
1

 2  |  2  | Van videodagboek van Anne Frank tot Holocaust hologramVan videodagboek van Anne Frank tot Holocaust hologram
 5  |  5  | Tentoonstellingsproject verbindt drie museaTentoonstellingsproject verbindt drie musea
 7  |  7  | Een herfst vol Gronings!Een herfst vol Gronings!
 10 |  10 | Tentoonstellingen en activiteitenTentoonstellingen en activiteiten

Erfgoednieuws 10|2021



Het OVCG doet hiernaast nog heel 
veel meer. Het is hét kennis- en 
informatiecentrum over de Twee-
de Wereldoorlog in Groningen. 
Hierdoor weten veel mensen de 
weg naar het centrum te vinden 
met vragen om informatie. Dit kan 
gaan om nabestaanden, maar ook 
om professionele onderzoekers. 
Om deze vragen te beantwoorden 
maakt het OVCG gebruik van een 
omvangrijke collectie documenta-
tie. Naast deze documentatie heeft 
het centrum veel objecten in haar 
bezit. Deze collectie loopt uiteen 
van helmen, een SS vlag en bevrij-
dingsrokjes, tot een collectebus 
van de winterhulp, een schaakspel 
van brood gemaakt tijdens de 
onderduik en een typemachine uit 
het Scholtenhuis.
De collectie wordt zichtbaar 
tijdens de tentoonstellingen die 
het OVCG in het kader van diverse 
projecten maakt. Ook lezingen en 
stadswandelingen worden 
regelmatig georganiseerd. 
Hiermee wordt een breed publiek 
bereikt. Dit jaar komt een biografie 
van Bob Houwen uit, Groninger 
verzetsman en oprichter van de 
voorloper van het OVCG. Zijn 
inzet voor het verzet wordt 
beschreven, net als de 
doorwerking op zijn leven na de 
oorlog en de invloed daarvan op 
het gezin. Ook de totstandkoming 
van het OVCG, met als basis de 

duizenden verzetskaarten die Bob 
Houwen heeft geschreven, komt 
aan bod.

Het bereiken van de jeugd
Naast deze activiteiten voor een 
groot publiek, blijft educatie een 
belangrijk onderdeel van het werk 
van het OVCG. Het streven om 
jongeren bewust en weerbaar te 
maken, is nog steeds de motor van 
de stichting. Maar de manier 
waarop verhalen worden verteld, 
is enorm veranderd sinds de jaren 
tachtig. Dit komt door een 
veranderde maatschappij, waarin 
andere vragen en vraagstukken 
centraal zijn komen te staan. Een 
verschuiving van een meer 
historische manier van vertellen 
naar een reflectie op de periode 
‘40-‘45 met maatschappijkritische 
onderwerpen. Het accent ligt niet 
meer op de gebeurtenissen uit het 
verleden an sich, maar meer hoe 
we door kennis van deze 
gebeurtenissen kunnen 
reflecteren op de huidige 
maatschappij.

Hedendaagse conflicten
Dat is ook terug te zien in de 
projecten van het OVCG. Steeds 
meer worden lijnen naar het 
heden getrokken. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de 
tentoonstelling Voortdurend 
Verzet uit 2018. Hier werden de 
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Van videodagboek 
van Anne Frank tot 
Holocaust hologram
Het vertellen over de Tweede Wereld-
oorlog in de hedendaagse maatschappij
door Anna van der Molen / foto: Marij Kloosterhof

Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) bestaat in 
november 2021 dertig jaar. Toen de stichting in 1991 werd opgericht 
was het doel de herinnering aan de oorlog levend houden en, in het 
bijzonder, jongeren weerbaar en bewust maken van ontwikkelingen in 
de maatschappij. 
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verzetsverhalen uit de jaren 
’40-’45 naast hedendaagse 
verzetsverhalen getoond. 
Stilgestaan werd bij de vraag 
waarom mensen toen in verzet 
kwamen en wat de motivatie is 
van hedendaagse verzetsstrijders. 
De verhalen van Anania uit 
Ethiopië, Habib uit Iran en Ranwa 
uit Bahrein waren indruk-
wekkend, ook omdat zij hun 
onderdrukking kortgeleden 
hadden meegemaakt en hier 
aangrijpend over konden 
vertellen. 

Wegvallen van ooggetuigen
Dit raakt aan een vraagstuk waar 
het OVCG en alle andere 
herinneringscentra die zich bezig 

houden met de Tweede Wereld-
oorlog, mee worstelen. Waar dertig 
jaar geleden, toen het OVCG werd 
opgericht, nog een groot aantal 
ooggetuigen van de oorlog in 
leven waren, neemt dat aantal nu 
heel snel af. Mensen die de oorlog 
zelf hebben meegemaakt en daar 
uit eerste hand over kunnen 
vertellen, zijn er straks niet meer. 
Dan komt alle kennis over de 
oorlog uit documenten, 
dagboeken, foto’s, films en 
audiobestanden. Wat betekent dit 
voor de kennis-overdracht? Er zijn 
verschillende antwoorden op die 
vraag. Er wordt al veel gebruik 
gemaakt van de verhalen van de 
tweede generatie, maar een ander 
antwoord op die vraag is het 

Holocaust hologram. Susan 
Hogervorst heeft onderzoek 
gedaan naar dit fenomeen en zegt 
hierover het volgende: 
“Dit zijn opnamen van Holocaust-
overlevenden die, dankzij 
3D-opnameapparatuur en 
spraakherkenningstechnologie, 
live antwoord lijken te geven op 
vragen uit het publiek. Hiermee 
zijn dus niet alleen de getuige-
nissen zelf voor de toekomst 
vastgelegd, maar wordt ook de 
mogelijkheid tot interactie met 
overlevenden bewaard.”
Natuurlijk wil het OVCG meegaan 
met de huidige tijd. De jongeren 
die we nu willen bereiken leven in 
een andere wereld dan dertig jaar 
geleden. Zou het Holocaust 
hologram een middel zijn om deze 
groep te bereiken?

Foto: Antrude Oudman

Symposium dertigjarig bestaan
Deze en soortgelijke vragen staan 
centraal in het symposium dat het 
OVCG organiseert om het 
dertigjarig bestaan te vieren. 
Op 19 november zullen onder de 
titel Van videodagboek van Anne 
Frank tot Holocaust hologram vier 
sprekers vertellen over de Tweede 
Wereldoorlog in de hedendaagse 
maatschappij en welke mogelijk-
heden nieuwe media ons biedt. 
Susan Hogervorst zal uiteraard 
ingaan op het Holocaust 
hologram, Paul Holthuis zal 
vertellen over de Roosje Glaser 
Stichting en het onderwijs-
platform waarbij wordt gepoogd 
om leerlingen te laten nadenken 
over (actuele) maatschappelijke 
thema’s. Tom Brink, hoofd 
Publicaties & Presentaties van de 
Anne Frank Stichting, vertelt over 

Foto:  Paul Verschure
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Foto: Collectie Groningen

de virtuele reconstructie van het 
Achterhuis en het videodagboek 
van Anne Frank. Hoe en waarom 
heeft de Anne Frank stichting 
nieuwe media ingezet om het 
verhaal van Anne Frank te 
vertellen? De vierde spreker is 
Paul Verschure, hij ontwikkelde 
het Future Memory system, 
waarmee men historische plekken 
toegankelijk kan maken met 
virtuele en augmented reality 
technologieen. Dit Future Memory 
system is in gebruik in onder 
andere Bergen-Belsen.

Nieuwe manieren van verhalen 
vertellen
De opkomst van deze moderne 

technologieën, zoals van Virtual 
Reality, Augmented Reality en 
hologrammen, zorgen voor nieuwe 
manieren om het verhaal van de 
Tweede Wereldoorlog levend te 
houden én een jongere doelgroep 
te bereiken. Door sprekers, met 
diverse achtergronden, over deze 
mogelijkheden aan het woord te 
laten, wordt duidelijk wat nieuwe 
media kan bieden in de overdracht 
van het verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog. Door deze moderne 
middelen wordt de presentatie 
van geschiedenis aantrekkelijker 
en toegankelijker. 

De visie van de leerling
Naast deze sprekers, krijgt ook de 
doelgroep een prominente rol 

tijdens het symposium. Vier 
middelbare scholieren van ver-
schillende opleidingsniveaus 
worden uitgenodigd om hun visie 
op de presentaties met het publiek 
te delen. Want hoe indrukwek-
kend de nieuwe technologieën 
ook zijn, de vraag is of deze ma-
nier van verhalen vertellen de 
scholieren aanspreekt. Wat zien zij 
graag in hun lesprogramma en 
waar worden ze echt door geprik-
keld? De bijdrage van de scholie-
ren zal een grote meerwaarde 
hebben in de beantwoording van 
het vraagstuk hoe en waarom het 
verhaal van de Tweede Wereld-
oorlog verteld moet worden. De 
bijdragen van diverse sprekers, de 
meningen van de scholieren en de 
mogelijkheid om zelf de nieuwe 
technologieën te ervaren en te 
ontdekken tijdens het symposium, 
maakt dat het OVCG het dertig 

jaar bestaan op een inspireerde en 
prikkelende wijze zal vieren.

Het symposium Van 
videodagboek van Anne Frank 
tot Holocaust hologram. 
Het vertellen over de Tweede 
Wereldoorlog in de hedendaagse 
maatschappij is vrij toegankelijk. 
Iedereen die geïnteresseerd is, is 
van harte welkom. Zie voor het 
programma 
www.ovcg.nl/nieuws/symposium
Aanmelden kan bij 
a.selen@groningerarchieven.nl 

OVCG
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen  
(050) 599 20 27 
www.ovcg.nl

Foto: Anke Jongste

https://www.ovcg.nl/nieuws/symposium-30-jaar-oorlogs-en-verzetscentrum-groningen/
mailto:a.selen%40groningerarchieven.nl?subject=
http://www.ovcg.nl


Alle drie musea liggen in de nieuwe gemeente 
Eemsdelta en vertegenwoordigen elk één van 
de gemeentes van voor de fusie: Appingedam, 
Delfzijl en Loppersum. Maar de verbinding 
bestaat natuurlijk al langer: in het landschap, 
in de cultuur en ook in de kunst. De schilders 
van de Groninger Ploeg kozen dit gebied al 
vaak als onderwerp, maar ook hedendaagse 
schilders laten zich hierdoor inspireren. Het 
resultaat is een drietal verwante maar toch ook 
heel gevarieerde tentoonstellingen.

Hoe is dat zo gekomen
Het idee kwam van Arenda Ubbens. Zij is 
inwoner van de gemeente Eemsdelta, werkte 
voor de gemeente Loppersum en heeft een 
band met het werk van Ploegleden als Johan 
Dijkstra, maar ook met dat van hedendaagse 
kunstenaars: een groot netwerk dus. En voor 
de uitvoering van het project zocht zij 
expositieruimte, dus de link was gauw gelegd. 
Henk en Babs Helmantel reageerden direct 
positief op het voorstel en het paste ook goed 

in het expositieschema van de musea in 
Appingedam en Delfzijl. Voor Museum 
Helmantel was dit echt wel een experiment: 
tot nu toe was in het museum vooral het werk 
van Henk Helmantel zelf te zien, naast het 
werk uit de collectie van Babs en Henk, van 
antieke objecten tot hedendaags beeldend 
werk. In ieder geval altijd door hen zelf 
geselecteerd, maar nu zetten ze hun deuren 
open voor een gastconservator.
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Tentoonstellingsproject verbindt drie musea
Samenwerking musea gemeente Eemsdelta
door Cynthia Heinen / foto’s: Wout van Mullem

Het tentoonstellingsdrieluik ‘Verbinding in beeld’ is momenteel te zien in Museum Stad Appingedam, 
Museum Helmantel Westeremden en MuzeeAquarium Delfzijl. 
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Exposities dezelfde uitstraling
De samenwerking verliep goed: het museum in 
Appingedam was de penvoerder van het 
project en vroeg de subsidies aan. Arenda 
speurde de schilderijen op en reisde hiervoor 
stad en land af. Het was dan ook logisch dat zij 
de exposities inrichtte. Er waren een paar 
basisafspraken: alle grafisch werk werd door 
één ontwerper gedaan: Bas Ekkers van 
247design, zodat tot en met de tekstbordjes 
elke expositie dezelfde uitstraling had. Hij 
ontwierp ook de catalogus, waarvoor Doeke 
Sijens de tekst schreef. Professionele foto’s 
werden gemaakt door Wout van Mullem, van 
alle werken en van de huidige locaties die op 
de schilderijen waren vereeuwigd. Een passe-
partout was in dit geval niet handig, want dat 
heeft administratief wel wat voeten in de 
aarde: Museum Helmantel is bijvoorbeeld een 
privémuseum waar de museumkaart niet 
geldig is.

Gastconservator
Het samenwerken met een gastconservator is 
wel een luxe, vind ik. In kleinere musea zonder 

conservator komt die inhoudelijke taak vaak 
bij de directeur te liggen – gelukkig gesteund 
door een enthousiaste club vrijwilligers en 
medewerkers -, naast de organisatorische, PR 
en financiële taken. In het selecteren van het 
werk en alle logistiek gaat heel veel tijd zitten 
en…niet alles is te plannen: soms duikt ergens 
onverwacht en op het laatste moment een 
pareltje op en móet die er natuurlijk nog bij. 
Maar deze gastconservator zette als geen ander 
alles op alles om tot op het laatst bij te schaven 
aan de exposities: niet één, maar drie 
huzarenstukjes.

Reacties publiek
Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de 
reacties van het publiek: wat vinden zij van dit 
project. De tentoonstellingen zijn zo opgezet, 
dat ze los van elkaar te zien zijn, maar ook als 
serie. Veel bezoekers vertelden dan ook aan de 
baliemedewerkers welke ze al gezien hadden of 
welke nog in de planning lag. Veel bezoekers 
gaven aan verrast te zijn door de selectie en 
waardeerden ook vooral het werk van de wat 
minder bekende schilders, zoals Jan Stuiver, 
Louïs de Jonge en Klaas Vegter of niet eerder 
geëxposeerde Ploegwerken, zoals het 

landschap met ploegende tractor van Jannes de 
Vries. Maar ook de combinatie met 
hedendaagse schilders uit de regio werd goed 
ontvangen: bijna abstract of juist heel 
natuurgetrouw; een grote rijkdom aan 
interpretaties van het gevarieerde landschap 
binnen de gemeente Eemsdelta. 
De exposities zijn nog te bezoeken tot en met 
15 november, informatie over de 
openingstijden is te vinden op de websites van 
de drie musea.

Museum Stad Appingedam
Wijkstraat 25
9901 AE Appingedam
0596 68 01 68
www.museumstadappingedam.nl 

MuzeeAquarium 
Zeebadweg 7
9933 AV Delfzijl
0596 63 22 77
www.muzeeaquarium.nl 

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

http://www.museumstadappingedam.nl
http://www.muzeeaquarium.nl
http://www.helmantel.nl


SPRAAKLAB on tour, presentatie 
nieuw Gronings Buusboukje, 
lancering Van Old noar Jong-app, 
Kenniscafé Meertaligheid en 
nieuw Gronings festival: GRN

De r zit in de maand! Dat betekent 
herfst, en héél veel Gronings. De 
streektaal staat de komende 
maanden centraal en Centrum 
Groninger Taal & Cultuur (CGTC) 
focust zich in oktober en 
november op de Groninger taal. 
Oktober is Kindermaand en van 5 
tot en met 14 november is het de 
Dikke Week van de 
Nedersaksische schrieverij. De 
komende weken staan er daarom 
heel veel schiere Groninger 
streektaalactiviteiten op de 
agenda. We zetten een aantal voor 
u op een rij.

SPRAAKLAB
Deze herfst gaat SPRAAKLAB on 
tour en rijdt de komende weken 
rond in de provincie. Eerder deze 
Oktober Kindermaand was het 
mobiele taallab met bijzonder 
hoogleraar Nedersaksische en 
Groningse taal Martijn Wieling en 
zijn taalonderzoekers van de RUG 
al te vinden in Loppersum en bij 
Zpannend Zernike in Stad. 
Kinderen kunnen in het 
SPRAAKLAB een echo laten 
maken van hun tong, meedoen 
aan een quiz over spraak of een 

klein beetje Gronings leren met de 
Van Old noar Jong-app. De 
volwassenen kunnen proberen 
een app te laten raden waar ze 
vandaan komen of meedoen aan 
een onderzoek over het Gronings 
en het Drents. Op 22 oktober reist 
SPRAAKLAB naar Museum 
Klooster Ter Apel en op 23 oktober 
staat het bij Museum Landgoed 
Fraeylemaborg. De SPRAAKLAB-
bus toert op zaterdag 13 november 
naar Hoogezand en zal te vinden 
zijn bij het Huis van Cultuur en 
Bestuur en Kielzog. Hier vindt die 
dag een nieuw streektaalfestival 
plaats: GRN. Meer informatie 
SPRAAKLAB mobiel laboratorium 
| Research | Rijksuniversiteit 
Groningen (rug.nl)

Lancering Van Old noar Jong app
Op donderdag 28 oktober wordt op 
basisschool ODBS Nijenstein in 
Zandeweer in aanwezigheid van 
de CvK René Paas het 
lesprogramma Van Old noar Jong 
gelanceerd. Van Old noar Jong is 
een app bestaande uit uniek 
Gronings lesmateriaal 
samengesteld door de oudere 
generatie dialectsprekende 
dorpsbewoners. Kinderen kunnen 
met de app kennismaken met het 
Gronings als streektaal. Met een 
bijbehorend lessenpakket dat 
ontwikkeld is in samenwerking 
met de Scholierenacademie 
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Een herfst vol Gronings!Een herfst vol Gronings!
door Patricia Ottay en Hedwig Sekeres

http://rug.nl
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kunnen kinderen met de klas 
onderzoek naar het Gronings 
doen. Olaf Vos geeft tijdens de Van 
Old noar Jong-presentatie voor de 
leerlingen een voorproefje van de 
Groningse lessen en er zijn 
optredens van Swinder (solo) en 
Wat Aans!. Marlene Bakker komt 
voorlezen uit haar boekvertaling 
De Gruvvalo. Van Old noar Jong is 
een samenwerkingsproject van de 
Rijksuniversiteit Groningen, 
Centrum Groninger Taal & Cultuur 
en Dorpsbelangen Zandeweer, 
Eppenhuizen en Doodstil. Vanaf 
28 oktober is de app voor iedereen 

te downloaden in de Google Play 
Store en Apple App Store. Scholen 
in Groningen kunnen het 
lesprogramma, inclusief het boek 
De Gruvvalo vanaf dan ook gratis 
aanvragen via de website 
www.rug.nl/lespakketten. 

Presentatie Buusboukje
Centrum Groninger Taal & Cultuur 
komt dit najaar met het Buusbouk-
je, een Groningstalig lesboek voor 
het primair onderwijs. Met het 
boekje kunnen kinderen de basis 
van het Gronings leren. Zoals je 
met een taalgids terecht kunt in 

een ander land, staan er in het 
Buusboukje allerlei Groningse 
woorden en zinnen die je kunt 
gebruiken in het dagelijkse leven. 
Je kunt met behulp van het boekje 
bijvoorbeeld korte gesprekken 
voeren in het Gronings. Het 
nieuwe Buusboukje is uniek: Er 
zijn al veel boekwerken over de 
basis van het Gronings en het 
Gronings spreken geschreven, 
maar nog niet eerder voor kinde-
ren in de basisschoolleeftijd.  
Uit gesprekken met verschillende 
docenten in het PO is gebleken dat 
er een behoefte is aan basiskennis 
van het Gronings waarmee ook 
lessen gegeven kunnen worden. 
Die basiskennis is nu ook terug te 
vinden in het zakboekje. Bij het 
boekje is extra lesmateriaal ont-
wikkeld. De Plaggenborg te 
Jipsinghuizen en SWS Op Wier in 
Ezinge zijn de eerste basisscholen 
in Groningen waar docenten en 
leerlingen aan de slag met het 
Buusboukje. Nadat beide scholen 
met het boekje hebben gewerkt, 
wordt gekeken of het lesmateriaal 
en de inhoud van het boekje 
voldoende is voor docent en 
leerling om de basis van het 
Gronings op te kunnen pikken. 
Is dit het geval dan zal het boekje 
ook voor andere scholen beschik-
baar worden gesteld.
Maandag 8 november geeft 
Olaf Vos de eerste les met het 

Buusboukje op SWS Op Wier te 
Ezinge en drie dagen later volgt 
een eerste les op de Plaggenborg. 
De leerkrachten nemen het daarna 
over en zullen elke week 1 of 
meerdere lessen geven in en over 
het Gronings.

GRN festival
Op zaterdag 13 november is het 
Huis van Cultuur en Bestuur in 
Hoogezand het decor voor een 
nieuw Groninger festival: GRN. 
De Dag van de Grunneger toal met 
heel veel meer: een streektaal-
festival met een middag- en 
avondprogramma, allemaal in het 
teken van het Gronings en in de 
breedste zin. 
GRN, spreek uit als Grunnen, 
wordt georganiseerd door Kielzog, 
Centrum Groninger Taal & Cul-
tuur en Bibliotheek Hoogezand. In 
het Huis voor Cultuur en Bestuur 
is er vanaf 14.00 van alles rondom 
het Gronings te doen, te bekijken 
en te beluisteren. Met muziekop-
tredens van bekende streektaalar-
tiesten gepresenteerd door 
Janneke Vos, een literaire talk-
show, een pubquiz, een toal- en 
boukenmaarkt, lezingen, films, het 
SPRAAKLAB van de RUG en nog 
heel veel meer. Lianne Abeln 
presenteert haar nieuwe boek. 
Speciaal voor de jongsten is er in 
samenwerking met Bibliotheek 
Hoogezand een kinderprogramma 

http://www.rug.nl/lespakketten
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samengesteld in de bibliotheek: 
vol spelletjes, verhalen, workshops 
en een speurtocht door het hele 
gebouw. Het middagprogramma is 
gratis te bezoeken. 
Na een gezellige Groningse 
middag kunnen streektaal-
liefhebbers volop verder genieten 
tijdens het muzikale avond-
programma. Naast Jan Henk de 
Groot staan onder andere Bert 
Hadders, Erwin de Vries en 
Nulviefteg op de bühne van 
Kielzog. Bert Hadders en de 
Nozems speelden van 2008 tot 
2018 samen en komen speciaal 
voor GRN in de originele 
bezetting weer bij elkaar. Naast 
optredens van onze Groningse 
artiesten, vind ook de uitreiking 

van de Haide Bliksem Award 
plaats: een nieuwe prestigieuze 
prijs voor de meest spraak-
makende Groningse kunsten-
maker van dit jaar. 
GRN is de afsluiter van de Dikke 
Week van de Nedersaksische 
schrieverij in de provincie 
Groningen. Ga voor het complete 
GRN-programma en tickets 
(avondprogramma) naar de 
website van Kielzog. 
www.kielzog.nl/activiteit/grn-
groninger-festival/

Grunnegs veur t Lutje Grut
Op woensdagmiddag 17 november 
2021 vindt in Groningen het 
muziekcongres Jouw taal, mijn 
taal plaats, een samenwerking van 

De Muziektafel en stichting Méér 
Muziek in de Klas in het kader 
van Méér Muziek in de Klas 
Lokaal Groningen. In deze editie 
van het congres ligt de focus op de 
rol die muziek in het onderwijs en 
de kinderopvang kan spelen bij 
taalontwikkeling van kinderen. 
Olaf Vos van Centrum Groninger 
Taal & Cultuur geeft tijdens dit 
muziekcongres een workshop 
Grunnegs voor het Lutje Grut. De 
workshop is bedoeld voor 
leerkrachten van peuters en 
kleuters. In deze workshop 
laat Olaf zien en horen wat er is 
aan Gronings (les)materiaal en wat 
je hiermee kunt voor kinderen in 
de peuter- en kleuterleeftijd. Hij 
laat zien welke Groningstalige 
muziek je kunt gebruiken, welke 
woorden je de allerkleinsten kunt 
leren en welke (taal)spelletjes er 
zijn. Na deze workshop kan iedere 
docent, Groningstalig of niet, een 
of meerdere lessen geven over en 
in de Groningse streektaal. Lees 
meer over het muziekcongres en 
het programma op 
www.kunstencultuur.nl/
onderwijs/primair-onderwijs/
muziekcongres-jouw-taal-mijn-
taal 

CGTC op Symposium erkende 
talen
Het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

organiseert op 18 november het 
Symposium erkende talen met als 
thema taalemancipatie. Het doel 
van dit symposium is om de 
dialoog te openen over wat 
erkende (streek)talen nodig 
hebben voor hun borging en 
promotie.  Bijzonder hoogleraar 
Nedersaksische en Groningse taal 
Martijn Wieling organiseert 
tijdens dit symposium een 
deelsessie over het Van Old noar 
Jong-project, waarin hij zowel in 
zal gaan op de app als het 
bijbehorende lespakket. Ook is er 
uitgebreid aandacht voor de 
manier waarop het gebruikte 
taalmateriaal is verzameld in 
samenwerking met de 
gemeenschap. Het Symposium 
erkende talen vindt plaats op 
donderdag 18 november van 10:00 
tot 16:00 uur bij Van Der Valk, 
Wolvega. De deelsessie van 
Martijn Wieling is om 14:15 uur.
Kijk voor meer informatie en om 
je te registreren op 
www.symposiumerkendetalen.nl
Meer weten over de activiteiten 
van Centrum Groninger Taal & 
Cultuur? Kijk op www.cgtc.nl. 

https://www.kielzog.nl/activiteit/grn-groninger-festival/
https://www.kielzog.nl/activiteit/grn-groninger-festival/
https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/muziekcongres-jouw-taal-mijn-taal
https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/muziekcongres-jouw-taal-mijn-taal
https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/muziekcongres-jouw-taal-mijn-taal
https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/muziekcongres-jouw-taal-mijn-taal
https://www.symposiumerkendetalen.nl
https://www.cgtc.nl
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OKTOBER KINDERMAAND
Oktober is Kindermaand en kinderen van 4 
tot en met 12 jaar en hun (groot-)ouders 
kunnen meedoen aan allerlei activiteiten in 
erfgoedinstellingen in de provincie 
Groningen. Kijk voor meer informatie op 
www.kindermaand.nl en doe inspiratie op 
voor leuke activiteiten!

Museum Menkemaborg 
Op vrijdagavond 22 oktober 2021 organiseert 
Museum Menkemaborg in Uithuizen 
Griezelavond. 
Van 18:00 tot 20:00 uur worden er Groningse 
spookverhalen verteld door acteur Jakob 
Arbeider. Orgelvirtuoos Sietze de Vries speelt 
griezelige muziekjes op het kabinetorgel. En in 
restaurant ’t Schathoes staan Halloween-
pompoenen klaar om uitgehold te worden. 
Tevens heeft het restaurant deze avond een 
speciaal Halloweenmenu op de kaart. 
Deelname is 15 euro per kind (7+), ouders/
begeleiders krijgen gratis entree. Gelieve te 
reserveren via info@menkemaborg.nl.

Lezing: ‘Romantiek met een grote en een 
kleine r’ door Manuel Claasen 
Zondag 24 oktober 2021, 14:30 uur, zaal open 
vanaf 14.00 uur
Bibliotheek Stadskanaal, Continentenlaan 2 
Op zondagmiddag 24 oktober houdt Manuel 
Claasen een voordracht in de bibliotheek van 
Stadskanaal in het kader van de zondagmiddag 
activiteiten van het Streekhistorisch Centrum. 
Manuel is een vaste spreker in dat programma. 
Deze keer houdt hij zijn ‘causerie’ over (de) 
romantiek, zowel met een grote als een 
kleine ‘r’.   

Het begrip ‘romantiek’ heeft twee ladingen. 
Enerzijds hanteren we de term in alledaagse 
taal, zoals bij ‘een romantisch dinertje’ of ‘een 
romantische bruidsjapon’, anderzijds kennen 
we de term waarmee we de grote 19e-eeuwse 
Europese cultuurstroming aanduiden, 
Romantiek met een hoofdletter. Wat hebben 
deze twee begrippen met elkaar te maken? Het 
is een gecompliceerd geheel van overeen-
komsten en verschillen. Manuel zal proberen 
enige helderheid in deze ingewikkelde materie 
te brengen, met voorbeelden uit kunst, 
literatuur en muziek.
De voorstelling begint om 14.30 uur en de 
entree bedraagt € 6,00. Donateurs betalen 
€ 4,00 op vertoon van de pas. Reserveren 
wordt zeer aanbevolen. Dat kan via 
www.streekhistorischcentrum.nl met de 
reserveerknop op de homepage. Het tonen van 
de QR-code van de coronacheck is verplicht. 
Meer informatie: 0599-612649 /
info@streekhistorischcentrum.nl

Kunstlievend Genootschap Pictura
Tot en met 21 november zijn bij Pictura een 
viertal tentoonstellingen te zien. Zie voor de 
informatie Vier exposities in Pictura 

MuzeeAquarium Delfzijl
Voor elk vak een pak: werkkleding van 
arbeider tot ambtenaar t/m 9 januari 2022
Voor de tentoonstelling heeft het museum een 
oproep gedaan voor werkkleding uit met name  
Groningen. Daar zijn erg leuke reacties op 
gekomen en die inzendingen vormden het 
uitgangspunt voor de tentoonstelling. Zo zijn 
er kledingstukken, foto’s en bakkersgerei te 
zien van drie generaties Pilon, bakkers te 

Delfzijl. En natuurlijk uniformen uit de 
scheepvaart, politie en brandweer. Maar ook 
kleding zoals de heer Tuil, de eerste 
badmeester van Delfzijl, die droeg aan het 
begin van de 20ste eeuw: een driedelig pak! 

Museum Klooster Ter Apel
Russische Iconen in Museum Klooster 
Ter Apel, de collectie Wilbers 
t/m 31 januari 2022
Het Museum Klooster Ter Apel verkreeg in 
2018 per legaat een bijzondere particuliere 
collectie. De collectie bestaat uit 32 Russische 
Iconen uit de 18e en 19e eeuw en twee 
kloosterkisten. De Iconen hingen destijds in 
Russisch-Orthodoxe kerken, vooral in Noord-
Rusland maar ook in Russische huiskamers. 
Het museum heeft deze deelcollectie 
vernoemd naar haar schenker, mevrouw 
F. Wilbers.
Een icoon is een afbeelding van Christus, de 
Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten. Iconen 
behoren tot de oosters-orthodoxe, de 
oriëntaals-orthodoxe en oosters-katholieke 
kerken en zijn onlosmakelijk verbonden met 
het kerkelijke en spirituele leven van deze 
kerken en hun gelovigen.
www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-
russischeiconen

Universiteitsbibliotheek: Online 
tentoonstelling Hendrik de Vries
Onlangs verwierf de UB dichtbundels en 
handschriftelijk materiaal van Hendrik de 
Vries, waaronder een eerste druk van de 
Spaansche volksliederen en van Coplas, De 
Vries’ meest succesvolle bundel. David 
Veltman laat in een web-tentoonstelling zien 

Tentoonstellingen en activiteiten

http://www.kindermaand.nl
mailto:info%40menkemaborg.nl?subject=
http://www.streekhistorischcentrum.nl
mailto:info%40streekhistorischcentrum.nl?subject=
https://kunstlievend-genootschap-pictura.email-provider.nl/web/3xexwywjw1/vowejl7i2u/hcavexmacz/gdhelqkipo
https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-russischeiconen
https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-russischeiconen
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welke inspiratie De Vries kreeg na zijn 
bezoeken aan Spanje.
Tentoonstelling En cambio de sus ‘Coplas’ 
www.rug.nl/library/heritage/exhibitions/
virtual-exhibitions/hendrik-de-vries 

Slapen in oude Groninger kerken
Pop-up overnachtingsconcept van Heilige 
Nachten gestart in Groningen
Slapen in een kerk? Dat kan nu ook in 
Groningen. Heilige Nachten heeft in 
samenwerking met Stichting Oude Groninger 
Kerken twee nieuwe locaties geopend: de 
kerken van Noordbroek en Den Ham. Heilige 
Nachten is een ‘pop-up’ concept: zonder 
aantasting van de waarden van het gebouw, 
wordt in de kerk een sfeervolle ‘huiskamer’ 
gecreëerd waar mensen kunnen overnachten. 
Een ontdekking en unieke ervaring! Enkele 
enthousiaste vrijwilligers van de beide kerken 
gaan het pop-up ‘hotel’ runnen.
Foto: Roman Robroek

Deze bijzondere toevoeging aan het toerisme 
in Nederland, geeft iedereen die dat wil uit 
binnen- en buitenland dé kans om een nacht 
door te brengen in een bijzonder gebouw. 
Gasten die ’s nachts de hele kerk voor zichzelf 
hebben, dragen daarnaast ook bij aan het 
voortbestaan van iconische (soms leegstaande) 
kerkgebouwen en hun verhalen, want 40% van 
de opbrengst gaat direct terug naar het 
gebouw. 

Een nacht in de kerk boeken
Er zijn slaapvoorzieningen voor twee personen 
aanwezig en er kan ook voor een ontbijt 
gezorgd worden. Meer informatie en een nacht 
boeken kan via de website 
www.heiligenachten.nl. 

Synagoge Groningen: Cursus Hebreeuws 
voor beginners in de synagoge
Waar komen de woorden mazzel, tof en smeris 
vandaan?
Vanaf donderdag 21 oktober wordt in Synagoge 
Groningen de cursus Kennismaken met  
modern Hebreeuws gegeven. Diverse 
interessante aspecten van deze oude én 
moderne taal komen aan de orde, zoals de 
invloed op het Nederlands. De cursus is 
laagdrempelig en vereist geen voorkennis. 
Anders dan het latijn en het oud-Grieks is het 
Hebreeuws een eeuwenoude taal die nog 
steeds wordt gesproken. Het is de taal van de 
Bijbel én de taal van het hedendaagse Israël. 
Weliswaar is het Hebreeuws gemoderniseerd 
en spreken we nu van Ivriet, maar het schrift is 
sinds het ontstaan van de Bijbel en de Thora 
ongewijzigd gebleven. 
Mazzel, tof en smeris stammen uit het 

Hebreeuws. Tijdens de cursus leren de 
deelnemers wat de oorspronkelijke 
Hebreeuwse woorden waren. Tijdens de cursus 
maken ze ook kennis met de literatuur, cultuur 
en geschiedenis van het Jodendom.
De cursus begint met het leren lezen en 
schrijven van de Hebreeuwse letters. Om het 
de cursisten gemakkelijk te maken, ontvangen 
ze een speciale kalligrafiepen. Verder krijgen ze 
tijdens de cursus veel handige tips om later 
zelfstandig met behulp van het internet verder 
te leren. 

Zeven lesavonden Kennismaken met modern 
Hebreeuws
Data: donderdag 21-10 | 28-10 | 04-11 | 18-11 | 
25-11 | 02-12 | 09-12
Tijden: 19:00-21:00 uur
Kosten: € 70,- (voor gehele cursus inclusief 
lesmateriaal).
Adres: Nieuwstad 28 (Rabbinaatshuis), 
Groningen
Docent: Chris van Wierst
Opgave: communicatie@synagogegroningen.nl

http://www.rug.nl/library/heritage/exhibitions/virtual-exhibitions/hendrik-de-vries  
http://www.rug.nl/library/heritage/exhibitions/virtual-exhibitions/hendrik-de-vries  
http://www.heiligenachten.nl
mailto:communicatie%40synagogegroningen.nl%20?subject=
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Synagoge Groningen
7 november, Herdenkingslezing 
2021 Kristallnacht door Gerdi 
Verbeet
Gerdi Verbeet spreekt op zondag 
7 november aanstaande in Syna-
goge Groningen de Kristallnacht 
Herdenkingslezing 2021 uit. Het 
koor Femmes Majeures treedt op 
met liederen van de Joods-Tsjechi-
sche schrijfster en componiste Ilse 
Weber. Voorafgaand aan de bij-
eenkomst in de Groningse syna-
goge wordt een stille tocht gehou-
den van het Waagplein naar de 
voormalige Joodse buurt.

Liederen uit Theresienstadt
De Joods-Tsjechische schrijfster 
en componiste Ilse Weber (1903-
1944) werd in 1942 gedeporteerd 
naar het concentratiekamp There-
sienstadt. Daar werkte zij als 
ziekenverpleegster in de kinderaf-
deling van het ziekenhuis en 
schreef en componeerde ze liede-

ren, waaronder Ich Wandre durch 
Theresienstadt. In 1944 werd 
Weber in Auschwitz vermoord.
Het Groningse vrouwenkoor 
Femmes Majeures onder leiding 
van dirigente Cobien Nieuwpoort 
vertolkt enkele van deze liederen 
voorafgaand aan en na de lezing 
van Gerdi Verbeet.

Gedichten en nigoen
Leerlingen van het Groningse 
Werkmancollege leveren een 
bijdrage aan de Kristallnachther-
denking in Synagoge Groningen 
door zelfgeschreven gedichten 
voor te dragen.
Ter afsluiting van de bijeenkomst 
brengt zangeres Carla da Silva een 
‘nigoen’ (traditionele Joodse 
melodie) waaraan het publiek 
actief kan deelnemen.

Coronamaatregelen
Toegang tot de bijeenkomst vanaf 
14.15 uur in de synagoge is alleen 
mogelijk na reservering. Dat kan 
via de ticketpagina op www.
synagogegroningen.nl of recht-
streeks https://www.synagogegro-
ningen.nl/post/7-nov-herden-
king-kristallnacht-met-gerdi-ver-
beet
Ook dienen bezoekers bij de 
ingang een bewijs van volledige 
vaccinatie tegen COVID-19, 
herstel van besmetting of een 
negatieve testuitslag en een geldig 

identiteitsbewijs te laten zien. Dit 
kan op een smartphone of op 
papier. Deze maatregelen zijn niet 
van toepassing op de stille tocht 
vanaf 14.00 uur.

Stille Tocht
Start: 14.00 uur
Locatie: Waagplein

De bijeenkomst is ook via een live 
stream te volgen: www.synagoge-
groningen.nl

http://www.synagogegroningen.nl
http://www.synagogegroningen.nl
https://www.synagogegroningen.nl/post/7-nov-herdenking-kristallnacht-met-gerdi-verbeet
https://www.synagogegroningen.nl/post/7-nov-herdenking-kristallnacht-met-gerdi-verbeet
https://www.synagogegroningen.nl/post/7-nov-herdenking-kristallnacht-met-gerdi-verbeet
https://www.synagogegroningen.nl/post/7-nov-herdenking-kristallnacht-met-gerdi-verbeet
http://www.synagogegroningen.nl
http://www.synagogegroningen.nl
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