmodellen van uitsluitend Groninger
werven staan in dezelfde zaal opgestapeld tot
een gigantische toren. Kinderen die dromen
van werken in een museum, kunnen op de
doe-zolder ‘proeven’ wat je in een museum
allemaal kunt doen en zelfs een eigen museum
inrichten! Meedenken over het nieuwe
museum? Groninger Vrouwen, de Tweede
Wereldoorlog, Krimpgebieden, de Hanzestad,
bierbrouwers of de liefde? Op grote computerschermen kunnen bezoekers laten weten welke
thema’s en objecten ze willen zien in het
nieuwe Museum aan de A.

verlichte en verwarmde historische trein.
De rit duurt ongeveer anderhalf uur. De trein
vertrekt rond 17:30 uur vanaf station
Stadskanaal.
Meer informatie en prijzen op de website:
https://www.stadskanaalrail.nl/2022/02/13/
de-trein-rijdt-weer-in-de-voorjaarsvakantie/
Vooraf reserveren is verplicht! Tickets zijn te
koop via de website, of reserveer door op
werkdagen tussen 09.00u en 12.00u te bellen
naar 0599-651890.
Domies Toen, Pieterburen
Expositie en rondwandelingen:
stinzenplanten 1 maart - 14 april
Vanaf 1 maart worden tekeningen van
stinzenplanten door Jelle van Nimwegen
tentoongesteld in Domies Toen. Ook worden er
verschillende stinzenplanten- en fritillariarondwandelingen georganiseerd. Zoals op 13
maart, 3 april en 15 april. Deze data zijn nog
onder voorbehoud.
Meer informatie volgt op de website:
https://www.domiestoen.nl/agenda
Synagoge Groningen
Lezing: Week van de Klassieken – Flavius
Josephus 17 maart, 19:30 uur
De Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius
Josephus staat centraal in de lezing die deze
avond verzorgd wordt.
Meer informatie volgt op de website:
https://www.synagogegroningen.nl/agenda
Museum Klooster Ter Apel
Tentoonstelling: ‘Tijd en Eeuwigheid. Poëzie
in beeld en woord’ tot en met 1 mei
De cross-over tentoonstelling Tijd en
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der Baan, klinkt de verkeersdrukte op. Met
zeven werken is Van der Baan goed
vertegenwoordigd op Zicht op Stad.
Zicht op Stad, Joodse verhalen achter de gevels
komt voort uit een samenwerking tussen het
jubilerende Kunst Behoud Groningen en
Synagoge Groningen. Meer informatie:
https://www.synagogegroningen.nl

Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord toont
papierkunstobjecten van Annita Smit naast
nieuwe gedichten van vijf eigentijdse dichters:
Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Marjolijn van
Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou.
Het draait om de directe relatie tussen de
kunst en de kijker: ‘Het hoofd mag uit, het hart
mag aan’. Alle kunstwerken zijn door het
thema ‘Tijd en Eeuwigheid’ geïnspireerd en
dagen de bezoekers uit een verstilde ervaring
(slow art) te beleven: mindfulness voor
museumbezoekers.
Meer informatie: https://www.kloosterterapel.
nl/nl/expositie-tijdeneeuwigheid
Synagoge Groningen
Tentoonstelling: ‘Zicht op Stad | Joodse
verhalen achter de gevels in de synagoge’
tot en met 1 mei
Zicht op Stad, Joodse verhalen achter de gevels
toont schilderijen, aquarellen en grafische
werken van herkenbare stukjes Stad uit
verschillende perioden. Op het kleurrijke,
eigentijdse doek van Joost Doornik – tevens
beeldmerk van de tentoonstelling – schittert
de Visserbrug. Uit ‘De Herestraat’, een grafisch
werk uit 1980 van het bekende Ploeglid Jan van

Akerk, Groningen
Tentoonstelling: ‘Bitterzoet Erfgoed:
kunst in de Akerk’ tot en met 3 juli
De plek van de Akerk kan historisch gezien in
verband worden gebracht met de bedrijvigheid
rondom de economie van de slavernij en de
kerk zelf bevat tastbare sporen van het
slavernijverleden van Groningen. De Stichting
Oude Groninger Kerken reflecteert op het
thema van slavernij door hedendaagse
beeldende kunst te presenteren in de Akerk.
Vier kunstenaars maken kunstwerken speciaal
voor deze tentoonstelling: Hedy Tjin, Aimée
Terburg, Faisel Saro en Esli Tapilatu. Zo maakt
de Nederlands-Surinaamse kunstenaar Aimée
Terburg in het koor van de kerk een ruimtelijke
installatie van doeken op hoge, verticale
constructies. Hierin verbeelden steeds veran-

derende kleuren en patronen op abstracte
wijze het tweeledige van het slavernijverleden.
De Antilliaans-Surinaamse kunstenaar Faisel
Saro realiseert een installatiekunstwerk in de
sacristie, waarin tekenkunst en projectie
samenkomen. In zijn kunstwerk stelt Saro het
grote belang van het winti-geloof voor het
verzet tegen de slavernij en de verhouding tot
het christendom centraal.

BEELD: WERK VAN ESLI TAPILATU

De Nederlands-Molukse kunstenaar en social
designer Esli Tapilatu wil in zijn kunstwerk
een visuele interpretatie geven van wat er
‘geestelijk’ gebeurde toen de Nederlanders voor
het eerst naar de Molukken kwamen. In deze
visuele interpretatie verweeft hij wat de bijbel
vertelt over hoe om te gaan met zonde en
onrecht en trekt hij de koloniale geschiedenis
naar het heden.
Wandkleed
Een centrale rol is weggelegd voor een uniek,
monumentaal wandkleed van maar liefst 2,5
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BEELD: DETAIL WANDKLEED DOOR HEDI TJIN

bij 35 meter, waarin de sporen van het
slavernijverleden in Groningen verbeeld
worden. Het wandkleed is ontworpen door de
Nederlands-Surinaamse illustrator en
beeldmaker Hedy Tjin. Voor deze opdracht
heeft Stichting Oude Groninger Kerken zich
laten inspireren door het tapijt van Bayeux:
het wereldberoemde wandtapijt uit circa 1068
dat de geschiedenis verbeeldt van de Slag bij
Hastings in 1066. Voor de vervaardiging van
het wandkleed werkt de stichting samen met
het Textiel Museum en VRIJDAG. Alle
Groningers uit de stad en provincie zijn
welkom om mee te werken aan het wandkleed.
Het streven is om mensen met verschillende
achtergronden en uit diverse gemeenschappen
te laten deelnemen aan het productieproces.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met de stichting via vrijwilligers@
groningerkerken.nl. Aangezien een wandkleed
verplaatsbaar is, creëert dit mogelijkheden om
het in de periode ná de manifestatie te laten
rondreizen en zo aandacht voor het onderwerp
te blijven genereren. Meer informatie en
tickets: https://akerk.nl/tentoonstelling/
bitterzoet-erfgoed

Groninger Museum
Tentoonstelling: ‘Zwart in Groningen’
tot en met 11 september
De rijke en machtige mensen in Stad en
Ommeland waren in de zeventiende en
achttiende eeuw vaak betrokken bij slavernij
overzee. Sommige leden van deze families
lieten zich afbeelden met een zwarte bediende.
In Zwart in Groningen ontdek je historische
schilderijen en beelden die in Groningen
gemaakt zijn waarop mensen van kleur te zien
zijn. De werken zijn getuigen van de Groningse

betrokkenheid bij het slavernijverleden.
Kunstenaar Faisel Saro en schrijver Vamba
Sherif reageren op artistieke en literaire wijze
op deze afbeeldingen.
Ook in de collectietentoonstelling met kunst
en erfgoed uit Groningen zijn sporen te vinden
van ons slavernijverleden. Vanaf nu schenken
we hier extra aandacht aan objecten met een
koloniale geschiedenis. Tickets:
https://www.groningermuseum.nl/tickets
KinderBoekenHuis, Winsum
Tentoonstelling: ‘Erfgoed der koloniën’
2 april tot en met 11 september
Wat is er onschuldiger dan een kinderboek?
Iedereen heeft ooit leren lezen en kent vast nog
het gevoel voorgelezen te worden. Maar uit
welke boeken men voorleest hangt sterk af van
de culturele, geografische en ook historische
context waarin iemand opgegroeid.
Aandacht voor de doorwerking van het
Nederlandse slavernijverleden in Nederlandse
kinder- en jeugdboeken vanaf 1770 tot heden
is om vele redenen de moeite waard. Welke
boeken bevatten zinnen of thema’s die vanuit
hedendaagse visie wellicht racistisch,
discriminerend of aanstootgevend zijn? Hoe
kijken we daar nu tegenaan en hoe zag men
dat destijds? Dit is de focus die bij het
KinderBoekenHuis is gekozen voor een
tentoonstelling met bijpassende lezingen,
workshops, voorleesmomenten en educatieve
activiteiten.Taalkunstenaar en rapper Rayvano
komt de tentoonstelling met een Spoken Word
optreden openen! Aanmelden voor dit
openingsoptreden op zaterdag 2 april om 13:00
uur kan via: info@kinderboekenhuis.eu

BEELD: DETAIL KUNSTWERK FAISEL SARO IN DE AKERK
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