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Toen Iris Companjen vanuit 
Arnhem in Bellingwolde kwam 
wonen, in een prachtig 
Jugendstilhuis uit 1909, dacht ze 
na over het werk dat ze zou 
kunnen gaan doen. Ze meldde zich 
in 2014 bij het plaatselijke 
museum Het MOW – Museum 
Westerwolde, dat toen nog 
Museum de Oude Wolden heette. 

‘Ik wist dat baliewerk niets voor 
mij zou zijn, omgaan met de 
collectie sprak me meer aan en zo 
ging ik als vrijwilligster met de 
collectieregistratie aan de slag.’ Iris 
kwam erachter dat er nog het 
nodige moest gebeuren. ‘Er waren 
veel objecten, hoewel minder dan 
men eerst dacht bleek gaandeweg, 
die bovendien vrijwel niet waren 
geordend. Het was vaak niet 
duidelijk of het om aankoop ging, 
bijvoorbeeld via een veiling, om 
bruikleen of om een schenking. 
Het MOW is in 1973 begonnen als 
streekmuseum en in die tijd 
werden via kasboeken de aanwin-
sten geregistreerd. De beschrijvin-
gen waren echter dikwijls tamelijk 
vaag: “lepel” of “pijp”. We gingen 
na hoe we de collectie beter 
konden ontsluiten. We wilden 
versneld registreren zodat het snel 
duidelijk werd wat we aan collec-
tie hebben. We kozen voor het 
programma Adlib (nu Axiell-red.), 

dat door veel musea wordt ge-
bruikt. We overwegen overigens 
om op een ander programma over 
te stappen omdat wij veel velden 
nu niet gebruiken.’ 

Afstoten: waar houd je rekening 
mee?
Soms bieden mensen het museum 
voorwerpen aan. Als dat gebeurt, 
nodigt Iris ze uit om de schenking 
te komen bespreken. Passen de 
voorwerpen in de collectie, 
dan worden ze na registratie 
opgenomen, zo niet dan moet de 
museummedewerker kunnen 
uitleggen waarom de schenking 
niet wordt aanvaard. ‘Het collec-
tieplan is daarvoor het uitgangs-
punt, op deze manier kunnen we 
gerichter aannemen of afstoten 
want ook als zogenaamde top-
stukken niet in het verzamelbeleid 
passen, dan is herbestemming 
gewenst. Wij moeten keuzes 
maken ook omdat onze ruimte 
beperkt is. Wat ons betre! zou een 
centraal museumdepot in Wester-
wolde ideaal zijn zodat er gemak-
kelijk(er) onderling uitgewisseld 
kan worden. Sommige voorwer-
pen krijgen de status ‘educatieob-
jecten’, objecten die worden 
ingezet bij educatieprogramma’s 
van ons museum. In dat geval 
worden ze uit de registratie ge-
haald.’

Waarderen en afstoten 
Iris Companjen van Het MOW in Bellingwolde: 
wat willen we laten zien? 
Door: Thea Pol / Beeld: Het MOW
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Externe deskundige hulp wordt 
ook ingeschakeld. Zo stuurde Iris 
foto’s van porseleinen voorwerpen 
naar het Princessehof in Leeuwar-
den met de vraag of zij aan de 
hand daarvan de museale waarde 
konden bepalen. Iris: ‘Belangrijk is 
dat je niet in je eentje bepaalt 
welke objecten worden afgestoten, 
maar dat je daar mensen van 
buitenaf ook bij betrekt. Advies 
vragen aan kenners is eveneens 

waardevol. Ik heb inmiddels met 
heel wat musea in het land con-
tact gehad. Recent nog met een 
medewerker van het Amsterdam 
Pipe Museum over onze collectie 
pijpen. Dat is heel verhelderend! 
Dus we vragen expertise en 
nemen dan beslissingen. Daar 
nemen we de tijd voor. We willen 
dit proces zorgvuldig aanpakken 
en daarbij ook de LAMO (Leidraad 
Afstoten Museale Objecten) 

volgen. Via de site van de LAMO 
is het mogelijk om herbestemming 
te realiseren. Later willen we 
mensen van buitenaf, bijvoorbeeld 
leden van de historische vereni-
ging in Bellingwolde, bij het 
herwaarderen van onze collectie 
betrekken.’ Er ligt nog voor veel 
jaren werk hee! Iris gemerkt. 
Naast bezig zijn met de collectie-
registratie zet zij haar talenten als 
grafisch vormgever in, bijvoor-

beeld bij de bele"ering van ten-
toonstellingen. Ze is enthousiast 
over haar collega’s: ‘we zijn een 
goed team!’

Het MOW
Hoofdweg 161
9695 AE Bellingwolde
0597 53 15 09
www.hetmow.nl

MAGNUSKERK; JOHAN DIJKSTRA / FOTO: HARM BELLINGA, ARTE DEL NORTE

Het MOW
Het MOW is een museum in 
transitie. Van een streekmuseum 
vanaf 1973 tot een museum waar 
niet alleen de geschiedenis van 
Westerwolde wordt verteld maar 
waar ook hedendaagse beeldende 
kunst een plek krijgt. In het 
beleidsplan is vastgelegd dat het 
Groninger pla"eland, en in het 
bijzonder Westerwolde, centraal 
staat. Op de website wordt het zo 
verwoord: Daar waar het weidse 
Oldambt het romantische 
Westerwolde ontmoet, vind je Het 
MOW, een modern en eigenzinnig 
museum, met steeds weer nieuwe 
tentoonstellingen. Voor wie meer 
wil weten over het beleid van Het 
MOW kan terecht op de website 
waar een uitgebreide beschrijving 
te vinden is: www.hetmow.nl/
beleid



Museumregistratie 
Museum Helmantel: 
een klus voor conservator 
Liesbeth van Es
door Thea Pol  / Beeld: Jelte Oosterhuis | Museum Helmantel
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Westeremden, een wierdedorp 
met minder dan 500 inwoners in 
de gemeente Eemsdelta, heeft 
een beschermd dorpsgezicht. In 
het hart van het dorp staat de 
Andreaskerk uit de tweede helft 
van de dertiende eeuw. Tegenover 
de kerk stond vanaf de dertiende 
eeuw tot begin 1913 de Weem 
(pastorieboerderij). Na sloop 
verrees op die plek met materiaal 
van de Weem in 1914 een nieuwe 
pastorie in de stijl van Jugendstil 
die op zijn beurt in 1972 het veld 
moest ruimen voor een 
herbouwde Weem. Sloop en 
herbouw waren deze keer het 
initiatief van de bekende 
Groninger kunstschilder Henk 
Helmantel. Helmantel (1945), 
geboren en getogen in 
Westeremden, woont er sindsdien 
met zijn vrouw Babs. Ook heeft hij 
daar zijn atelier en is er sinds 
1985 Museum Helmantel 
ondergebracht. 

In april 2015 werd het museum 
stichting en kan daarom een 
aanvraag doen om opgenomen te 
worden in het Museumregister 
Nederland. De conservator van het 
museum, Liesbeth van Es, is 
samen met het bestuur van 
Stichting Museum Helmantel 
verantwoordelijk voor de 
aanvraag. Met haar had de 
redactie een gesprek. 

Religieus erfgoed
Sinds een jaar is Liesbeth van Es 
conservator van Museum Helman-
tel in Westeremden voor acht uur 
in de week. ‘Een betaalde baan, ja, 
gefinancierd uit eigen middelen 
van het museum’, legt Liesbeth uit. 
Naast haar baan bij Museum 
Helmantel is Liesbeth werkzaam 
als conservator in het Ikonenmu-
seum in Kampen. Liesbeth: ‘Zo 
kennen we elkaar ook. Henk hee! 
al drie keer geëxposeerd in het 
museum: met schilderijen van 
kerkinterieurs, met middeleeuwse 
beelden en met een expositie 
geïnspireerd op zeven thema’s. 
Toen de vacature voor conservator 
in Westeremden beschikbaar 
kwam, heb ik dan ook gesollici-
teerd en ben dus aangenomen.’ 

Liesbeth studeerde theologie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en 
studeerde in 2017 af. Momenteel 
zit zij in de laatste fase van de 
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master religie en cultureel erfgoed 
bij dezelfde universiteit. Liesbeths 
masterthese zal gaan over 
Museum Helmantel. Binnenkort 
houdt zij een toespraak op een 
congres in Londen met als titel: 
Portraying a painter’s legacy: on 
shi!ing ownership and the context 
of reconstructed ownership of 
Museum Helmantel. 
Op dat congres ontmoet zij men-
sen uit heel Europa die zich bezig-
houden met religieus erfgoed. 

Museumregistratie
Museum Helmantel is, het is 
hierboven al genoemd, sinds 2015 
een stichting. ‘De stichting is 
opgericht om het gebouw en de 
collectie in stand te houden, ook 
als Henk en Babs Helmantel er 

niet meer zijn. 
De collectie is omvangrijk en is 
grofweg in drie categorieën in te 
delen: 

1. Nederlandse beeldende kunst uit 
de 17e  t/m 21e eeuw, met een 
nadruk op de 20ste eeuw; 
2. De collectie antiek en religieuze 
objecten, waaronder middeleeuwse 
sculpturen en meubels; 
3. Een grote collectie schilderijen 
van Henk Helmantel. 

Een deel van de - oorspronkelijk 
een - privécollectie is op dit 
moment al ondergebracht in de 
stichting. De rest zal de komende 
tijd in beeld worden gebracht. 
Onder meer 500 schilderijen en 80 
beelden zijn inmiddels gefotogra-

feerd en beschreven. De beelden 
zijn goed onderzocht en beschre-
ven door kunsthistorica en medië-
viste Marieke van Vlierden. 
De Helmantels vinden het belang-
rijk dat ook de privécollectie 
toegankelijk wordt voor publiek. 
Sinds kort worden er rondleidin-
gen in het woongedeelte gehou-
den en die zijn enorm populair. 
Alle rondleidingen door het huis, 
die meestal door Babs worden 
gegeven, zijn inmiddels volge-
boekt. ‘De Helmantels voelen de 
verantwoordelijkheid en gunnen 
het een groter publiek.’ Sinds dit 
jaar is er een brochure waarin de 
werken worden toegelicht. Op de 
achtergrond wordt hard gewerkt 
aan de juridische en belasting-
technische aspecten van de 
overgang van privécollectie naar 
publiek museum. Dat kent veel 
haken en ogen en is een proces 
dat zorgvuldig doorlopen moet 
worden. Er is bewust gekozen om 
geregistreerd museum te willen 

worden. Liesbeth: ‘Geregistreerd 
museum zijn, hee! onder meer als 
voordeel dat het eenvoudiger 
wordt om subsidie te verwerven, 
bruiklenen aan te vragen en het 
bevordert samenwerking.’ Als 
ervaren conservator weet Liesbeth 
dat het belangrijk is om een 
collectieplan te hebben op basis 
waarvan wordt verzameld of 
eventueel afgestoten. ‘In het 
collectieplan wordt bijvoorbeeld 
omschreven welk object wel en 
welk niet wordt ondergebracht in 
de stichting. Past het in de collec-
tie? Zo kan een eenvoudige glazen 
fles wel in de collectie worden 
opgenomen omdat het onderdeel 
is van een schilderij van Henk. De 
vraag is steeds: kun je er iets mee, 
past het, zo niet dan kan het op de 
markt of anderszins worden 
aangeboden. De vraag is ook: 
wanneer wordt collectie erfgoed? 

Het museum is inmiddels bezig 
met online collectieregistratie. 

DE SMID AAN HET WERK 

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoon-
baar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van 
de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museum-
norm. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de 
onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van 
museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de 
kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord 
beheer van het museale erfgoed in Nederland.
www.museumregisternederland.nl

LIESBETH VAN ES
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‘De bedoeling is dit binnen vier 
jaar in 2025 gerealiseerd te 
hebben.’

Educatie
Met cultuurdocenten van het 
IVAK (voor cultuuronderwijs) in 
Delfzijl zijn er contacten over een 
educatieprogramma omtrent de 
stillevens. ‘Het programma is 
bedoeld voor de bovenbouw van 
het basisonderwijs. Er worden 
werkvormen ontwikkeld en een 
leskist, die deze zomer wordt 
getest. Een volgend onderwerp dat 
we willen ontwikkelen is het 
dagelijks leven tijdens de 
Middeleeuwen in Groningen. 
Verder zijn er contacten met de 
RuG gelegd om studenten de 

gelegenheid te geven om kennis te 
maken met de collecties, door 
middel van excursies, praktische 
opdrachten bij bepaalde vakken of 
een stage.’ Op die manier wordt 
een statutaire doelstelling, 
namelijk het bevorderen, het 
steunen en/of ontwikkelen van 
activiteiten met een culturele en/
of wetenschappelijke strekking 
verwezenlijkt.
Inhoudelijk hee! Liesbeth veel 
aan prof. dr. Justin Kroesen, 
kenner van Middeleeuwse 
kerkinterieurs en hoogleraar 
Material culture of Christianity 
aan de universiteit van Bergen 
(Noorwegen) èn lid van het 
bestuur van Museum Helmantel. 
Het bereiken van de status 

‘geregistreerd museum’ is voor 
Museum Helmantel een proces 
van lange adem. Het zal nog wel 
de nodige tijd in beslag nemen 
vooral omdat Liesbeth zich als 
conservator ook met andere zaken 
bezig moet houden en ze maar 1 
dag in de week voor het museum 
in Westeremden beschikbaar 
hee!. Maar aan Liesbeth zal het 
niet liggen. Samen met Henk en 
Babs en met hun zoon Adriaan, 

die sinds 1 januari van dit jaar als 
directeur bij Museum Helmantel 
werkt, zullen ze alles op alles 
ze"en om de registratie te 
verwezenlijken. 

Museum Helmantel
Abt Emopad 2, 
9922 PJ Westeremden 
0596 55 14 15 
www.helmantel.nl

INTERIEUR MUSEUM HELMANTEL

KERKINTERIEUR
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In opdracht van De Verhalen van 
Groningen heeft producent 
Stichting Beeldlijn met regisseur 
Saskia Jeulink, camera/editor 
korte films Arno Cupédo, geluid en 
audionabewerking Menno Knevel 
en editor lange film Manfred 
Poppenk een drietal films 
gemaakt waarin het dorp 
Overschild onder de loep wordt 
genomen. Overschild kreeg door 
de aardbevingen in het gebied te 
maken met onder meer sloop en 
herbouw van huizen in de kern van 
het dorp.

Overschild, in de gemeente 
Midden-Groningen, was een 
dorp zoals vele andere Neder-

landse dorpen. Gewone huizen 
en een paar monumenten, een 
kruisdorp waar je rustig door-
heen reed. Maar het dorp is ooit 
gebouwd op slappe grond. Door 
langdurige gaswinning met 
aardbevingen tot gevolg, werd 
wonen in Overschild niet meer 
veilig. Daarom moeten bijna alle 
huizen in de kern gesloopt en 
herbouwd worden. Overschild 

werd zo een pilotdorp in het 
aardbevingsgebied en is het 
eerste dorp dat volledig op de 
schop gaat. 

Film
De versterkingsoperatie is de 
motor waardoor de metamorfose 
van het dorp in gang wordt gezet. 
Het gaat om zowel de fysieke 
metamorfose (het aanzicht van 

het dorp wordt volledig anders) als 
de mentale metamorfose (wat 
verandert er in de hoofden van de 
inwoners?) Beide beïnvloeden 
elkaar. Hoe deze twee fenomenen 
op elkaar inwerken, wordt in 
beeld gebracht.
We verkennen de dorpse gemeen-
schap in de volle breedte aan de 
hand van de inwoners zelf: we 
belichten diverse perspectieven 
op de versterking en de metamor-
fose die in gang is gezet. Wat 
maakt Overschild bijzonder voor 
de inwoners zowel voor, tijdens 
als na de versterkingen? Wat doet 
deze enorme fysieke verandering 
met de eigen- als gemeenschappe-
lijk ervaren- identiteit en sociale 

De Kroniek van 
Door: Saskia Jeulink / Beeld: Stichting Beeldlijn

OVERSCHILD
ʏ
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cohesie? Wordt Overschild 2.0 
(uiteindelijk) een succesverhaal of 
wordt dit pilotproject een inkt-
zwarte bladzijde in de recente 
geschiedenis van Nederland? 
Inmiddels zijn er drie korte films 
gemaakt. Het zijn achtergrondver-
halen, portre"en naar aanleiding 
van de versterkingen in de kern 
van het dorp. (In het buitengebied 
van het dorp gebeurt bijna niets, 
tot grote ergernis van de bewoners 
daar). Een lange film is in de maak 
en gaat meer in op de actualiteit, 
het versterkingsproces zelf. We 
volgen onder andere twee be-
vriende stellen in de kern van het 
dorp, een kunstenaar in het 
buitengebied die bevingsstenen 
maakt ter herinnering aan de 
gesloopte huizen in de kern en 
een man uit het buitengebied met 
vlijmscherpe pen die tegen wil en 
dank ervaringsdeskundige is 
geworden in het grote wachten op 
versterking van zijn huis. Uit-
gangspunt is de veerkracht en het 
dagelijkse leven van de bewoners, 
maar door de omstandigheden 
komt iedereen vroeg of laat in de 

knel en/of breekt. Aan het eind 
van de film woont een aantal 
personages in een gloednieuw en 
mooi huis, maar is het verster-
kingsverhaal nog niet afgelopen, 
sterker nog: voor sommigen begint 
het zelfs opnieuw.   
www.deverhalenvangroningen.nl/
themajaar/de-kroniek-van-
overschild

Dorpsbiografie van Overschild
Door: Martin Hillenga
De voor de Kroniek van 
Overschild gemaakte films 
worden begeleid door een 
geschreven dorpsbiografie die laat 
zien dat een huis meer is dan een 
stapel stenen. En Overschild 
trouwens óók veel meer dan een 
verzameling huizen. Een dorp is 
goed beschouwd de optelsom van 
individuele geschiedenissen, 
ervaringen en emoties van de 
dorpsbewoners in relatie tot de 
omgeving. Iedere ‘Schildjer’ hee! 
dan ook zijn of haar eigen 
Overschild – de gemene delers 
hierin vormen samen misschien 
wel de identiteit van het dorp. Die 

zijn door de tijd heen niet voor 
iedereen gelijk.   
De focus in de biografie ligt dan 
ook op een langere periode dan in 
de gefilmde portre"en, maar hee! 
vaak wel hetzelfde vertrekpunt. 
Door gesprekken met (oud-)
bewoners, gekoppeld aan 
historisch onderzoek, wordt 
duidelijk dat Overschild sinds de 
oorlog al de nodige, en vaak ook 
ingrijpende veranderingen 
doormaakte die door de inwoners 
verschillend beleefd werden. Het 
verhaal van Overschild wijkt 
daarin niet af van dat van veel 
andere dorpen in Groningen, of 
zelfs in heel Nederland. De 
landbouw werd bijvoorbeeld 
steeds minder de belangrijkste 
economische activiteit waardoor 
het ritme van de seizoenen steeds 
minder het dorpsleven bepaalde. 
Middenstanders sloten in 
toenemend tempo hun deuren. 
Door schaalvergroting verdwenen 
de openbare en bijzondere school. 
Op zondag luiden de klokken er 
niet meer terwijl Overschild ooit 
drie goed bezochte kerken telde. 
Daarmee verdwenen niet alleen 
ontmoetingsplaatsen maar ook de 
zichtbare scheidslijnen tussen de 
dorpsbewoners.
Een focus alleen op wat verdwe-
nen is, zou veel te eenzijdig zijn. 
Ontstane ruimtes kregen veelal 
nieuwe functies. Landbouwgrond 

werd bijvoorbeeld nieuwe natuur, 
de voormalige openbare school 
kwam in gebruik als dorpshuis De 
Pompel en werd zo een nieuw 
centrum voor het dorpsleven. 
Overschild transformeerde zo 
steeds meer in een woondorp. 
Wat Overschild tragisch genoeg 
wél uitzonderlijk maakt, is de 
huidige ‘versterkingsoperatie’ – 
een enigszins verhullende term 
voor de vrijwel complete sloop en 
herbouw van het dorp. Door de 
schaal van de werkzaamheden, de 
gelijktijdigheid ervan en vooral 
ook de bijbehorende emoties is 
deze laatste fase van verandering 
misschien ook wel de meest ingrij-
pende. Want wat maakt Over-
schild straks nog Overschild, wat 
verandert wel maar verdwijnt 
niet? Juist door een historisch 
perspectief voor deze vragen te 
kiezen en de ervaringen van 
bewoners centraal te ze"en, wordt 
de dorpsbiografie misschien wel 
een kleine geschiedenis van de 
toekomst. 



Theatervoorstellingen: 
‘Veur Aaltied’ 
In verschillende Groninger en 
Fryske kerken
In 2022 gaat een nieuw seizoen 
van ‘Veur Aaltied’ van start! Tien 
bijzondere theatervoorstellingen 
in tien oude Groninger en Fryske 
kerken. De voorstellingen zijn 
gebaseerd op de levensverhalen 
van in of bij de kerk begraven 
dorpsgenoten en worden gemaakt 
door en met inwoners van het 
dorp. 
De verhalen in de voorstellingen 
worden verbeeld door lokale 
spelers, musici en amateurkunste-
naars. In het hele traject speelt de 
samenwerking van amateurs en 
professionals een belangrijke rol. 
Elk dorp krijgt een scriptschrijver 
en regisseur toegewezen die 
samen met het dorp werken aan 
het verhaal en de vorm van de 
voorstelling. Dit leidt tot unieke 
en op maat gemaakte theaterstuk-
ken. De speelperiode van ‘Veur 
Aaltied’ is van juni  t/m oktober 
2022. De eerstvolgende voorstel-
lingen in Groningen zijn: 

Parels voor de Zwijnen
Beerta, Sint-Bartholomeuskerk
Vrijdag 2 en zaterdag 3 september, 
20:30 uur

Dubbelschaak
Grijpskerk, Dorpskerk

Zaterdag 10 september, 20:00 uur
Zondag 11 september, 15:00 uur
Meer informatie en tickets: 
www.veuraaltied.nl 

Viering: Keti Koti 
1 juli 2022
Op vrijdag 1 juli  viert Groningen 
met Keti Koti de afscha#ng van 
de slavernij. Op die dag verandert 
de binnenstad van Groningen in 
een groot festivalterrein. Op 
allerlei locaties worden bijzondere 
activiteiten georganiseerd in het 
kader van het slavernijverleden 
van Groningen en de doorwerking 
daarvan op het heden. Denk maar 
eens aan muziek, spoken word, 
films, lezingen, tentoonstellingen 
en zelfs een culinaire markt.

Programma
Wereldmuziek, kleuren en geuren 
staan op 1 juli centraal bij het Keti 
Koti Festival in de Akerk. Overdag 
kun je lekker eten bij de kraampjes 
van de International Foodmarket 
en ‘s avonds dansen met de LDE 
tribute to Lucky Dube. Het Comité 
30 juni 1 juli Groningen is overdag 
met een informatiestand aanwezig 
in de kerk. Daar kun je meer te 
weten komen over Keti Koti / 
Emancipation Day. Een eindje 
verderop viert Stichting Pi"ig 
Gekruid in Museum aan de A 
vrijheid, gelijkheid en 
verbondenheid met muziek, talks, 

poëzie, dans, spoken word, 
kinderkunst en heri heri. De 
Akerk en het museum worden om 
18:00 uur en 20:00 uur aan elkaar 
verbonden door een bijzondere 
Drakendans van Earl Blijd.
Forum Groningen organiseert een 
‘Keti Koti x Bi"erzoet Erfgoed 
Filmmarathon’. Van twaalf uur ’s 
middags tot twaalf uur ’s nachts 
kun je gratis naar documentaires 
en films die allemaal in meer of 
mindere mate in relatie tot ons 
slavernijverleden staan. Daarnaast 
openen er in het 
Universiteitsmuseum maar liefst 
drie tentoonstellingen omtrent 
slavernij en het koloniale verleden 
van Nederland. De opening wordt 
gevierd met een Keti Koti 
programma met spoken word en 

muziek. ’s Avonds wordt in de 
entreehal van SPOT/De 
Oosterpoort de afscha#ng van de 
slavernij gevierd met spoken 
word, theater, muziek en dans. Zo 
zal stadsdichter Myron Hamming 
voordragen, kun je genieten van 
lekkere hapjes en drankjes en 
dansen op de beats van DJ 
Lowpro. Ook zou je naar Le petit 
théâtre kunnen gaan en je mee te 
laten voeren door de liedjes en 
gedichten van het programma 
‘Free as a bird’ van Sharon 
Doelwijt. Bovendien zijn op 1 juli 
alle Bi"erzoet Erfgoed-
tentoonstellingen in de stad gratis 
te bezoeken: in de Akerk, het 
GRID Grafisch Museum, 
Groninger Museum, Museum aan 
de A en in het Universiteits-
museum.

Praktische informatie
Keti Koti Groningen is grotendeels 
gratis te bezoeken. Voor de 
programma’s in Forum Groningen, 
SPOT/De Oosterpoort, Le Petit 
Théâtre en het avondprogramma 
in de Akerk moet je wel 
reserveren. Check daarvoor de 
website van de desbetre$ende 
locatie.

Meer info en het programma: 
h"ps://bi"erzoeterfgoed.nl/
artikelen/keti-koti-groningen 
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Tentoonstelling: 
‘Bewustwording’ met beelden 
van Marian Vlierhuis
Kerk Zuurdijk,  t/m 14 augustus
Het beeldhouwen is een deel van 
de spirituele zoektocht van 
Marian Vlierhuis geworden, 
waarin het beeld haar steeds een 
deel van zichzelf toont. ‘Van te 
voren weet ik vaak niet wat ik ga 
maken. Ik maak contact met de 
gekozen steen en volg mijn gevoel. 
De steen wijst me als het ware de 
weg. De steen laat me ervaren en 
zien waar ik van binnen mee 
worstel.’ Het is Vlierhuis’ eerste 
tentoonstelling. Ze vindt het 
spannend om met eigen werk naar 
buiten te treden.

Menkemaborg onderdeel van 
Ostfriesland Biënnale
 t/m 4 september
Van 4 juni  t/m 4 september vindt 
de eerste editie van de 
Ostfriesland Biënnale plaats. 
Dertig kunstwerken van 
internationaal gerenommeerde en 
veelbelovende kunstenaars zullen 

in de streek Oost-Friesland en 
provincie Groningen te zien zijn. 
De Menkemaborg in Uithuizen is 
onderdeel van de 
kunstmanifestatie met het werk 
van kunstenaars Alicja Kwade en 
Max Frisinger. De kunstwerken 
Bavaria (Kwade) en Apparatus for 
sinking bodies (Frisinger) zullen 
gedurende drie maanden in de 
tuinen van de Menkemaborg te 
zien zijn.
www.ostfrieslandbiennale.de/ne

Tentoonstelling ‘Onder Vuur II, 
de opmaat naar het rampjaar 
1672‘ 
SHC de Oude Stelmakerij 
Sellingen,  t/m 30 oktober
350 jaar geleden, in 1672, 
verklaarden Engeland, Frankrijk, 
en de bisschoppen van Keulen en 
Münster de Nederlandse 

Republiek de oorlog. Het jaar gaat 
de geschiedenis in als Het 
Rampjaar en de historische 
gebeurtenissen worden nu 
landelijk op veel locaties herdacht. 
In de provincie Groningen wordt 
daarbij vooral stil gestaan bij de 
herdenking van Groningens 
Ontzet. Het Streekhistorisch 
Centrum haakt daarbij aan met 
een expositie in haar dependance, 
SHC de Oude Stelmakerij in 
Sellingen.
 
De tentoonstelling belicht de 
persoon van Bommen Berend in 
diverse aspecten, als vorst, 
bisschop maar ook als mens. Deze 
bisschop van Münster, Bernhard 
von Galen, viel in 1672 met een 
groot leger Oost-Nederland 
binnen en belegerde de stad 
Groningen met zwaar geschut, 
waardoor hij bekend is geworden 
als Bommen Berend. Wat minder 
bekend is, is dat zeven jaar eerder 
deze kerkvorst al een eerste 
militaire poging ondernam om het 
oosten van Nederland aan zich te 
onderwerpen. Ondanks de schaal 
van de oorlog en de impact ervan 
op het oosten van Nederland en 
speciaal Groningen, geldt deze 
Eerste Münsterse Oorlog als een 
bijna vergeten geschiedenis. Nu, 
met de herdenking van de 
gebeurtenissen van 1672 – met 
name de aanval op en belegering 

van de stad Groningen door 
Bommen Berend –  wordt ook 
deze eerdere militaire veldtocht 
van de Bisschop van Münster nog 
eens voor het voetlicht gehaald.

‘Met het zout van de zee’
Veenkoloniaal Museum Veendam
17 juli  t/m 30 oktober 
De tentoonstelling ‘Met het zout 
van de zee’ toont schilderkunst 
van meevarende, voor het 
merendeel, Groningse 
Ploegschilders, waaronder Jan van 
der Baan (1912-1990), Johan 
Dijkstra (1896-1978), Marten 
Klompien (1917-1996), Abe Kuipers 
(1918-2016), Martin Tissing (1936-
2018), Jannes de Vries (1901-1986) 
en Jan van der Zee ( 1898-1988).
De tentoonstelling grijpt deels 
terug op een project van het 
Groninger Museum. De kunste-
naars maakten in 1961 een of 
meerdere reizen met een Gronin-
ger kustvaarder om de kustvaart 
in al zijn face"en in beeld te 
brengen. Het resultaat van de reis 
werd in 1961-1962 in het Gronin-
ger Museum geëxposeerd en was 
als reizende tentoonstelling: 
‘Ku(n)stvaart’ onder grote publieke 
belangstelling op meer dan twintig 
locaties  te zien.

Zestig jaar later is ‘Met het zout 
van de zee’ een deel van  het werk 
vanuit publieke en particuliere 

Tentoonstellingen en activiteiten
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Beeld: Jannes de Vries, Het voorschip 
van de coaster ms. Marie Christine, 
omstreeks 1975. Collectie: Het 
Scheepvaart-museum, Amsterdam

collecties weer bijeengebracht en 
aangevuld met meer recent werk 
en foto’s van kustvaarders uit die 
tijd. Natuurlijk ontbreekt het 
model van de Fambo die ook op de 
tentoonstelling in Groningen 
stond, niet.
www.veenkoloniaalmuseum.nl

‘Van korset tot paillet: 200 jaar 
modegeschiedenis’ 
Veenkoloniaal Museum Veendam,  
t/m 20 november 
In de tentoonstelling ‘Van korset 
tot paillet, 200 jaar modegeschie-
denis’ toont het Veenkoloniaal 

Museum een overzicht van 200 
jaar modegeschiedenis en biedt 
het de bezoeker een wandeling 
door de tijd aan de hand van 
historische topstukken.
Ieder kledingstuk vertelt zijn 
eigen verhaal aan de toeschouwer. 
Zo verandert het creatieproces 
van kleding met de komst van de 
naaimachine. Er worden veel 
kledingzaken opgezet, ook in en 
rondom Veendam. Het straatbeeld 
verandert met een nieuw kleuren-
palet door de uitvinding van felle 
synthetische aniline verfsto$en. 
Mode ontketent tevens reacties. 
De vogelbescherming werd bij-
voorbeeld opgezet als tegenreactie 
tegen de dieronvriendelijke 
dameshoedentrend eind negen-
tiende eeuw. Bovendien verandert 

de functie van kleding door de 
jaren heen. Flonkerende 
charlestonjurken zijn gemaakt 
voor vrijheid en dans.
De Veendammer fotografe Helena 
Vegter maakte samen met Neder-
lands bekendste burlesque artiest 
Fay Loren een begeleidende serie 
foto’s voor de tentoonstelling. Met 
hun persoonlijke interesse in 
kostuumgeschiedenis brengen ze 
de historische kleding tot leven. 
Meer info: Toppers in textiel 

Tentoonstelling: 
‘Slavernij. En de Groningers?’
Museum aan de A (opvolger 
Noordelijk Scheepvaartmuseum)
24 juni 2022 - 8 januari 2023
Net als Portugal, Frankrijk en 

Engeland veroverde en 
koloniseerde Nederland vanaf de 
17e eeuw gebieden over de hele 
wereld. Dat was om handel te 
drijven, puur voor economisch 
gewin. Nederlanders overheersten 
de oorspronkelijke bevolking. Ze 
lieten mensen met geweld en 
onder dwang werken op plantages 
met ‘luxeproducten’ als tabak, 
ko#e, thee, cacao, katoen en 
suiker. Ook kochten en 
vervoerden Nederlanders tot slaaf 
gemaakte mensen uit Afrika naar 
de andere kant van de wereld, om 
er te werken op de plantages. Een 
op de acht mensen overleefde de 
overtocht niet. 
Lange tijd is het onderbelicht 
gebleven dat ook Groningers 

Tentoonstellingen en activiteiten
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hierin een aanzienlijke rol 
speelden. De één verdiende er een 
fortuin mee, de ander ze"e zich 
juist in voor de afscha#ng van de 
slavernij. De tentoonstelling 
‘Slavernij. En de Groningers?’ laat 
zien hoe Groningers op allerlei 
manieren betrokken waren bij de 
handel in mensen en slavernij. 
Het was dichterbij dan je denkt. 
Ook is er aandacht voor de manier 
waarop slavernij doorwerkt in het 
dagelijks leven van Groningers 
van nu. www.museumaandea.nl

Tentoonstelling: 
‘Welkom in 1672!’
Museum aan de A
13 juli 2022 - 8 januari 2023
Wil jij wel eens weten hoe een 
huis er in 1672 uitzag? 
Wat kinderen van jouw lee!ijd 
deden op een doordeweekse dag 
of zaterdagmiddag toen er nog 
lang geen Pokémonkaarten, 
TikTok en Fortnite bestond?
Reis mee naar het jaar 1672 en 
neem een kijkje in het leven van 
Lammechien, Hindrick, Dries en 
Stijntien, vier eigenwijze kinderen 
die 350 jaar geleden in Groningen 
woonden. Ga 350 jaar terug in de 
tijd en stap in de wereld van 
slapen in een bedstee, rennen op 
houten klompen en poepen op een 
kakdoos. Zie, voel en beleef het 
jaar 1672! 
www.museumaandea.nl

Museum Nienoord
Een zomer- en 
wintertentoonstelling van de 
Nederlandse kunstenaar Anton 
Pieck (1895-1987) tot 5 maart 2023
Het geïdealiseerde verleden, 
vooral de 19-de eeuw, was voor 
Pieck een grote inspiratiebron 
voor zijn vele tekeningen en 
kalenderplaten. Daarnaast 
observeerde hij graag het leven op 
de diverse plekken waar hij 
naartoe reisde. De gedetailleerde 
werken beva"en veel verborgen 
humor en nuances zodat er voor 
de bezoeker altijd wat te 
ontdekken valt. Pieck reisde graag 
en veel; door Nederland, door 
Europa en zelfs in Marokko. Via 
zijn tekeningen zien we de 
bijzonderheden van een plaats 
zoals hij ze daar zag. 
We zien dorpen en pleinen vol 
levendigheid en doorleefde gevels. 

We zien mensen onderweg; 
sommigen gewichtig en gehaast, 
anderen zwoegend en toegewijd.
Ze zijn op weg in authentieke 
voertuigen die Pieck zo tre$end 
en gedetailleerd weergaf. Deze 
koetsen, karren en sleeën zien we 
terug in de collectie van Nienoord 
en zo wordt een brug geslagen 
tussen de wereld die Pieck hee! 
opgetekend en het roerende 
erfgoed dat in Nienoord te 
bewonderen is, ondersteund door 
werken uit de collectie van het 
Anton Pieck Museum te Ha"em.

Zomeravondwandeling bij de 
Fraeylemaborg
8 juli vanaf 19:00 uur
Een wandeling door het park van 
de Fraeylemaborg is in de zomer 
mooier dan ooit, want de 
kleuren van bomen en struiken 
zijn fris en gevarieerd. Het park 

hee! ruim 6 kilometer aan 
wandelpaden die voeren door een 
unieke cultuurhistorische aanleg. 
Zo bijzonder dat deze aanleg in 
1986 onder bescherming van 
Monumentenzorg is geplaatst. 
Allerlei onderdelen van het park 
zijn de afgelopen decennia in 
oude glorie hersteld. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de Geele Brug, 
de Kersentuin, de bloemperken in 
de Engelse tuin, de boomgaard 
achter het Schathuis en natuurlijk 
de Hooge Berg. 

Onder leiding van een deskundige 
gids maakt u op vrijdagavond 
8 juli een wandeling in de 
omgeving van de borg.
U krijgt informatie over aanleg en 
de achtergrond van het park, dat 
tevens het Slochterbos wordt 
genoemd. Hierin staan veel 
bijzondere bomen en planten. Ook 
de follies in het park krijgen 
aandacht. Follies zijn verrassende 
gebouwtjes die vroeger al in een 
Engels park voor vermaak 
zorgden. In 2016 zijn er spannende 
follies gebouwd bij de 
Fraeylemaborg, die deels ook van 
binnen bekeken kunnen worden.

De wandeling zal circa twee uur 
duren en start bij de Oranjerie van 
de Fraeylemaborg. Kosten % 3,00 
p.p., tickets online te koop via 
www.fraeylemaborg.nl

Tentoonstellingen en activiteiten
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