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Het Noord-Nederlands Trein & 
Tram Museum in Zuidbroek is 
gevestigd in het voormalige 
stationsgebouw van 1868. Rowin 
Penning, directeur van het 
museum, beschrijft in deze 
Erfgoednieuws hoe dit museum de 
verduurzaming van het gebouw 
aanpakte. 

Landgoed Nienoord
Door: Thea Pol
Beeld: Jelte Oosterhuis
We beginnen dit artikel met een 
interview met het hoofd collecties 
van Museum Nienoord in Leek, 

Jan Zijlstra, en met Leon Teeuw, 
beleidsmedewerker Duurzaam-
heid en Energietransitie van de 
gemeente Westerkwartier.   
‘Energiebesparing is voor erfgoed-
instellingen op dit moment een 
belangrijk thema. Gelukkig zijn we 
op landgoed Nienoord hier al op 
tijd mee gestart’, opent Leon 
Teeuw het gesprek. ‘Er lag al een 
actieplan voor de periode 2018-
2022 waarin later het onderdeel 
energie aan toe is gevoegd. Er 
staan zo’n vijftien panden op het 
landgoed, deels van erfgoedinstel-
lingen. Daarnaast bevinden zich 

op het landgoed onder meer het 
zwembad, het pand van de ijsver-
eniging en de landgoedboerderij. 
De energielasten zijn enorm hoog. 
Dus verduurzaming is zeer ge-
wenst. We hebben eerst alles 
systematisch in kaart laten bren-
gen door een adviesbureau. Voor 
de Borg, eigendom van de ge-
meente, is een zogenaamde DuMo 
[duurzame monumenten] scan 
voor een duurzaamheidsadvies 
uitgevoerd. 

Zonnepanelen
‘Niet alles hoeft tegelijk. We begin-

nen met zeven panden op het 
landgoed. De eerste stap is het 
leggen van zonnepanelen, uiter-
aard niet op de Borg omdat deze 
een monumentaal karakter heeft. 
Voor deze zeven panden zijn 900 
panelen nodig. Als je zoveel 
zonnepanelen bestelt is het voor-
deel dat je recht hebt op kwan-
tumkorting’, glimlacht Leon. ‘Deze 
moeten vóór 15 maart zijn gelegd. 
Dan begint namelijk het broedsei-
zoen. Dat duurt tot en met 15 juli. 
In het kader van de wet natuurbe-
scherming hebben wij ons daar-
aan te houden’,  geeft Leon aan. 

Verduurzaming: veel mensen houden zich er tegenwoordig  - noodgedwongen - mee bezig. Isolatie van het huis, 
dubbelglas, warmtepomp, zonnepanelen op het dak. Maar hoe is dat voor erfgoedinstellingen, die gevestigd zijn 
in een historisch pand? Waar krijgen eigenaren en gebruikers mee te maken als zij willen verduurzamen? Toch een 
belangrijk middel om de energiekosten te drukken. Voor dit artikel nodigden wij twee erfgoedinstellingen, die 
gehuisvest zijn in een monument, uit hun ervaringen met verduurzaming te delen. 

Verduurzaming monumentale museale panden



‘De meeropbrengst wordt ingezet 
op het landgoed. Een en ander 
onder begeleiding van de coöpera-
tie GOED, een burgerbeweging 
zonder winstoogmerk met een 
missie om groene stroom op te 
wekken en de opbrengsten te 
delen. De panelen komen wat 
betreft het museum te liggen op 
het dak van het museumdepot.’

Werkgroep energie
Jan Zijlstra is als hoofd collecties 
van Museum Nienoord betrokken 
bij de uitvoering van de plannen. 
‘Het museumdepot’, vertelt Jan, 
‘werd in 2000 gebouwd met 
golfplaten zonder asbest op het 
dak. Deze waren na elf jaar versle-

ten. In 2017 kreeg het dak nieuwe 
golfplaten en toen bleek dat 
marters daar flink hadden huisge-
houden. Vanwege bitumen op het 
platte dak ontstonden er scheuren 
waardoor lekkages optraden. 
Maar dit probleem is over een 
maand opgelost. Op het dak van 
het museumdepot van Nienoord, 
2000 vierkante meter, worden dit 
voorjaar 377 panelen gelegd al 
zouden 133 voor het depot vol-
doende zijn. Maar de overige 
opbrengst komt ten goede aan en 
wordt terug geleverd aan het net. 
‘Het dak van het depot wordt 
maximaal vol.’
Jan constateerde dat ook de 
apparatuur zoals be- en ontvoch-

tigers na twintig jaar vervangen 
moeten worden. 
Er is een werkgroep energie in het 
leven geroepen, die wordt begeleid 
door de gemeente. ‘We hebben 
samen inmiddels elk gebouw op 
het landgoed in kaart gebracht 
qua energieprestaties. Iedere 
situatie is weer anders, het is echt 
maatwerk’, laat Leon weten. ‘Wij 
zijn als gemeente eigenaar van een 
deel van de panden dus verant-
woordelijk. Naast zonnepanelen 
gaan we straks met elkaar ook nog 
andere duurzame maatregelen 
doorvoeren.’ 

Subsidiemogelijkheden
Ook het netwerk dient te worden 
vernieuwd is de constatering. 
Verzekeringen, aansluitingen, veel 
om uit te zoeken. ‘Van onderzoek 
tot realisatie van het zonnepane-

lenproject kost ongeveer ander-
half jaar’, weet Leon. Het onder-
zoek, waarin de gemeente heeft 
geïnvesteerd, is inmiddels afge-
rond. Het streven is natuurlijk om 
de energierekening naar beneden 
te brengen. Leon: ‘Het loont om 
voor (monumentale) panden nu 
een maatwerkadvies uit te voeren 
en op basis daarvan een verduur-
zamingsplan op te stellen.’ Zowel 
bij het Rijk als provincie en ge-
meente zijn mogelijkheden voor 
subsidies en financieringen. 
Zonnepanelen op daken heeft 
volgens Leon de voorkeur boven 
het plaatsen van panelen op 
landbouwgrond. 

Besparingsmaatregelen
Bepaalde adviesbureaus kunnen 
eveneens ondersteunen met 
betrekking tot monumenten. 
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Erfgoedloket en Libau bijvoor-
beeld kunnen adviseren over 
mogelijkheden tot verduurzaming 
‘en steek vooral ook je licht op bij 
andere musea’, raadt Leon aan. Op 
verlichting kun je vaak makkelijk 
al direct besparen. Op Nienoord 
gebeurt dit al, zo blijkt als wij het 
depot bekijken. De TL-buizen zijn 
vervangen door LED lampen. Ook 
dit wordt systematisch aangepakt. 
‘70% is al vervangen.’ Jan: ‘Ik zou 
het liefst een lichtplan maken 
maar om dit dan vervolgens te 
kunnen uitvoeren is nogal een 
investering. Energiereductie en 
duurzaamheid moeten nog in het 
collectieplan worden opgenomen.’
De Borg heeft voorzetramen, het 
depot dubbelglas. UV-werend folie 
is op driekwart van de ramen 
aangebracht. Er is dus al het 
nodige werk op Nienoord verzet in 
het kader van verduurzaming.
Leon: ‘De ambitie van landgoed-
partijen en de gemeente is om op 
langere termijn energieneutraal te 
worden. Het voornemen is om dit 
straks te gaan vastleggen in de 
nieuw te ontwikkelen toekomst-
visie voor landgoed Nienoord.’

Museum Nienoord
Nienoord 1
9351 AC Leek
0594 51 22 60
www.museumnienoord.nl

Het Noord-Nederlands Trein & 
Tram Museum in Zuidbroek is 
gevestigd in het voormalige 
stationsgebouw van 1868. Rowin 
Penning, directeur van het 
museum, beschrijft in deze 
Erfgoednieuws hoe dit museum de 
verduurzaming van het gebouw 
aanpakte.
Eind jaren vijftig van de vorige 
eeuw werden zowel de woning 
van de stationschef (de bovenver-
dieping) alsmede grote delen van 

de beide zijvleugels afgebroken. 
Wat overbleef was een zwaar 
gehavend station. Mede doordat 
het gebouw eind jaren tachtig haar 
functie als station verloor, verpau-
perde het pand in de daaropvol-
gende decennia snel.

Restauratie museumstation
Het had niet veel gescheeld of de 
toen nog restanten van het voor-
malige stationsgebouw waren aan 
het begin van deze eeuw met de 

grond gelijk gemaakt. Gelukkig 
werd in 2001 de stichting 
Noord-Nederlands Trein & Tram 
Museum opgericht. Met als doel 
het gebouw te behouden, in oude 
staat terug te brengen en te ex-
ploiteren als spoorwegmuseum. 
En zo geschiedde…

Na de eerste onderhandelingen 
met de toenmalige eigenaar (NS 
Vastgoed) lukt het de nieuwbak-
ken stichting het gebouw in 2002 

4

Het oudste stationsgebouw van Noord-Nederland. Veel mensen weten het niet, maar dat staat toch echt in 
Zuidbroek. Ruim 30 jaar ouder dan het prachtige stationsgebouw dat de stad Groningen heeft. Station Zuidbroek 
werd gebouwd in 1865. Momenteel staat het monumentale pand in Zuidbroek er weer piekfijn bij. Toch is dat niet 
altijd zo geweest.

Noord-Nederlands Trein & Tram Museum
Door: Rowin Penning  /Beeld: NNTTM

https://www.museumnienoord.nl
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te huren om uiteindelijk in 2005 
- met dank aan de toenmalige 
gemeente Menterwolde - zelfs 
volledig eigenaar van het stations-
gebouw te worden. Kort daarna 
startte de stichting in eigen beheer 
de fondsenwerving, voor de 
restauratie van het museum-
station. De totale kosten werden 
destijds geraamd op ruim 1,3 
miljoen euro.

Ruim zes jaar later (het is dan 10 
oktober 2014) werd het volledig in 
oude staat teruggebrachte 
museumstation door toenmalig 

staatssecretaris Wilma Mansveld 
officieel geopend. Sindsdien is het 
museum - dat geheel op vrijwilli-
gers draait - geopend op vrijdag-
middag, zaterdag en zondag.

Verduurzaming authentiek 
gebouw
Al vanaf de eerste exploitatiebe-
grotingen was duidelijk dat de 
grootste kostenpost de energiere-
kening zou zijn. Gelukkig werden 
de nieuwgebouwde delen welis-
waar in oude staat teruggebracht, 
maar mèt de bouwkundige- en 
isolatienormen van de huidige 

tijd. Het hele stationsgebouw werd 
destijds voorzien van dubbelglas 
(HR++) en alle vloeren kregen een 
uitstekende isolatie; zelfs onder de 
authentieke tegels werd vloerver-
warming aangebracht. Ofwel de 
eerste stappen op weg naar verde-
re verduurzaming van het authen-
tieke gebouw.

Verduurzamingsplan
Doordat tijdens de restauratie de 
nadruk op de historisch verant-
woorde herbouw werd gelegd, 
werden de zolders niet meegeno-
men in de begroting en dus niet 

voorzien van een isolerende schil.
 
Wat niemand kon vermoeden, 
gebeurde begin 2022 toch: Een 
explosieve stijging van de energie-
prijs. Tot overmaat van ramp liep 
het vaste energiecontract van de 
stichting begin 2022 af. Gevolg 
was een flink toegenomen maand-
termijn voor de energie: Meer dan 
verdubbeld. En over heel 2022 
zelfs een verdrievoudiging ten 
opzichte van het voorgaande jaar.

Alle hens aan dek dus, en tijd voor 
het maken van een verduur-
zamingsplan. Het plan kreeg in 
rap tempo gestalte. Daar waar in 
2014 werd bezuinigd op isolatie-
materiaal, werd het nu tijd te 
bezuinigen op energie, ten einde 
de exploitatie van het museum 
toekomst-zekerder te maken!

In het plan is opgenomen:
•  Isoleren van de ‘vergeten zolders’ 

(bovenverdieping en zijvleugels)
•  Vervangen van energieslurpende 

verlichting (vitrines en 
armaturen)

• Gedeeltelijke verwarming door 
middel van warmtepompen

•  Plaatsing van een groot aantal 
zonnepanelen bij het 
stationsgebouw

STATION ZUIDBROEK ROND 1905
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Met dank aan het programma 
‘Verduurzaming Maatschappelijke 
Gebouwen’ van de Rabobank werd 
al snel een eerste deel van de 
financiering gevonden. 
Mede door een succesvolle lobby 
langs geldschieters is de begroting 
(ruim € 50.000) eind 2022 nage-
noeg rond.

Financiers
• Rabobank
• Leader Oost-Groningen
• Stichting Beheer Nutsgelden 

Zuidbroek
• Stichting Wildervankfonds
• Coöperatie Duurzaam 

Menterwolde
• Particuliere bijdrage

Energierekening naar beneden
Naar verwachting wordt het 
project in het eerste halfjaar van 
2023 tot uitvoer gebracht.

Dit zal enerzijds bijdragen aan een 
behaaglijk gevoel voor bezoekers 
en vrijwilligers van het museum.
Anderzijds zullen minder tempe-
ratuur- en luchtvochtigheids-
schommelingen de omvangrijke 
collectie van het museum zeker 
ten goede komen.
En niet te vergeten: de energiere-
kening van het Noord-Nederlands 
Trein & Tram Museum zal met 
name door de zonnepanelen naar 
verwachting drastisch naar bene-
den gaan, waardoor het museum 

de toekomst weer zonnig tege-
moet kan zien!

Dat die toekomst zonnig is, bewij-
zen ook de bezoekcijfers. De 
huidige wisselexpositie ‘De trein 
van Lego®’ mag zich verheugen in 
een voor het museum ongekend 
hoog aantal bezoekers.

Ook nieuwsgierig gewor-
den? Breng dan een bezoek 
aan het Noord-Nederlands 
Trein & Tram Museum in 
Zuidbroek, het ‘Dorp van 
Trein & Tram’.

Noord Nederlands Trein & Tram 
Museum
Stationsstraat 5a
9636 BA Zuidbroek
0598 45 05 18
www.nnttm.nl

https://www.nnttm.nl


Eind 2021 is de Stichting Gezamen-
lijke Orgelcommissies Het Hoge-
land opgericht. Inmiddels werken 
orgelcommissies uit tien plaatsen 
samen binnen de nieuwe Stichting: 
Eenrum, Kantens, Leens, Oldenzijl, 
Oosternieland, Uithuizen, Uithui-
zermeeden, Usquert, Warffum en 
Zandeweer. Niet alleen stichtingen 
die al meer dan vijftig jaar concer-
ten organiseren, zoals Stichting 
Hinszorgel Leens en Stichting 
Avondmuziek Uithuizermeeden, 
zijn vertegenwoordigd, maar ook 
commissies die slechts eens per 

jaar een concert organiseren, zoals 
in Usquert. En stichtingen die zich 
niet specifiek op orgelconcerten 
richten, zoals Stichting Nicolaas-
kerk Oldenzijl. 

Wat doet de nieuwe stichting 
precies? 
Binnen de stichting vindt jaarlijks 
overleg plaats over de programme-
ring, zodat voorkomen wordt dat 
binnen een straal van enkele 
kilometers er meerdere orgelcon-
certen op dezelfde dag plaatsvin-
den. 

Een aantal keren per jaar zijn er 
concerten en activiteiten met wat 
extra’s. Zo was er afgelopen jaar 
een excursie over de Groninger 
landadel. Hierbij werd bij 
Pieterburen de plek bezocht waar 
tot 1903 de borg Dijksterhuis 
stond en werden kerken en orgels 
bekeken waar de heer van 
Dijksterhuis zijn stempel op had 
gedrukt. 

Activiteiten in 2023
Dit jaar zijn er gecombineerde 
concerten op het kabinetorgel in 

de Menkemaborg en op het 
Schnitgerorgel in de Jacobikerk 
van Uithuizen. In het koor van 
dezelfde Jacobikerk is van 5 juli 
tot 16 augustus een tentoon-
stelling te zien over de beroemde 
orgelmaker Arp Schnitger: Leben 
und Werk Arp Schnitger in 
Geschichte und Gegenwart. Op 22 
april is er een excursie waarbij er 
aandacht is voor het leven en 
werk van de vorig jaar overleden 
orgelmaker Bernhardt Edskes. 

Italiaanse week
De stichting wil een breed publiek 
trekken naar de concerten en 
activiteiten. In Uithuizen, Eenrum 
en Uithuizermeeden worden 
daarom op zaterdagen in de zomer 
laagdrempelige inloopconcerten 
georganiseerd waar ook toeristen 
gemakkelijk even binnen kunnen 
komen. En van 20 tot 27 mei wordt 
een Italiaanse week op Het 
Hogeland gehouden met voor elk 
wat wils: concerten, masterclasses, 
fietsexcursies, open kerken en 
lekker eten en drinken. Hiermee 
wordt het Groninger orgelbezit 
ook internationaal gepromoot. Er 
is een programma voor studenten 
van de conservatoria in Triëst en 
Groningen. Maar belangstellenden 
kunnen eveneens aanschuiven bij 
een aantal onderdelen hiervan. Op 
meerdere dagen staan de kerken 
open en worden de orgels 

Stichting Gezamenlijke Orgelcommissies 
Het Hogeland
Door: Richard de Vries, secretaris van de SGOHH
Beeld: Erfgoedpartners en SGOHH 

De beroemde orgels van Leens, Uithuizen of Uithuizermeeden, wie heeft er niet van gehoord? In de gemeente 
Het Hogeland, de op één na grootste gemeente van Nederland, staat een keur aan belangwekkende orgels uit 
de zeventiende tot de twintigste eeuw. De meeste stijlperioden zijn zo vertegenwoordigd in dit gebied. 

KANTENS /  BEELD: ANTON TIKTAK, ARTE DEL NORTE

 

St. gezamenlijke 
orgelcommissies 
Het Hogeland 
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bespeeld. Ook is er een dag 
waarop iedere liefhebber zelf de 
orgels mag bespelen. Basisscholen 
worden uitgenodigd om te komen 
orgelbouwen en de lokale horeca 
wordt eveneens bij het thema 
Italië betrokken. Dit belooft een 
bijzondere week te worden met 
veel Italiaanse muziek.      
In de Groninger orgeltuin komt 
ook het Freytagorgel in Warffum 
(1812) opnieuw tot bloei: in het 
weekend van 7-9 juli wordt dit 
instrument na een restauratie 
weer in gebruik genomen met een 
aantal activiteiten. Verder heeft de 
stichting aandacht voor educatie 
om jongeren enthousiast te maken 
voor de orgelmuziek en de orgel-
bouw in de context van de 
gebouwen. 

Het mooie is dat alle orgels binnen 
de stichting na afspraak tegen een 
vergoeding te bespelen zijn voor 
geïnteresseerden. 

De stichting heeft een eigen 
website www.orgelshogeland.nl. 
Hierop staat een overzicht van de 
concerten en activiteiten van dit 
jaar. Ook is er informatie over de 
afzonderlijke stichtingen, de 
kerken, de orgels en mogelijk-
heden om de kerken te bezoeken 
en om de orgels zelf te bespelen. 
Daarnaast zijn er beeld- en 
geluidsopnamen van een aantal 
orgels te zien en te horen.  
Neem een kijkje op de website en 
laat u verrassen door het 
gevarieerde aanbod.  

Bijzondere orgels
De gemeente Eemsdelta telt 13 
monumentwaardige orgels in 
bijzondere kerken waaronder een 
aantal van Groningens mooiste 
middeleeuwse kerkgebouwen. In 

een aantal van deze kerken waren 
al vele tientallen jaren commissies 
actief met het organiseren van 
orgel- of anderszins zogenaamde 
orgel-plus concerten. Dit zijn de 
commissies en stichtingen van 

Orgelcommissies Eemsdelta
Tekst en beeld: Stef Tuinstra

Al een aantal jaren waren de gezamenlijke orgelcommissies in de 
provincie Groningen doende om te proberen tot meer samenwerking te 
komen om zo het aantal orgelconcerten in Stad en Provincie zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen. Vanwege de vanuit gemeentelijke 
herindelingen ontstane nieuwe gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta is 
dit proces in een stroomversnelling gekomen en zijn de commissies en 
stichtingen van de afzonderlijke plaatsen samengegaan in een nieuwe 
stichting die één gezamenlijk programma presenteert. De plaatselijke 
commissies en stichtingen blijven overigens wel bestaan om zodoende de 
concerten ter plaatse goed te kunnen organiseren.

SCHNITGERORGEL ANDREASKERK EENUM

http://www.orgelshogeland.nl
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Zeerijp Jacobuskerk (met daarbij Loppersum  
Petrus & Pauluskerk, bij toerbeurt ‘t Zandt en 
ook Eenum dorpskerk), Farmsum en 
Appingedam Nicolaikerk. Maar er zijn meer 
bijzondere orgels in deze gemeente te noemen: 

Godlinze, Krewerd, Middelstum, Stedum, 
Spijk, Uitwierde, Solwerd, Oosternieland en 
recentelijk Oldenzijl (voorheen Garsthuizen). 
De orgels van Stedum en Spijk zijn niet meer 
in een goede staat en zullen in de komende 
jaren worden gerestaureerd. Vandaar dat er tot 
nu toe geen orgelconcertactiviteiten hebben 
plaatsgevonden. Sommige orgels zijn ook te 
klein om daarop volledige orgelconcerten te 
geven. Wel zouden op dergelijke orgels in 
combinatie met andere plaatsen excursies 
kunnen plaatsvinden, of concerten met een 
solist of enkele solisten.

Stichting Kerkconcerten Eemsdelta
De basis voor een nieuwe samenwerking is 
inmiddels gelegd en de commissies van 
Zeerijp, Farmsum en Appingedam zijn 
momenteel doende om een nieuwe stichting 
op te richten, de Stichting Kerkconcerten 
Eemsdelta. In een advertentie in Klankjuwelen 
presenteren deze comités voor de eerste keer 
hun gezamenlijke concertprogramma van 
2023.

Nieuwe subsidieregeling
Voor de verdere toekomstige samenwerking in 
het kader van de nieuw te maken 
gemeentelijke subsidieregeling voor cultuur 
heeft er overleg plaatsgevonden met de 
ambtenaar cultuur Brigitte Sijm, de directeur 
van Erfgoedpartners Roeli Broekhuis en 
directeur van het IVAK Delfzijl Harry Koning. 
De tot nu toe gangbare subsidies van sommige 
gefuseerde oude gemeenten, als ze al werden 
toegekend, worden gaandeweg ondergebracht 
in de nieuwe regeling, waarbij enerzijds het 
jaarbedrag wordt verlaagd. Er komen 90 

verenigingen/stichtingen voor deze 
basissubsidie in aanmerking waardoor het 
jaarbedrag niet hoog kan zijn. Anderzijds 
komen er door middel van de Regeling 
Versterking Cultuursector meer mogelijkheden 
om in bijvoorbeeld festivalvorm gezamenlijke 
programma’s te maken. Zo wordt het mogelijk 
om vóór 31 december 2023 een project aan te 
vragen van maximaal € 15.000 subsidie. 
Daartoe wordt het noodzakelijk om een 
projectplan op te stellen, wellicht door een 
extern adviseur. De gezamenlijke commissies 
gaan zich hierover in het komende halfjaar 
buigen zodra de nieuwe stichting een feit is. 
Verdere subsidies zullen worden aangevraagd 
bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, de 
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie en 
het Economic Board Groningen voor steun bij 
het versterken en ontwikkelen van de vrijetijd 
sector. Ook met Erfgoedpartners en het IVAK 
wordt verdere samenwerking gezocht in het 
kader van ‘hoe zijn we zichtbaar voor anderen?’
Met name met de leden van plaatselijke 
commissies van de Stichting Oude Groninger 
Kerken te Middelstum, Krewerd en Spijk zal 
contact worden gelegd om een of andere vorm 
van activiteit rond het orgel in deze kerken te 
stimuleren en desgewenst samen te 
organiseren. De organisaties in Stedum en 
Spijk zullen over enkele jaren gaan 
participeren, maar voorbesprekingen zullen dit 
jaar al wel plaatsvinden.
Op deze wijze komt er wat betreft de orgels 
nieuw elan in de opzet van activiteiten voor en 
met de zo fraaie orgels in deze prachtige 
kerken en zullen de prachtige orgels ook in de 
nabije en verdere toekomst hun fraaie klanken 
blijvend laten horen!

ORGEL PETRUS & PAULUSKERK LOPPERSUM



‘Die Winterreise’, een liederency-
clus van Franz Schubert, is prach-
tig vertaald in het Gronings door 
Jan Siebo Uffen. De ‘Liederen’ zijn 
op muziek gezette gedichten van 
veelal vooraanstaande dichters als 
Goethe en Heine. Het is de verta-
ler goed gelukt om de juiste sfeer 
van de gedichten van ‘Die Winter-
reise’ in het Gronings weer te 
geven. Tot op heden is met deze 
vertaling weinig gedaan. Er is 
weliswaar een CD-opname van 
gemaakt, waarbij Henk Smit op 

hoge leeftijd de liederen in het 
Gronings vertolkte, maar erg 
bekend is dit niet geworden. Veel 
klassiek geschoolde amateur- en 
beroepszangers kennen meerdere 
of zelfs alle liederen van deze 
cyclus in het Duits. 
Met dit concours willen we een 
podium bieden aan regionale 
zangers en aan de mooie vertaling 
in het Gronings. Door een deskun-
dige jury wordt men beoordeeld, 
krijgt men feedback en leren de 
zangers van elkaar. Door het 

wedstrijdelement worden de 
deelnemers uitgedaagd hun beste 
beentje voor te zetten. Na voor-
rondes zal er door de beste twaalf 
zangers in de finale worden 
gestreden om de titel ‘Beste 
Winterraaize Vertolker’.

Zangtalenten opgelet! 
Geef je op voor liedconcours 
Winterraaize | CGTC.
In maart 2023 kan iedereen die 
van zingen houdt meedoen met de 
Winterraaize. Het is oorspronke-
lijk geschreven voor mannenstem, 
maar dames…..meld je ook vooral 
aan!

Spelregels
Na de voorrondes blijft een aantal 
zangers over. Iedere zanger brengt 
tijdens de finale één lied van de 
Winterraaize ten gehore. Een 
deskundige jury beslist wie de 
winnaar van de avond is. Er wordt 
gelet op zangkwaliteit, uitspraak 
van het Gronings en voordracht. 
Maar…het is vooral leuk en 
meedoen is belangrijker dan 
winnen.

Mitdoun? Leuk!
• Deelname voor de zangers is 

gratis
• Schrijf je in via winterraaize@

muziekenscholing.nl
• De inschrijving sluit op 
• 18 februari 2023

• Geef minstens 4 verschillende 
liederen op die je kunt zingen. 
Onderaan deze pagina vind je de 
liedjes en teksten.

• Op 19 februari wordt door loting 
bepaald wie welk lied zingt bij de 
voorrondes en in welke 
voorronde je wordt ingedeeld.

Planning voorrondes
vrijdag 3 maart 2023 / 20.00 uur
zaterdag 4 maart 2023 / 20.00 uur
zondag 5 maart 2023 / 15.00 uur

Uitvoering
zaterdag 18 maart 2023 / 20.00 
uur

Pianobegeleiding
Pianist Cas Straatman begeleidt 
de zangers. Het is mogelijk om 
ruim van tevoren met hem het lied 
door te nemen.

Waar is het?
Witte Kerkje, Jachtlaan 11 in 
Haren 

Organisatie
Stichting Muziek & Scholing en 
CGTC. Het evenement 
Winterraaize is mogelijk gemaakt 
door de Kunstraad Groningen.

Voor meer informatie 
Winterraaize songteksten en een 
playlist met de 24 liederen kijk op 
www.muziekenscholing.nl.

10

Winterraaize
Tekst en beeld: Stichting Muziek & Scholing Jur Lommerts en CGTC

JAN SIEBO UFFEN

https://cgtc.nl/zangtalenten-opgelet-geef-je-op-voor-liedconcours-winterraaize/
https://cgtc.nl/zangtalenten-opgelet-geef-je-op-voor-liedconcours-winterraaize/
https://cgtc.nl/zangtalenten-opgelet-geef-je-op-voor-liedconcours-winterraaize/
https://winterraaize@muziekenscholing.nl
https://winterraaize@muziekenscholing.nl
https://www.muziekenscholing.nl
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Kloosterburen is één van de 
katholieke enclaves op het verder 
gereformeerde en hervormde 
Hoogeland. De naam verwijst naar 
de twee kloosters die hier hebben 
gestaan. De Premonstratenzers 
stichtten hier in 1175 een 
monnikenklooster (Oldeklooster) 
en in 1204 werd even verderop 
voor nonnen Nijenklooster 
opgericht. Toen heel Nederland in 
1594, op last van Prins Maurits, 
overging tot het protestantisme, 
werden de kloosters verwoest en 
alleen de kerk van Oldeklooster 
bleef overeind. Ook die kwam in 
handen van de protestanten.

Toch hielden katholieken rond 
Kloosterburen vast aan hun 
geloof, zij bleven in het geheim 
samenkomen. In de 18e eeuw 

waren de scherpe kantjes er wat af 
en werden zij gedoogd, waarna in 
1842 weer een katholieke kerk in 
Kloosterburen kon worden ge-
bouwd. Zo ontstond er een katho-
lieke enclave op het protestantse 
Groningerland.

Carnaval
Carnaval, met als slot de vasten-
avond (vette dinsdag), is een 
katholiek feest om, voorafgaand 
aan de vastentijd, alle voorraden 

vlees (carne) en alcohol op te 
maken. In Kloosterburen werd 
hier altijd op Groningse, sobere, 
wijze gevolg aan gegeven. Hoe 
daar verandering in kwam vertelt 
Erik Werkman, voorzitter van 
Carnavalsvereniging Oldeclooster.
In de jaren zestig verhuisde 
zuiderling Cees van Noort naar 
Kloosterburen, waar hij het café 
overnam en wat meer leven in de 
brouwerij bracht. Hij organiseerde 
feestavonden voor de platte-

landsjongeren en daar kwam als 
thema-avond ook een carnavals-
feest bij. Dat sloeg aan, werd een 
aantal jaren herhaald en groeide 
langzaam uit. In 1970 besloten 
enkele heren, waaronder Cees van 
Noort, carnavalsvereniging Olde-
clooster op te richten volgens de 
protocollen van het zuiden van 
het land.
Het begon met kleine wagentjes, 
die met wat loopgroepen en de 
muziekvereniging een paar 

12

Vijf dagen lang heet Kloosterburen Kronkeldörp 
Een carnavalsfeest op het Groninger Hoogeland, hoe is dat mogelijk?
Door: Emmy Wagenaar Hummelinck /  Beeld: De Verhalen van Groningen
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rondjes door Kloosterburen 
gingen. Maar de groei zat erin. In 
1976 reikte Cees van Noort voor 
het eerst een trofee, de ‘Cevano 
kronkeloar’, uit aan de mooiste 
wagen en sindsdien werd elk jaar 
een optocht gehouden, die later 
niet meer alleen voor katholieken 
was.
Erik: ‘Eerst wel, voor Kruisweg 
bijvoorbeeld, waar hoofdzakelijk 
gereformeerden woonden, was het 
uit den boze, zij deden niet mee 

met zo’n katholiek feest. Ze 
hebben wel eens geprobeerd om 
door Kruisweg te rijden maar daar 
was geen sprake van. Maar het 
geloof speelt nu niet zo’n rol meer, 
Kruisweg doet nu ook volop mee.’

Carnaval anno nu
Kloosterburen en de omringende 
vier dorpen zijn verdeeld in tien 
wijken die elk een praalwagen 
maken. De elfde wagen is voor 
Prins Carnaval gevolgd door 
loopgroepen en bouwgroepen. 
Loopgroepen hebben in de wijk 
geld opgehaald voor de wijkwa-
gens en bouwgroepen zijn groep-
jes die zelf een wagentje bouwen.
De opbrengst van de 11-kamp in 
januari, spelletjes waaraan alle 
wijken meedoen, gaat voor een 
deel naar de wijken. En natuurlijk 
ondersteunt de plaatselijke 

middenstand met materiaal.
In de week vóór carnaval is er een 
feestavond voor cliënten van 
Opmaat in Bedum en tegelijkertijd 
is er ‘kleintje carnaval’ voor de 
jeugd in Kloosterburen. Donder-
dags bezoekt de prins met volge-
lingen de lagere school, waarna op 
vrijdag het carnaval écht begint. 
Dan wordt de prins opgehaald om 
in het Kronkelhoes van de burge-
meester van gemeente Het Hoge-
land symbolisch de sleutel van het 
dorp in ontvangst te nemen. 
Kloosterburen heet dan vijf dagen 
KRONKELDÖRP. Het hoogtepunt 
is de optocht op zondag.

Saamhorigheid
Het carnaval zorgt voor 
saamhorigheid en gezelligheid in 
de dorpen. Maandenlang werken 
er minimaal 150 mensen avond 
aan avond aan de praalwagens. 
Oud en jong worden erbij 
ingeschakeld; de kinderen krijgen 
al jong het knutselen, timmeren, 
lassen en wat al niet meer in de 
vingers. Zo heeft ook de Jeugdsoos 
een eigen wagen.
Erik: ‘Ja, carnaval is wel on-
Gronings, er zijn echt wel mensen 
die er niks mee hebben, maar 95% 
van de bewoners steunt de 
vereniging. Toch is het wel anders 
dan in het zuiden. Hier gaat het 
leven gewoon door.’
www.deverhalenvangroningen.nl

Carnavalsoptocht in 1978. Wagen met een pop, 
voorstellende wethouder Van den Berg. 

Prins Jan de eerste, prins carnaval in 
Kronkeldorp 1970 - Foto archief 
Carnavalsvereniging Oldeclooster

https://www.deverhalenvangroningen.nl


We zijn iets nieuws begonnen: de website 
Verhalen van Frisia. Op een interactieve kaart 
koppelen we plaatsen in Noord-Nederland en 
Noordwest-Duitsland aan boeken uit onze 
Bijzondere Collecties. Aan de hand van die 
koppels (plaats + boek) vertellen we verhalen 
over de rijke culturele en intellectuele 
geschiedenis van dit hele gebied, dat ooit Frisia 
heette. In de Middeleeuwen en nog lang daarna 
was dit vrij zelfstandige gebied een eenheid in 
sociaal, cultureel, economisch en politiek 
opzicht, ondanks de vele interne verschillen en 
vijandigheden. De bewoners van dit hele gebied 
noemden zich Friezen. Nu is het opgedeeld in 
de Nederlandse provincies Groningen en 
Friesland en de Duitse regio Ostfriesland.

Elk verhaal is gebaseerd op een boek in onze 
Bijzondere Collecties. De koppeling van een 
verhaal aan een specifieke locatie baseren we 
altijd op zogenaamd ‘tastbaar bewijs’ in onze 
eigen boeken. Hiermee bedoelen we sporen 
van vroegere bezitters of gebruikers, 
bijvoorbeeld een handgeschreven opmerking 
of naam. Via deze sporen is het boek te 
koppelen aan een plek in Frisia. Zo brengen we 
aan de hand van onze eigen boeken de rijke 
geschiedenis van dit gebied in kaart. 
Tegelijkertijd presenteren we onze boeken 
vanuit een nieuwe (geografische) invalshoek.

Deze website biedt ook mogelijkheden tot 
samenwerking met Erfgoedpartners, zodat we 

elkaars erfgoed in samenhang kunnen 
presenteren aan een breed publiek. Een voor 
de hand liggend voorbeeld zijn de kerken van 
SOGK, waarmee boeken in onze Bijzondere 
Collecties niet zelden een concrete historische 
band hebben. Neem de magnifieke wereld-
kroniek van Hartmann Schedel, die in 1493 in 
Neurenberg is gedrukt. Ons exemplaar was 
ooit eigendom van Rodolphus Kannegheter, 
die als pastoor was verbonden aan de 
Bartholomeuskerk in Noordlaren. Hij liet dit 
boek in 1506 na aan de Martinikerk in 
Groningen. In 1624 is het in de UB Groningen 
beland. Op onze nieuwe website vertellen we 
hierover het verhaal Kroniek en 
kalendebroeder.
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Universiteitsbibliotheek Groningen lanceert website Verhalen van Frisia
Tekst en beeld: Adrie van der Laan, conservator Bijzondere Collecties

https://frisia.rug.nl/
https://frisia.rug.nl/
https://frisia.rug.nl/
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UIT DE WERELDKRONIEK VAN HARTMANN SCHEDEL

We leggen de nadruk op de tijd tot 1614, het 
jaar waarin in Groningen een Academie werd 
gesticht met de Oost-Fries Ubbo Emmius als 
eerste rector. Franeker had toen al een 
academie, sinds 1585. Beide universiteiten 
waren niet het begin, maar eerder het resultaat 
van het rijke culturele en intellectuele klimaat 

dat Frisia al zeker sinds de twaalfde eeuw 
kenmerkte. Onze verhalen illustreren dat 
klimaat. Het aantal verhalen zullen we in de 
komende maanden en jaren gestaag uitbreiden. 
Suggesties zijn van harte welkom.

Verhalen van Frisia is onderdeel van de 
doorlopende digitalisering van de boeken en 
geokaarten uit onze Bijzondere Collecties, die 

via RUG-Digitale Collecties voor iedereen 
gratis beschikbaar zijn. De website Verhalen 
van Frisia is gefinancierd door de 
Rijksuniversiteit Groningen in het kader van 
het digitaliseringsproject Spotlight.

a.h.van.der.laan@rug.nl
T 050 363 5063 (di-vr)
M 06 3198 3090 (di-vr)

mailto:a.h.van.der.laan%40rug.nl?subject=
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Tentoonstelling ‘Tegendraads’ 
Over vrouwelijke kinderboekenschrijvers 
vanaf 1850 tot nu
KinderBoekenHuis Winsum
14 januari tot april
De tentoonstelling toont bekende en minder 
bekende schrijvers uit de collectie van het 
KinderBoekenHuis vanaf 1800 tot nu, van 
Nederlandse en enkele internationale auteurs. 
Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk 
brak eind 19e eeuw een lans voor de werkende 
vrouw. Tine van Berken en haar Amerikaanse 
inspiratiebron Louisa M. Alcott (van het nog 
altijd populaire boek ‘Little Women’), Phiny 
Dick, wier werk van grote invloed was op dat 
van echtgenoot Marten Toonder, Annie M. G. 
Schmidt, die rebelleerde tegen het brave 
kindbeeld dat in haar tijd gepropageerd werd, 
en Annet Schaap, die in haar sprookjesachtige 
boeken laat zien dat ook met dood en 
eenzaamheid het leven goed kan zijn. 
Vernieuwend hierin zijn (in de tijd dat ze 
gepubliceerd werden) onder meer feminisme, 
veranderende man-vrouw verhoudingen, 
maatschappijkritiek, plaats voor dood en lijden 
en speels/creatief omgaan met taal.
De tentoonstelling sluit met dit thema aan bij 
het boek ‘Vraauwlu’ van Sanne Meijer en Iris 
van den Brand, dat onlangs in het Groningse 

Museum aan de A gepresenteerd is. Hierin is 
ook de oprichter van het KinderBoekenHuis, 
Toos Saal-Zuurveen, opgenomen.
Meer info: https://kinderboekenhuis.eu/
pages/agenda.php

Publiekslezing Archeologie
Land van wierden
Museum Wierdenland Ezinge
8 februari

Oud-hoogleraar neurowetenschappen Ben 
Westerink (76), woonachtig in Adorp, geeft op 
woensdag 8 februari een lezing in Museum 
Wierdenland in Ezinge over de wierden langs 
de kuststrook van Groningen. Dit is de tweede 
lezing in een serie van drie archeologielezin-
gen, die Erfgoedpartners deze winter organi-
seert in samenwerking met het platform 
Archeologie en publiek, Biblionet Groningen 
en natuurlijk met de sprekers.
Ben Westerink is auteur van het onlangs 
verschenen boek ‘Wierdenlandschap’, waarin 
hij een overzicht geeft van het monumentale 
Noord-Groningse landschap. 
Wierden werden ooit opgeworpen om de 
bewoners langs de noordkust tegen de 
stormvloed te beschermen. De kuststrook van 

Groningen ligt er nog altijd mee bezaaid. We 
tellen er vele honderden. Wierden zijn er in 
allerlei afmetingen en verschijningsvormen. 
Van grote dorpswierden met veel nieuwbouw 
tot bescheiden verlaten huiswierden die alleen 
bij een lichte nevel goed zichtbaar zijn. Tijdens 
de lezing gaan we op zoek naar de hoogte-
punten van het wierdenlandschap. 
Na de lezing, die ongeveer een uur duurt, is er 
gelegenheid voor het publiek om vragen te 
stellen.

Praktische informatie
De lezing wordt gehouden op woensdag 8 
februari 2023 in Museum Wierdenland, 
Van Swinderenweg 10, 9891 AD Ezinge. 
Aanvang van de lezing: 20:00 uur, inloop vanaf 
19:30 uur.
Er wordt geen entree geheven, aanmelden via 
www.erfgoedpartners.nl/agenda
Thuis de lezing volgen kan ook. Biblionet 
Groningen streamt de lezing live via youtube.
com/groningsebibliotheken
Na bewerking is de liveregistratie van de lezing 
te zien via het YouTube-kanaal van 
Erfgoedpartners. Zodra de registratie 
beschikbaar is, wordt een linkje geplaatst op 
www.erfgoedpartners.nl en in Erfgoedloper, de 
digitale nieuwsbrief van Erfgoedpartners en 
CGTC.

Open Depotdag: schatten van Nienoord
Museum Nienoord Leek
8 februari 11:00-16:00 uur
Het depot op landgoed van Nienoord waar 
alles draait om rijtuigen heeft tijdens de Open 
Depotdag talloze activiteiten en verhalen. In 
de werkplaats is te zien welk onderhoud wordt 

Tentoonstellingen en activiteiten

LOUISA M. ALCOTT: LITTLE WOMEN

https://kinderboekenhuis.eu/pages/agenda.php
https://kinderboekenhuis.eu/pages/agenda.php
https://www.erfgoedpartners.nl/agenda
http://youtube.com/groningsebibliotheken
http://youtube.com/groningsebibliotheken
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gepleegd aan de rijtuigen. in de tuigenkamer 
hangt nog de geur van paarden. Tuigen met 
schelpjes, belletjes met daarop paardenhaar, ze 
liggen allemaal klaar. Ook is het mogelijk een 
kijkje te nemen in de vriezer die groot genoeg 
is voor een rijtuig. Alleen op deze dag is het 
mogelijk overal naar binnen te gaan. Kortom, 
de vele verborgen schatten uit het depot en 
archief van Nienoord worden tevoorschijn 
gehaald. Conservator Jan Zijlstra verzorgt twee 
keer een lezing en er zijn ook kinder-
activiteiten.

Voorjaarstentoonstelling 
Anatomie van een Gasthuis
Openluchtmuseum Het Hogeland Warffum
18 februari tot en met 29 juli 
De herinrichting van het Vrouw Fransens’ 
Gasthuis markeert de start van een omvangrijk 
moderniseringsproject voor het openluchtmu-
seum. Om relevant te blijven voor grotere en 
nieuwe bezoekersgroepen, worden alle gebou-
wen op het terrein tegen het licht gehouden. 
Bovendien zal het hoofdgebouw worden 
omgebouwd tot een inleidende presentatie 
over Noord-Groningen tot aan de 19e eeuw.
Omdat dit een wezenlijke wijziging is en een 
nieuwe, frisse koers voor het museum, wordt 

de vernieuwing van Het Gasthuis begeleidt 
door een tentoonstelling. Aan de hand van 
objecten uit het oude interieur wordt aange-
toond waarom modernisering noodzakelijk is. 
De keuzes ten aanzien van de nieuwe inrich-
ting worden verantwoord en in een dynamisch 
deel van de expositie wordt een inkijkje gebo-
den in het nieuwe Gasthuis.

Tentoonstelling ‘The Art of DC - The Dawn 
of Super Heroes’
Forum Groningen
t/m 26 maart
Dé expositie die je meeneemt in de wereld van 
Batman, Superman, Wonder Woman en andere 
wereldberoemde DC superhelden en schurken. 
Dichter bij sommige van je favoriete DC-
superhelden kom je niet!
De grote internationale tentoonstelling The Art 
of DC - The Dawn of Super Heroes is tot en 
met 26 maart 2023 te zien in Forum Groningen! 
Dit is je kans om geweldige props als de 
Batmobile in het echt te bewonderen, want na 
Groningen is deze expositie niet meer in 
Europa te zien.

Batmobile, Jack Nicholsons Jokerpak en 
Christopher Reeve’s Superman cape
The Art of DC bevat meer dan 160 originele 
tekeningen en 200 artworks van DC’s 
beroemdste Super Helden én Super Schurken, 
tientallen originele kostuums en rekwisieten 
uit de blockbuster-films, filmfragmenten en 
interviews. Zo zie je de ruim drie meter grote 
Batpod uit de Batmanvertolking van 
Christopher Nolan, een schaalmodel van de 
Batmobile afkomstig uit Joel Schumachers 
film, het Joker-pak van Jack Nicholson, 

Christopher Reeve’s beroemde Superman-cape 
en Lynda Carter’s iconische Wonder Woman-
kostuums uit de jaren zeventig.
Daarnaast zijn er honderden originele tekenin-
gen, gemaakt voor de klassieke strips, en 
evenzovele voorbereidende storyboards en 
artwork van de verschillende bioscoopfilms te 
bekijken. En uiteraard word je ondergedom-
peld in filmfragmenten en interviews met 
acteurs en makers van de superheldenfilms.

Gronings Licht
Het MOW Bellingwolde
5 februari tot en met 10 september
Groningse luchten zijn adembenemend, met 
wolken die woest wegwaaien boven het 
noorden, zich oneindig uitstrekken over het 
weidse Oldambt of zachtjes het oeroude 
landschap van het westen of het betoverende 
Westerwolde beroeren. De lucht speelt in de 
verschillende open landschappen van het 
Ommeland een hoofdrol, altijd weer anders, 
altijd aanwezig. Er gaat iets boven Groningen!
In deze multimediale tentoonstelling 
verkennen 24 kunstenaars het Groningse licht, 
in het nu maar ook in het verleden en de 
toekomst, elk op geheel eigen wijze. 

BEELD: ANTON TIKTAK, ARTE DEL NORTE
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