
Wat is de Dag van de Groninger 
Geschiedenis? 

De Dag van de Groninger Geschiedenis 
is een jaarl� ks historisch evenement, 
waar mensen samen komen die nieuws-
gierig z� n naar de geschiedenis van stad 
en provincie Groningen. De Dag van 
de Groninger Geschiedenis laat de 
geschiedenis van Groningen zien in 
een heel divers programma, dat uiteen 
loopt van lezing tot erfgoedmarkt, van 
theatervoorstelling tot muziek en van 
rondleiding tot quiz.  

Opstand is van alle tijden
De Dag van de Groninger Geschiede-
nis, zaterdag 13 oktober, draagt dit 
jaar het thema Opstand en sluit daar-
mee aan bij het thema van de Maand 
van de Geschiedenis. 

Het begrip Opstand kent vele vormen. 
Denk bijvoorbeeld aan de Tachtigjarige 
Oorlog, de Provobeweging, fabriekssta-
kingen, het verzet in de oorlog, vrouwen-
emancipatie en de woede over de aardbe-
vingsproblematiek. 

Een korte greep uit het � inke program-
ma van de Dag van de Groninger Ge-
schiedenis: Hans Goedkoop opent de 
Dag en is verhalenverteller in de muzi-
kale voorstelling 1609 Staakt het vuren, 

archiefdetective Dirk Kome gaat in de bres 
voor de vergeten fotograaf Tonnis Post, in 
de depotrondleidingen in de Groninger 
Archieven worden unieke documenten 
getoond, bijvoorbeeld brieven uit de Tach-
tigjarige Oorlog en het opstandige Provo-
plakboek en de stadswandelingen door 
het stationsgebied vertellen een verhaal 
over een opstandige buurt. Het muzikale 
programma bestaat uit aardbevingslie-
deren van onder andere Harry Niehof en 
Trilploat van Wat Aans!. 

De Dag van de Groninger Geschiedenis, 
die inmiddels voor de 32e keer georgani-
seerd wordt, begon ooit alleen als Gronin-
ger Erfgoedmarkt. De markt is nog steeds 
het hart van de Dag, maar wordt nu aange-

vuld met tientallen andere activiteiten en 
is uitgegroeid tot een manifestatie waar 
de laatste jaren ruim 2.500 belangstellen-
den op a� wamen.

De Groninger Archieven en Centrum Gro-
ninger Taal & Cultuur (CGTC) organise-
ren de Dag van de Groninger Geschiede-
nis in samenwerking met het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum, de Historische ver-
eniging Stad en Lande, de Verhalen van 
Groningen, het Groninger Museum en het 
Groninger Forum. 

Kom naar de Dag van de Groninger 
Geschiedenis en laat u verbazen en ver-
wonderen over de vele aspecten van de 
Groninger geschiedenis, in Opstand. 

ZATERDAG
13 OKTOBER
2018
11.00 - 17.00 uur
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Vrouw Kimkes, 1972.
Foto: Persfotobureau D. van der Veen, Groninger Archieven

Wie was vrouw Kimkes? Zie pagina 5.
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Inmiddels is het 450 jaar geleden dat de 
Tachtigjarige Oorlog begon, dat Nederland 
in opstand kwam. Theatergroep Aluin 
speelt in dit herdenkingsjaar de voorstel-
ling 1609 Staakt het vuren. Het is de eer-
ste keer dat er theater wordt gemaakt over 
deze belangrijke periode in de Nederlandse 
ontstaansgeschiedenis. 

Tijdens de Dag van de Groninger Ge-
schiedenis speelt Aluin uit haar meesle-
pende geschiedenisthriller een scène over 
de Staten-Generaal. Het personage Gerard 
Both, een fictief historicus uit de voorstel-
ling (losjes gebaseerd op P.C. Hooft), geeft 
speciaal op deze dag een minilezing uit 
zijn memoires over de rol van Groningen 
in deze periode. Wat deden de Groningers 
in de Tachtigjarige Oorlog? Had de provin-
cie een aandeel in de Staten-Generaal? En 
welke positie nam de provincie in bij het 
conflict tussen Maurits van Nassau en Jo-
han van Oldenbarnevelt? 

1609 Staakt het vuren
De voorstelling, voor zo’n 83,7% histo-

risch correct,  gaat over de helden van de 
opstand tegen Spanje: legerleider Maurits 
van Nassau en staatsman Johan van Ol-
denbarnevelt. In 1609 is het vrede. Of ei-
genlijk is het een wapenstilstand tot 1621. 
En dat is natuurlijk niet het meest sexy 

onderwerp voor een voorstelling. Maar 
voor een land dat z’n identiteit uit een 
dappere opstand haalt, is vrede een veel 
te grote opgave. De rust op het slagveld is 
het startsein voor grote onrust binnen de 
muren van de kersverse Republiek der Ze-
ven Verenigde Nederlanden, zowel in de 
kerk als in de regering. De hoofdrolspelers 
komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. 
De strijd om de macht tussen de hoofdrol-
spelers Van Nassau en Van Oldenbarne-
velt wordt steeds bitterder en alle midde-
len worden ingezet om elkaar onderuit te 
halen. Wie trekt aan het langste eind?

Theatergroep Aluin
Met veel humor, enthousiasme en ver-

bazing brengen de jonge acteurs van Aluin  
de geschiedenis tot leven. De voorstelling 
geeft een frisse kijk op één van de prach-
tige verhalen die de Nederlandse geschie-
denis rijk is.

Theatergroep Aluin maakt teksttoneel 
met veel humor en dynamiek voor een 
breed publiek. De oersterke verhalen zijn 
altijd gebaseerd op grote verhalen over 
het menselijk tekort. Omdat hoogmoed 
en jaloezie, verliefdheid en machtswellust 
zowel diep tragisch als hilarisch kunnen 
zijn en nog vaker een verwarrende combi-
natie van beide. 

Vive le Geus!

Geschiedenisthriller
op de planken

Samen met Hans Goedkoop (presentator 
Andere Tijden, NTR) gaat Camerata 
Trajectina in de muziekvoorstelling Vive 
le Geus! in vogelvlucht door de Tachtig-
jarige Oorlog heen. Liederen fungeerden 
in dit conflict als nieuwsbron, maar ook 
als belangrijk propagandamiddel. Vive le 
Geus! is een verhaal over opstand en oor-
log, over chaos en onderlinge verdeeldheid, 
over intrige en wreedheid, maar vooral 
ook over de kracht van muziek in donkere 
tijden. Arjen Verhage van Camerata 
Trajectina bespeelt luit en citer en vertelt 
over de bijzondere voorstellingsvorm van 
Vive le Geus!

Het lied als nieuwsvoorziening
Muziek was een belangrijk wapen in de 

strijd tegen Spanje. Het politieke lied gold 
als een indringend medium, als een nut-
tig instrument bij het beïnvloeden van de 
openbare mening. Liederen dienden ook 
als nieuwsvoorziening en satire, zoals de 
column van nu. Er zijn allerlei politieke 
liedjes bekend uit de Tachtigjarige Oorlog, 
niet alleen tegen de Spanjaarden, maar 
ook tegen de rooms-katholieken, tegen de 
calvinisten, tegen de remonstranten, te-
gen de contraremonstranten, enzovoort. 
Veel hiervan komt rechtstreeks voort uit 
het volk, maar ook coryfeeën als Vondel, 
Bredero lieten zich niet onbetuigd.
Het meest bekende geuzenlied is het Wil-
helmus, het Nederlandse volkslied. Van 

dit lied werd in de zeventiende eeuw ge-
zegd dat het meer waard was dan 10.000 
soldaten, want als de soldaten het hoorden 
“werd hun bloed gaande”. 

Bestaande muziek en 
arrangementen

Wij gaan uit van bestaande teksten uit 
het liedrepertoire ten tijde van de Tach-
tigjarige Oorlog. Daarnaast maken we 
gebruik van waargebeurde anekdotes, 
die zijn opgetekend uit die tijd en vervol-
gens opgenomen in bundels en artikelen. 
Geuzenliedboeken zijn bijvoorbeeld goed 
gedocumenteerd. Als je die leest, dan voel 
je hoe het toen geweest moet zijn. Je kruipt 
in de huid van de zeventiende-eeuwer. De 
boeken brengen je dichterbij de oorlog van 
toen. 

Als we weten dat het een lied is, probe-
ren we er, op basis van versvoet/rijmsche-
ma,  passende muziek bij te vinden. Soms 
zijn de melodieën opgetekend, die bewer-
ken we voor instrumentale begeleiding. 
Het liefst gebruiken we bestaand materi-
aal, maar dat is niet altijd mogelijk. 

Bij het arrangeren van de muziekstuk-
ken is de oorspronkelijke melodie het uit-
gangspunt, maar we nemen de vrijheid op 
welke manier we de dramatische lading 
van de teksten het best kunnen kleuren. 
Dit zit hem in de keuze van de instrumen-

ten, een eenstemmige of meerstemmige 
zetting, of het creëren van dialogen tussen 
twee zangers. 

De instrumenten die wij gebruiken zijn 
de instrumenten die in de Gouden Eeuw 
ook werden gebruikt bij het vertolken van 
deze liederen. Met name de luit en de ci-
ter waren gangbaar als begeleiding van de 
liederen. 

Het is een bijzondere manier van met 
muziek omgaan. Wij moeten diep gaan 
om muziek speelbaar te krijgen. En daarin 
hebben wij nu 43 jaar ervaring. 

Muziek en vertelling
Ons Nederlandse muzikale erfgoed is 

niet zo bekend, reden voor ons om het 
structureel op de planken brengen. Voor 
dit project kwamen we meer  ‘gebruiks-
muziek voor het volk’ tegen, deuntjes, dan 
gewoonlijk. Er zit zoveel achter de liedjes, 
dat we ze in een context moesten plaatsen. 

Hans Goedkoop is een mooie verteller 
en wilde graag aan Vive le Geus! meewer-
ken. In de voorbereidende gesprekken 
getuigde hij al van een uitmuntend ver-
mogen om de liederen te duiden. Zijn ex-
pertise brengt een andere dimensie in het 
proces. Door zijn inbreng wordt de context 
van de liederen veel duidelijker en gaan de 
liederen een andere rol spelen.

Colofon
Deze krant is uitgegeven in het kader van 
de Dag van de Groninger Geschiedenis 
2018, met als thema Opstand. De Dag 
wordt georganiseerd door de Groninger  
Archieven, het Centrum Groninger 
Taal & Cultuur (CGTC), het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum, de Historische 
vereniging Stad en Lande, de Verhalen 
van Groningen, het Groninger Museum 
en het Groninger Forum. 

Redactie: Malou Aalberts,  
Eddy de Jonge, Frederiekje de Jongh, 
Patricia Ottay, Harma Rozema-Woldhuis

Vormgeving: Henk Haan

Druk: NDC Grafisch Bedrijf

Oplage: 57.000 

Wij hebben ons ingespannen om recht-
hebbenden van het beeldmateriaal te 
achterhalen. Mocht u menen toch 
aanspraken te kunnen maken, dan kunt 
u een bericht sturen aan 
info@groningerarchieven.nl. 

Contact: 
Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen
Postbus 30040, 9700 RM Groningen
050-5992000
dgg@groningerarchieven.nl
www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

VOORSTELLINGEN

Foto: Annelies van der Vegt

Foto: Sanne Peper

“Wij zijn benieuwd 
hoe de mensen deze vorm 

gaan beleven.” 

“Wapenstilstand 
niet meest sexy.” 

Aanmelden voor deze voorstellingen gaat via

www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Aanmelden voor deze voorstellingen gaat via

www.dagvandegroningergeschiedenis.nl
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Historicus Hans Goedkoop 

(Ermelo, 1963) is van huis uit 

journalist, maar is bij het grote 

publiek vooral bekend als tv-

presentator van het journalistieke 

geschiedenisprogramma Andere 

Tijden. Ook is hij initiatiefnemer en 

presentator van series als De Gouden 

Eeuw en De IJzeren Eeuw. Ik sprak 

bij hem thuis in Amsterdam over 

Andere Tijden, geschiedenisbeleving 

en de Tachtigjarige Oorlog (1568-

1648), tegenwoordig de Nederlandse 

Opstand genoemd. 

“Wat is geschiedenis ons waard?”

Opstand
Opstand is het thema van de Maand van 

de Geschiedenis 2018 en we openen het 
interview dan ook met de vraag wanneer 
Hans Goedkoop voor het laatst in opstand 
kwam. Lachend, maar met een serieuze 
ondertoon, vertelt hij dat hij er middenin 
zit. Zo is hij druk met 80 jaar Oorlog, vanaf 
28 september te zien op NPO2, waarin hij 
als historicus het slagveld van de Tach-
tigjarige Oorlog overziet. Die serie loopt 
parallel aan een tentoonstelling in het 
Rijksmuseum waar hij ook bij betrokken 
is. En dan is er nog de samenwerking met 
het ensemble Camerata Trajectina in Vive 
le Geus!. 

Maar Goedkoop voert ook een persoon-
lijke opstand. Door verregaande bezuini-
gingen bij de publieke omroep wordt het 
seizoen van Andere Tijden (hierna AT) na-
genoeg gehalveerd. “Het bureaucratisch 
gekissebis dat rondom die bezuinigings-
slag gevoerd wordt, maakt een woede en 
onzekerheid in je los, die een emotionele 
voeding aan die opstand geeft”, aldus 
Goedkoop. Daarnaast is hij bang dat de 
expertise bij de publieke omroep rondom 
publieksgeschiedenis, opgebouwd gedu-
rende 18 jaar AT, dreigt te verdwijnen. En, 
“AT is een historisch televisieprogramma, 
met journalistieke kenmerken. Daarom 
begrijpt de redactie ook niet dat er op AT 
bezuinigd wordt, omdat journalistiek 
ontzien zou worden. Maar de NPO ziet AT 
als een geschiedenisprogramma en dat 
schijnt niet te kunnen samengaan met 
journalistiek”, zegt een getergde Goed-
koop. 

Andere Tijden
AT is in 2000 bedacht door Ad van 

Liempt en Gerda Jansen Hendriks, die 
graag een doorlopende serie over reguliere 
geschiedenis op televisie wilden brengen. 
Er was een fris en nieuw gezicht nodig, en 
dat werd Hans Goedkoop, die al eens bij 
Sonja Barend op televisie was geweest. 
Hij wees het verzoek tot wel drie keer toe 

af, omdat hij zichzelf niet schoolmeester-
achtig genoeg vond voor zo’n program-
ma. Goedkoop heeft zichzelf altijd als een 
soort hobbyist beschouwd, omdat hij was 
afgestudeerd op een vrij doctoraal lette-
ren, met een ratjetoe aan vakken zonder 
een specialisme op te bouwen. Maar dat 
maakte hem, achteraf gezien, bij uitstek 
geschikt voor een breed geschiedenispro-
gramma als AT. Goedkoop is zich vrij snel 
met alles gaan bemoeien en is nu één van 
de vijftien die “wel eens een onderwerp 
roept”, zoals hij het zelf zegt. 

Geschiedenis in woord en beeld
Mede door het succes van AT is er op 

televisie veel aandacht voor Nederlandse 
geschiedenis. Goedkoop had ook nooit ge-
dacht dat AT zo zou beklijven. “AT wordt 
gemaakt in een vorm die ontzettend jaren 
vijftig en zestig is, met een presentator die 
aan het begin en aan het eind een verhaal 
houdt, ook nog met een moraal erbij.” Hij 
was er zeker van na dertien afleveringen 
afgeserveerd te worden. Maar het tegen-
deel bleek waar, AT groeide, er kwamen 
series bij, en er bleek een groot publiek 
voor geschiedenistelevisie te zijn. Bewe-
gend beeld speelt hierin een belangrijke 
rol, meent Goedkoop. “Beeld kan iets heel 
speciaals met geschiedenis doen, zeker 
met twintigste-eeuwse geschiedenis. Je 
kunt er archiefbeeld bij leveren, het is een 
tijdmachine. Al je zintuigen gaan mee-
doen. Het zijn kant-en-klare historische 
sensaties en het doet een enorm appèl op 
nostalgie. Dat is waanzinnig, daar kan 
geen boek tegenop. Ik ben door een geluk-
kig misverstand bij de tv gekomen en heb 
daarvan geleerd dat ik in een groep kan 
passen, er mee kan samenwerken en dat ik 
er als historicus mijn geld kan verdienen. 
Maar de laatste tijd denk ik ook wel weer 
eens dat ik, met alles wat ik geleerd heb, 
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Regionale geschiedenis
De Dag van de Groninger Geschiede-

nis is bij uitstek een moment om liefheb-
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de zegswijzen die je gebruikt, het land-
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Groninger Geschiedenis de voorstelling 
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een nieuwe functie kregen. Ons nationa-
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de Groninger Geschiedenis. Aan het ein-
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Ik denk dat de kans groot is dat de lotge-
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daan, het bereikt publiek, maar hoe diep 
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sche belangstelling? En vooral: Wat is het 
ons waard, geschiedenis? Hoe gaan wij 
wezenlijk om met geschiedenis? Dat zijn 
vragen die ik mezelf vaak stel. Eigenlijk 
zijn die vragen te groot, maar aan de hand 
van persoonlijke lotgevallen, kan ik daar 
wel iets mee.”

Door Riemer Janssen Foto: Babet Hogervorst
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Maak Geschiedenis bij 
de Groninger Archieven

Vertaalslag rond Heiligerlee
Een ‘opstandig’ project bij uitstek is 
de Vertaalslag rond Heiligerlee. 
De Tachtigjarige Oorlog, ofwel dé 
Opstand, begon in Groningen met de 
Slag bij Heiligerlee in 1568, dit jaar 
precies 450 jaar geleden. Reden genoeg 
om terug in de tijd te gaan en te onder-
zoeken hoe deze roerige periode 
in Groningen werd beleefd.

Centraal in dit pro-
ject staan de  brieven 
die de rijke Omme-
lander jonker Johan 
van Ewsum ontving. 
Dankzij de inzet van 
zo’n twintig deelne-
mers zijn vele brieven en teksten uit 1568 
getranscribeerd, waardoor het verhaal 
rond de slag bij Heiligerlee beetje bij beet-
je werd ontrafeld. Aan de hand van  deze 
transcripties konden we bijna dag voor 
dag lezen wat de ontwikkelingen rond-
om de slag waren. In de tijdlijnblogs op 
onze website zijn enkele getranscribeerde 
teksten voorzien van een historische con-
text. In de onderstaande getranscribeerde 
brief, gedateerd op 22 april 1568, is bijvoor-
beeld te lezen dat Lodewijk van Nassau on-
derweg is naar Heiligerlee. 

De Vertaalslag rond Heiligerlee nadert 
zijn afronding. De resultaten van het 
project, de transcripties en literatuur- en 
bronnenlijsten, staan op onze website. Op 
zaterdag 17 november vindt het slotsym-
posium  plaats. Deskundigen zullen aan 
het woord komen en we gaan verder in op 
de resultaten van het project.

Stadsbestuur
390 strekkende meter met een ware 
schat aan informatie over Stad, al haar 
bezittingen in de provincie en natuur-
lijk haar inwoners! Dat is kort gezegd 
het onlangs opnieuw geïnventariseer-
de archief van het stadsbestuur van 
Groningen, 1594-1815. 

Series als de stadsrekeningen, verzoek-
schriften, ingekomen stukken, besluiten, 
registers van grondpachten en rekenin-
gen van de stadsrentmeester bevatten een 
stortvloed aan geografische gegevens, 
persoonsnamen en onderwerpen. En dat 
is goed nieuws voor iedereen die onder-
zoek doet naar de geschiedenis van onze 
provincie en haar inwoners. Maar… de 
meeste series zijn nog niet doorzoekbaar 
op naam of onderwerp. En daar hebben 
we uw hulp bij nodig. 

Wat is het plan? Dit najaar starten we 
een nieuw Maak Geschiedenisproject om 
delen van dit archief toegankelijk te ma-
ken. Wij nodigen u graag uit om mee te 
denken met welke series we zullen star-
ten in het voorjaar van 2019. U kunt ver-
volgens bij de Groninger Archieven aan 
de slag of thuis, aan de hand van scans. 
Om ervaringen uit te wisselen, organise-
ren we zo nu en dan bijeenkomsten en wij 
zorgen voor scholing in het lezen van oud 
schrift, begeleiding en de technische on-
dersteuning.
 

Het beeld van Groningen
Herkent u elke brug of straathoek op 
oude foto’s van uw dorp? Bent u een 
kenner van Groninger voetbalclubs? 
Of studeerde u in de jaren  zeventig in 
de stad Groningen? Dan hebben wij uw 
hulp nodig! Vanaf 13 oktober willen 
wij samen met u naar schatting 50.000 
fotoreportages beschrijven, zodat ze 
gepubliceerd kunnen worden op 
Beeldbank Groningen.

Persfotobureau D. van der Veen maak-
te in de jaren zestig en zeventig foto’s van 
kleine en grote gebeurtenissen in stad 
en ommeland. Een groot deel van deze 
beelden werd destijds gepubliceerd in het 
Nieuwsblad van het Noorden. Na het over-
lijden van fotograaf Derk van der Veen in 
1980 hield het persfotobureau op te be-
staan. De grote collectie negatieven wordt 
tegenwoordig bewaard bij de Groninger 
Archieven. Door de enorme omvang van 
de collectie zijn deze beelden nooit goed 
beschreven. En met uw hulp willen we 
daar verandering in brengen.

Wat kunt u doen? Vanaf uw eigen com-
puter kunt u meewerken aan dit Maak 
Geschiedenisproject. U kunt zich vanaf 
13 oktober aanmelden bij velehanden.nl  
voor Het beeld van Groningen en kunt met- 
een aan de slag met een van de 50.000 re-
portages. U kunt zelf een categorie beelden 
kiezen die u het liefst beschrijft. Misschien 
heeft u veel kennis van molens, bent u een 
sportliefhebber of heeft u een sterke bin-
ding met een dorp of regio. Deze specifieke 
kennis is voor ons erg waardevol. 

Alle beschreven fotoreportages plaat-
sen we op BeeldbankGroningen.nl, waar 
de 500.000 beelden straks allemaal terug 
te vinden zijn. Samen brengen we zo de 
jaren zestig en zeventig in stad en provin-
cie in beeld. Bovendien mogen deze beel-
den door iedereen vrij gebruikt worden. U 
kunt deze beelden bijvoorbeeld gebruiken 
voor een jubileumboek van uw sportclub, 
voor het samenstellen van een mooie ver-
jaardagskalender of voor een expositie in 
het dorpshuis. 

Transcriptie: 

22 april 1568
[…] Und dat sie seker tydinge bekommen dat 
up paischdach
tho ein ure, bestellinge gekommen, ende 
hebben dem Grave loe-
dewich van nasssau up de Ausburgische 
confession ein Eedt
gedaen, und solden stairck sijn jc ende.xx. 
venlijn, in dren 
hopen, de eine in westfrieslant, de ander in 
Groninger landt ende
de derde hop na covorden, und solden nu ein 
hoep tegens
dem avendt tho hilligerlee ankommen […] 

Naar bronnen speuren in de archieven, oud schrift ontcijferen of foto’s beschrijven vanaf de computer thuis. 

Bij Maak Geschiedenis, de publieksprojecten van de Groninger Archieven, komt het allemaal aan bod en kunt 

u de geschiedenis bijna aanraken! De Groninger Archieven willen met Maak Geschiedenis zoveel mogelijk 

mensen enthousiast maken voor de Groninger geschiedenis. We kunnen uw hulp goed gebruiken bij het 

doorgronden van onze archiefstukken! De komende periode bieden wij meerdere Maak Geschiedenisprojecten 

aan: zoals Het beeld van Groningen dat op de Dag van de Groninger Geschiedenis wordt gelanceerd en vanaf 

januari 2019 Stadsarchief.  Tot eind van dit jaar werken we ook nog aan de Vertaalslag rond Heiligerlee.

Ontwikkelingen rond 
de Slag bij Heiligerlee 
van dag tot dag

Breng samen met ons de 
jaren 60 en 70 in beeld

Fotografen Frank Straatemeier (l) en Derk van 
der Veen (r) op binnenplein Martinihal, 1976. 
Foto: Persfotobureau D. van der Veen, Groninger Archieven

Fragment uit brief binnengekomen bij Johan van Ewsum.
Groninger Archieven

Meer Maak Geschiedenis
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u een steentje bijdragen aan een van 
de projecten? Ga dan naar de website van de Groninger Archieven. Hier vindt 
u meer informatie over de projecten zelf en wat u precies kunt doen. Ook op 
de Dag van de Groninger Geschiedenis worden alle Maak Geschiedenisprojecten 
gepresenteerd en kunt u vragen stellen. Het beeld van Groningen heeft een 
eigen stand waar het project gelanceerd wordt. We laten u graag zien wat we 
van plan zijn en hoe u ons kunt helpen. 

Mocht u op een ander tijdstip vragen hebben over één van
de Maak Geschiedenisprojecten, dan kunt u altijd mailen: 
maakgeschiedenis@groningerarchieven.nl
beeldvangroningen@groningerarchieven.nl
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Vrouw Kimkes op de barricade

ICOON

Foto’s: Persfotobureau D. van der Veen, 
Groninger Archieven

Door: Dineke van der Wal

Het beeld van vrouw Kimkes is af-
komstig uit de fotocollectie van 
persfotobureau D. van der Veen. 

Deze collectie bevat veel verschillende 
beelden van opstand; studenten die de-
monstreren tegen de verhoging van het 
collegegeld en de universiteit bezetten, Fré 
Meis die de stakers in de strokarton toe-
spreekt, de vrouwen van Optilon die het 
werk neerleggen en gelijk loon voor gelijke 
arbeid eisen. In de jaren zestig en zeventig 
gaat de burger regelmatig de straat op en 
persfotobureau Van der Veen is vaak aan-
wezig om de gebeurtenissen vast te leggen 
voor het Nieuwsblad van het Noorden. Zo 
ook op 3 augustus 1972 wanneer vrouw 
Kimkes samen met andere buurtbewoners 
de H.L. Wichersstraat blokkeert. Dit beeld 
toont dat niet alleen jongeren in de jaren 
zeventig opkomen voor hun belangen. 
Ook deze volksvrouw laat van zich horen.

Onrust in de Oosterpoort
De actie in de Wichersstraat komt 

niet uit de lucht vallen. Eind jaren zes-
tig ontstaat in veel oude woonwijken in 
Nederland onrust. Bewoners verzetten 
zich tegen de plannen van sanering en 
stadsvernieuwing die in deze tijd worden 
ontwikkeld. Na de roerige jaren zestig, 
waarin jongeren zich verzetten tegen de 
gevestigde orde, eisen in de jaren zeven-
tig steeds meer burgers inspraak. Ze wil-
len meepraten en meebeslissen over hun 
eigen leefomgeving. Ook in de Groninger 
buurt de Oosterpoort laten de bewoners 
steeds vaker van zich horen. Het ritselt in 
de buurt van de comités en actiegroepen, 
aldus een verslaggever van het Nieuwsblad 
van het Noorden in 1972. 

Ook in de H.L. Wichersstraat zijn de 
bewoners actief. Vanwege de aanleg van 
de zuidelijke ringweg is de H.L. Wichers-
straat doorgetrokken naar de Verleng-
de Lodewijkstraat. Door de veranderin-
gen komt er steeds meer verkeer door de 
straat. Volgens bewoners is de verkeers-
situatie onveilig voor ‘kleine kinderen 
en oudjes’. Daarom eisen zij in een brief 
aan de gemeente per direct invoering van 
éénrichtingsverkeer. Op 1 februari 1972 
was in 35 andere straten in de wijk al één-
richtingsverkeer ingevoerd, maar de H.L. 
Wichersstraat maakte geen onderdeel 
uit van dit plan. Omdat de gemeente niet 
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straat. In deze buurt achter de veemarkt 
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Op 7 oktober 1915 trouwt Klasina met 
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Met dank aan oud-bewoners van 
de H.L Wichersstraat en de familie van 
Klasina Kimkes-Wolthers.

Gehuld in haar werkschort en 

met de kin � er omhoog. 

Een geboren Oosterpoorter, sterk 

en onverzettelijk. Een icoon voor 

burgers die in opstand komen 

en hun stem laten horen. 

Dat is vrouw Kimkes. 

Laat net als vrouw Kimkes
je stem horen

Vrouw Kimkes is door het publiek van de 
Groninger Archieven genomineerd als 
Stuk van het Jaar. Oftewel vrouw Kimkes 
doet mee aan de landelijke verkiezing met 
als thema Opstand. 
Ga naar www.stukvanhetjaar.nl. 

Bekijk welke boeiende, mooie en ontroerende 
schatten er nog meer over dit thema te vinden 
zijn in de Nederlandse archieven. En stem op 
ons Stuk van het Jaar: Vrouw Kimkes!
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Van het Hogeland
Harry Niehof

I Took Your Name
toont compassie

Muzikanten in opstand met    
     aardbevingsliederen

Het aardbevingslied is een genre op 
zich geworden. Verwant aan het 
protestlied dat van alle tijden is 

en waarmee maatschappijkritiek wordt 
geuit. Het is geen genre waar je als provin-
cie op zit te wachten natuurlijk. Maar als 
de ellende er dan toch eenmaal is, is het 
goed dat frustratie, woede, wanhoop en 
verdriet ook in muziek en tekst een uit-
weg vinden. En zo krijgt het oproer een 
geluid dat de Groningers verbroedert en 
het saamhorigheidsgevoel in het Noorden 
aanwakkert. 

Wie er eens goed voor gaat zitten, is wel 
even bezig alle liedjes, al dan niet in de 
streektaal, te beluisteren. Het merendeel 
wordt vergezeld door een videoclip of een 
live opgenomen presentatie die online is 
gezet. Soms zijn die clips professioneel 
gemaakt, vaak gaat het om goede bedoe-
lingen. De Groningse vlag komt trots in 
meerdere clips voorbij. Als het meezit 
is de tekst mee te lezen, handig voor wie 
het Gronings niet machtig is. En de bood-
schap moet wel overkomen in de rest van 
het land, bij de beleidsbepalers in Den 
Haag, de bestuurders van de NAM en ie-
dereen die de Groningers het gevoel geeft 
in de steek te worden gelaten. Of die bij-
voorbeeld naar Marlene Bakker en haar 
Loat Grunnen nait zakken luisteren is nog 
maar de vraag.

De waarschuwende woorden van trou-
badour Hans Frijling werden in de jaren 
zeventig nauwelijks gehoord. In zijn inha-
ker Boer’n burgers uit hij zijn bedenkingen 
en roept zelfs op een vuist te maken. ”Och 
we weten allemaal nog wel, het ontdekken 
van de Slochterbel, wij dachten dat komt 
mooi van pas, meer welvaart door ’t goed-
kope gas, de NAM onteigende heel wat 
land, veel boeren waren uit de brand.” Uit 

Met zijn veelgeprezen programma en cd Café op 
driefklaai verhaalde Harry Niehof over het leven 
op het Hogeland, het gebied van de aardbevin-
gen, het gebied waar de dorpelingen nog pal 
staan voor elkaar. RTV Noord uitte zijn waarde-
ring hiervoor door hem de Grunny Award 2017  
toe te kennen. Intussen kan Niehof putten uit  
een repertoire van bijna honderd liedjes, waar-
door elk concert weer anders is. Hij begeleidt 
zichzelf op gitaar, in zijn kenmerkende percus-
sieve fingerpicking-stijl. Op de Dag laat hij een 
aantal bevingsliedjes horen.

Na jaren als gitarist deel uitgemaakt te hebben van 
de band Audiotransparent begon Chris van der Ploeg in 
2011 met I Took Your Name. “Muziek was altijd al een 
muzikale uitlaatklep, sinds ik ben gaan zingen, is het 
dat in tekstueel opzicht ook geworden. In mijn teksten 
verweef ik flarden uit mijn persoonlijke werkelijkheid 
met die van de buitenwereld. Eigenlijk alles wat me 
bezighoudt, verwerk ik op deze manier, zo ook de mijn-
bouwproblematiek in Groningen. Ik hou me voor wat 
betreft dit onderwerp vooral bezig met waarheids-
vinding, het tonen van compassie en het vinden van 
een oplossing. Het is geen eenvoudig te duiden onder-
werp, maar dat het voor veel mensen een ingrijpend 
probleem is moge duidelijk zijn.”

dezelfde tijd stamt De Drentse pieterölie 
en het Grunninger gas van De Joa Knik-
kers. En wat te denken van de Tuutjefloi-
ters die in 1985 op accordeonklanken in 
Van aigen bodem zongen over een Gronin-
gen dat elk jaar verder wegzakt als gevolg 
van de gaswinning. Een echte kraker uit 
diezelfde tijd is het stemmingsnummer 
Groningen die heeft de bel van gas van 
Duo Johan en Henk. Kan je een polonaise 
op lopen.  

Jarenlang was het vervolgens stil aan 
het muzikale front. Hadden de Groningers 
de boel geaccepteerd, werd gelaten berust, 
ebde de aandacht weg? Pas de afgelopen 
jaren, sinds de aardbevingen serieuze vor-
men aannemen en de gevolgen zichtbaar-
der worden, laten de muzikanten (jong 
én oud) van zich horen. De tijd heeft niet 
stilgestaan en de gehanteerde muziekstij-
len zijn anders – minder gezelligheid – en 
veelzijdiger dan voorheen.  

Zonder twijfel is Trilploat van Wat Aans! 
uitgegroeid tot een van de meest bekeken 
en beluisterde aardbevingsliederen op in-
ternet. De teller staat twee jaar na het ver-
schijnen op bijna een half miljoen views 
op YouTube en nog net iets meer luis-
terbeurten op Spotify. Humor gaat hier 
uitstekend samen met een serieuze on-
dertoon. De jongemannen Rik Baptist en 
Teun Heuvel schreven het swingende lied 
met producer Jeroen Russchen die voor de 
eigentijdse beats zorgde. Ze brachten het 
uit als hymne aan het festival Keetpop in 
Leermens en om te laten horen dat Gro-
ningen ook op positieve manieren in be-
weging is. “’t Is nait ’t plan om vandoag de 
boudel op te jutt’n/Moar om te trill’n tot de 
bill’n in de boksem schudd’n.” Opvallend 
detail, de schiere clip werd met toestem-
ming geschoten op een gaslocatie en de 

NAM schonk het project zelfs de juryprijs 
(Leefbaarheid voor mediaprojecten).  

Een jaar eerder, in 2015, liet ook de in 
Zuidbroek geboren Imca Marina al van 
zich horen middels Scheurtjes, haast een 
carnavalskraker. “Ons afschepen laten 
we niet gebeuren met die scheuren” en 
“Het gas brengt zegeningen, niet echt, niet 
heus, het hele Noorden heeft geen enkele 
keus” behoren tot de topregels in de tekst 
die is gezet op het oorspronkelijk door Pe-
ter Koelewijn geschreven nummer Beest-
jes (Ronnie en The Ronnies).   

Ietwat duister klinkt Gas Terug! van de 
Groningse rapper én rechtenstudent Na-
si-M (Nasim Soliman). Zijn toon is verbeten 
en zijn woorden zijn gericht tegen Shell, 
de NAM en de overheid. “Mensenrechten 
worden hier geschonden, een mooi gebied 
dat wordt verwoest en dat is zonde.” Rap-
per Roberto Tan krijgt hulp van Erwin de 
Vries in het nummer De schok, wederom 
een productie van Jeroen Russchen, en 
toont met zijn tekst aan mee te leven met 
de gedupeerden.  

Het hardste nummer komt van de hand 
van René Tonkes met Teeg’n Droads. Hij 
levert Grunninger metoal en beukt en 
schreeuwt er lekker op los in Aardbeving 
in Grunn (Teeg’n Droads het et doan). 
Oost-Groninger Alex Luttjeboer doet het 
rockend in ’t Leed is leden met een stel 
veteranen als Nulviefteg. De begenadig-
de songsmid Harry Niehof houdt het bij 
Grunnen beeft, in 2013 een oproep aan de 
NAM om “votdoadelk te stoppen mit t nog 
meer gas oet de Grunneger bodem hoalen”.

Bekende Nederlanders doen ook geën-
gageerd een duit in het zakje, maar het 
wachten is op een aardbevingslied van 

Doe Maar, De Jeugd Van Tegenwoordig of 
een top-dj als Martin Garrix. Of onze ei-
gen Kraantje Pappie in samenwerking met 
Noisia. En waar blijft de klassieke hoek? 
Een aardbevingssymfonie door het NNO? 
Hans de Booij, Arnhemmer en de man 
van de hit Annabel (1983), leverde al het 
reggaenummer Tommy uit Appingedam. 
Maar het meest in het oog springt de be-
trokkenheid van de in Westernieland ge-
boren cabaretier Freek de Jonge. Hij jaagt 
als zeventiger de boel aan en dat resulteert 
in 2017 in een bewerking van Ede Staals 
Het het nog nooit zo donker west. Tal van 
Groningse artiesten werken eraan mee en 
zingen het lied tijdens De Wereld Draait 
Door op de nationale tv. Het soortgelijke 
Wie binnen ’t zat, met onder meer Wia 
Buze en Rieks Folgerts, was er trouwens 
al in 2013. Alfred Venema (een typetje van 
acteur Marcel Hensema) dolt samen met 
Pé & Rinus knipogend met een kritische 
toon in het Gronings Koningslied. Het 
werd opgenomen aan de vooravond van 
het bezoek van de koning aan de Marti-
nistad: “Koning Willem Vier maakt het 
Gronings gas u rijk? Bent u onze koning of 
gewoon een oliesjeik?” 

Dat de Groningse muzikanten pissig, 
beschaamd, verontwaardigd, boos en te-
leurgesteld zijn, is zacht uitgedrukt. Maar 
oproepen tot een opstand doen ze voor-
alsnog niet echt. Nee, zo’n legendarische 
opstand als de Slag bij Heiligerlee (1568), 
waarmee in ‘de heerlijkheid Groningen’ 
opstandelingen tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog de eerste overwinning behaalden 
op de Spanjaarden, is nog ver weg. Maar 
de messen zijn muzikaal geslepen. En het 
einde is nog niet in zicht.

MUZIEK

Elk nadeel heb zijn voordeel. Want niet eerder in de recente Groningse geschiedenis zorgde 

maatschappelijke onrust hier tot zoveel inspiratie onder muzikanten. Tientallen aardbevings-

nummers zijn er al geschreven over de trieste gevolgen van de gaswinning die van de provincie, 

nog altijd een belangrijk Nederlands wingewest, een rampgebied heeft gemaakt. Door Peter van der Heide

OPTREDEN OPTREDEN

Foto: Henk Gubbels Foto: Siese Veenstra
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alsnog niet echt. Nee, zo’n legendarische 
opstand als de Slag bij Heiligerlee (1568), 
waarmee in ‘de heerlijkheid Groningen’ 
opstandelingen tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog de eerste overwinning behaalden 
op de Spanjaarden, is nog ver weg. Maar 
de messen zijn muzikaal geslepen. En het 
einde is nog niet in zicht.

MUZIEK

Elk nadeel heb zijn voordeel. Want niet eerder in de recente Groningse geschiedenis zorgde 

maatschappelijke onrust hier tot zoveel inspiratie onder muzikanten. Tientallen aardbevings-

nummers zijn er al geschreven over de trieste gevolgen van de gaswinning die van de provincie, 

nog altijd een belangrijk Nederlands wingewest, een rampgebied heeft gemaakt. Door Peter van der Heide

OPTREDEN OPTREDEN

Foto: Henk Gubbels Foto: Siese Veenstra
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Groningstalige rockband Nulviefteg

Wat Aans!

Nulvie� eg is het Groningstalige project 
van rockband The Chaplains, bestaande 
uit Alex Luttjeboer, Klaas Post, Marten 
van der Ploeg en André ‘Kid’ van Hees, 
aangevuld met toetsenwizard Remko 
Wind. Dus, Chaplains=Nulvie� eg eigenl� k, 
maar dan in Groningstalig dialect.

Nulvie� eg ontstond in het najaar van 
2016 na een radio-optreden in het RTV 
Noord-radioprogramma Café Martini van 
presentator Eric Bats en dest� ds sidekick 
Selma Veltens. Z�  daagden Chaplains zan-
ger, gitarist, componist en tekstschr� ver 
b�  w� ze van grap uit een Groningstalige 
song te schr� ven. Luttjeboer nam de uit-
daging aan. De eerste Groningstalige song 
was een hertaling van de Shawn Mendes 
song Stitches, genaamd Steertjes. Voor-
jaar 2017 werd de funkrocker Funky Vout’n 

uitgebracht. Een grote Groninger hitsong, 
waarin onder andere café ’t Pleintje en 
discodance Night Fever in Winschoten 
worden bezongen. Deze song kreeg veel 
airplay, van RTV Noord en Omrop Fryslân 
tot RTV Oost en vele regionale en digitale 
radiozenders. Nu h�  de smaak te pakken 
had, pende Luttjeboer stug Groningstalig 
door met als resultaat ’n Schiere Dag. Op 
10 maart 2018 werd de derde Grunnegs-
 toalege single ’t Leed is leden, over de 
aardbevingsproblematiek, uitgebracht. 

Voor 2018/19 staat een Groningstalige 
cd op stapel, die opgenomen gaat worden 
in de eigen White Lamb studio te Gronin-
gen. Ook wordt gedacht aan een (theater)
tour met Groningstalig repertoire. Maar 
eerst z� n ze te zien op de Dag van de Gro-
ninger Geschiedenis. 

Wat Aans! bestaat dit jaar 10 jaar. Het 
duo, bestaande uit Ingewikkeld (FiezeRik, 
Rik Baptist) en de Beunhaas (Teun Heuvel), 
is al jarenlang de Groningstalige popsen-
satie. Ze z� n bekend van hits als Trilploat 
(als protest tegen de aardbevingen), Sjomp 
en Dik Doun en hebben al diverse pr� zen 
gewonnen met hun muziek. Muzikaal, vol 
humor, Grunnegs en nuchter, dat is Wat 
Aans!

Sinds 2008 z� n ze niet te houden en zet-
ten ze de hele provincie Groningen op z’n 
kop. Ze liepen elkaar tegen het l� f op de 
Zuidlaardermarkt toen Ingewikkeld een 
peerd verkocht aan de Beunhaas. Beiden 
waren zo tevreden met de deal dat ze 
naderhand wat hebben gedronken in 
Hoogezand-Sappemeer.

Al snel was duidel� k dat ze allebei een 
grote voorliefde hadden voor feesten, 
bier en wichter. Het tweetal was onder 
de indruk van goede muziek zoals de 
nummers van Ede Staal en Erwin de Vries. 
Er mankeerde alleen nog van alles aan 
de Groningstalige muziek vonden beiden.  
Er moest meer gefeest worden, zonder 
dat daar een zingende melkboer voor 
nodig was of dat zo’n volkszanger weer 
’s eelsk loopt te doen. Nou ja, zing’n dat 
kunn’n de jongens van Wat Aans! niet, 
maar wat ze wel kunn’n is heel snel praten. 
Dit in combinatie met een juist ritme, 
wat muziek en een krat bier leverde de 
Groningse sensatie Wat Aans! op.

Centrum Groninger Taal & Cultuur 
(CGTC) stelt in samenwerking met Pop-
archief Groningen speciaal voor de Dag 
van de Groninger Geschiedenis in wille-
keurige volgorde een Top 10 van Gronin-
ger aardgasliederen samen. Liedjes van 
Groninger muzikanten over het gas; hét 
zorgen- en wonderkind van Groningen. 
Op het hoofdpodium treedt t� dens de 
Dag een viertal artiesten op uit de CGTC 
Top 10: Wat Aans! (Trilploat), de band 
Nulvie� eg (‘t Leed is leden), Harry Niehof 
(Zwaarde wolken) en I Took Your Name 
(De duivel onder de vloer). 

Vindt u dat een ander lied over aardgas 
een plek in de Top10 verdient? Laat het 
ons weten via info@cgtc.nl. Wie weet 
komt uw b� drage terug t� dens de Dag 
van de Groninger Geschiedenis.  

CGTC Top10 Groninger Gasliederen:

▪ Wat Aans!
 Trilploat

▪ Hans de Boo� 
 Tommy uit Appingedam

▪ Marlene Bakker
 Loat Grunnen nait zakken

▪ I Took Your Name
 From A Dream

▪ Martin van Emerik
 Groningen in nood

▪ Nulvie� eg
 ‘t Leed is leden

▪ Harry Niehof
 Grunnen bee� 

▪ Roberto Tan � . Erwin de Vries
 De Schok

▪ Sproakwotter
 Blief van ons laand

▪ Nasi-M
 Gas terug

OPTREDEN

OPTREDEN

Top 10
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ARCHIEFDETECTIVES

Jonge onderzoekers en hun 
onderzoeksresultaten verdie-
nen meer aandacht. Dat vinden 
de Groninger Archieven en 
het Centrum Groninger Taal & 
Cultuur (CGTC). Om onderzoek 
naar de Groninger Geschiedenis 
waarb�  archie� ronnen worden 
gebruikt te stimuleren, reiken 
z�  op zaterdag 13 oktober voor 
de derde keer de Scriptiepr� s 

Groninger Geschiedenis uit. 
Studenten die tussen 1 septem-
ber 2016 en 1 september 2018 
hun bachelor- of masterscriptie 
aan een instelling voor hoger of 
wetenschappel� k onderw� s in 
Nederland met een voldoende 
hebben afgerond, konden zich 
aanmelden voor de scriptie-
pr� s. 

De scripties moeten een onder-
werp uit de geschiedenis van stad 
en/of provincie Groningen be-
handelen. Ze worden beoordeeld 
op de b� drage aan kennis van de 
Groninger Geschiedenis en op 
hoe aantrekkel� k de benadering 
en uitwerking van het historische 
onderwerp is. Ook k� kt de jury 
naar verantwoord, origineel en 
aansprekend gebruik van archief-

Scriptieprijs Groninger Geschiedenis

Archiefdetective Dirk Kome vertelt in zijn lezing 
over zijn zoektocht naar Tonnis Post en zijn foto’s.
In een tijd dat een foto een bijzondere luxe was 
en slechts een enkeling een camera bezat, foto-
grafeerde Tonnis Post (1877-1930) het leven op het 
Oost-Groningse platteland aan het eind van de ne-
gentiende, begin twintigste eeuw. Tegenwoordig 
is deze fotograaf vrijwel vergeten, maar velen ken-
nen zijn foto’s van bewoners van plaggenhutjes. 
Wat maar weinig mensen weten is, dat deze foto’s 
onderdeel uit maken van een veel uitgebreider 
oeuvre. In die tijd werden de eerste fabrieken 
gebouwd, de eerste landbouwapparatuur werd in 
gebruik genomen. Kanalen werden met de hand 
door arbeiders uitgegraven en de eerste stoom-
tramsporen werden aangelegd. Tonnis Post legde 
alles vast met zijn grote, houten plaatcamera. 
Op de � ets trok hij door heel Oost-Groningen. 

Na de dood van Post werd zijn studio ontmanteld 
en verdween ‘Photograaf Post’ in de vergetelheid. 
Tweeënhalf jaar lang heeft Dirk Kome naar Tonnis 
Post en zijn foto’s gezocht. Het was geen gemakke-
lijke zoektocht, aangezien praktisch niemand Post 
nog kende. Dagenlang zat Dirk Kome in de Gronin-
ger Archieven, bij het waterschap en op websites 
op zoek naar informatie. Om foto’s te vinden, riep 
hij via lokale radiozenders en kranten mensen op 
de oude albums van grootouders na te pluizen en 
sto�  ge schoenendozen op zolder om te keren. 
Dirk Kome wist zo ruim duizend foto’s bijeen te 
brengen. 

Tegelijkertijd met zijn zoektocht naar het oude, 
onderzocht Dirk Kome (fotograaf, schrijver en 
maakt tentoonstellingen), wat er terecht is geko-
men van de mensen die Tonnis Post heeft vast-
gelegd. Hij fotografeerde dezelfde landschappen 
en portretteerde het nageslacht van mensen die 
door Post zijn vereeuwigd. Hoe wonen de nazaten 
van de welgestelden? Hoe vergaat het de klein-
kinderen van de plaggenhutbewoners? Heeft de 
kanalisatie de verwachte welvaart gebracht? 
In Fotografen van de vooruitgang, het boek en de 
tentoonstelling (Museum de Oude Wolden – 
Bellingwolde van 14 oktober tot 6 januari 2019), 
komen de foto’s van beide fotografen en de 
verhalen samen.

Archiefdetective Eppo van Kodam vertelt in 
zijn lezing over zijn zoektocht binnen de familie-
geschiedenis van Roelf Koops. 

Roelf Koops werd in 1767 geboren te Vries. 
In 1795 trouwde hij in Vries met Hinderkien Eitens 
van Wolde. De ouders van Hinderkien hadden een 
kleine boerderij in Haren. Zelf was Roelf ook een 
zoon van een ‘normaal’ boerengezin. Toch was 
Roelf al direct na zijn huwelijk met Hinderkien 
een heer van stand. Hij was lid van de municip-
ale raad, later adjunct-maire, secretaris van het 
gemeentebestuur, raadslid, assessor en oppercom-
mandant van de brandweer. In 1811 behoorde hij 
tot de rijkste inwoners van de gemeente Haren. 
Ra, ra, hoe kon dat? 

Na een lange zoektocht heeft Eppo van Koldam 
die vraag kunnen beantwoorden. Een zoektocht 
waarin hij gebruik maakte van het archief van 
de familie Quintus, de archieven over het beheer 
van de provincielanden van het voormalig kloos-
ter Yesse in Essen, de kaart van Henricus Teijsinga, 
het archief van de stad Groningen over de exploi-
tatie van de tol te de Punt, de kadasterviewer, 
notariële archieven, hisgis.nl en allegroningers.nl.  
De uitkomst werd hem veertig jaar geleden al 
aangereikt door zijn hoogleraar belastingrecht 
Doedens: “Met één keer ‘ja’ in het gemeentehuis 

kun je soms rijker worden dan met een leven lang 
hard werken.” 

Eppo van Koldam houdt zich sinds enige jaren 
bezig met genealogie en verdiept zich op verschil-
lende manieren in de geschiedenis van Haren.

Fotografen van de vooruitgang

Hoe kwam Roelf Koops in goeden doen?

Onstwedder Tange, 1913.
Foto: Tonnis Post, Groninger Archieven

Het restant in 1920 van wat ooit de grootste boerderij in het 
dorp Haren was. Fotograaf onbekend, collectie Eppo van Koldam

Kijk voor een volledig overzicht 

van lezingen en tijden op:

www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Toegegeven, ik ben niet het type dat met de blanke sabel in 
de ene hand en een wapperend vaandel in de andere paleis-
muren van despotische machthebbers bestormt. De Tachtig-

jarige Oorlog kende een heel andere a� oop indien het initiatief 
b�  m�  had gelegen. Ik vermoed dat we dan vandaag de dag heel 
behoorl� k Spaans spraken. Overigens, het toenmalige stadsbe-
stuur van Groningen dacht er indert� d aanvankel� k net zo over. 
Dat hechtte meer waarde aan het felbegeerde stapelrecht en het 
katholieke geloof dan aan kanongebulder en zwaardgekletter.

Maar ik vermoed dat de bende van Gatti – een roemruchte cel 
van de Rode Brigade in Milaan – m�  ongetw� feld als een aanwinst 
zou hebben beschouwd. De leden van deze groep terroristen uit de 
jaren tachtig beschikten weliswaar over pistolen, maar die waren 
verroest. Ze namen de bus om overvallen te plegen (niemand kon 
autor� den) en ze beschikten gedurende hun opmerkel� ke loopbaan 
over welgeteld één bom waarvan niemand precies wist hoe ze die 
moesten gebruiken. 

Qua sukkeligheid doet de bende nauwel� ks onder voor de Zwarte 
Hand die – toegegeven – er wel in slaagde aartshertog Franz Ferdi-
nand en z� n vrouw te vermoorden met de Eerste Wereldoorlog tot 
gevolg. Maar om nu te spreken van een goed voorbereide aanslag? 
Neu. 

Een van de leden stond op een brug gewapend met een bom klaar 
om deze in de open auto van de aartshertog te gooien, maar op het 
laatste moment durfde h�  niet meer. Een ander bendelid, die langs 
de route stond, bleef z� n zenuwen de baas en gooide een bom die 
vervolgens terug stuiterde en enkele toeschouwers en o�  cieren 
in een volgauto doodde en verwondde. Deze terrorist probeerde 
vervolgens zelfmoord te plegen, maar z� n cyaankali was ver over 
datum en h�  braakte alles uit. Daarna sprong h�  in een rivier om 
zich te verdrinken waarop h�  ontdekte dat h�  met feilloze precisie 
juist dat deel van de rivier had uitgekozen waar het water twintig 
centimeter hoog stond. 

De aanslag leek mislukt, maar uiteindel� k kreeg Gavrilo Princip 
alsnog z� n kans die – toen h�  uit een delicatessenzaak stapte (aan-
slagen plegen maakt hongerig) – tot z� n grote verbazing ontdekte 
dat de auto van de aartshertog heel attent achteruit z� n kant 
opkwam. Franz Ferdinand had besloten een bezoek te brengen aan 
het ziekenhuis waar de gewonden naartoe waren gebracht en week 
derhalve van de route af. 

Ik beschouw mezelf bepaald niet als een bommen sm� tende 
anarchist, maar ook ik heb m� n grenzen. De Mediamarkt deed 
nog niet zo lang geleden een bewonderenswaardige poging deze 
te overschr� den. Op een zaterdagmiddag – een nauwel� ks aan 
te bevelen dag en t� dstip om om het even welke winkel binnen te 
stappen – dwaalde ik er enige t� d ietwat wanhopig rond op zoek 
naar een geschikte laptop voor m� n oudste dochter. Ik verdiepte 
me met frisse tegenzin in de wondere wereld van bytes en na onge-
veer een half uur viel de keus op een fraai, zilverkleurig exemplaar. 
Maar ik had toch nog een paar vragen. Echter, het vinden van een 
beschikbare medewerker op een drukke zaterdag is net zoiets als 
de zoektocht naar El Dorado, het mythische goudland: felbegeerd, 
doch onvindbaar. Lang verhaal kort: voordat m� n vragen waren 
beantwoord (in een voor m�  onbegr� pel� ke taal maar het ging over 
bytes) en ik het apparaat gebruiksklaar mocht afrekenen, waren 
er vier lange uren verstreken. In de tussent� d fantaseerde ik over 
bomgordels, mompelde ik zachtjes ‘te wapen’ en beoordeelde ik 
laptops niet langer op hun werkgeheugen, maar op hun slagkracht. 

Uiteindel� k nam ik genoegen met een b� na beledigende 
korting. Zoals gezegd: ik ben 
niet echt een opstandeling. 

Comprende?

Frank von Hebel
Journalist Dagblad van 
het Noorden

Column

Een mislukte rebel
Koningin Wilhelmina en prins 

Hendrik brachten op 1 juli 1914, 
drie dagen na de aanslag in 

Sarajevo, een bezoek aan 
Groningen en maakten hun rijtoer 
door de stad onbekommerd in een 

open rijtuig.
Fotograaf onbekend, Groninger

Archieven
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ARCHIEFDETECTIVES

Jonge onderzoekers en hun 
onderzoeksresultaten verdie-
nen meer aandacht. Dat vinden 
de Groninger Archieven en 
het Centrum Groninger Taal & 
Cultuur (CGTC). Om onderzoek 
naar de Groninger Geschiedenis 
waarb�  archie� ronnen worden 
gebruikt te stimuleren, reiken 
z�  op zaterdag 13 oktober voor 
de derde keer de Scriptiepr� s 

Groninger Geschiedenis uit. 
Studenten die tussen 1 septem-
ber 2016 en 1 september 2018 
hun bachelor- of masterscriptie 
aan een instelling voor hoger of 
wetenschappel� k onderw� s in 
Nederland met een voldoende 
hebben afgerond, konden zich 
aanmelden voor de scriptie-
pr� s. 

De scripties moeten een onder-
werp uit de geschiedenis van stad 
en/of provincie Groningen be-
handelen. Ze worden beoordeeld 
op de b� drage aan kennis van de 
Groninger Geschiedenis en op 
hoe aantrekkel� k de benadering 
en uitwerking van het historische 
onderwerp is. Ook k� kt de jury 
naar verantwoord, origineel en 
aansprekend gebruik van archief-

Scriptieprijs Groninger Geschiedenis

Archiefdetective Dirk Kome vertelt in zijn lezing 
over zijn zoektocht naar Tonnis Post en zijn foto’s.
In een tijd dat een foto een bijzondere luxe was 
en slechts een enkeling een camera bezat, foto-
grafeerde Tonnis Post (1877-1930) het leven op het 
Oost-Groningse platteland aan het eind van de ne-
gentiende, begin twintigste eeuw. Tegenwoordig 
is deze fotograaf vrijwel vergeten, maar velen ken-
nen zijn foto’s van bewoners van plaggenhutjes. 
Wat maar weinig mensen weten is, dat deze foto’s 
onderdeel uit maken van een veel uitgebreider 
oeuvre. In die tijd werden de eerste fabrieken 
gebouwd, de eerste landbouwapparatuur werd in 
gebruik genomen. Kanalen werden met de hand 
door arbeiders uitgegraven en de eerste stoom-
tramsporen werden aangelegd. Tonnis Post legde 
alles vast met zijn grote, houten plaatcamera. 
Op de � ets trok hij door heel Oost-Groningen. 

Na de dood van Post werd zijn studio ontmanteld 
en verdween ‘Photograaf Post’ in de vergetelheid. 
Tweeënhalf jaar lang heeft Dirk Kome naar Tonnis 
Post en zijn foto’s gezocht. Het was geen gemakke-
lijke zoektocht, aangezien praktisch niemand Post 
nog kende. Dagenlang zat Dirk Kome in de Gronin-
ger Archieven, bij het waterschap en op websites 
op zoek naar informatie. Om foto’s te vinden, riep 
hij via lokale radiozenders en kranten mensen op 
de oude albums van grootouders na te pluizen en 
sto�  ge schoenendozen op zolder om te keren. 
Dirk Kome wist zo ruim duizend foto’s bijeen te 
brengen. 

Tegelijkertijd met zijn zoektocht naar het oude, 
onderzocht Dirk Kome (fotograaf, schrijver en 
maakt tentoonstellingen), wat er terecht is geko-
men van de mensen die Tonnis Post heeft vast-
gelegd. Hij fotografeerde dezelfde landschappen 
en portretteerde het nageslacht van mensen die 
door Post zijn vereeuwigd. Hoe wonen de nazaten 
van de welgestelden? Hoe vergaat het de klein-
kinderen van de plaggenhutbewoners? Heeft de 
kanalisatie de verwachte welvaart gebracht? 
In Fotografen van de vooruitgang, het boek en de 
tentoonstelling (Museum de Oude Wolden – 
Bellingwolde van 14 oktober tot 6 januari 2019), 
komen de foto’s van beide fotografen en de 
verhalen samen.

Archiefdetective Eppo van Kodam vertelt in 
zijn lezing over zijn zoektocht binnen de familie-
geschiedenis van Roelf Koops. 

Roelf Koops werd in 1767 geboren te Vries. 
In 1795 trouwde hij in Vries met Hinderkien Eitens 
van Wolde. De ouders van Hinderkien hadden een 
kleine boerderij in Haren. Zelf was Roelf ook een 
zoon van een ‘normaal’ boerengezin. Toch was 
Roelf al direct na zijn huwelijk met Hinderkien 
een heer van stand. Hij was lid van de municip-
ale raad, later adjunct-maire, secretaris van het 
gemeentebestuur, raadslid, assessor en oppercom-
mandant van de brandweer. In 1811 behoorde hij 
tot de rijkste inwoners van de gemeente Haren. 
Ra, ra, hoe kon dat? 

Na een lange zoektocht heeft Eppo van Koldam 
die vraag kunnen beantwoorden. Een zoektocht 
waarin hij gebruik maakte van het archief van 
de familie Quintus, de archieven over het beheer 
van de provincielanden van het voormalig kloos-
ter Yesse in Essen, de kaart van Henricus Teijsinga, 
het archief van de stad Groningen over de exploi-
tatie van de tol te de Punt, de kadasterviewer, 
notariële archieven, hisgis.nl en allegroningers.nl.  
De uitkomst werd hem veertig jaar geleden al 
aangereikt door zijn hoogleraar belastingrecht 
Doedens: “Met één keer ‘ja’ in het gemeentehuis 

kun je soms rijker worden dan met een leven lang 
hard werken.” 

Eppo van Koldam houdt zich sinds enige jaren 
bezig met genealogie en verdiept zich op verschil-
lende manieren in de geschiedenis van Haren.

Fotografen van de vooruitgang

Hoe kwam Roelf Koops in goeden doen?

Onstwedder Tange, 1913.
Foto: Tonnis Post, Groninger Archieven

Het restant in 1920 van wat ooit de grootste boerderij in het 
dorp Haren was. Fotograaf onbekend, collectie Eppo van Koldam

Kijk voor een volledig overzicht 

van lezingen en tijden op:

www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Toegegeven, ik ben niet het type dat met de blanke sabel in 
de ene hand en een wapperend vaandel in de andere paleis-
muren van despotische machthebbers bestormt. De Tachtig-

jarige Oorlog kende een heel andere a� oop indien het initiatief 
b�  m�  had gelegen. Ik vermoed dat we dan vandaag de dag heel 
behoorl� k Spaans spraken. Overigens, het toenmalige stadsbe-
stuur van Groningen dacht er indert� d aanvankel� k net zo over. 
Dat hechtte meer waarde aan het felbegeerde stapelrecht en het 
katholieke geloof dan aan kanongebulder en zwaardgekletter.

Maar ik vermoed dat de bende van Gatti – een roemruchte cel 
van de Rode Brigade in Milaan – m�  ongetw� feld als een aanwinst 
zou hebben beschouwd. De leden van deze groep terroristen uit de 
jaren tachtig beschikten weliswaar over pistolen, maar die waren 
verroest. Ze namen de bus om overvallen te plegen (niemand kon 
autor� den) en ze beschikten gedurende hun opmerkel� ke loopbaan 
over welgeteld één bom waarvan niemand precies wist hoe ze die 
moesten gebruiken. 

Qua sukkeligheid doet de bende nauwel� ks onder voor de Zwarte 
Hand die – toegegeven – er wel in slaagde aartshertog Franz Ferdi-
nand en z� n vrouw te vermoorden met de Eerste Wereldoorlog tot 
gevolg. Maar om nu te spreken van een goed voorbereide aanslag? 
Neu. 

Een van de leden stond op een brug gewapend met een bom klaar 
om deze in de open auto van de aartshertog te gooien, maar op het 
laatste moment durfde h�  niet meer. Een ander bendelid, die langs 
de route stond, bleef z� n zenuwen de baas en gooide een bom die 
vervolgens terug stuiterde en enkele toeschouwers en o�  cieren 
in een volgauto doodde en verwondde. Deze terrorist probeerde 
vervolgens zelfmoord te plegen, maar z� n cyaankali was ver over 
datum en h�  braakte alles uit. Daarna sprong h�  in een rivier om 
zich te verdrinken waarop h�  ontdekte dat h�  met feilloze precisie 
juist dat deel van de rivier had uitgekozen waar het water twintig 
centimeter hoog stond. 

De aanslag leek mislukt, maar uiteindel� k kreeg Gavrilo Princip 
alsnog z� n kans die – toen h�  uit een delicatessenzaak stapte (aan-
slagen plegen maakt hongerig) – tot z� n grote verbazing ontdekte 
dat de auto van de aartshertog heel attent achteruit z� n kant 
opkwam. Franz Ferdinand had besloten een bezoek te brengen aan 
het ziekenhuis waar de gewonden naartoe waren gebracht en week 
derhalve van de route af. 

Ik beschouw mezelf bepaald niet als een bommen sm� tende 
anarchist, maar ook ik heb m� n grenzen. De Mediamarkt deed 
nog niet zo lang geleden een bewonderenswaardige poging deze 
te overschr� den. Op een zaterdagmiddag – een nauwel� ks aan 
te bevelen dag en t� dstip om om het even welke winkel binnen te 
stappen – dwaalde ik er enige t� d ietwat wanhopig rond op zoek 
naar een geschikte laptop voor m� n oudste dochter. Ik verdiepte 
me met frisse tegenzin in de wondere wereld van bytes en na onge-
veer een half uur viel de keus op een fraai, zilverkleurig exemplaar. 
Maar ik had toch nog een paar vragen. Echter, het vinden van een 
beschikbare medewerker op een drukke zaterdag is net zoiets als 
de zoektocht naar El Dorado, het mythische goudland: felbegeerd, 
doch onvindbaar. Lang verhaal kort: voordat m� n vragen waren 
beantwoord (in een voor m�  onbegr� pel� ke taal maar het ging over 
bytes) en ik het apparaat gebruiksklaar mocht afrekenen, waren 
er vier lange uren verstreken. In de tussent� d fantaseerde ik over 
bomgordels, mompelde ik zachtjes ‘te wapen’ en beoordeelde ik 
laptops niet langer op hun werkgeheugen, maar op hun slagkracht. 

Uiteindel� k nam ik genoegen met een b� na beledigende 
korting. Zoals gezegd: ik ben 
niet echt een opstandeling. 

Comprende?

Frank von Hebel
Journalist Dagblad van 
het Noorden

Column

Een mislukte rebel
Koningin Wilhelmina en prins 

Hendrik brachten op 1 juli 1914, 
drie dagen na de aanslag in 

Sarajevo, een bezoek aan 
Groningen en maakten hun rijtoer 
door de stad onbekommerd in een 

open rijtuig.
Fotograaf onbekend, Groninger

Archieven
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bronnen. Tot slot is van belang dat 
de scriptie begrijpelijk is zonder veel 
voorkennis.

Scriptielezingen
Benieuwd naar de scripties? 
Vrijdag 5 oktober worden de geno-
mineerden bekend gemaakt. Vanaf 
dat moment zijn de genomineerde 
scripties te lezen op de website van 
de Groninger Archieven. Op de Dag 
van de Groninger Geschiedenis kunt 
u kennismaken met de studenten 
tijdens de presentatie van hun ver-

haal en onderzoek. Bovendien kunt 
u ter plekke een stem uitbrengen 
voor de publieksprijs. 

De prijs
Aan het einde van de Dag van de 
Groninger Geschiedenis worden 
zowel de publieksprijs (van €100,-) 
als de juryprijs (van €400,-) uit-
gereikt. De jury van de scriptie-
prijs Groninger Geschiedenis 2018 
bestaat uit: Douwe van der Bijl 
(bibliothecaris Groninger Forum), 
Jona van Keulen (hoofd Publieks-

activiteiten Groninger Archieven), 
Pieter Sijpersma (oud-hoofdredac-
teur Dagblad van het Noorden), 
Jan Willem Veluwenkamp  
(historicus). 

Nieuwe kansen
Is het niet gelukt om dit jaar mee  
te doen met de Scriptieprijs, ben je 
nog niet afgestudeerd of is het je 
ontgaan? Volgend jaar is er weer 
de mogelijkheid om mee te doen, 
dus houd de website van de 
Groninger Archieven in de gaten. 

Gezelschap bij afstuderen, trap Academiegebouw, 1947-1950.
Fotograaf onbekend, Groninger Archieven

▪ De watergeuzen en Emden

Carl-Heinz Dirks vertelt in zijn lezing over de water- 
geuzen. Van de groepen die het Alva danig lastig maak-
ten, waren de watergeuzen het moeilijkst te bestrijden. 
De kleurrijke vloot bevatte de meest uiteenlopende 
elementen: edelen, geleerden, kooplieden, vissers,  
handwerkslieden, met als voetvolk gespuis uit alle  
zeventien gewesten. Zij beoefenden de zogenaamde  
‘vrije nering’, wat inhield dat ze zich alles toe-eigenden 
wat ze konden gebruiken zonder dat ze erop letten aan 
wie ze nu eigenlijk schade berokkenden. Willem van 
Oranje had vanaf 1568 getracht deze vloot van ballingen 
voor zijn doel te gebruiken, door ze kaperbrieven mee  
te geven. Als tegenprestatie moesten de watergeuzen  
een deel van hun buit aan de prins afstaan. Van dat laat-
ste kwam weinig terecht. 

▪ De opstandigste regio

In de periode 1630-1930 moesten militaire troepen  
herhaaldelijk de rust herstellen in het Oldambt. Zo ge-
beurde dat bij: de Oldambtster onafhankelijkheidsstrijd 
(1639-1650), verschillende orangistische oproeren Midwol-
da, Scheemda en omgeving en in Zuidbroek (alle tussen 
1748 1799), socialistische oproerigheid in Beerta, Finster-
wolde en omgeving (1892/1893) en de grote landarbeiders-
staking, met name in Beerta en Finsterwolde (1929). De 
fiscale, kerkelijke en dijkwerkersoproeren in de achttiende 
eeuw zijn nog niet eens meegerekend. Elke generatie was 
het, kortom, wel eens raak en het Oldambt geldt daarmee 
als de opstandigste regio van Nederland. Waarom was dat 
zo, vraagt Harry Perton zich af in zijn lezing. Hoe kon smeu-
lend ongenoegen in de Dollardstreek telkens weer leiden 
tot een uitslaande brand?

 Harry Perton is historicus en redacteur van Stad & Lande 
en het Historisch Jaarboek Groningen.

▪ Emancipatie via een kerkstrijd

 De lezing van Marcel de Jong (schrijver en journalist) 
gaat over een kerkstrijd in Ulrum, waar de gelovige armen 
tegenover de liberale elite kwamen te staan. Het was een 
emancipatiebeweging van de allerarmsten. In 1834 liep 
dit conflict volledig uit de hand. Aanstichter was Hendrik 
de Cock, die rond 1830 als predikant in Ulrum terecht-
kwam. Hij kreeg veel aanhang onder de armere delen 
van het volk. Voor de elite was De Cock echter een 
onrustzaaier. Bestuurders wilden rust en eenheid, geen
volk dat in opstand kwam. De Cock en zijn volgelingen 
werden daarom keihard aangepakt. Maar de aanhang 
van De Cock bleef groeien. Het leidde tot het ontstaan 
van de Gereformeerde Kerk. Nog belangrijker was dat 
Thorbecke de vrijheid van meningsuiting en godsdienst 
in de grondwet van 1848 opnam. Zo stonden De Cock en 
zijn aanhangers aan de wieg van het moderne Nederland.

▪ De ludieke opstand in Groningen

 In zijn presentatie neemt Marko Otten het publiek 
mee naar het midden van de jaren zestig van de vorige 
eeuw. Een unieke periode, waarin de generaties elkaar 
openlijk in de haren vlogen. Het gebeurde onverwacht, 
met een grote heftigheid en over de volle breedte van 
het huiselijk en cultureel-maatschappelijk leven. 
De interactie tussen jong en oud ontaardde al snel in een 
ludieke opstand. In Groningen brachten vooral dichters, 
kunstenaars, vredesactivisten en drugsapostelen het 
spel op de wagen. Enkele namen: Hemmo Blaauw, 
Melle Siepel, Thom Jaspers, Plopatou en Kees van der 
Hoef. Hun politieke doelen waren vooral pacifistisch van 
aard. Het gezag reageerde met zoete broodjes en politie-
geweld. In de slaperige provinciale studentenstad 
Groningen waren de reacties niet zo spraakmakend als 
in Amsterdam, maar de kloof manifesteerde zich ook 
hier volop. Pas na 1970 keerde geleidelijk het tij.

▪ Groningen tussen Spanje en Oranje
    (1568-1594)

De Nederlandse opstand tegen de Spaanse koning 
Filips II was een dubbelzinnige periode. Enerzijds ver-
toont ze uitgesproken moderne trekken, anderzijds was 
ze zonder meer reactionair. De opstandige gewesten 
wezen het oude idee van de onaantastbaarheid van de 
door God zelf aangestelde koning af, maar het draagvlak 
voor deze ‘moderne’ positie werd geleverd door een 
volksbeweging die tégen vreemdelingen en vernieuwin-
gen en vóór het eigene en terugkeer naar het oude was.

Welke rol speelden de Groningers – Stadjers en  
Ommelanders – in dit verhaal dat in onze omgeving 
slechts 26 jaar (van 1568 tot 1594) duurde? Hoe opstandig 
waren ze en hoe ‘Nederlands’ dachten ze? Jan van den 
Broek (stadshistoricus) probeert in zijn lezing antwoord 
te geven op deze vragen.

▪  Avant-garde in Groningen

 Werd de Groninger kunstkring De Ploeg geboren 
‘in contramine’, zoals Johan Dijkstra zich later her-
innerde? Kwam de jonge garde in opstand tegen het wat 
belegen kunstklimaat in Groningen? Feit is dat het kunst-
lievend genootschap Pictura in 1918 een expositie orga-
niseerde van ‘Groningsche’ kunstenaars en amateurs, 
waarbij een aantal van de aanstormende kunstenaars-
talenten buiten de boot viel. Kort daarna vond de oprich-
ting plaats van De Ploeg. Jan Altink kwam op de naam 
doordat hij dacht aan het omploegen van de aarde, zodat 
iets nieuws tot ontginning kan komen. Honderd jaar later 
kijkt Jikke van der Spek (co-curator van de expositie 
Avant-garde in Groningen, De Ploeg 1918-1928 in het 
Groninger Museum) in haar lezing terug op de bloeiperio-
de van De Ploeg, waarin met avant-gardistisch élan door 
de kunstenaars werd geëxperimenteerd met nieuwe 
vormen en technieken

Slag bij Heiligerlee, 1568. 
Prent: F. Hogenberg, Groninger Archieven

Vogelvluchtplattegrond van Emden.
Kaart 1600-1700, Groninger Archieven

Hendrik de Cock, 1835. 
Prent: A. Rehm, Groninger Archieven

Jan Wiegers, Interieur Bohémien, 1925,  
70 x 80 cm, was/olieverf op doek, Groninger Museum

Arbeiders Finsterwolde, 1925.
Fotograaf onbekend, Groninger Archieven

Hemmo Blaauw. Fotograaf 
onbekend, privécollectie
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ZATERDAG

13 OKTOBER

2018 OPSTAND IN

Voor gebouw De Toekomst, 
Zuiderbinnensingel (Coehoornsingel), 1912

Foto: Snel fotografi e Gruno, Groninger Archieven 

In het voorjaar van 1911 hadden de 
Groningse schilders, verenigd in de 
Nederlandse Schildersgezellenbond, 
gevraagd om een loonsverhoging van drie 
cent naar 23 cent per uur. Toen ongeveer 
een jaar later de christelijke gezellen-
vereniging Eendracht zij ons streven een 
collectief contract, met onbeduidende 
verbeteringen, sloot met de patroons-
vereniging (werkgevers) waren de rapen 

gaar. Met overgrote meerderheid werd er 
gestemd voor een staking. Ook schilders 
van christelijke huize sloten zich aan, 
zodat de staking vrijwel algemeen werd. 
Werkwilligen moesten geregeld ’s avonds 
door de politie worden thuisgebracht. 
De stakers hielden vol, maar in juni was 
er waarschijnlijk sprake van enig verloop 
van de actie. De bond plaatste een adver-
tentie in het Nieuwsblad van het Noorden: 

‘Niemand komt naar de stad en gee�  
gehoor aan de Patroonsadvertenties’. 
Aan het eind van de maand kwam men 
in café De Unie aan de Grote Markt 
uiteindelijk tot een overeenkomst. 
De schilders kregen voortaan 21 cent per 
uur en met ingang van 1913 de gewenste 
23 cent. De schildersstaking had veertien 
weken geduurd.

Werkwilligen, Carel Coenraadpolder, 1929
Foto: Tonnis Post, project ‘Fotografen van 
de vooruitgang. Tonnis Post & Dirk Kome’, 
privécollectie

De grote landarbeidersstaking in 
Oost-Groningen in 1929 trof ook de 
gemeente Groningen. In de nieuwe 
gemeentelijke Carel Coenraadpolder 
(1924) deed bedrijfsleider J. Roelofs Ezn. 
een proef met de verbouw van tulpen-
bollen. In het voorjaar van 1928 be-
richtte het Algemeen Handelsblad er 
zelfs over. Een jaar later was het maar 
de vraag of de tulpen gekopt konden 
worden. Uit het hele land en zelfs uit 
Duitsland werden werkwilligen gehaald, 
die de stakende landarbeiders konden 
vervangen. Deze zogenaamde onder-
kruipers waren in de streek natuurlijk 
niet geliefd. Zij kregen dan ook 
bescherming van marechaussees.
Aan de staking deden op het hoogte-
punt vijfduizend mannen en vrouwen 
mee. Hij duurde van het voorjaar tot 
het najaar, ruim vijf maanden.
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BEELD

Fré Meis spreekt 
de stakers toe bij 
de Wedderklap, 1969
Foto: Persfotobureau 
D. van der Veen, 
Groninger Archieven

Protestmars Winschoten, 1973
Foto: Persfotobureau D. van der Veen,

Groninger Archieven 

Tijdens de ‘rode maandagen’ in het 
najaar van 1969 liepen de spanningen hoog 
op in de Veenkoloniën. Door concurrentie 
van goedkoper geproduceerd karton op de 
internationale markt dreigde sluiting voor 
verschillende strokartonfabrieken. Boven-
dien voelde de regio zich achtergesteld 
bij de rest van Nederland. Onder deze om-
standigheden was er niet veel voor nodig 
om de vlam in de pan te laten slaan. 

Arbeiders uit de strokartonfabrieken 
klaagden over te lage lonen en te veel 
overwerk. Ze eisten 25 à 30 gulden per 
week erbij. Op maandag 22 september 
1969 legden de arbeiders van ‘Union’ in 
Oude Pekela voor 24 uur het werk neer. 
Deze ‘wilde-actie’ werd niet gesteund 
door de vakbonden, daarom kwam er een 
speciaal actiecomité met Fré Meis als 
woordvoerder en adviseur. De politicus, 

een kaderlid van de Communistische Partij 
Nederland (CPN), was geboren in Oude 
Pekela en had zelf ook in de strokarton 
gewerkt. Meis werd daarom door de 
strokartonners gezien als ‘één van hen’. 
Hij sprak de stakers vaak toe in ‘zaal 
Sasker’ en ook het stakingscomité kwam 
hier samen. De acties breidden zich uit 
over de gehele strokartonindustrie. 
Elke ‘rode maandag’ werd er 24 uur lang 

gestaakt. In het weekend van 25-26 okto-
ber werd met hulp van de vakbonden een 
akkoord gesloten. De fabrieksarbeiders 
kregen 200 gulden ineens en 20 gulden 
per week erbij tot de nieuwe cao. Het 
nieuws werd door de stakers, die zich in 
‘zaal Sasker’ hadden verzameld, met 
gejuich ontvangen. De staking had vijf 
weken geduurd.

De foto’s op deze pagina komen uit de 
collectie van Persfotobureau D. van der Veen. 
De reportages uit deze collectie gaan 
we met uw hulp beschrijven in het  
Maak Geschiedenis-project: Het beeld van  
Groningen. Zie ook pagina 4.

Op 27 maart 1973 legde het productie-
personeel van ritssluitingenfabriek 
Optilon het werk neer. De werkneem-
sters van de fabriek pikten het niet 
langer dat ze minder betaald kregen 
dan hun mannelijke collega’s. Ze eisten 
gelijk loon voor gelijke arbeid. Een aantal 
mannen toonde zich solidair en staakte 
mee. Met de leus ‘Konfektie Vrouwen-
lonen goed voor bruine bonen’ zetten de 
dames hun eis kracht bij. De vrouwen-
staking kreeg veel media-aandacht en 
werd gesteund door de Dolle Mina’s en 
Man Vrouw Maatschappij. Toch zagen de 
dames van Optilon zichzelf niet als 
feministen, zij wilden gewoon een eerlijke 
beloning voor het werk dat ze verrichten. 
Vanuit de vakbonden kregen de staaksters 
maar weinig steun en op 17 april gingen 
ze teleurgesteld weer aan het werk. 
De staking had drie weken geduurd. 
In het cao-akkoord dat uiteindelijk werd 
gesloten, bleef ook maar weinig van 
hun eis over. Wel kwam er steeds meer 
politieke aandacht voor de gelijke 
beloning van mannen en vrouwen. 
Twee jaar later werd de Wet Gelijk Loon 
voor mannen en vrouwen aangenomen 
in Den Haag. 
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PROGRAMMA
CASCADEPLEIN 4 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00

Podium Centrale hal Opening door 
Hans Goedkoop Nulviefteg Harry Niehof Marieke Klooster 

en Bert Hadders Wat Aans!
I Took 
Your 
Name

Marieke Klooster 
en Bert Hadders

Uitreiking 
Scriptie-
prijs

Geschiedenisquiz

Centrale hal Tentoonstelling Opstand in voorwerpen/ Digitale gra�  ti-wall/ Vrouwengalerij

Studiezaal Erfgoedmarkt met onder andere Maak Geschiedenisprojecten en Gemeentearchieven en Waterschappen/ Vals persoonsbewijs maken

Vergaderruimte studiezaal Archiefdetective 
Dirk Kome Presentatie genomineerden Scriptieprijs Archiefdetective 

Eppo van Koldam Presentatie genomineerden Scriptieprijs

Koffi eruimte/vergaderzalen De Smaak van het Noorden

Start receptie Rondleiding volwassenen I* Rondleiding volwassenen II* Rondleiding kinderen* 
vanaf 8 jaar Rondleiding volwassenen III* Rondleiding volwassenen IV*

Kantine 1e verdieping Workshop striptekenen* 
vanaf 7 jaar

Workshop striptekenen* 
vanaf 7 jaar

Workshop striptekenen* 
vanaf 7 jaar

Workshop striptekenen* 
vanaf 7 jaar

Cascadeplein 10 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00

Hal  Boekenmarkt/ Tentoonstelling 400 jaar energie

Restaurant
Theatergroep Aluin 
- 1609 Staakt het 
vuren*

Camerata Trajectina en Hans Goedkoop
- Vive le Geus!*

Theatergroep Aluin 
- 1609 Staakt het 
vuren*

Camerata Trajectina en Hans Goedkoop 
- Vive le Geus!*

Zaal 1
Lezing Harry Perton 
- Oldambt, de meest 
opstandige regio in 
Groningen

Lezing Jan van den 
Broek - Groningen 
tussen Spanje en 
Oranje

Lezing Carl-Heinz Dirks - 
De watergeuzen en Emden

Lezing Marko Otten 
- De ludieke opstand 
in Groningen

Lezing Jikke van der 
Spek - Avant-garde in 
Groningen

Lezing Marcel de 
Jong - Emancipatie 
via een kerkstrijd

Zaal 2
Lezing Carl-Heinz 
Dirks - De watergeu-
zen en Emden

Lezing Jikke van der 
Spek - Avant-garde in 
Groningen

Lezing Harry Perton - 
Oldambt, de meest 
opstandige regio in Groningen

Lezing Marcel de 
Jong - Emancipatie 
via een kerkstrijd

Lezing Jan van den 
Broek - Groningen 
tussen Spanje en 
Oranje

Lezing Marko Otten 
- De ludieke opstand 
in Groningen

Buitenevenement 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00

Parkeerdek Cascadeplein Boekenmarkt/ Witkar/ Demonstreer mee!/ Po� ertjeskraam/ Tentoonstelling Voortdurend Verzet/ Vrouwengalerij

Zuiderhaven Rondvaart Emma* 
o.l.v. Jaap Ekhart

Rondvaart Emma* 
o.l.v. Jaap Ekhart

Rondvaart Emma* 
o.l.v. Jaap Ekhart

Rondvaart Emma* 
o.l.v. Jaap Ekhart

Start slagbomen Cascadeplein Wandeling Grunobuurt* 
o.l.v. Sebastiaan Vos

Wandeling Grunobuurt* 
o.l.v. Sebastiaan Vos

Wandeling Grunobuurt* 
o.l.v. Sebastiaan Vos

Start slagbomen Cascadeplein Wandeling stationsgebied 1* 
o.l.v. Christiaan Koning

Wandeling stationsgebied 1* 
o.l.v. Christiaan Koning

Wandeling stationsgebied 1* 
o.l.v. Christiaan Koning
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De Dag van de Groninger Geschiedenis vindt 
plaats op verschillende locaties op en rond 
het Cascadeplein.

De kleuren op het kaartje en geven de 
volgende locaties weer:

▪  Cascadeplein 4

▪  Cascadeplein 10

▪  Parkeerdek Cascadeplein

▪  Zuiderhaven

Het gemakkel� kst is wanneer u met de � ets, 
te voet of met het openbaar vervoer komt. 
Mocht dat geen optie voor u z� n, dan is de dichtst-
b� z� nde parkeergelegenheid Q-Park Cascade. 
Actuele informatie en parkeertarieven vindt u op 
de website van de Gemeente Groningen.

*) Voor deze (geel gekleurde) activiteiten dient u 
van tevoren kaarten te reserveren via 
www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Het programma is onder voorbehoud. 
Zie voor de laatste stand van zaken 
www.dagvandegroningergeschiedenis.nl



12 13

DAG VAN DE GRONINGER GESCHIEDENIS 2018 DAG VAN DE GRONINGER GESCHIEDENIS 2018

PROGRAMMA
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Nooit meer wonen b�  
het Renselverlaat
Waterschap Hunze en Aa’s

“Een wonder, dat was 
wat ik altijd graag wilde.
In de natuur met beesten 
en genieten van de rust
die ik zo nodig had.”
Dit schreef de bewoner van Winscho-

terzijl 6 begin 1992 aan het bestuur van 
het waterschap Dollardzijlvest. Sinds 
twee jaar huurde de bewoner de woning in 
Winschoten met als voorwaarde de bedie-
ning van het Renselverlaat en het brugge-
tje over de Rensel. Hij wist dat de woning 
verkocht werd zodra het niet meer dienst-
baar was aan de taken 
van het waterschap.

De woning lag binnen 
het project voor het 
verruimen van de 
Pekel A, om het afwate- 
ringsprobleem in Oost-
Groningen en Drenthe te 
verbeteren. Eind zeven-
tiger jaren werd De 
Rensel gedeeltelijk ver-
legd, maar ook het oude 
bruggetje over de Ren-
sel werd gerenoveerd. 

     Gemeente- en waterschapsarchieven
                       in de provincie Groningen

Door onder andere de aanleg van Rijks-
weg 42, de bouw van stuw en sluis De Bult 
en de derde nota Waterhuishouding werd 
het plan diverse keren aangepast. In het 
uiteindelijke plan van 1991 werden de af-
gesloten delen van de Rensel en Pekel A 
onderdeel van het natuurterrein en kwam 
de woning door de lage ligging in het wa-
ter te staan. De veiligheid van de bewoner 
kwam in het geding.

De bewoner kwam in opstand, omdat er 
diverse aanpassingen aan en rondom de 
woning waren gedaan. “Ik heb eerst alle 
bomen van prikkeldraad bevrijd en alle 
wonden van de spijkers verzorgd.” Eind 
1991 sprak de bewoner het bestuur van het 
waterschap toe en overhandigde een lijst 
met ruim 1000 handtekeningen tegen 
ophe�  ng van het “enige vis-, wandel- en 
� etsplekje, het Van Goghbruggetje en bij-
horende woning”. Het mocht niet baten, in 
mei 1992 werd de woning gesloopt. 

Alle gemeenten en waterschappen bewaren hun eigen historische 

archieven. Daarin is te lezen hoe ze hun taken uitvoerden en soms ook wat 

de burger daarvan vond. Waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Westerwolde 

en Streekarchivariaat Noordoost-Groningen presenteren tijdens de Dag van 

de Groninger Geschiedenis bijzondere archiefstukken over Opstand. 

Patriottenwoelingen in 
Appingedam
Streekarchivariaat 
Noordoost-Groningen

De laatste decennia van de achttiende 
eeuw verliepen onrustig. De Republiek 
werd geregeerd door een corrupte boven-
laag en een grote groep burgers kwam 
daartegen in opstand. Deze ‘patriotten’ 
richtten zogenaamde exercitiegenoot-
schappen op; particuliere organisaties 
van gewapende burgers die de ‘ware vrij-
heid’ verdedigden, zo ook in Appingedam. 
De 80 leden stonden onder leiding van 
doctor Adam Tebbens.

In februari 1787 vonden in Appingedam 
enkele voorvallen plaats die de boeken in 
zijn gegaan als ‘de troebelen van Appinge-
dam’. Nader beschouwd was het niet veel 
meer dan baldadigheid en vandalisme. 
Patriotten hadden een stoep vernield, 
huizen met teer besmeerd en een aantal 
ruiten ingegooid. Ook zou de bode Evert 

Idema scherpe patronen in bewaring heb-
ben. Luitenant Gockinga van de Hoge Jus-
titie Kamer ondervroeg doctor Tebbens 
hierover. Hij had al twee jaar patronen in 
gereedheid, overigens in goed overleg met 
de burgemeesters van Appingedam om 
in geval van oproer geweld met geweld 
te keren. De spanningen tussen regenten 
(burgemeesters) en patriotten (exercitie-
genootschap) in Appingedam vielen blijk-
baar mee.

Begin september 1787 liep de spanning 
echter opnieuw op. Een groep orangisten 
belaagde leden van het exercitiegenoot-
schap. Ruiten werden ingegooid en er werd 
met scherp geschoten. De patriotten kre-
gen hulp van een exercitiegenootschap uit 
Groningen. Maar toen op 13 september de 
Pruisische inval plaatsvond, was het snel 
gedaan met de patriotten. De kopstukken 
vluchtten naar Frankrijk. De rust keerde 
voorlopig terug in Appingedam.

Van Goghbrug over de Rensel, 1992. Foto: Hunze en Aa’s

De witkar of ‘Elektriese Munt Oto’ is een 
tweepersoons driewielig elektrisch voertuig, 
ontworpen door provo Luud Schimmelpennink 
en was bedoeld als collectief vervoermiddel in de 
Amsterdamse binnenstad. Als lid voor Provo in de 
Amsterdamse gemeenteraad maakte Schimmel-
pennink zich in de jaren zestig sterk voor collectief 
te gebruiken en schone(re) vormen van transport 
in de Amsterdamse binnenstad. Ook wilde h�  een 
halt toeroepen aan de toenemende parkeerpro-
blemen. Na het mislukken van z� n witte-� etsen-
plan lanceerde h�  z� n witkarplan. 

De eerste proefrit met de witkar werd op 24 
mei 1968 gemaakt. In 1972 werd de Coöperatieve 
Vereniging Witkar (C.V. Witkar) opgericht. Wie een 
witkar wilde gebruiken moest hiervan lid z� n. Le-
den konden zich melden b�  een witkarstation om 
vervolgens een rit te maken voor een dubbeltje 
per minuut (gulden per 5 kilometer). Later werd 
gebruik gemaakt van een gecodeerde magneet-
sleutel. Op de witkarstations bestond de moge-

l� kheid de accu’s binnen 7 tot 10 minuten weer op 
te laden. De actieradius was maximaal 30 minu-
ten, wat neerkwam op ongeveer 15 kilometer.

Toen de doelstelling van 25 stations en 125 
voertuigen niet haalbaar bleek, werd de C.V. Wit-
kar in 1986 opgeheven. Het project was te klein 
gebleven om rendabel te z� n. Volgens Schim-
melpennink vooral doordat R� kswaterstaat en 
de gemeente Amsterdam van elkaar vonden dat 
de ander de witkar moest ondersteunen. In 1988 
werd het project de� nitief opgeheven.

Witkar nr. 9., die u op de Dag van de Groninger 
Geschiedenis kunt bewonderen, is één van de 
weinige overgebleven karretjes van de in totaal 
38 die werden opgeleverd. Het werd in 1974 
gebouwd b�  de fa. Cock te Assen en Sp� kstaal te 
Sp� kenisse en de bovenbouw was van Vaalburg 
Carrosseriebouw te Nieuw-Vennep. Normaliter is 
Witkar nr. 9 te zien in het Nationaal Bus Museum 
te Hoogezand. 

De Witkar: driewielig elektrisch voertuig

Appingedam, 1790-1793. 
Prent: De Jong, Groninger Archieven
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De Opstand
De Opstand met hoofdletter was gericht 

tegen koning Filips II van Spanje die ook 
heer van de Nederlanden was. Het is de 
opstand die uitmondde in de ona� anke-
lijkheid van Nederland in 1648. In de eerste 
fase van deze opstand (1568-1594) speelden 
de watergeuzen een grote rol. Een van hen 
was Barthold Entens de Mentheda uit Mid-
delstum. Hij was een ruwe man en was zich 

daarvan ook be-
wust. Hij zag zich-
zelf als de doorn-
haag die de tuin 
van het ware geloof 
moest verdedigen. 
Doornen prikken nu 
eenmaal.

 
Watergeus Barthold Entens de Mentheda, 
olie op paneel, 16e eeuw, 51,5 x 39,5 cm, Groninger Museum.
Foto: Marten de Leeuw

Het leger van opstandige watergeuzen 
werd door prins Maurits van Oranje en zijn 
neef Willem Lodewijk van Nassau omge-
vormd tot een succesvol professioneel leger 
dat erg succesvol was. Door langzaam schans 
voor schans de stad Groningen af te knijpen 
werd deze stad in 1594 veroverd. Groningen 
was voortaan vrij van Spanjaarden. 

Niet zonder risico
De regering van de stad Groningen was 

bij tijden een erg gesloten zichzelf bevoor-
delende groep mensen. Soms kwam de 
burgerij daartegen in opstand. Leider zijn 
van een opstand kon gevaarlijk zijn. Gerrit 
Harms Warendorp moest dit in 1663 met de 

dood bekopen.  

Gerrit Harms Warendorp, 
bouwmeester der Groninger 
gilden. Leider van het 
gildenoproer in 1663. 
Onthoofd op 16-01-1663 
te Groningen ‘ingevolge 
vonnis van Burgemeesteren 

en Raad van Groningen’. Olieverf op paneel, 73,5 x 57,5 cm, 
Groninger Museum. Foto: Marten de Leeuw

Ruim honderd jaar later waren de pa-
triotten daar ook bang voor. Zij begonnen 
zichzelf te verdedigen door het oprichten 
van exercitiegenootschappen. Een me-
nigte aan gadgets herinnert aan deze tijd, 
waaronder een degen met inscriptie, maar 
ook allerlei souvenirs met keeshondjes (de 
patriotten werden als Kezen aangeduid). 
Hun tegenstanders, de Oranjegezinde 
aanhangers van de stadhouder hadden de-
zelfde gadgets. Het zijn allerhande kleine 
voorwerpen van metaal of hout met a� eel-
dingen van de prins en zijn vrouw alsmede 
Oranjesymbolen. Dezelfde werkplaatsen 
maakten voor beide partijen dit soort gad-
gets. Uiteindelijk resulteerden de acties 
van de patriotten in de Franse tijd. De rol 
van de adel was uitgespeeld, de samenle-
ving werd iets meer democratisch, hoewel 
de oorlogen van Napoleon de economie 
schade toebrachten .

De patriotten die in de jaren tachtig van de achttiende 
eeuw in opstand kwamen tegen het Oranjegezinde 
gezag richtten exercitiegenootschappen op om zich 
militair te oefenen. 88 cm, Groninger Museum. 
Foto Heinz Aebi

Ook voor studenten
In 1830 kwamen de Belgen in opstand 

tegen de Nederlandse regering. Spoedig 
was het hele Nederlandse leger op de been, 
versterkt met talloze groepen vrijwilligers 
waaronder een groot deel van de studen-
ten. Ook uit Groningen trokken die op ten 
strijde. De strijd verliep tien dagen voor-
spoedig, maar toen trokken de Belgen aan 
het langste eind, omdat de grote landen En-
geland, Frankrijk en Duitsland de Belgen 
te hulp schoten. Nederland riskeerde daar-
mee een niet te winnen oorlog en tanden-
knarsend ging na tien jaar onderhandelen 
koning Willem I akkoord. De korte oorlog 
leverde veel memorabilia op, zoals een por-
tret van een student in uniform.

Student en 
latere dominee 
W.C. van der Zwaag 
uit Groningen in zijn 
uniform. 
Olieverf op koper 
door P. Schimmel, 
11 x 13 cm, 
Groninger Museum. 
Foto: Marten de Leeuw

Socialisme
De onderdrukking en uitbuiting van 

arbeiders nam in de negentiende eeuw 
grote vormen aan. Het resulteerde in de 
socialistische beweging, die door middel 
van stakingen, protestoptochten en eigen 
organisaties uiteindelijk op dit punt enige 
gerechtigheid wist te bereiken. In voorwer-
pen is dit minder makkelijk terug te vin-
den. Op papier des te meer. Een aquarel van 

een man die een 
socialistisch blad 
leest  maar ook 
talloze vaandels, 
herinneren aan 
deze strijd. 

In een wachtkamer 
wordt het socialis-
tisch blad Recht voor 

allen gelezen. Aquarel door Tony Offermans, 1890, 
67,5 x 51 cm, Groninger Museum. Foto: Marten de Leeuw

Ontwaken der vrouw
Een andere opstand was het ontwaken 

der vrouw. In de loop van de negentiende 
eeuw wensten vrouwen ook deel te nemen 
aan onderwijs en ontwikkeling. In 1871 was 
Aletta Jacobs de eerste vrouw die o�  cieel 
mocht studeren aan de universiteit. Met de 
nodige tegenwerking, maar ook met steun 
van anderen, werd zij de eerste vrouwelijke 
dokter van ons land. Jacobs werd ook het 
boegbeeld van de beweging voor het vrou-
wenkiesrecht die uiteindelijk in 1919 succes 
had. Tot die tijd – nog geen eeuw geleden - 
waren vrouwen vanwege hun geslacht uit-
gesloten van het kiesrecht. Dat kan zich in 
onze tijd, in ons land, bijna niemand meer 
voorstellen.

Opstand in voorwerpen
TENTOONSTELLINGEN

Het Groninger Museum presenteert op de Dag van de Groninger 

Geschiedenis voorwerpen die herinneren aan historische opstanden. 

Vaak komen mensen in opstand wanneer bestuurders niet aanvoelen 

dat er verandering nodig is.

Door Egge Knol

“Opstand en strijd 
zijn niet gemakkelijk, 
maar resulteren vaak 
wel in vooruitgang.”

2018 is het Jaar van Verzet. In samen-
werking met het Oorlogs- en Verzets-
centrum Groningen (OVCG), historische 
verenigingen, kringen en stichtingen uit 
de hele provincie toont De Verhalen van 
Groningen de namen en gezichten van 
mannen en vrouwen die zich verzet 
hebben tegen een bezetter. In Neder-
land vond verzet vooral plaats t� dens 
de Tweede Wereldoorlog, maar ook 
vandaag komen overal ter wereld men-
sen in opstand tegen misstanden. Het 
verzet, zowel toen als nu, is gebaat b�  
gezichten: portretten die het mogel� k 
maken om idealisme, noodzaak of 
medemensel� kheid in de ogen te k� ken. 

De reizende tentoonstelling omvat 
persoonl� ke verhalen van vroegere 
verzetsstr� ders, maar ook van heden-
daagse verzetsmensen, die vanwege 
hun verzetsdaden hun land van her-
komst ontvlucht z� n en nu in Groningen 
wonen, zoals Mohamed Adam (1983) 
uit Darfur. De expositie laat zien dat 
mensen verschillende motieven hebben 
om in verzet te komen en dat de pr� s 
van het in opstand komen vaak hoog is. 
Het publiek wordt geprikkeld om na te 
denken over de vele dimensies van ver-
zet. Door begrip en aandacht te vragen 
voor persoonl� ke verhalen, wil deze 
tentoonstelling daarnaast b� dragen aan 
meer tolerantie en begrip voor mensen 
die hun land hebben moeten verlaten. 

Mohamed Adam:
“Ik vind het belangrijk dat men 
zich bewust is van wat er nog 
steeds in Darfur gebeurt. Het volk 
kan het con� ict niet zelf oplossen. 
Ik roep de internationale gemeen-
schap op om in te grijpen.”

De Witkar: driewielig elektrisch voertuig

400 jaar energie in Groningen

Voortdurend
Verzet:
verzetsstrijders
toen en nu

De expositie 400 jaar energie in Groningen 
vertelt het verhaal van de energie die onze pro-  
vincie levert: vroeger turf, nu gas. Aandacht is er 
ook voor de aardbevingen en de toekomst waarin 
Groningen een spilfunctie kr� gt in de energie-
transitie. Deze reizende tentoonstelling ging t� -
dens WinterWelVaart 2017 in première, als 
onderdeel van een tweedaags programma van 
De Verhalen van Groningen, gew� d aan de ont-
dekking van de gasbel in de jaren zestig. 

De expositie zal de komende jaren ingezet worden 
b�  verschillende evenementen, waaronder een 
tweetal grote theaterproducties rondom het 
Groninger gas. De tentoonstelling is ook te bezich-
tigen op de Dag van de Groninger Geschiedenis. 

Volkscongres in de Korenbeurs in Groningen, 1972. 
Het interieur is behangen met spandoeken en Fré Meis spreekt 

over ‘de achterstelling van het Noorden’. 
Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven
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Het Groninger 
Provo-plakboek
Een van de meest ‘opstandige’ 
Groninger archiefstukken, die 
ook wordt getoond t� dens de 
rondleidingen, is misschien wel 
het Provo-plakboek. Leuzen, 
kattenbelletjes, foto’s, tekenin-
gen, brieven, krantenartikelen 
en zelfs dagvaardingen: er 
staat van alles in dit plakboek, 
gemaakt door leden van de 
Groninger Provobeweging in 
de tweede hel�  van de jaren 
zestig. Het oorspronkel� ke 
behangstalenboek gee�  de 
t� dsgeest van de jaren zes-
tig en de daarb�  behorende 
alternatieve jongerencultuur 
beeldend weer. De Groninger 
Provo’s bewaarden alles wat 
z�  meemaakten en plakten of 
schreven het op in dit plak-
boek. Wellicht zoals mensen 
tegenwoordig op Facebook en 
Instagram hun leven online 
zetten.

De Provo’s zetten zich sterk 
af tegen de gevestigde orde, 
waren maatschapp� kritisch en 
uitten dit op ludieke w� ze door 
b� voorbeeld ‘happenings’ te 
organiseren. Dat bestuurders 
en de politie in Groningen met 
de handen in het haar zaten 
bl� kt uit een dossier geti-
teld ‘Provo probleem’ uit het 
archief van het Kabinet van de 
Commissaris van de Koningin. 
De stapel papierwerk bevat 
onderwerpen als ‘Gedachten-
wisseling over de problematiek 
rond de opgroeiende jeugd’ 
en ‘De Provo’s. Exponent van 
hedendaags radicalisme onder 
de jeugd’. 

Vanuit het Provo-pand aan 
de Mussengang 5 richtten de 
Groninger Provo’s het t� d-
schri�  Scandal op, dat zoals 
de titel doet vermoeden, de 
nodige schandalen opleverde. 
Op de ka�  van het plakboek 
is een knipsel van de voorkant 
van het eerste nummer van 
Scandal geplakt. Er werd zelfs 
een artikeltje over Scandal ge-
schreven in de landel� ke krant 
Trouw met als kop ‘Scandal 
wegens pornogra� e in beslag 
genomen’. Uiteraard is het 
krantenknipsel in het plakboek  
te vinden. 

Doorbladeren in het plak-
boek brengt je terug in de t� d: 
een met balpen gekladderde 
leus ‘Ordnung muss sein. 
Anarchie ist besser’, een dag-
vaarding vanwege het reizen 
zonder ‘behoorl� k plaats-
bew� s’ en felgekleurde teke-

ningen met ietwat psychedeli-
sche motieven. Als archiefstuk 
is het plakboek een ‘rampen-
plan’ te noemen. Het zit vol 
scheuren en losse papieren. 
Maar dit is natuurl� k ook de 
charme van het stuk. Je waant 
je letterl� k in de ‘opstandige’ 
jaren zestig.

Het Provo-plakboek 
is gescand en online 
te bek� ken op 
www.groningerarchieven.nl

Op de Dag van de Groninger 
Geschiedenis verzorgen mede-
werkers van de Groninger 
Archieven rondleidingen door 
het depot van de Groninger 
Archieven. T� dens deze depot-
rondleidingen kr� gt u een k� kje 
achter de schermen en ziet u 
topstukken. 

Ergens rondkijken waar je 
normaal gesproken niet 
mag komen. Dat vind ik

 leuk, en u ook. Dat blijkt wel uit 
de belangstelling voor een rond-
leiding door de depots van de 
Groninger Archieven. 

Archieven bewaar je niet in een 
loods, schuur of hok maar in een depot. Daar is het droog, schoon 
en doet het met 18 graden nogal frisjes aan. Op de Dag van de 
Groninger Geschiedenis kunt u een kijkje nemen in onze depots. 
Tijdens een rondleiding ziet u voorbeelden van al het moois dat 
wij te bieden hebben. Echte archiefstukken; geen kopietjes, 
geen gelamineerde printjes en vooral geen scans op een scherm. 
Nee; originele documenten.

Digitale zoekmogelijkheden zijn een grote vooruitgang en een 
ongekende luxe, absoluut. Maar je kijkt niet naar echte stukken, 
je tuurt slechts naar plaatjes op een monitor, tablet of smart-
phone. Het is niet echt. En dat is jammer. Want echt is toch écht 
het mooist. 

Elke rondleider heeft zo zijn voorkeuren. Zo laat ik zelf graag 
de benoeming van Wigbold van Ewsum tot ‘overste van het krijgs-
volk in de Vriese Ommelanden’ zien. Willem van Oranje himself 
zette op 16 mei 1581 een royale, sierlijke krabbel: Guille de Nassau. 
Het waren onzekere tijden, de Opstand tegen het Spaanse gezag 
was op dat moment allesbehalve een gelopen race. 

Zo’n brief met handtekening verbindt je zonder tussenkomst 
van vitrine of suppoost met een stuk Groninger en Vader-
lands(ch)e geschiedenis. Natuurlijk, ik weet ook wel dat Willem 
opportunistisch was (welke politicus is dat niet?), vreemdging 
bij het leven (destijds passend gedrag voor een fatsoenlijke prins) 
en niet altijd zachtzinnig te werk ging (nee, Filips II was een � jne 
vent!). Toch blijft Willem boeien. Ook al is de glans van zijn 
status als Vader des Vaderlands de laatste jaren � ink afgenomen.

Onze gasten vragen regelmatig: “Is dat nou écht Willems hand-
tekening?” Jazeker, dat is het. Kijkt u op de Dag maar eens goed.

Johan Waterborg
Bibliothecaris Groninger Archieven

OP PAD
Column

Echt!

Het is dé trots van het Noordel� k Scheepvaartmuseum: 
de Emma (PW 17). Dit directievaartuig werd in 1922 
gebouwd op de Groninger scheepswerf Gideon in opdracht 
van Provinciale Waterstaat. In 2010 werd het Noordel� k 
Scheepvaartmuseum de nieuwe eigenaar. Op diverse 
evenementen in Groningen en omgeving is Emma aanwezig, 
zoals b�  de Pinksterfeesten in Delfz� l, t� dens Winter-
WelVaart in Groningen, en natuurl� k b�  de Dag van de 
Groninger Geschiedenis. De prachtig gerestaureerde salon 
hee�  een capaciteit van 12 personen. Stap ook eens aan 
boord van dit b� zonder dr� vend erfgoed en ervaar 
Groningen vanaf het water! T� dens de rondvaart vertelt 
een gids over de Groninger geschiedenis aan de hand van 
wat er onderweg te zien is.

Een margarinefabriek, een noodhospitaal, het 
Groninger schooltype, timmerfabriek Excelsior. 
Zomaar vier onderwerpen die t� dens de wan-
deling door de Grunobuurt aan de orde kunnen 
komen. Het oudste gedeelte van de Grunobuurt 
ligt ingeklemd tussen het spoor en de Parkweg 
en het Hoornsediep en de Paterswoldseweg. 
Het is in de jaren twintig gebouwd door de toen-
malige woningbouwvereniging Gruno. Inmiddels 
is door w� kvernieuwing dit deel b� na onherken-
baar veranderd. Dat geldt niet voor het naoor-
logse, zuidel� ke gedeelte van de Grunobuurt, 
dat loopt tot aan de ringweg, en nog grotendeels 
hetzelfde oogt.

Aan de hand van oud beeldmateriaal kr� gt 
u onderweg verhalen te horen over de tot-
standkoming van deze w� k, welke winkels er 
b� voorbeeld waren en de bedr� vigheid die er 
plaatsvond. U ontdekt hoe de Grunobuurt is 
veranderd, maar u kr� gt ook een beeld van wat 
er is gebleven en we zullen sporen tegenkomen 
die herinneren aan het verleden. Grote opstan-
den hebben zich niet afgespeeld in de w� k (al is 
er b�  de bevr� ding in april 1945 wel stevig ge-
vochten). Toch valt er ook buiten dit thema van 
de Dag van de Groninger Geschiedenis genoeg 
te vertellen over deze boeiende omgeving. 

Aanmelden voor deze rondvaarten gaat via

www.dagvandegroningergeschiedenis.nl Aanmelden voor deze wandelingen gaat via

www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Aanmelden voor deze rondleidingen gaat viawww.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Het Provo-plakboek. Foto: Marij Kloosterhof
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Kinderrondleiding
Ga je mee op onderzoek in het depot? 
Dan kun je zien wat de Groninger Archieven 
voor mooie en spannende dingen bewaren.
Bijvoorbeeld een kookboek uit de 18e eeuw 
met bijzondere en grappige recepten. 
Of wil je de handtekening van Willem van 
Oranje bekijken? Onze gids laat het je 
allemaal zien. Voor kinderen van 
8 t/m 12 jaar. Ouders mogen niet mee.

Aanmelden voor deze kinderrondleiding gaat 

via www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Wandeling Grunobuurt >

ColumnColumn

Rondvaart Emma
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Het Groninger 
Provo-plakboek
Een van de meest ‘opstandige’ 
Groninger archiefstukken, die 
ook wordt getoond t� dens de 
rondleidingen, is misschien wel 
het Provo-plakboek. Leuzen, 
kattenbelletjes, foto’s, tekenin-
gen, brieven, krantenartikelen 
en zelfs dagvaardingen: er 
staat van alles in dit plakboek, 
gemaakt door leden van de 
Groninger Provobeweging in 
de tweede hel�  van de jaren 
zestig. Het oorspronkel� ke 
behangstalenboek gee�  de 
t� dsgeest van de jaren zes-
tig en de daarb�  behorende 
alternatieve jongerencultuur 
beeldend weer. De Groninger 
Provo’s bewaarden alles wat 
z�  meemaakten en plakten of 
schreven het op in dit plak-
boek. Wellicht zoals mensen 
tegenwoordig op Facebook en 
Instagram hun leven online 
zetten.

De Provo’s zetten zich sterk 
af tegen de gevestigde orde, 
waren maatschapp� kritisch en 
uitten dit op ludieke w� ze door 
b� voorbeeld ‘happenings’ te 
organiseren. Dat bestuurders 
en de politie in Groningen met 
de handen in het haar zaten 
bl� kt uit een dossier geti-
teld ‘Provo probleem’ uit het 
archief van het Kabinet van de 
Commissaris van de Koningin. 
De stapel papierwerk bevat 
onderwerpen als ‘Gedachten-
wisseling over de problematiek 
rond de opgroeiende jeugd’ 
en ‘De Provo’s. Exponent van 
hedendaags radicalisme onder 
de jeugd’. 

Vanuit het Provo-pand aan 
de Mussengang 5 richtten de 
Groninger Provo’s het t� d-
schri�  Scandal op, dat zoals 
de titel doet vermoeden, de 
nodige schandalen opleverde. 
Op de ka�  van het plakboek 
is een knipsel van de voorkant 
van het eerste nummer van 
Scandal geplakt. Er werd zelfs 
een artikeltje over Scandal ge-
schreven in de landel� ke krant 
Trouw met als kop ‘Scandal 
wegens pornogra� e in beslag 
genomen’. Uiteraard is het 
krantenknipsel in het plakboek  
te vinden. 

Doorbladeren in het plak-
boek brengt je terug in de t� d: 
een met balpen gekladderde 
leus ‘Ordnung muss sein. 
Anarchie ist besser’, een dag-
vaarding vanwege het reizen 
zonder ‘behoorl� k plaats-
bew� s’ en felgekleurde teke-

ningen met ietwat psychedeli-
sche motieven. Als archiefstuk 
is het plakboek een ‘rampen-
plan’ te noemen. Het zit vol 
scheuren en losse papieren. 
Maar dit is natuurl� k ook de 
charme van het stuk. Je waant 
je letterl� k in de ‘opstandige’ 
jaren zestig.

Het Provo-plakboek 
is gescand en online 
te bek� ken op 
www.groningerarchieven.nl

Op de Dag van de Groninger 
Geschiedenis verzorgen mede-
werkers van de Groninger 
Archieven rondleidingen door 
het depot van de Groninger 
Archieven. T� dens deze depot-
rondleidingen kr� gt u een k� kje 
achter de schermen en ziet u 
topstukken. 

Ergens rondkijken waar je 
normaal gesproken niet 
mag komen. Dat vind ik

 leuk, en u ook. Dat blijkt wel uit 
de belangstelling voor een rond-
leiding door de depots van de 
Groninger Archieven. 

Archieven bewaar je niet in een 
loods, schuur of hok maar in een depot. Daar is het droog, schoon 
en doet het met 18 graden nogal frisjes aan. Op de Dag van de 
Groninger Geschiedenis kunt u een kijkje nemen in onze depots. 
Tijdens een rondleiding ziet u voorbeelden van al het moois dat 
wij te bieden hebben. Echte archiefstukken; geen kopietjes, 
geen gelamineerde printjes en vooral geen scans op een scherm. 
Nee; originele documenten.

Digitale zoekmogelijkheden zijn een grote vooruitgang en een 
ongekende luxe, absoluut. Maar je kijkt niet naar echte stukken, 
je tuurt slechts naar plaatjes op een monitor, tablet of smart-
phone. Het is niet echt. En dat is jammer. Want echt is toch écht 
het mooist. 

Elke rondleider heeft zo zijn voorkeuren. Zo laat ik zelf graag 
de benoeming van Wigbold van Ewsum tot ‘overste van het krijgs-
volk in de Vriese Ommelanden’ zien. Willem van Oranje himself 
zette op 16 mei 1581 een royale, sierlijke krabbel: Guille de Nassau. 
Het waren onzekere tijden, de Opstand tegen het Spaanse gezag 
was op dat moment allesbehalve een gelopen race. 

Zo’n brief met handtekening verbindt je zonder tussenkomst 
van vitrine of suppoost met een stuk Groninger en Vader-
lands(ch)e geschiedenis. Natuurlijk, ik weet ook wel dat Willem 
opportunistisch was (welke politicus is dat niet?), vreemdging 
bij het leven (destijds passend gedrag voor een fatsoenlijke prins) 
en niet altijd zachtzinnig te werk ging (nee, Filips II was een � jne 
vent!). Toch blijft Willem boeien. Ook al is de glans van zijn 
status als Vader des Vaderlands de laatste jaren � ink afgenomen.

Onze gasten vragen regelmatig: “Is dat nou écht Willems hand-
tekening?” Jazeker, dat is het. Kijkt u op de Dag maar eens goed.

Johan Waterborg
Bibliothecaris Groninger Archieven

OP PAD
Column

Echt!

Het is dé trots van het Noordel� k Scheepvaartmuseum: 
de Emma (PW 17). Dit directievaartuig werd in 1922 
gebouwd op de Groninger scheepswerf Gideon in opdracht 
van Provinciale Waterstaat. In 2010 werd het Noordel� k 
Scheepvaartmuseum de nieuwe eigenaar. Op diverse 
evenementen in Groningen en omgeving is Emma aanwezig, 
zoals b�  de Pinksterfeesten in Delfz� l, t� dens Winter-
WelVaart in Groningen, en natuurl� k b�  de Dag van de 
Groninger Geschiedenis. De prachtig gerestaureerde salon 
hee�  een capaciteit van 12 personen. Stap ook eens aan 
boord van dit b� zonder dr� vend erfgoed en ervaar 
Groningen vanaf het water! T� dens de rondvaart vertelt 
een gids over de Groninger geschiedenis aan de hand van 
wat er onderweg te zien is.

Een margarinefabriek, een noodhospitaal, het 
Groninger schooltype, timmerfabriek Excelsior. 
Zomaar vier onderwerpen die t� dens de wan-
deling door de Grunobuurt aan de orde kunnen 
komen. Het oudste gedeelte van de Grunobuurt 
ligt ingeklemd tussen het spoor en de Parkweg 
en het Hoornsediep en de Paterswoldseweg. 
Het is in de jaren twintig gebouwd door de toen-
malige woningbouwvereniging Gruno. Inmiddels 
is door w� kvernieuwing dit deel b� na onherken-
baar veranderd. Dat geldt niet voor het naoor-
logse, zuidel� ke gedeelte van de Grunobuurt, 
dat loopt tot aan de ringweg, en nog grotendeels 
hetzelfde oogt.

Aan de hand van oud beeldmateriaal kr� gt 
u onderweg verhalen te horen over de tot-
standkoming van deze w� k, welke winkels er 
b� voorbeeld waren en de bedr� vigheid die er 
plaatsvond. U ontdekt hoe de Grunobuurt is 
veranderd, maar u kr� gt ook een beeld van wat 
er is gebleven en we zullen sporen tegenkomen 
die herinneren aan het verleden. Grote opstan-
den hebben zich niet afgespeeld in de w� k (al is 
er b�  de bevr� ding in april 1945 wel stevig ge-
vochten). Toch valt er ook buiten dit thema van 
de Dag van de Groninger Geschiedenis genoeg 
te vertellen over deze boeiende omgeving. 

Aanmelden voor deze rondvaarten gaat via

www.dagvandegroningergeschiedenis.nl Aanmelden voor deze wandelingen gaat via

www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Aanmelden voor deze rondleidingen gaat viawww.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Het Provo-plakboek. Foto: Marij Kloosterhof
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Kinderrondleiding
Ga je mee op onderzoek in het depot? 
Dan kun je zien wat de Groninger Archieven 
voor mooie en spannende dingen bewaren.
Bijvoorbeeld een kookboek uit de 18e eeuw 
met bijzondere en grappige recepten. 
Of wil je de handtekening van Willem van 
Oranje bekijken? Onze gids laat het je 
allemaal zien. Voor kinderen van 
8 t/m 12 jaar. Ouders mogen niet mee.

Aanmelden voor deze kinderrondleiding gaat 

via www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Wandeling Grunobuurt >

ColumnColumn

Rondvaart Emma
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Opstand in de Davidstraat

Cartoon-muurschildering van Kees Willemen in 1976 
waarop wethouder Max van den Berg wordt afgebeeld als 
meedogenloze sloper van de Davidstraat. 
Fotograaf onbekend, Groninger Archieven

Aanmelden voor deze wandelingen gaat viawww.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Parkweg - Westinghousestraat, 1959. 
Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven

Wie aan de zuidkant het hoofdstation verlaat, komt te-
recht in de markante Davidstraatbuurt. Dit rustige w� kje, 
dat slechts enkele straten telt en wordt ingesloten door 
de Hereweg, het station en de Rivierenbuurt, ziet men 
tegenwoordig eenvoudig over het hoofd. Toch is de buurt 
jarenlang een str� dtoneel geweest waarop buurtbewo-
ners de degens kruisten met een sloopgrage gemeente. 
In de jaren zeventig wilde de gemeente het stations-
gebied, waar ook de Davidstraatbuurt onder viel, op de 
schop nemen. Groningen moest namel� k mee in de vaart 
der volkeren, zo vonden de bestuurders. Door de komst 
van een aantal r� ksdiensten, waaronder het nationale 
post- en telecombedr� f (PTT), zou Groningen eindel� k 
landel� k gaan meetellen. 

Het stationsgebied werd door het gemeentebestuur 
als een logische plek gezien voor stadsvernieuwing. 
Niet alleen bood het voldoende transportmogel� khe-
den, ook was het dé entree van de stad voor iedereen die 
per spoor of via het Emmaviaduct de stad naderde. Het 
gebied moest een grootstedel� ke allure kr� gen, net zoals 
het station Utrecht Centraal, waar recent het winkel- en 
kantorencomplex Hoog Cathar� ne was geopend. Het 
Groningse stationsgebied moest daarom grondig gemo-
derniseerd worden. De Davidstraatbuurt, met z� n nauwe 
straatjes en verpauperde woningen, paste niet langer 
in de bestemming die de gemeente het stationsgebied 
toedacht. Het transportcentrum van de PTT moest 
alle ruimte kr� gen en daarom moesten de huizen in de 
Davidstraatbuurt tegen de vlakte. De bewoners lieten dit 
echter niet over hun kant gaan en besloten in opstand te 
komen. Ze organiseerden zich in een w� kraad om de str� d 
aan te kunnen binden met wethouder van ruimtel� ke 
ordening Max van den Berg. Uiteindel� k, na jaren van 
protesten, kraakacties en petities, trokken de buurtbe-
woners aan het langste eind: de grootschalige aanpak van 
het zuidel� ke stationsgebied bleef uit en de woonfunctie 
van de Davidstraatbuurt bleef behouden. Er konden zelfs 
nieuwe woningen verr� zen op de plaats van de reeds door 
de gemeente gesloopte panden. 

Bovenstaand is slechts één voorbeeld van de dynamiek 
van het stationsgebied, dat sinds de komst van het 
hoofdstation aan het einde van de negentiende eeuw 
voortdurend in ontwikkeling is, vaak onder protest van 

uiteenlopende groepen stadjers. Of het nu gaat om de 
komst van het Groninger Museum, de a� raak van 
negentiende-eeuwse villa’s om plaats te kunnen maken
voor kantoorbebouwing of het voortdurend verplaatsen 
van ’t Peerd van Ome Loeks, alt� d is er reuring rondom 
het station. De komende jaren zal dat wel zo bl� ven, 
getuige de nieuwe plannen om de complete zuidz� de 
van het station aan te pakken. Over enkele jaren zal het 
gebied dus weer een geheel andere aanblik hebben. 

Op 13 oktober, de Dag van de Groninger Geschiedenis, 
kr� gt u de mogel� kheid dit dynamische stukje Groningen 
onder leiding van een gids te verkennen. De route van 
de wandeling zal overigens problemen opleveren voor 
deelnemers die slecht ter been z� n, gelet op de talr� ke 
trappen die zich in en rondom het hoofdstation bevinden. 
Houdt u hier rekening mee. 

“Een gastvr�  tehuis voor vrienden en werkers van 
het verzet. Gezellig, goed en hartversterkend”. 
Op deze manier werd het huis aan de Brugstraat 27a 
na de oorlog beschreven door Groningse verzets-
mensen. Op dit adres woonde de familie Van der 
Munnik en bestierden ze een brillenzaak. In de avond-
uren stond de deur van het huis bovendien alt� d open 
voor het verzet. Vele vergaderingen vonden hier 
plaats. De moeder des huizes, mevrouw Van der 
Munnik-Biesheuvel zorgde ervoor dat iedereen zich 
thuis voelde en een warme maalt� d kreeg. Ze werd 
door de leden van het verzet lie¡ ozend ‘majesteit’
genoemd. 

Brugstraat 27a is één van de adressen die onderdeel 
uitmaken van de verzetswandeling door de binnen-
stad van Groningen. Hier herinneren nog verschillen-
de plaatsen aan de opstand tegen de Duitse bezetter 
in de jaren 1940-1945.

De Duitse bezetting in mei 1940 riep b�  velen al 
direct een gevoel van weerstand op. Er werd dan ook 
al vanaf het begin verzet gepleegd, al was het nog op 
zeer bescheiden schaal. Aanvankel� k veranderde het 
dagel� ks leven niet zoveel.

Vanaf 1942 kwam de Jodenvervolging op gang. 
Jongens en mannen werden gedwongen tewerk-
gesteld in Duitsland en ex-militairen moesten terug 
in kr� gsgevangenschap. Ook werd het politiestand-
recht ingevoerd, wat betekende dat mensen zonder 
vorm van proces doodgeschoten konden worden. 
Hoe strenger de maatregelen van de Duitser werden, 
hoe meer het verzet groeide en zich ging organiseren.

Verschillende groepen en individuen zetten zich in 
door onderduikers te verzorgen, overvallen te plegen, 
inlichtingen te verzamelen en het volk te informeren 
door middel van illegale kranten. Op vele manieren 
werden grote en kleine daden van verzet gepleegd.

Deze daden van verzet brachten natuurl� k veel 
risico’s met zich mee en velen hebben de oorlog niet 
overleefd. In 1944 en 1945 z� n er opmerkel� k veel 
verzetsmensen in Groningen gearresteerd. Hele 
groepen werden soms opgerold. Desondanks werd 
het werk telkens weer door anderen voortgezet.

Deze wandeling gaat langs verschillende plaatsen 
die met het verzet in de stad Groningen te maken 
hebben gehad. We lopen langs huizen waar verzets-
mensen gewoond hebben, maar staan ook stil b�  
monumenten en andere plaatsen van herinnering, 
zoals het beruchte Scholtenhuis aan de Grote Markt 
waar vele verzetshelden verhoord en gemarteld 
z� n. 

Verzetswandeling

Brugstraat, 1939. 
Fotograaf onbekend, Groninger Archieven

Aanmelden voor deze wandelingen gaat viawww.dagvandegroningergeschiedenis.nl
Wandeling Stationsgebied
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STERKE VROUWEN

Groningen heeft veel sterke en vooruitstreven-
de vrouwen voortgebracht: van excentrieke 
kunstenaars tot idealistische politici, en van 

wereldberoemde sopranen tot grensverleggende 
wetenschappers. Toch zijn deze Groninger vrouwen 
– geheel ten onrechte – bijna niet terug te vinden 
in de regionale en nationale geschiedschrijving. 
Een voorbeeld is de Groninger geschiedeniscanon: 
slechts drie van de vijftig ‘Groninger boegbeelden’ 
zijn vrouw. De Verhalen van Groningen vindt het 
tijd om daar verandering in te brengen en lanceert 
in 2019 een online galerij met vijftig bijzondere 
Groninger vrouwen. De Groninger Vrouwengalerij 
wordt op Internationale Vrouwendag 2019 (8 maart) 
gelanceerd.

Cato Pekelharing-Doijer 
Een vrouw die een plaats verdient in de Groninger 

Vrouwengalerij is Cato Pekelharing-Doijer (1858-
1913). Zij heeft zich ingezet voor de emancipatie van 

zowel de Groninger als de Nederlandse vrouw. Ze 
was in 1894 een van de oprichters van de Vereeni-
ging de Vrouwenbond in Groningen, een van de eer-
ste vrouwenorganisaties die de positie van de vrouw 
ten opzichte van de man actief wilden verbeteren. 
Ook was ze een van de initiatiefneemsters van de 
Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid, die 
in 1898 in Den Haag werd gehouden. De tentoonstel-
ling was het hoogtepunt van de eerste feministische 
golf en Cato verkreeg hiermee landelijke bekend-
heid. 

Bouw mee aan de Groninger 
Vrouwengalerij

De Verhalen van Groningen roept het publiek op 
om mee te denken over de invulling van de Gro-
ninger Vrouwengalerij. Op de Dag van de Gronin-
ger Geschiedenis is een mini-galerij aanwezig. 
Op een rollend prikbord kunt u een vrouw nomi-
neren. Nomineren kan ook door een mail te stu-

ren naar vrouwengalerij@deverhalenvangroningen.
nl. Vermeld daarbij de naam van de vrouw, haar  
geboorte- en eventueel sterfjaar en een beknopte  
levensgeschiedenis. 

Een panel selecteert vervolgens de vijftig vrou-
wen die een plaats krijgen in de Vrouwengalerij. 
Het panel bestaat uit Marlene Bakker (zangeres), 
Mineke Bosch (professor Moderne Geschiedenis, 
Rijksuniversiteit Groningen), Fieke Gosselaar (straf-
rechtjurist en schrijfster), Marianne Kruijswijk (di-
recteur CHC Oldambt), Inge de Wilde (jurylid Aletta 
Jacobsprijs, Rijksuniversiteit Groningen) en Lilian 
Zielstra (stadsdichter). 

Aanleiding voor de Groninger Vrouwengalerij 
is de herdenking van 100 jaar vrouwenkiesrecht  
in 2019.

Pekela. Zij organiseerden in 1969 ondanks tegenwerking 
van de directie en zelfs de vakbonden een wilde staking. 
De Pekelder vrouwen voelden zich achtergesteld ten op-
zichte van hun mannelijke collega’s. De mannen kregen 
namelijk een loonsverhoging van tien gulden per week, 
omdat volgens zeggen hun werk zwaarder zou zijn. Na-
dat ze met hulp van Fré Meis het werk plat hadden gelegd, 
zwichtte de directie en betaalde de vrouwen eindelijk 
volgens cao uit. Gitarist Joost Dijkema, die Hadders en 
Klooster tijdens de Dag begeleidt, bouwde speciaal voor 
deze gelegenheid een zogenaamde sigarendoos-gitaar.

De twee gecomponeerde liedjes van Bert Hadders zijn 
onderdeel van een nieuw, gevarieerd liedjesprogramma 
over nog niet beroemde nog onbekende Groninger vrou-
wen met een bijzonder verhaal. Dit programma voert 
CGTC in 2019 uit, in samenwerking met de Verhalen van 
Groningen, in het kader van Internationale Vrouwendag 
2019 op 8 maart.

Deze onbekende Groningse powervrouwen verdie-
nen ook een podium. Daarom heeft het Centrum 
Groninger Taal  & Cultuur (CGTC) Groninger zan-

ger en tekstschrijver Bert Hadders gevraagd om een 
tweetal Groningstalige nummers over onbekende Gro-
ningse heldenvrouwen te schrijven. Tijdens de Dag van 
de Groninger Geschiedenis zal hij samen met zangeres 
en cabaretière Marieke Klooster deze heldinnen bezin-
gen en bejubelen. Bert Hadders geniet grote bekendheid 
binnen het Groningstalige muziek- en theatergebeuren 
als zanger en componist. Marieke Klooster is zangeres 
en actrice en was een van de frontvrouwen van de on-
langs gestopte vrouwencabaretformatie Vrouw Holland.   

Een van de twee nummers die Bert Hadders speciaal 
schreef voor de Dag van de Groninger Geschiedenis is een 
lied over de meisjes van sigarenfabriek Champ Clark uit 

We kennen natuurlijk allemaal onze beroemde Groningse powervrouwen Aletta Jacobs,  

Imca Marina, Janine Abbring en Naomi Kromowidjojo. Maar wie zijn de onbekende heldinnen 

uit stad en ommeland? Vrouwen die met gevaar voor eigen leven vochten tegen groot onrecht of 

onderdrukking of die furore maakten maar zonder dat we het wisten? Wie heeft er ooit gehoord 

van Julia Culp, Anna Gorter, Siet Tammens, vrouw Nap of Anne Lubben? 

Groninger Vrouwengalerij

Ode aan Groninger Powervrouwen
Foto’s: P.E.M. Bouchier, Cine-Foto en Jos Lange, Groninger Archieven
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Spuit graffiti

Demonstreer mee!

Kom striptekenen

Maak een vals persoonsbewijs

Het was in de nacht van zaterdag 23 juli 1966 dat de Amster-
damse provoleider Hans Tuynman de leus ‘Vrede in Vietnam’ 
schilderde op een schutting aan het Martinikerkhof. Hij werd 
vergezeld door twee Groninger leden van dezelfde 
beweging, Henry Hes en Thom Jaspers. De schutting, daar 
neergezet vanwege restauratiewerkzaamheden aan de Mar-
tinikerk, vormde voor de lokale ‘provotariërs’ een aantrekke-
lijk decorstuk om hun maatschappijkritische uitingen aan de 
burgerij op kenbaar te maken. De voorkeur voor deze plek zal 
niet alleen te maken hebben gehad met de centrale ligging 
en daarmee samenhangend de zichtbaarheid, maar zeer 
zeker ook met de nabijheid van het hoofdbureau van politie. 
Provocatie van de gevestigde orde was bij uitstek de manier 
om tegendraadse opvattingen te tonen. 

Ook na de sixties bleef graffiti vooral communicatiemiddel 
van het tegengeluid, getuige het protest tegen de sloop van 
woningen in de ‘Davidstraatbuurt’. De graffiti van de jaren 
tachtig was die van punkers en krakers. Soms inhoudelijk en 
kunstzinnig, maar gelet op het vele kladwerk als ‘Gonzo’ of 
het uit de aanhang van de Z-side afkomstige ‘Pinox’ volstond 
blijkbaar ook het bespuiten van vaak nog maagdelijke on-
dergronden, simpelweg door het aanstootgevende karakter 
ervan. 

Door de opkomst van social media als podium voor het  
(anoniem) ventileren van opvattingen, lijkt het illegale spuit- 
en plakwerk enigszins op z’n retour en zijn de artistieke crea-
ties steeds vaker te bewonderen op officiële graffiti-muren. 

Wil je ook eens graffiti spuiten? Kom dan langs  
bij de graffiti wall op de Dag van de Groninger  
Geschiedenis en geef op een eigentijdse en  
schone manier je boodschap vorm.

Tijdens de workshop Striptekenen van het Nederlands Strip-
museum leren de deelnemers op een grappige en doeltreffen-
de manier hoe een stripfiguur wordt opgebouwd en hoe een 
eenvoudig stripverhaal getekend kan worden. 

Door eerst te oefenen met vormen, stippen en lijnen en 
door op een andere manier te leren kijken, kunnen deel-
nemers daarna zelf aan de slag. We gebruiken het thema  
Opstand als inspiratiebron en ook bekende en minder  
bekende strips. 

Gebruik je creativiteit en maak je eigen stripheld met bij-
behorend stripverhaal.

Onder de enthousiaste begeleiding van Dim Junius,  
één van de workshoptekenaars van het Stripmuseum,  
komen de deelnemers tot nieuwe inzichten door deze  
beproefde methode.

Minimum leeftijd: 7 jaar, maar ook voor volwassenen 
is dit een hele leuke en leerzame workshop!

Provohoofdkwartier in de Mussengang. 
Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven

Vietnamdemonstratie, Gedempte Zuiderdiep, 1967. 
Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven 
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Maak een selfie met demonstranten uit de  
roerige jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw! Op groot formaat staan uitgeprinte foto’s 
klaar om uzelf mee te vereeuwigen met uw 
mobiel. Ga op de foto  met vrouw Kimkes, die 
demonstreert tegen de verkeersplannen in de 
Oosterpoort, haar buurt (1972), of fotografeer 
uzelf met de iconische ‘Vrede voor Vietnam’ 
demo uit 1967. Als derde optie kunt u op de foto 
met een aantal mannen die solidair waren met 
de demonstrerende vrouwen bij de Optilon  
fabriek in Winschoten (1973): Vrij loon voor  
gelijke arbeid! 

Speciaal voor de Dag van de Groninger 
Geschiedenis wordt er een montage 
gemaakt van geluiden van Groninger 
demonstraties uit vervlogen tijden.

In 1941 werd in Nederland onder de Duitse  
bezetting het persoonsbewijs ingevoerd. Ieder-
een van 15 jaar en ouder moest een persoons-
bewijs bij zich dragen. Het persoonsbewijs was 
voorzien van pasfoto, handtekening en vinger- 
afdruk. Voor die tijd was het een technisch 
hoogstandje en dus moeilijk na te maken. Voor 
de Duitsers was het een handig instrument om 
Nederlanders te controleren, in verband met 
diverse zaken zoals tewerkstelling, illegale 
werkzaamheden en Joodse voorouders.

Hoewel het persoonsbewijs moeilijk te verval-
sen was, lukte het verzetsmensen toch om waar-
heidsgetrouwe replica’s te maken. Een aantal is 
te zien op de Dag van de Groninger Geschiedenis.

Zelf een vals persoonsbewijs maken?  
Dat kan! Je kunt met hoedje, valse snor 
of bril onherkenbaar op de foto. Bedenk 
een mooie schuilnaam en maak een  
vingerafdruk om het persoonsbewijs 
compleet te maken. Een leuke activiteit 
voor kinderen en volwassenen en een 
mooi aandenken aan de Dag van de  
Groninger Geschiedenis.

Aanmelden voor deze workshops gaat viawww.dagvandegroningergeschiedenis.nl
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Groningen door den graave van Rennenberg aan de 
Spaansche zijde overgebragt in ’t jaar 1580
Gravure S. Fokke, Groninger Archieven

Groningers z� n niet van opstand en 
verzet. Al een halve eeuw lang brengen 
onze bodemschatten welvaart in het 

Koninkr� k der Nederlanden en narigheid in 
eigen Groninger huiskamers. Het hee�  niet 
tot een revolte geleid. Toch begon ‘de 
Opstand’, ons tachtigjarig con� ict met de 
katholieke koning van Spanje, in Groningen. 

B�  Heiligerlee slaagt in 1568 een Oranje-
legertje er in, met gebruikmaking van de
beste kr� gslisten, de v� and een verpletteren-
de nederlaag toe te brengen. Meer dan twee-
duizend Spanjolen laten zich op moerassig 
terrein lokken en worden een kopje kleiner 
gemaakt. Het leger van de prinsen Adolf en 
Lodew� k van Nassau betreurt niet meer dan 
v� � ig doden. Daaronder bevindt zich wel 
graaf Adolf, de 23-jarige broer van Willem 
van Oranje. 

De helden van Heiligerlee waren gehuurde 
houwdegens, Groningers stonden in die jaren 
bepaald niet vierkant achter de Oranjezaak. 
Amper een jaar duurde de broze eenheid der 
gewesten, onderschreven in 1579 in de Unie 
van Utrecht. Toen wisselde stadhouder 
Rennenberg,  met instemming van het 
Groninger stadsbestuur, van kant. He� ig 
zwaaiend met z� n zwaard zou h�  op de 
Grote Markt hebben gedeclameerd: ‘Laet ons 
nu volbrengen wat tot dienste der Majesteit 
ende ons eigen bescherming van noode is’. 
Die ‘majesteit’ is de Spaanse koning, 
Groningen kiest voor het andere kamp. 

Het duurt veertien jaar van veldslagen, 
praatsessies en belegeringen, eer Groningen 
kan worden teruggebracht in de schoot van 
de Republiek. In juli 1594 is deze ‘Reductie 
van Groningen’ een feit. De ‘opstand tegen 
de Opstand’ is voorb� . 

Stad en Ommelanden vormen sindsdien 
een getrouw gewest van de Republiek, later 
het Koninkr� k der Nederlanden. Al is ‘win-
gewest’ tegenwoordig wellicht een nauw-
keuriger benaming. Maar in opstand komen 
we niet. Hoogstens klinkt voor wie goed luis-
tert, t� dens het zingen van het Wilhelmus b�  
een koninkl� k bezoek in Groningen, de slotzin 
‘de koning van Hispanje heb ik alt� d geëerd’ 
opvallend luid.

Pieter de Hart
Redacteur, presentator en columnist 
b�  RTV Noord

Medio jaren zestig was de beginnende onder-

wijzer Hemmo Blaauw politiek zeer actief. 

Hij deed mee aan de protesten tegen de oorlog

 in Vietnam en regelde de verkoop van het 

blad Provo in Groningen.

“Mijn vader was wel blij met mijn politie-
ke ontwikkeling”, zegt Hemmo Blaauw 
(75), op de vraag of er bij hem thuis ook 
sprake was van een generatiecon ict. 
“Alleen met mijn vijftien jaar oudere 
broer had ik botsingen. Die was als vrij-
williger naar Indonesië geweest met de 
politionele acties. Hij zat daar bij de aan- 
en afvoertroepen, maar heeft daar nooit 
veel over willen vertellen.”

Hemmo komt uit een arbei-
dersgezin in Midwolda (Old-
ambt). Zijn vader werkte in 
strokartonfabriek De Toekomst. 
Een grootvader, landarbeider, 
zat voor de socialistische SDAP 
in de gemeenteraad van Beerta. 
In tegenstelling tot dat dorp was 
Midwolda nog vrij kerkelijk. “De 
christelijke school was groter 
dan de openbare”, licht Hemmo 
toe, “en bepaalde buren groet-
ten je door de week wel, maar 
‘s zondags niet.” Zijn vader was al vroeg 
uit de kerk gestapt en Hemmo werd on-
kerkelijk opgevoed. Maar veel last van de 
christelijke omgeving hadden ze niet. “Je 
kon wel doen wat je wilde, zo voetbalde 
ik bij MOVV, een zondagclub. Af en toe 
hadden we als kinderen ruzie met de 
cocksioanen en holden we achter elkaar 
aan op de Hoofdweg. Misschien is er ook 
wel eens geslagen, maar nooit zo dat het 
de spuigaten uitliep.”

Vetkuif
Op de MULO in Scheemda droeg Hem-

mo een modieuze vetkuif: “Er waren wel 
meer die dat hadden.” Maar hij liep met 
dat soort dingen nooit voorop. “Ik was 
ook niet iemand die in rare kleren ging 
lopen. Mijn ouders hadden niet het geld 
om aan modieuze kleren te besteden. 
Mijn haar droeg ik ook nooit extreem 
lang.”

Op de MULO gold hij wel als durfal. Zo 
hebben hij en zijn vrienden er eens schei-
kundige materialen laten ontbranden in 
een wc. “Ik ben toen bijna van school ge-
stuurd”, herinnert hij zich. Maar omdat 
hij een goede leerling was, kon hij toch 
door naar de Rijkskweekschool in Win-
schoten. En in die kweekschooltijd was 
het, dat hij naast school aan politiek ging 
doen. Hij werd actief voor de Socialis-
tische Jongeren Groep Winschoten (SJGW), 

een clubje dat wat linkser en activisti-
scher was dan de landelijke jongeren-
organisatie van de PvdA. Deze SJGW 
bemoeide zich met van alles en nog wat: 
van een wethoudersverkiezing in Win-
schoten, de kwijnende strokartonindu-
strie en een buitendijkse Dollardkanaal-
plan, tot het Griekse kolonelsregime. Het 
kwam allemaal ter sprake bij de SJGW.

Op school deed 
men niet aan po-
litiek. “Er was 
wel eens een 
docent die een 
plakkaat tegen 
de Vietnamoor-
log liet zien met 
de boodschap dat 
we die niet moch-
ten verspreiden; 
die hield dat 
plakkaat dan 
wel zo lang om-

hoog, dat de hele klas het heel goed kon 
opnemen.” Directeur De Weger ech-
ter bleef mordicus tegen politiek op 
school. Toen Hemmo en de zijnen een 
Teach In (informatieve bijeenkomst) over 
Vietnam organiseerden en Hemmo daar-
voor a�  ches in de school wilde ophan-
gen, vond hij De Weger op zijn weg. De 
directeur ontzegde hem de toegang tot 
de school, zo wil het verhaal. Hemmo wil 
dat nuanceren: “Mij werd alleen de toe-
gang ontzegd als ik met die posters het 
schoolplein opkwam. De directeur vond 
dat de school geen plek voor politiek was. 
Omdat ik dat onzin vond, had ik hem een 
beetje geprikkeld.”

Bomrecept
Een ander woord voor prikkelen is pro-

voceren. Terwijl Hemmo zijn eerste baan 
als onderwijzer had – in de tweemans-
school te Meerland, vlakbij huis – ver-
scheen in Groningen het provoblad Scan-
dal (juni 1966). In de Stad bestond Provo 
aanvankelijk vooral uit jonge, vrolijke, 
hedonistische kunstenaars. Gaandeweg 
kwam er een paci� stische stroming op 
binnen de Groninger Provo-beweging en 
daarvan was de radicale Noordelijke An-
timilitaristische Jongeren Groep (NAJG) 
de aanjager. Een prominent lid hiervan, 
naast Hemmo Blaauw uit Midwolda, 
was Geesje Zuidema uit Sappemeer. “Een 
mooie vrouw met een hese stem”, aldus 

Hemmo, “en een heel leuk, altijd strijd-
baar mens. Ze kwam uit een klassiek an-
archistisch nest. Ik had haar heel hoog 
zitten.”

Met een Groninger clubje van zo’n 
tien man gingen ze vaak in een gehuurd 
VW-busje naar Vietnamdemonstraties in 
Amsterdam. Geesje verhuisde daar ook 
heen en via haar of mededemonstranten 
maakte Hemmo kennis met Provo, zowel 
de groep activisten als hun tijdschrift. 
Omdat het blad Provo wederverkopers 
elders in het land zocht, bood Hem-
mo zich aan voor Groningen. Met Hans 
Metz, de pr-man van Provo, sprak hij af 
dat die hem voortaan het tijdschrift zou 
toesturen. “Het ging om vijftig tot hon-
derd exemplaren”, aldus Hemmo, “en ik 
bracht die naar een winkeltje in de stad, 
aan de Brugstraat achter de pilaren. Die 
man verkocht ze en ik moest dan weer 
afrekenen met Hans Metz.” Dit ging goed 
tot er een bomrecept in de Provo stond. 
“De man van de winkel zei tegen me dat 
de politie bij hem was geweest en dat ik 
moest uitkijken. Ze wilden weten wie 
hem dat blad leverde, maar hij heeft mijn 
naam niet genoemd. Anders had ik wel 
iets van de politie gehoord.”

“Een paar van die nummers heb ik hier 
nog wel ergens liggen”, vertelt hij. “Nee, 
volgens mij heb ik er nooit voor geschre-
ven. Provo was ook zo Amsterdams als 
wat, het ging alleen maar over de acties 
en plannen in Amsterdam. Ik heb ook 
nooit meevergaderd, deed wel mee met 
grote acties, maar hoorde niet bij de in-
ner circle.”

Ombudsteam
Met de Provo-episode eindigde voor-

lopig ook het politieke activisme van 
Hemmo Blaauw. In 1967 koos hij voor 
een intensieve loopbaan in het speciaal 
onderwijs en verhuisde zelf naar Amster-
dam. Nadien was hij in Groningen onder-
wijzer in de Van Mesdagkliniek, hoofd 
van de woonwagenkampschool De Taze-
laar aan de Peizerweg en directeur van 
de J.C. van Andelschool voor kinderen 
met complexe stoornissen. Steeds bleef 
hij PvdA-lid, hoewel hij vaak stemde op 
de paci� stische PSP. Bij de PvdA is hij nu 
lid van het Ombudsteam, dat mensen die 
vastlopen in de bureaucratie op weg pro-
beert te helpen.

Door Harry Perton

Vertegenwoordiger van Provo
   in het Noorden

Foto: Harry Perton
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Groningen door den graave van Rennenberg aan de 
Spaansche zijde overgebragt in ’t jaar 1580
Gravure S. Fokke, Groninger Archieven

Groningers z� n niet van opstand en 
verzet. Al een halve eeuw lang brengen 
onze bodemschatten welvaart in het 

Koninkr� k der Nederlanden en narigheid in 
eigen Groninger huiskamers. Het hee�  niet 
tot een revolte geleid. Toch begon ‘de 
Opstand’, ons tachtigjarig con� ict met de 
katholieke koning van Spanje, in Groningen. 

B�  Heiligerlee slaagt in 1568 een Oranje-
legertje er in, met gebruikmaking van de
beste kr� gslisten, de v� and een verpletteren-
de nederlaag toe te brengen. Meer dan twee-
duizend Spanjolen laten zich op moerassig 
terrein lokken en worden een kopje kleiner 
gemaakt. Het leger van de prinsen Adolf en 
Lodew� k van Nassau betreurt niet meer dan 
v� � ig doden. Daaronder bevindt zich wel 
graaf Adolf, de 23-jarige broer van Willem 
van Oranje. 

De helden van Heiligerlee waren gehuurde 
houwdegens, Groningers stonden in die jaren 
bepaald niet vierkant achter de Oranjezaak. 
Amper een jaar duurde de broze eenheid der 
gewesten, onderschreven in 1579 in de Unie 
van Utrecht. Toen wisselde stadhouder 
Rennenberg,  met instemming van het 
Groninger stadsbestuur, van kant. He� ig 
zwaaiend met z� n zwaard zou h�  op de 
Grote Markt hebben gedeclameerd: ‘Laet ons 
nu volbrengen wat tot dienste der Majesteit 
ende ons eigen bescherming van noode is’. 
Die ‘majesteit’ is de Spaanse koning, 
Groningen kiest voor het andere kamp. 

Het duurt veertien jaar van veldslagen, 
praatsessies en belegeringen, eer Groningen 
kan worden teruggebracht in de schoot van 
de Republiek. In juli 1594 is deze ‘Reductie 
van Groningen’ een feit. De ‘opstand tegen 
de Opstand’ is voorb� . 

Stad en Ommelanden vormen sindsdien 
een getrouw gewest van de Republiek, later 
het Koninkr� k der Nederlanden. Al is ‘win-
gewest’ tegenwoordig wellicht een nauw-
keuriger benaming. Maar in opstand komen 
we niet. Hoogstens klinkt voor wie goed luis-
tert, t� dens het zingen van het Wilhelmus b�  
een koninkl� k bezoek in Groningen, de slotzin 
‘de koning van Hispanje heb ik alt� d geëerd’ 
opvallend luid.

Pieter de Hart
Redacteur, presentator en columnist 
b�  RTV Noord

Medio jaren zestig was de beginnende onder-

wijzer Hemmo Blaauw politiek zeer actief. 

Hij deed mee aan de protesten tegen de oorlog

 in Vietnam en regelde de verkoop van het 

blad Provo in Groningen.

“Mijn vader was wel blij met mijn politie-
ke ontwikkeling”, zegt Hemmo Blaauw 
(75), op de vraag of er bij hem thuis ook 
sprake was van een generatiecon ict. 
“Alleen met mijn vijftien jaar oudere 
broer had ik botsingen. Die was als vrij-
williger naar Indonesië geweest met de 
politionele acties. Hij zat daar bij de aan- 
en afvoertroepen, maar heeft daar nooit 
veel over willen vertellen.”

Hemmo komt uit een arbei-
dersgezin in Midwolda (Old-
ambt). Zijn vader werkte in 
strokartonfabriek De Toekomst. 
Een grootvader, landarbeider, 
zat voor de socialistische SDAP 
in de gemeenteraad van Beerta. 
In tegenstelling tot dat dorp was 
Midwolda nog vrij kerkelijk. “De 
christelijke school was groter 
dan de openbare”, licht Hemmo 
toe, “en bepaalde buren groet-
ten je door de week wel, maar 
‘s zondags niet.” Zijn vader was al vroeg 
uit de kerk gestapt en Hemmo werd on-
kerkelijk opgevoed. Maar veel last van de 
christelijke omgeving hadden ze niet. “Je 
kon wel doen wat je wilde, zo voetbalde 
ik bij MOVV, een zondagclub. Af en toe 
hadden we als kinderen ruzie met de 
cocksioanen en holden we achter elkaar 
aan op de Hoofdweg. Misschien is er ook 
wel eens geslagen, maar nooit zo dat het 
de spuigaten uitliep.”

Vetkuif
Op de MULO in Scheemda droeg Hem-

mo een modieuze vetkuif: “Er waren wel 
meer die dat hadden.” Maar hij liep met 
dat soort dingen nooit voorop. “Ik was 
ook niet iemand die in rare kleren ging 
lopen. Mijn ouders hadden niet het geld 
om aan modieuze kleren te besteden. 
Mijn haar droeg ik ook nooit extreem 
lang.”

Op de MULO gold hij wel als durfal. Zo 
hebben hij en zijn vrienden er eens schei-
kundige materialen laten ontbranden in 
een wc. “Ik ben toen bijna van school ge-
stuurd”, herinnert hij zich. Maar omdat 
hij een goede leerling was, kon hij toch 
door naar de Rijkskweekschool in Win-
schoten. En in die kweekschooltijd was 
het, dat hij naast school aan politiek ging 
doen. Hij werd actief voor de Socialis-
tische Jongeren Groep Winschoten (SJGW), 

een clubje dat wat linkser en activisti-
scher was dan de landelijke jongeren-
organisatie van de PvdA. Deze SJGW 
bemoeide zich met van alles en nog wat: 
van een wethoudersverkiezing in Win-
schoten, de kwijnende strokartonindu-
strie en een buitendijkse Dollardkanaal-
plan, tot het Griekse kolonelsregime. Het 
kwam allemaal ter sprake bij de SJGW.

Op school deed 
men niet aan po-
litiek. “Er was 
wel eens een 
docent die een 
plakkaat tegen 
de Vietnamoor-
log liet zien met 
de boodschap dat 
we die niet moch-
ten verspreiden; 
die hield dat 
plakkaat dan 
wel zo lang om-

hoog, dat de hele klas het heel goed kon 
opnemen.” Directeur De Weger ech-
ter bleef mordicus tegen politiek op 
school. Toen Hemmo en de zijnen een 
Teach In (informatieve bijeenkomst) over 
Vietnam organiseerden en Hemmo daar-
voor a�  ches in de school wilde ophan-
gen, vond hij De Weger op zijn weg. De 
directeur ontzegde hem de toegang tot 
de school, zo wil het verhaal. Hemmo wil 
dat nuanceren: “Mij werd alleen de toe-
gang ontzegd als ik met die posters het 
schoolplein opkwam. De directeur vond 
dat de school geen plek voor politiek was. 
Omdat ik dat onzin vond, had ik hem een 
beetje geprikkeld.”

Bomrecept
Een ander woord voor prikkelen is pro-

voceren. Terwijl Hemmo zijn eerste baan 
als onderwijzer had – in de tweemans-
school te Meerland, vlakbij huis – ver-
scheen in Groningen het provoblad Scan-
dal (juni 1966). In de Stad bestond Provo 
aanvankelijk vooral uit jonge, vrolijke, 
hedonistische kunstenaars. Gaandeweg 
kwam er een paci� stische stroming op 
binnen de Groninger Provo-beweging en 
daarvan was de radicale Noordelijke An-
timilitaristische Jongeren Groep (NAJG) 
de aanjager. Een prominent lid hiervan, 
naast Hemmo Blaauw uit Midwolda, 
was Geesje Zuidema uit Sappemeer. “Een 
mooie vrouw met een hese stem”, aldus 

Hemmo, “en een heel leuk, altijd strijd-
baar mens. Ze kwam uit een klassiek an-
archistisch nest. Ik had haar heel hoog 
zitten.”

Met een Groninger clubje van zo’n 
tien man gingen ze vaak in een gehuurd 
VW-busje naar Vietnamdemonstraties in 
Amsterdam. Geesje verhuisde daar ook 
heen en via haar of mededemonstranten 
maakte Hemmo kennis met Provo, zowel 
de groep activisten als hun tijdschrift. 
Omdat het blad Provo wederverkopers 
elders in het land zocht, bood Hem-
mo zich aan voor Groningen. Met Hans 
Metz, de pr-man van Provo, sprak hij af 
dat die hem voortaan het tijdschrift zou 
toesturen. “Het ging om vijftig tot hon-
derd exemplaren”, aldus Hemmo, “en ik 
bracht die naar een winkeltje in de stad, 
aan de Brugstraat achter de pilaren. Die 
man verkocht ze en ik moest dan weer 
afrekenen met Hans Metz.” Dit ging goed 
tot er een bomrecept in de Provo stond. 
“De man van de winkel zei tegen me dat 
de politie bij hem was geweest en dat ik 
moest uitkijken. Ze wilden weten wie 
hem dat blad leverde, maar hij heeft mijn 
naam niet genoemd. Anders had ik wel 
iets van de politie gehoord.”

“Een paar van die nummers heb ik hier 
nog wel ergens liggen”, vertelt hij. “Nee, 
volgens mij heb ik er nooit voor geschre-
ven. Provo was ook zo Amsterdams als 
wat, het ging alleen maar over de acties 
en plannen in Amsterdam. Ik heb ook 
nooit meevergaderd, deed wel mee met 
grote acties, maar hoorde niet bij de in-
ner circle.”

Ombudsteam
Met de Provo-episode eindigde voor-

lopig ook het politieke activisme van 
Hemmo Blaauw. In 1967 koos hij voor 
een intensieve loopbaan in het speciaal 
onderwijs en verhuisde zelf naar Amster-
dam. Nadien was hij in Groningen onder-
wijzer in de Van Mesdagkliniek, hoofd 
van de woonwagenkampschool De Taze-
laar aan de Peizerweg en directeur van 
de J.C. van Andelschool voor kinderen 
met complexe stoornissen. Steeds bleef 
hij PvdA-lid, hoewel hij vaak stemde op 
de paci� stische PSP. Bij de PvdA is hij nu 
lid van het Ombudsteam, dat mensen die 
vastlopen in de bureaucratie op weg pro-
beert te helpen.

Door Harry Perton

Vertegenwoordiger van Provo
   in het Noorden

Foto: Harry Perton
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Historische Kring Ubbega
De Historische Kring Ubbega (HKU) is 

in 1996 opgericht en heeft op dit mo-
ment 140 leden. De HKU stelt zich tot 
doel de geschiedenis van de voormalige 
gemeente Adorp - het grondgebied van 
de dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsin-
ge - op een toegankelijke manier onder 
de aandacht te brengen bij iedereen die 
zich bij de geschiedenis van dit gebied 
betrokken voelt.

Het landschap van Adorp, Sauwerd 
en Wetsinge is buitengewoon rijk aan 
archeologische vondsten en historische 
feiten. Maar ook van de recente geschie-
denis zijn er tal van feiten, teksten en 
verhalen te vinden in de archieven over 
onze dorpen.

De Kring organiseert twee lezingen 
per jaar, waarbij telkens een historisch 
aspect van onze omgeving aan de orde 
komt. Regelmatig organiseren wij een 
busexcursie buiten onze regio. De HKU 
verzorgt verder van tijd tot tijd een boek-
publicatie en we geven drie keer per jaar 
het fullcolour tijdschrift Diepgang uit.

Aanwezig zijn op de Dag van de Gro-
ninger Geschiedenis vinden wij belang-
rijk. Vooral om onze vereniging aan een 
groter publiek te laten zien, onder meer 
door de verkoop van ons tijdschrift (ook 
oudere nummers). Verder om vertegen- 
woordigers van zusterverenigingen te 
ontmoeten en te leren van elkaars  
werkwijze en presentatie. Ten slotte zijn 
we elk jaar weer benieuwd naar het  
programma van de Dag zelf: tentoon-
stellingen, lezingen en muziek. Het is 
ieder jaar weer een leuke en interessan-
te dag.

Klooster Yesse, 
al jaren in beweging!

Zolang we ons kunnen herinneren heeft 
het Bezoekerscentrum Klooster Yesse een 
plekje op de jaarlijkse Dag van de Gro-
ninger Geschiedenis. Waarom? Op welke 
andere plek ontmoet je zoveel organisa-
ties waar je van kunt leren of die jij iets te 
bieden hebt? Waar kom je zoveel mensen 
tegen die zeggen “Klooster Yesse? Nooit 
van gehoord, wat leuk zo dichtbij!” Tegelijk 
worden contacten aangeknoopt en ideeën 
opgedaan. Kortom, een geweldige dag voor 
elke organisatie die trots is op ons Gronin-
ger erfgoed en alles eromheen.

Stichting Bezoekerscentrum Klooster 
Yesse wil de tot nu toe bekende geschie-
denis van dit voormalig cisterciënzer 
vrouwenklooster in Haren bijeenbrengen, 
bronnen verzamelen en onderzoek facili-
teren. Bodemonderzoek heeft intussen de 
inzichten over het klooster(leven) enorm 
verrijkt. Vergaarde kennis wordt gedeeld  
in lezingen, wandel- en fietstochten en 
publicaties zoals in de serie Esser Minia-
tuurtjes en in de Harener Historische Reeks. 
Sinds enkele jaren worden jeugdactivitei-
ten georganiseerd, ook voor basisscholen.  

Op open middagen 
nemen jeugdgidsen van 
het Groninger Landschap 
hen tevens mee naar 
boven- en ondergrondse 
natuur. En welk kind wil 
er nou niet een klooster 
opgraven! 

Het Streekhistorisch Centrum
De Dag van de Groninger Geschiedenis 

is voor ons, het Streekhistorisch Centrum 
(SHC) in Stadskanaal, één van de hoogte-
punten van het jaar waarop we ons aan de 
wereld buiten de Kanaalstreek kunnen  
presenteren. We doen dan ook al vele edi-
ties mee aan de erfgoedmarkt. Aanvanke-
lijk met een tafeltje in één van de gangen, 
nu al weer jaren in de studiezaal. 

We laten er zien dat de geschiedenis 
van Stadskanaal en omstreken weliswaar 
jonger, maar minstens zo boeiend is als die 
van andere regio’s in Groningen. Oud- 
inwoners halen herinneringen op aan de 
hand van foto’s, en uiteraard brengen we 
er ook museum, ons tijdschrift Veerten en 
andere publicaties onder de aandacht. 
Daarnaast is het elk jaar een weerzien 
van bekenden en speelt het ontmoeten 
van collega’s uit de erfgoedwereld een 
belangrijke rol. En dat alles voorzien van 
een feestelijke omlijsting met muziek, een 
interessant programma aan lezingen en 
niet te vergeten een geweldige verzorging 
van de inwendige mens. Het kost dan ook 
geen enkele moeite vrijwilligers te vinden 
die mee willen om deze dag voor het SHC 
tot een succes te maken. We stemmen 
onze eigen activiteitenplanning erop af!

Tekening Klooster Yesse 
Foto: Annemiek Bos

Boekenmarkt. Foto: Marij Kloosterhof

Sreekhistorisch Centrum Stadskanaal
Foto: Jaap Kok

Wetsingersluis in het Reitdiep
Foto: Jan de Groot

De gelofte van gehoorzaamheid aan je man afleggen 
als je trouwt? Dat was niks voor Aletta Jacobs. 
Ze deed het toch maar, om praktische redenen. 
Maar niet zonder er fel tegen te protesteren.
Gekozen worden voor de Amsterdamse gemeen-
teraad? Dat wilde ze wél. Maar dát ging niet door. 
Dat vrouwen niet gekozen mochten worden, stond 
nergens in de wet, dus diende ze een aanvraag in. 
Pas daarna kwam het verbod met zoveel woorden in 
de wet te staan. Joods, Gronings en opstandig:  
Aletta Jacobs is er hét boegbeeld van. 
Foto: M. Büttinghausen, Groninger Archieven 

Erfgoedmarkt en boekenmarkt

Joodse erfgoedorganisaties
Het thema Opstand is voor Joodse erf-

goedinstellingen in de provincie Groningen 
geen gemakkelijk thema. Joden hebben 
zich hier als bevolkingsgroep in de afgelo-
pen vier eeuwen eigenlijk nooit opstandig, 
maar eerder loyaal opgesteld tegenover 
de Nederlandse autoriteiten. Ook tijdens 
de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945 
kwam het niet tot een opstand.

Wel kwamen Joden als individuen of 
als leden van niet-Joodse organisaties in 
opstand. Denk aan Joodse leden van linkse 
partijen en vakbonden en aan strijdsters 
voor vrouwenrechten. Namen als Aletta 
Jacobs, Betsie Bakker-Nort, Roosje Vos, 
Benjamin ‘Poere’ Broekema en Nathan de 
Vries komen dan naar voren. 

De Vereniging van Vrienden der Synago-
ge Bourtange, Stichting Een Joodse Erfenis 
Winsum en Stichting Folkingestraat Syna-
goge Groningen, Joodse erfgoedorganisa-
ties in de provincie Groningen, presenteren 
zich gezamenlijk, maar ieder met een eigen 
vorm en inhoud op de Dag van de Groninger 
Geschiedenis.

Vertegenwoordiger van Provo
   in het Noorden

Erfgoedmarkt
Foto: Streekhistorisch Centrum 
Stadskanaal

De erfgoedmarkt is het hart van de Dag van de Groninger Geschiedenis. 

Daar is de Dag ooit mee begonnen, 32 jaar geleden. Bij musea, historische 

verenigingen, uitgevers, taalorganisaties, onderzoeksgroepen, theater-

gezelschappen en vele andere organisaties was er behoefte om elkaar 

te ontmoeten en informatie en ervaringen uit te wisselen. Maar ook 

om zich te presenteren voor publiek. In de loop der jaren hebben zo’n 

zestig organisaties acte de présence gegeven. Wij hebben een viertal 

van hen gevraagd om een bijdrage aan deze pagina te leveren. 

Op 13 oktober zal niet alleen de erfgoedmarkt weer goed bezet zijn, 

maar ook de boekenmarkt over de geschiedenis van Groningen. De boekenmarkt is 

een uitstekende gelegenheid voor alle Groninger boekverkopers om hun nieuwe en 

antiquarische boeken aan een groot publiek te presenteren en te verkopen.  
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Ontdek zelf 
uw geschiedenis 

bij de Groninger Archieven

De Dag van de Groninger Geschiedenis wordt 
georganiseerd door de Groninger Archieven, 
Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), 
Historische vereniging Stad en Lande, 
Groninger Museum, de Verhalen van Groningen, 
Noordelijk Scheepvaartmuseum en 
Groninger Forum.

“Het is geen toogdag voor 
regionale sentimenten”

Douwe van der Bijl werd geboren 
in 1953 in het Friese Workum. Hij 
werd een Fries in Groningen toen 

hij in 1972 een studie begon aan de Biblio-
theek en Documentatie Academie. Na de 
opleiding, die trouwens al lang geleden 
is opgeheven, ging Douwe werken op de 
catalogusafdeling van de Openbare Bi-
bliotheek in de stad. Dat betekende in de 
praktijk voornamelijk het maken van titel-
beschrijvingen van nieuwe boeken en tijd-
schriften. Vroeger deed elke bibliotheek 
dat nog afzonderlijk, tegenwoordig wor-
den de beschrijvingen aangeleverd vanuit 
één centrale organisatie. Digitalisering en 
bezuinigingen hebben het bibliotheekwe-
zen in de loop der jaren sterk veranderd. 
Douwe is al die jaren in de OB Groningen 
gebleven. Sinds kort is de OB onderdeel 
van het Groninger Forum en in 2019 gaat 
de bibliotheek verhuizen naar het nieuwe 
Forumgebouw aan de Grote Markt. 

Douwe heeft, ondanks alle verande-
ringen, nog steeds een prachtige functie, 
vindt hij. Een belangrijk onderdeel is zijn 
verantwoordelijkheid voor de collectie 
Groningana, boeken over Groningen en 
in het Gronings. Er zijn drie grote Gronin-
gana-collecties in Groningen: die van de 
Groninger Forum Bibliotheek en de verza-
melingen van de Universiteitsbibliotheek 
en de Groninger Archieven. Waarbij moet 
worden opgemerkt dat de Groninger Ar-
chieven geen poëzie en literatuur in het 
Gronings verzamelen. 

Douwe noemt zich een lie� ebber van ge-
schiedenis. Het heeft hem altijd geïnteres-
seerd. Regionale geschiedenis in de eerste 
plaats, maar zijn interesse is veel breder. 
Zo is hij onder andere lid van de Western 
Front Association Nederland, een grote or-
ganisatie die de herinnering aan de Eerste 
Wereldoorlog levend houdt.

Uit hoofde van zijn functie is Douwe 
gevraagd om deel te nemen aan de voor-
bereidingscommissie van de Dag van de 
Groninger Geschiedenis. Hij vindt het 
noodzakelijk dat het Groninger Forum bij 
de Dag betrokken is. De laatste jaren is er 
veel aandacht voor regionale geschiedenis. 
Mensen raken steeds meer geïnteresseerd 
in de geschiedenis van de eigen omgeving. 
Juist de Groninger Forum Bibliotheek kan 
belangstellenden daar het beste over in-
formeren, omdat de bibliotheek de enige 
volledig uitleenbare collectie Groningana 
heeft. In de toekomst zal het inhoudelijk 
programma van het Forum ook regelma-
tig met geschiedenis te maken krijgen. Elk 
onderwerp heeft nu eenmaal een histori-
sche basis.

Douwe vindt de Dag van de Groninger 
Geschiedenis elk jaar weer een hoogte-
punt. Het is hét jaarlijks ontmoetingsmo-
ment voor de erfgoedsector, voor iedereen 
in en buiten de provincie die geïnteres-
seerd is in de geschiedenis van Groningen.

Hier most wezen!
cgtc.nl

Hét loket voor Groninger taal, 
cultuur en immaterieel erfgoed.

Welke stadjer kent hem niet? Met hoed op tussen de schappen van boekhandel 
Godert Walter speurend naar nieuwe aanwinsten voor de Groninger Forum 
Bibliotheek of met een goede sigaar aan in gesprek met één van zijn vele kennissen 
op de Grote Markt. Douwe van der Bijl: bibliothecaris bij de Groninger Forum 
Bibliotheek, belast met collectievorming, de afdeling Groningana en publieksdiensten.

ZATERDAG

13 OKTOBER

2018
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Historische vereniging Stad en Lande: voor iedereen met interesse voor 
de geschiedenis van stad en provincie Groningen.

Als u tijdens de Dag lid wordt van Vereniging Stad en Lande ontvangt u:

• het tijdschrift Stad & Lande 2018, nrs 1,2 en 3
• het Historisch Jaarboek Groningen 2018
• een oud Historisch Jaarboek Groningen naar keuze
• een deel uit de Groninger Historische Reeks naar keuze

Kom naar onze stand of de erfgoedmarkt!

Speciale aanbieding voor bezoekers van de Dag van de Groninger Geschiedenis

WORD GRONINGER
…IN EEN DAG
MET FIEKE GOSSELAAR
ZATERDAG 2 MAART 2019 | GRONINGERFORUM.NL/CURSUSSEN

Door Eddy de Jonge
Foto: Marij Kloosterhof

Het voorbereiden van de Dag is bijzonder 
meent Douwe. De voorbereidingscommis-
sie begint eind oktober (twee weken na de 
Dag) al na te denken over de volgende Dag. 
De commissie is groot, staat altijd bol van 
ideeën en meerdere organisaties werken 
er in samen. Elk jaar ontstaat steevast een 
goed en gevarieerd programma. Hij spreekt 
vol lof over de organisaties die de Dag al 
jaren mogelijk maken. De Dag is dan wel 
een goed georganiseerd evenement maar 
volgens Douwe ook kwetsbaar, omdat het 
� nancieel en facilitair volledig drijft op de 
Groninger Archieven en het Centrum Gro-
ninger Taal & Cultuur (voorheen: Huis van 
de Groninger Cultuur). Mocht één van deze 
organisaties geheel of gedeeltelijk a� aken 
dan vreest hij dat de Dag veel gaat verliezen 
aan kracht en uitstraling. Het is belangrijk 
om de Dag op dit niveau te handhaven. De 
publieke belangstelling is al jaren overwel-
digend. Dat bewijst dat er behoefte is aan 
een dergelijke grootschalige manifestatie 
die zijn gelijke in het hele land niet kent. 

Het publiek komt, omdat het waarde 
hecht aan wat er vroeger gebeurde in de 
eigen regio en woonplaats, meent Douwe. 
Het heeft ook te maken met identiteit, men 
voelt zich verbonden met de eigen regio. 
Maar, zegt hij, het is vooral geen toogdag 
voor regionale sentimenten. We moeten 
chauvinisme uit de weg gaan. Groningen 
is geen geïsoleerde provincie, maar onder-
deel van een groter geheel. Ik ben een Fries, 
zegt hij, maar ik heb nooit de grapjes over 
Groningers en Friezen begrepen. Typering 
is een raar verschijnsel en in dit geval na-
tuurlijk onzin: op de taal na is er geen ver-
schil tussen Groningers en Friezen. 

Op de Dag van de Groninger Geschiede-
nis is naast inhoud gekozen voor gezellig-
heid en vermaak: muziek, toneel en poëzie. 
Op een speelse manier worden historische 
onderwerpen gepresenteerd waarbij de in-
houd altijd centraal staat. Op de Dag doe 
je steeds nieuwe ideeën op en kom je alle 
oude bekenden weer tegen. 

De uitdaging is om er voor te zorgen dat 
het over 10 jaar nog steeds een groot suc-
ces is. Er moet steeds vernieuwing komen 
en de Dag moet ook meegaan met de tijd. 
Dat betekent nu al zoeken naar nieuwe 
doelgroepen en veel meer jongeren inte-
resseren voor het programma. Ook zouden 
meer erfgoedorganisaties actief betrok-
ken moeten worden bij de Dag. De Dag is 
niet alleen bedoeld voor het publiek, maar 
juist ook voor het erfgoedveld. Het is het 
jaarlijkse speelveld van musea, historische 
verenigingen, archieven enzovoort en het 
is daarom ook een belangrijk onderdeel 
van hun publiciteit en marketing.

Douwe is van mening dat de Dag zoals 
die nu is op hoofdlijnen zo moet blijven. In 
deze tijd is er snel de neiging om te ‘festiva-
liseren’. Wat betreft de Dag zou dat kunnen 
betekenen dat het naar meer dagen wordt 
uitgebreid op verschillende locaties. Maar 
festivalisering is een hype en op den duur 
wil je weer terug naar de basis en die is wat 
de Dag betreft al bijzonder uitgebreid.

Maakt het DNA van Groningen 
zichtbaar en beleefbaar!
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In het Groninger Museum vind je de Groninger 
geschiedenis van archeologie tot hedendaagse kunst

PARTNERS
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Albert Hahn, een van Nederlands bekend-
ste spotprenttekenaars, werd in 1877 
geboren in Groningen en overleed in 1918 
in Amsterdam. H�  was socialist en anti-
militaristisch. H�  streed tegen onder-
drukking en onrecht met de politieke prent 
als wapen. Enkele van z� n prenten, zoals 
die van de spoorwegstakingen van 1903, 
worden nog steeds gebruikt in het 
geschiedenisonderw� s.  

Tot en met 25 november is in het 
Stripmuseum de tentoonstelling 
Albert Hahn – de macht van de pen 
te zien. Daarb�  staan de politieke 
prenten van Albert Hahn centraal. 

Zelf striptekenen? 
Zie pagina 19.

De Smaak van het Noorden rebelleert al 
jaren tegen grauwe groentes en liefde-
loze lappen vlees. W�  koken met pro-
ducten die met aandacht z� n gekweekt, 
en die b�  voorkeur uit de streek komen. 
Dit jaar verzorgen we weer met liefde de 
catering t� dens de Dag van de Groninger 
Geschiedenis. Kom langs en proef onze 
stoere bammen, onze warme lunch-
gerechten en de heerl� ke zoetern� en 
b�  de ko�  e.

Op zoek naar een opstandig recept, 
waar gasten hun vingers b�  a� ikken? 
Maak dan eens een dwarse, Groningse 
paella.

 
Groningse paella

Dit is typisch een gerecht waarb�  je 
wat bewuster kan sturen op minder 
vlees, simpelweg omdat je er ook 
allerlei groenten en liefst ook vis en 
schaal- en schelpdieren in doet.

Voor 4 personen
Start met 300 gr. risottor� st, 

1 gesnipperde ui en een beetje knolook. 
Bak alles op laag vuur aan in een w� de 
pan met dikke bodem of grote wok tot 
het geheel glazig is. Voeg dan vocht (vis-/
kippenbouillon en/of w� n) toe, 3 keer 
het volume van de r� st. Voeg daarna 
300 gr. gesneden groente toe (b� voor-
beeld doperwtjes, wortel, paprika) en 
200 gr. vis (b� voorbeeld zeebaars en 
mosselen). Sudder 20 minuten. Roer dit 
geheel af en toe.

Bak apart in een koekenpannetje 
gesneden reepjes (vegetarische) kipstuk-
jes op hoog vuur een beetje knapperig. 

Breng de gare r� stschotel op smaak 
met peper, zout en wat verse peterselie 
of wat heerl� ke zilte zeekraal van het 
Groninger Wad.

Om het echt af te maken, doe je ook 
wat gekookte naakte haver uit Sellingen 
door de risottor� st en een scheut rakia 
van Alambik uit Midwolda of een scheut 
Pernod. Eet smakel� k!

Het thema van de 
Maand van de 
Geschiedenis is dit 

jaar dus Opstand. Voor 
mij als fotoman van de 
Groninger Archieven is dan 
de vraag wat ik hier in vre-
desnaam mee kan. De enige 
opstand in Nederland die 
uiteindelijk ook zo werd genoemd is voorheen de 
Tachtigjarige Oorlog. Deze begon in Groningen, de 
Slag bij Heiligerlee. De veldslag op de hoogte daar 
resulteert op www.beeldbankgroningen.nl in meer dan 
honderd prenten, niet alleen van het krijgsgeweld, 
maar ook vele ontwerpen voor een monument ter 
plekke. De talrijke ansichtkaarten van het beeld van 
de snevende graaf Adolf zijn natuurlijk meer eigen-
aardig dan aansprekend. En de foto’s van herdenkin-
gen door hoogwaardigheidsbekleders tonen vanzelf-
sprekend alleen eerbiedwaardigheid. 

Maar wat heb ik ook te zoeken in de zestiende en 
negentiende/begin twintigste eeuw? In de loop van 
de vorige eeuw is hopelijk het nodige fotomateriaal 
van opstand, oproer, verzet of wat dies meer zij in 
Groningen te vinden. Het eerste dat dan bij mij op-
komt zijn stakingen. Hierbij zijn meestal wel opstan-
dige types aanwezig, hoewel daar ook vaak de gezel-
ligheid lijkt te overheersen. Behalve als Fré Meis de 
menigte toespreekt; dan begint er wel iets te gloeien 
in de hoofden van de fabrieksarbeiders. Maar samen 
optrekken naar het huis van de fabrieksdirecteur? 
Woar woont dij kerel aigenlieks? Demonstraties in de 
jaren 60-70 dan. Veelal de kop van de optocht met een 
groot spandoek en diagonaal daarachter de nog net 
niet in het gelid lopende demonstranten. Mogelijk 
waren de persfotografen te lui om zich te mengen 
onder de mensen en iets van emotie op de gezichten 
vast te leggen. Waarschijnlijker is dat het er gewoon 
gezapig aan toe ging. Goede bedoelingen te over, maar 
woede, razernij, een steen door de ruit (van wie eigen-
lijk?) ho maar! 

Toch nog maar ‘s opstand als zoekterm op de Beeld-
bank Groningen proberen. Er verschijnen voorname-
lijk bouwkundige tekeningen en kaarten, waarop 
torens, kerken en andere gebouwen in opstand zijn 
weergegeven, recht overeind dus. Re� ecterend op deze 
technische term kom je als Stadjer al snel uit bij veruit 
het hoogste in opstand: d’olle grieze. Aan het Cascade-
plein beklim ik in gedachten de eeuwenoude blokken-
toren, die zich ondanks 
zijn hoogte makkelijk 
laat negeren, en kijk rond 
vanaf de derde trans: 
alle opstand weg! Een 
blik op hoogte plat nu 
eenmaal af, koekoe! Nog 
steeds achter mijn bureau 
besluipt mij een lichte 
hopeloosheid. Tijd voor 
wat kleur! Ik scrol door 
de nog niet gepubliceerde 
dia’s van het gemeente-
lijke Bureau Voorlichting 
met in het achterhoofd 
een gebalde vuist, op z’n 
minst enige opwinding 
op de Grote Markt of waar
dan ook. Ik blijf hangen 
aan de zwangere, het 
meisje en de dronkaard, 
wachtend op de bus en 
het einde van de roes. 
Pal aan de voet van wat wie weet nog eeuwen 
de opstandigheid in optima forma zal zijn. 

Wie wat vindt heeft tenslotte slecht gezocht. 
(naar Rutger Kopland)

Michael Hermse
Collectiebeheerder Nieuwe Media, Beeld 
en Geluid b�  de Groninger Archieven

De zwangere, het meisje en de dronkaard.
Foto: Bureau Voorlichting gemeente Groningen/Peter Beukema,
Groninger Archieven

Cartoons
Albert Hahn
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Ik vind en de stilte

Nederlanders hebben het hoogste geluksquotiënt, 
iedereen heeft hetzelfde gebit en een fl atscreentelevisie.
Onze bruggen zijn in opperbeste staat, in heel Europa 
komt niemand zo veilig aan de overkant als wij.

Ik mag een mening hebben en dat zeg ik ook,
sluit elk argument af met een uitgestoken onderlip.
Dat is gewoon mijn mening, slechts vijf woorden
telt ’s werelds meest effi ciënte disclaimer.

Via stralende schermen stroomt de wereld 
naar binnen, op televisie zie ik ’s avonds 
een specialist die met drift praat over politiek, 
een zanger zingt, reclamebreak, we twitteren #opstand.

Dan ineens, iemand vraagt: hoe bedoel je dat?
Dat ik daarna snap dat niemand ooit zomaar 
iets vindt - zomaar iets doet - dat achter
elke uitspraak een volledige geschiedenis schuilt.

Snappen dat gewoon mijn mening niet afdoende is,
maar dat een mening kan worden uitgesteld, opgeschort,
dat woede vaak kan worden opgelost door een gesprek.
Je komt in opstand door een vraag te stellen.

Lilian Zielstra
Stadsdichter Groningen


