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Zo vind je
geld voor
jouw project!
Cultuurplatform 				
op z’n Westerkwartiers
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Ontwerp en vormgeving:
Graphique du Nord (Henk Hokse)

Van de Redactie
Je hebt nu de tweede editie in handen van KultuurBlad, hét
onregelmatig verschijnend magazine voor iedereen in Groningen die in kunst en cultuur geïnteresseerd en/of daarbij
betrokken is. Ook in dit nummer doen we weer verslag van
wat Groninger makers en ‘mogelijkmakers’ beweegt en waar
ze mee bezig zijn. We nemen onder andere een kijkje bij twee
dansende broers uit de Groninger wijk Selwerd, spreken met
de popmuzikanten van Steernvanger, ontdekken meer over
schilderen in Westerwolde en praten met dichter Gerard Rozeboom uit Hoogezand. De kerken van Stichting Oude Groninger Kerken zijn letterlijk het toneel van mooie presentaties
en ook galerie De Smederij in Sappemeer geeft amateurkunstenaars de ruimte. En dan is er nog meer… de mensen van
het VSB Fonds vertellen over hun subsidiebeleid, we laten het
Gronings Vuur branden, zien de mensen van WAARK aan het
werk en we praten over cultuur in het Westerkwartier met Cultuurplatform PLACK. Deze en andere onderwerpen bieden je
vijftig pagina’s lees- en kijkplezier.
En zo neemt KultuurBlad je mee op ontdekkingsreis door de
bonte en gepassioneerde wereld van cultureel Groningen.
KultuurBlad verbindt actieve en betrokken Groningers, inspireert en maakt de rijkdom en kracht van cultuur zichtbaar.

Druk: Scholma Print & Media
Contact:
advies@bijvrijdag.nl
of (050) 305 14 70
KultuurBlad
is een uitgave
van VRIJDAG,
het huis van de
amateurkunst voor
Groningen.
Advertenties
informatie 06-51331031
henk@hokse.nl
Paginaformaat is 220 x 280 mm.
Rondom aflopende advertenties
aanleveren op 223 x 286 mm.
Formaat binnen zetspiegel:
195 x 257 mm of 195 x 125 mm
voor halve pagina.

POPgroningen

VRIJDAG Advies

is ons onderdeel dat zich sterk maakt voor een dynamisch popklimaat in Groningen met daarbij speciale aandacht voor talentontwikkeling en presentaties. Kijk op popgroningen.nl voor alle info over
wat zij doen!

Adverteren in KultuurBlad

We bieden een beperkte mogelijkheid om te adverteren in KultuurBlad. Heb je bij ons magazine
passende diensten of producten die je graag bij
onze lezers onder de aandacht wilt brengen? Kijk
dan in het colofon naar de advertentietarieven en
neem contact met ons op!

Kosten advertentie binnenwerk
€ 450,- voor hele pagina en
€ 225,- voor een halve. Adverteren
op de coverpagina’s € 600,Pdf opsturen naar henk@hokse.nl
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verbindt amateurs, professionals
en instellingen die zich in Groningen bezighouden met het
maken, beleven en delen van
kunst en cultuur. Wat betekent
dit concreet? In de eerste plaats
kun je als (amateur)kunstenaar,
gezelschap of vereniging bij ons
terecht met alle vragen over je
plannen en ideeën voor grote
of kleine projecten, over subsidiemogelijkheden en over mogelijke
samenwerkingspartners. Zoek je
schilderles, een nieuwe dirigent,
een lichtontwerper, een podium,
expositieplek of…? Bedenk het
maar; wij denken met je mee en
samen zoeken we een antwoord
of oplossing. Maak kennis met
ons team en kijk voor al onze
diensten op bijvrijdag.nl/advies
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10 kerken - 10 verhalen

Levensverhalen van mensen die in en om de kerk
begraven liggen op het toneel brengen. Wat een
geweldige manier om de verjaardag van de Stichting Oude Groninger Kerken te vieren.

Op z’n Westerkwartiers

De wording van cultuurplatform PLACK.
En dit betekent het voor de lokale kunsten cultuurmakers.

Yin en Yang

Twee dansende broers uit de Groningse
wijk Selwerd performen overal. Via de cultuurcoach doen ze dat ook voor de mensen
uit hun buurt.

30

Twee portretten

Maker van middeleeuws wapentuig Klaas Kloosterhuis en dichter
Gerard Rozeboom.

18
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Op cursus bij Monique

Amateurschilders in Westerwolde zijn
levenslang op cursus bij Monique Blaak.
Zo leuk vinden ze het.

Je eigen expositie

34

Bij galerie De Smederij in Sappemeer hangt
alleen werk van amateurkunstenaars. ‘Het is
de waardering voor je werk en voor jezelf ’.

20

Steernvanger staat dit jaar op
Grunn Sonic. Met dank aan de
Skills & Knowledge sessions van
POPgroningen.

Zoek het geld

Subsidie helpt om van je project echt iets bijzonders te maken. Het VSBfonds houdt ieder
kwartaal spreekuur bij VRIJDAG Advies. Klaasje
Pen van De Schildgroep ging praten en dat leidde
tot een spraakmakende voorstelling.

Grunn Sonic

36
Gronings Vuur
In iedere gemeente een eigen cultureel
programma. Bedacht en gemaakt door de
lokale amateurs en profs. Dát zorgt voor
verbinding.

42

Spraakmakend Gronings

amateur toneel sinds 1973

47

VRIJDAG Advies

achter de schermen

Dit maakt Waark bijzonder.
VRIJDAG Advies kan veel doen
voor verenigingen en individuen
die een cultureel evenement willen organiseren. Maak kennis met
Geert en Paula.
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Een theatervoorstelling
geïnspireerd op het levensverhaal van mensen die in en om
de kerk begraven liggen.
En die voorstelling uitvoeren
met het hele dorp. Dit prachtidee
werd ontwikkeld door Stichting
Pandeon; de jubilerende Stichting Oude Groninger Kerken werd
eigenlijk de vanzelfsprekende
partner in het project.

10 kerken – 10 verhalen

wat was dit een geweldige
manier om je vijftigjarig
bestaan te vieren én om het
concept van de kerk als podium
onder de aandacht te brengen.
De samenwerking leidde tot 10
unieke voorstellingen in 10
historische kerken in 10 dorpen.
Onder de naam: Veur Aaltied.
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De kerk als podium
Agmar van Rijn,
beleidsmedewerker Stichting Oude
Groninger Kerken:
De kerk als podium, roepen we vaak. De akoestiek is uniek
en je hebt zoveel mogelijkheden om concert- of theateropstellingen te maken of om een expositie in te richten.
Maar hoe kunnen wij als beheerder van die mooie Groninger kerken dat nou goed in de schijnwerpers zetten?
Zo hebben we een kaart gemaakt met daarop onze kerken
en welke mogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld het aantal
zitplaatsen, is er een piano aanwezig, wat voor orgel is er,
kan je er koffie en theezetten… dat soort dingen.
Onze stichting is er voor het behoud van de kerken. Dat
kunnen wij doen dankzij publieke middelen, subsidie dus,
maar ook dankzij giften en legaten. Dan is het belangrijk dat er draagvlak is voor activiteiten in de kerkjes. Als
beleidsmedewerker wil ik weten: wat doet een project als
Veur Aaltied nou voor ons draagvlak? Dan zie ik dat die
voorstellingen stampvol zitten en op verschillende plekken stijf uitverkocht zijn. Geweldig! Normaliter denken
mensen misschien: een kerk, wat moet ik daar? Nu zien ze
‘die kerk is van en voor mij, ik kan hier ook iets gaan doen’.
Kerken zijn in de geschiedenis altijd van belang geweest
voor de sociale samenhang in gemeenschappen. Met de
kerk als podium geef je een andere invulling aan die functie. Veur Aaltied kreeg daarom subsidie van de provincie
Groningen uit het budget Leefbaarheid. Mooi dat je geld
krijgt, want er zijn professionals betrokken die moeten
worden betaald en de vrijwilligers willen ook een kopje
koffie kunnen drinken. Maar de subsidie zie ik vooral als
erkenning dat dit soort projecten iets teweegbrengt in een
dorp. Leuk dat Stichting Pandeon met dit idee kwam. Het
is een supersamenwerking met hen, met VRIJDAG Advies,
met de dorpen, met de theatermakers... Samen laten we
zien dat we in Groninger kerkjes prachtig theater kunnen
maken.
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De aftrap
Ben Smit,
artistiek leider:
In Thesinge hielden we de eerste informatiebijeenkomst
met de tien dorpen die uitgenodigd waren voor Veur Aaltied. En ik werd de regisseur van de voorstelling daar in
Thesinge. Om ideeën te krijgen voor het stuk sprak ik met
mensen uit het dorp die bij de kerk betrokken zijn. Wat
is de geschiedenis van de kerk, wie liggen er, aan welke
graven zit een verhaal vast en zo kwam ik op het spoor van
Coppen de Mepsche. De familie De Mepsche heeft een
slechte naam in Groningen. In het Westerkwartier was er
ooit een Rudolf de Mepsche die mannen achterna zat omdat hij ze verdacht van sodomie. Door zijn toedoen zijn
daar destijds twintig mannen opgehangen. Een voorvader
van hem woonde op een boerderij in Thesinge, ook zo’n
rare man. Hij had de neiging om zijn personeel op stal te
zetten tussen de koeien en als je op bezoek kwam kon je
dat ook overkomen. Bij zijn begrafenis hebben ze hem als
wraak voor de kerk gelegd zodat iedereen over hem heen
kon lopen. Zijn grafsteen zit nog in de kerk. Toen ik dat
verhaal hoorde dacht ik: daar moet ik iets mee.
Er deden mensen van de theatergroep mee, maar ook
mensen mee die nog nooit gespeeld hadden. Het dorp
heeft een koor dat prachtig vierstemmig zingt en ik haalde er nog een professionele zangeres bij. Het orgel gebruikten we soms als begeleiding van de zang en soms
gaf het commentaar op wat er gebeurde. Dan vroeg ik
de organist ‘kun je iets romantisch doen’, of ‘kun je de
overgang maken naar een onheilspellende scene’. Kaartjes knippen, sjouwen, koffiezetten, dat gebeurde allemaal
door de mensen uit het dorp. Dat was in Thesinge zó
geregeld. Twee mensen van de commissie van de kerk
brachten briefjes rond: dit gebeurt er, wie heeft zin om
mee te doen.
Tijdens het vertellen over het project werd ik steeds benaderd door commissies van andere dorpen: mogen wij
ook meedoen? Of als er een tweede versie komt, mogen
wij dán meedoen? Veur Aaltied spreekt tot de verbeelding.
Het heeft echt wat losgemaakt.

De spelers
Nynke Willems
speelde het meisje/de
geest in Het meisje in de
schone jurk in Nuis
Ik had geen ervaring met toneelspelen, maar
acteren leek me altijd heel erg leuk. Toen ik op
Facebook een oproep voorbij zag komen voor
spelers voor Veur Aaltied, dacht ik: ik ga het
proberen. Ik mocht auditie doen en kreeg de
rol van het meisje dat als geest op het kerkhof
ronddoolt. Wat ik mooi vond aan mijn rol? Dat
het een vrolijk meisje is dat nooit opgeeft.

Kaartjes knippen,
sjouwen, koffie
zetten…
Andries van der Meulen,
speelde de kruidendokter
in Tegen de tijd in
Thesinge

Tijdens de repetities vond ik één scène extreem moeilijk om te spelen. Ik moest heel
vrolijk zijn, maar ik wilde het te graag. Daardoor ging het niet, het was té geacteerd. Ik was
er zó klaar mee, en toen ging het ineens goed.
Van Philippien Bos, de regisseur, heb ik heel
veel geleerd. Bijvoorbeeld dat je niet te veel
emotie moet spelen; ik was soms te druk.

Laat de jeugd die voorstelling maar doen, zeiden mijn vrouw en ik na de informatieavond
tegen elkaar. We zijn respectievelijk veertig en
vijfentwintig jaar bij het toneel; het is ook wel
een keer mooi geweest. Maar we hebben ons
tóch over laten halen om mee te doen, en daar
hebben we geen spijt van gehad. Dit was het
mooiste toneelstuk waar we ooit in gespeeld
hebben. Het verhaal zat heel goed in elkaar en
speelde zich over meerdere eeuwen af. Het publiek kreeg vooraf een uitleg zodat ze het goed
konden volgen. Het zag er allemaal prachtig
uit. Op de pilaren werden versierselen uit getijdenboeken geprojecteerd, maar dan zó alsof
ze naar boven groeiden.

De reacties die ik kreeg na de voorstelling, waren heel erg leuk. ‘Ik wist niet dat je zo goed
kon acteren’, zeiden mensen. En: ‘Heel knap
hoe je dat doet, met je stem.’ Dat was grappig,
want mijn stem klinkt altijd hees omdat ik een
verlamde stemband heb. Mijn ‘spooky’ stem
paste heel goed bij mijn rol!

Het klikte enorm tussen de cast en regisseur
Ben Smit. ‘Wat regisseer je nog meer’, vroegen
we hem. Dat was De mannen van boven in Visvliet. Ik heb toen een oude bus met chauffeur
geregeld bij het Nationaal Bus Museum in
Hoogezand waar ik als vrijwilliger werk. Daarmee zijn we met 35 man naar Visvliet gereden.
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De professionals

Iris van Dijk
productieleider in Thesinge,
Sappemeer, Visvliet en Nuis
Per dorp hebben we gekeken: wie wil er meedoen?
Wie wil spelen? Wie wil achter de schermen helpen?
Dat moesten we steeds opnieuw uitvinden. Het was
een beetje zoeken in het begin; je moet mensen leren kennen voordat puzzelstukjes op hun plek vallen.
Nuis, Visvliet en Thesinge kennen een rijke toneeltraditie, in Sappemeer bleek het wat lastiger om spelers
te vinden. Daar hebben we wel een paar maanden
over gedaan. Via de docent van een lokale muziekschool vonden we een mandoline-orkest, bestaande
uit tachtigplussers. Die hebben een nummer gespeeld
in de voorstelling, daar waren we blij verrast mee.
Ik werk vaak met amateurs, dat vind ik leuker dan
werken met professionals. Amateurs spelen met zoveel plezier, er hangt een heel andere sfeer. Mensen
die nog nooit op het toneel hebben gestaan, probeer
je een stapje verder te brengen. Dat is geweldig. In
alle dorpen zijn de voorstellingen ontzettend goed
gelukt en hebben mensen het hartstikke goed gedaan. Van mij mag er een tweede editie komen van
Veur Aaltied!

Amateurs
spelen met
zoveel
plezier!
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Eeuwe Zijlstra
organist en muzikale
supervisie
Ineke Kuiper
productieleider in Usquert,
Kloosterburen, Noordbroek,
Krewerd, Woltersum en
Loppersum
Ik vond het echt ontzettend leuk en leerzaam om te
doen, al moest ik aanvankelijk mijn draai een beetje vinden. Dat had te maken met het aantal dorpen
waarvoor ik de productie deed. Daardoor kon ik nergens voor de volle honderd procent in duiken. Maar
naarmate het project vorderde, kwam ik er beter in.

Ik heb me dienstbaar opgesteld richting de dorpen,
gevraagd wat mensen verwachtten en wat ze wilden.
Het idee was dat een dorp de voorstelling grotendeels
zou dragen en dat ik de algemene aansturing zou
doen wat betreft productionele zaken. Maar dat ging
niet overal zo. Daardoor was ik op de achtergrond
vaak van alles aan het regelen, aansturen en dubbelchecken. ‘Maak je niet zo druk Ineke, het komt wel
goed’, hoorde ik steeds. Maar dat wilde ik natuurlijk
wel zéker weten.
Wat me het meest is bijgebleven? Naast de volle kerken en de mooie reacties van het publiek, toch wel de
waardering van de dorpen. Bloemen, kaartjes, mailtjes, telefoontjes, mensen die me even apart namen
om me te bedanken; dat voelde heel warm en fijn.

Zo’n drie jaar geleden heb ik samen met artistiek leider Ben Smit de kerken uitgezocht voor Veur Aaltied. Ik ontdekte schitterende orgels die nauwelijks
meer gebruikt worden. In Visvliet staat een orgel
met prachtige klankkleuren uit 1869 van de Groninger orgelbouwer Petrus van Oeckelen. Het orgel in
Loppersum is net gerestaureerd, dat is echt práchtig
geworden. Daar hebben we bij de voorstellingen natuurlijk optimaal gebruik van gemaakt.
Ik heb voor vijf voorstellingen de muziek gecomponeerd, de overige zijn ingevuld door Ab Gramsbergen, Peter Westerbrink en Leonore Lub. Als com-

ponist heb ik de teksten ‘verklankt’; zachte muziek
ter ondersteuning van gesproken tekst, herkenbare
deuntjes die bij bepaalde personages horen. Een orgel is echt een effectinstrument, heel geschikt voor
theater. Ellende, dreiging, chaos en wind; al die geluiden kun je heel goed uit een orgel halen.
We hebben ook werken van bestaande componisten
laten horen, zoals Fauré en Duruflé. In Kloosterburen heb ik zangeres Anneloes Volmer begeleid én
The Beatles gespeeld. Niet alle orgels lenen zich
voor alle soorten muziek, dat vind ik ook het fascinerende aan deze instrumenten. Je moet het doen met
de mogelijkheden en de beperkingen.

Ik ontdekte
schitterende
orgels

Paula Mulder
van VRIJDAG Advies ondersteunt de
plaatselijke commissies van de Stichting
Oude Groninger Kerken
“De Stichting Oude Groninger Kerken wil graag dat
de kerken vaker als podium worden gebruikt. Bij VRIJDAG Advies zoeken we podia en expositiemogelijkheden voor onze achterban. In overleg met de stichting
voer ik gesprekken met de plaatselijke commissies die
de kerkjes beheren. ‘Wat zouden jullie willen, wat kan
ik voor jullie doen’, vraag ik. De ene kerk heeft een
vol jaarprogramma, daar is misschien alleen een vermelding van activiteiten in onze KultuurAgenda voldoende. De andere weet niet hoe je een expositie of
zondagmiddagconcert organiseert, maar wil dat wel
graag. Bij VRIJDAG hebben
we daar veel ervaring mee en
we hebben een enorm netwerk, dus ik adviseer: je kunt
dit doen, je kunt die vragen,
je kunt het zus of zo aanpakDe eerste voorstelling was
ken, denk hieraan en daaraan.
op 12 april in Usquert,
Wat daar uitrolt is natuurlijk
de laatste op 26 oktober
niet alleen interessant voor
in Loppersum.
kerkjes maar ook voor een
www.veuraaltied.nl
dorpshuis of een andere locatie.”
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Yin en Yang

		

Sunny Selwerd, een
wijkvernieuwingsproject in de
gemeente Groningen, wilde een
Wijkdiner voor de bewoners. Met een
spetterende opening.
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Cultuurcoach Lucas Winkel
van VRIJDAG Advies bracht de
organisatoren in contact met twee
jonge dansers uit de wijk. Andrew werd
ziek, dus was het Ryan solo die met zijn
act het diner feestelijk opende.
11

Wie is Lucas Winkel
Lucas is de cultuurcoach van VRIJDAG Advies in de Groningse wijkvernieuwingswijken Selwerd en Lewenborg. Zijn doel is het vergroten van
de leefbaarheid in de wijk door de inzet van (amateur)kunst en - cultuur.
Hij brengt mensen bij elkaar, is de verbindende factor tussen kunstenaars, amateurs, de gemeente en instellingen in de wijk en hij adviseert,
motiveert en stimuleert. “Dat doe ik sinds september. Het culturele
veld in deze wijken is al in kaart gebracht. Ik ben nu mensen aan het
ontmoeten, kijken hoe een wijk in elkaar steekt, waar de behoefte ligt.
Het is een ontdekkingstocht, voor mij is dit een heel nieuwe doelgroep.
In elk geval zijn in beide wijken veel plekken met mogelijkheden.” Lucas’
achtergrond is dans. Meer weten: lucas.winkel@bijvrijdag.nl

Urban House Groningen zet zich in
voor uitingen die voortkomen uit en
aansluiten bij ( jongeren)subculturen.
www.urbanhousegroningen.com

Zo spetterend als op deze foto’s
zag de opening van het wijkdiner
er niet uit. Ze zijn gemaakt tijdens
een optreden bij Urban House in
Simplon. Maar bijzonder was het
wel, in Selwerd.
Hoe is het om in je eigen wijk te
performen?
Ryan: Mensen in Selwerd hebben niet
zo’n positief beeld van de jongeren. Maar
er zijn ook jongeren die iets goed willen
doen voor de wijk. Ik wilde laten zien:
als je iets doet wat je echt wilt, dan kun
je daarop verder bouwen en worden wie
je wilt zijn. Iedereen heeft zijn eigen weg.
Andrew en ik – we zijn broers - trainen
vaak op het pleintje achter huis. Vrienden
komen kijken en zien hoe wij bezig zijn.
Dat inspireert ze om zelf ook bezig te gaan
met iets wat ze echt willen. Voetbal, basketbal, muziek maken, het maakt niet uit.
Leuk om mensen enthousiast te maken.
Daar hoef je echt geen grote dingen voor
te doen.
Waarom dansen jullie?
Ryan: Ik dans sinds mijn elfde. In die tijd
hadden we het moeilijk. We hebben ons er
samen doorheen gevochten, mijn broertje
en ik. Het dansen hielp. Het was voor ons
een manier om onze emoties te uiten.
Andrew: Dansen is een verhaal vertellen.
Het verhaal over mezelf, over ons. We vinden het supertof om te performen voor
mensen, we willen positiviteit brengen.
Ervoor zorgen dat mensen een lach krijgen op hun gezicht.
Ryan: Dans is niet alleen uiting van emotie

12

En toen?
Ryan: Op een Koningsdag stonden hij en ik te
dansen op straat, er ontstond een hele cirkel
om ons heen. We legden een hoedje neer en
kregen allemaal geld. Dat was leuk! Daardoor
hadden we geld om op les te gaan.

maar ook van kracht om sterk te blijven,
de negativiteit weg te houden. Het is een
leefstijl.
Hoe begon het?
Ryan: In groep acht vroegen ze of ik mee
wilde doen met een danswedstrijd voor

scholen. Ik deed mee voor de grap. Maar
we werden eerste in Groningen en tweede van Nederland. Na de wedstrijd gingen de meesten weer iets anders doen.
Ik ging door met mijn broertje als de
Smiley Dancers. Nu heten we Ryan Dean
& Andrew Lee.

Wat is jullie stijl?
Ryan: Hiphop is onze basis, voor de rest dansen we onze eigen stijl. We gebruiken elementen van Pencak Silat, een traditionele Indonesische vechtsport. Met de bewegingen imiteer
je een dier, alsof je een dier wordt. Het is spiritueel, het gaat niet alleen om je bewegingen
maar ook om je geest. Het dier dat mij inspireert is de panter.
Andrew: Ik verdiep me in een dier, ik probeer
tot in de ziel te komen. Voor mij is de aap de
inspiratie. De aap staat voor mij voor vrijheid,
je kan lekker doen wat je wilt, los en simpel.
Maar ook dat ik heel veel intentie in mijn bewegingen leg. Ik gebruik het beeld van de aap
als ik zelf een choreo maak en voor ik ga dansen peil ik hoe ik me voel bij dit nummer.
Ryan: De panter is heel elastisch en een solisitisch dier. De aap is veel hoekiger en socialer. Als we dansen zijn we yin en yang.
Hoe komen jullie verder?
Andrew: We volgen allebei de Dansacademie Lucia Marthas in Groningen, dat is een

MBO-opleiding. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld regelmatig bij Urban House in Simplon, we doen mee aan New
Attraction. Dat heeft ook repetitiedagen, je laat er zien wat je
doet en je krijgt feedback van
professionele dansers. Bijvoorbeeld hoe je je bewegingen
strakker kunt maken of ze leren je dat je meer contact moet
maken met je publiek. Meestal
vind ik het zinvol maar soms wat overdreven
wat ze zeggen. Maar ik wil alles positief bekijken, ze zeggen het niet voor niets, denk ik dan.

Ik verdiep me
in een dier

Hoe kwamen jullie in contact met
Lucas van VRIJDAG?
Ryan: Hij was bij ons allereerste evenement,
een blockjam bij Urban House. Het was in de
middag, voor het podium was een plaat neergelegd waar breakdancers en andere dansers
op konden dansen. Er waren ook skaters en
andere artiesten en rappers en zangers. Op
een gegeven moment was er een echte cypher. Een cypher is een groep van bijvoorbeeld
dansers die om de beurt een solo doen, de anderen staan er omheen. Wij gingen meedoen
en Lucas ook, hij is ook een danser. Nu is hij
bij Lucia Marthas onze docent.
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Op cursus
bij Monique

Als jij aan het schilderen bent, mogen
wij dan mee schilderen? Gewoon bij
jou in het atelier zijn? Lang zei ze nee.
“Ik dacht ‘ga een cursus doen ofzo’.” Op
een dag ging Monique Blaak overstag.
Het begon met twee cursisten. Nu
heeft ze alweer jaren acht groepen.
14

Kunstdorp
Sellingen
Monique woont met vijf kunstenaars in een klein buurtje
bij Sellingen. Samen organiseren ze een kunstroute met
Pinksteren. Daar komen ieder jaar ruim 1000 bezoekers
op af. Monique was ook lang betrokken bij de organisatie van het schildersfestival Montmartre-Sellingen. Een
enorm evenement dat zo’n 7000 bezoekers trekt. “Sellingen is gewoon een kunstdorp! Kunnen we dat niet wat
beter op de kaart zetten? Bij kunst en cultuur wordt hier
vaak gedacht aan de streektaal, maar er is echt veel meer.
Niet alleen in Sellingen, maar in heel Westerwolde.”
www.kunstroute-pinksteren.nl
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Hoe schilder
je een bos
Tienja Hensens (58 jaar),
woont in Heede ‘net over de grens
bij Bourtange’, en is vrijwilliger bij
Radio Westerwolde.
“Ik dacht altijd ‘schilderen, dat kan ik niet’.
Dus ik bleef het maar uitstellen. Op een
dag deed ik een workshop bij Monique.
Daar maakte ik een ijsvogel, dat vind ik
een heel leuk vogeltje. En toen had ik het
gevoel van oooh dit wil ik! Nu zit ik alweer
ruim twee jaar op les. Monique leert me
op een andere manier te kijken. Ik ben
ook iemand die erg precies is en klein en
fijn werkt maar door haar leer ik uit mijn
comfortzone te stappen. Maak eens iets
anders, zegt ze dan. Doe eens iets waar je
tegenop ziet! Dus heb ik een ijsvogel geschilderd op een doek van 80 x 80 cm en
nu ben ik bezig met een aap. Na de les ga
ik thuis verder. Het brengt me veel. Vroeger was ik continu op zoek naar dingen
die me rust gaven. Nu ga ik schilderen en
kom ik in balans. Ik vergeet zomaar de tijd.
Dan begin ik om 10 uur en om 4 uur denk
ik ‘hee wat doet mijn maag raar’. Tijdens
de lessen ben ik geneigd om bij alles wat
ik lastig vind, Monique te vragen. Thuis
moet ik zelf oplossingen zoeken, want ik
wil niet wachten tot de volgende les. Zo
leer ik om meer op mijn gevoel af te gaan.”

Trots
“We kregen een opdracht om meer technieken in een werk toe te passen. Ik had
een hele mooie foto van een berg en de
zee op Madeira. Daar was ik op vakantie
geweest en ik had ook steentjes meegenomen. Als ik ernaar kijk word ik er zo vrolijk
van, want het schilderij is nog mooier dan
de foto. Wow, dat ik dit heb gemaakt, denk
ik dan.”

Jack Ploeger (62 jaar), woont in
Stadskanaal en is marechaussee
met functioneel leeftijdsontslag
“Westerwolde is hartstikke actief met
allerlei kunstroutes en op een keer zagen we Monique en haar werk. ‘Deze
jongeman geeft zich op’, zei mijn vrouw.
Voor mij is het na vier jaar nog steeds
oriënteren. Ik schilder gewoon wat Monique zegt, dat klinkt misschien wel heel
braaf maar het is zo lastig om kleuren te
combineren, om je idee op het doek te
krijgen, dat kost tijd.”

Exposeren in de tuin
“Ieder jaar organiseer ik voor hen een grote expositie
in mijn tuin. En vorig jaar heb ik in museum De Oude
Wolden in Bellingwolde een expositie voor de cursisten
geregeld rond het thema W-auw Berenklauw. Iedereen
maakte een schilderijtje en ik heb daarvan een mozaïekmuur gemaakt. Zelf heb ik net een tentoonstelling
gehad in het Klooster van Ter Apel en dus zit ik alweer
te broeden: kan ik hier ook wat doen met mijn cursisten?”

Ondersteboven
Monique zorgt dat je steeds een stapje
verder gaat. Probeer eens dit, probeer
eens dat. De sfeer tijdens de lessen is
ongedwongen en je moet je blootgeven.
Iedere les kom ik mezelf tegen. Dan
denk ik van shit, nou heb ik weer hetzelfde trucje gedaan. Maar daar weet Monique wel raad mee. Ik was een keer heel
blij met de lucht die ik had geschilderd.
Hee, dat heb ik onder de knie, dacht ik
nog. Maar zij zette het doek ondersteboven op de ezel. En er kwam gewoon iets
veel mooiers uit. We zijn zulke gewoontedieren. Schilderen helpt mij om over
mijn grenzen te gaan.”

Afrika
“Ik heb een idee en dat moet gewoon op het doek. En
in kleur. Ik ben geboren in West-Afrika, daar is alles
kleur. Dat is mijn grote inspiratie.”

www.moniqueblaak.nl

Monique Blaak (57 jaar), woont net buiten
Sellingen, is beeldend kunstenaar en geeft
schildercursussen
“Mijn cursisten zeggen vaak: jij denkt altijd dat het
me wel lukt. En dan zeg ik: ja dat is toch ook zo?
Dat ze trots zijn op zichzelf, dat ze helemaal niet
wisten dat ze dit konden: dat vind ik eigenlijk het
leukst aan docent zijn. Als mensen bij mij op cursus
komen, geloof ik echt dat ze het kunnen.”
Haar cursisten komen uit de wijde omgeving. Stadskanaal, Winschoten, net over de grens in Duitsland,
Sellingen, Musselkanaal… overal vandaan.

‘Wat moet ik dan?’
“Ze zitten vaak al lang bij me op les. Ik zou het liefst
vrij schilderen willen geven, maar dan hoor ik ‘wat
moet ik dan’. Dus ik heb ook altijd onderwerpen.
Hoe schilder je een bos, een landschap,
bloemen, wat dan ook. En dan bedenken ze zelf hoe ze het gaan aanpakken,
welke techniek.”
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Podium voor amateur
Toen stond het
hier ineens vol
met mannen

kunstenaars

“De tafel waar we nu aan zitten, is de
belangrijkste plek van de galerie”, zegt
coördinator Jos Boerjan van De Smederij in
Sappemeer. “Hier drinken mensen een kopje
koffie of thee en gaan ze met elkaar in gesprek.
Mensen komen hier om werk van anderen te
bekijken en raken dan vaak geïnspireerd om
(weer) zelf kunst te maken.”

“Als kind tekende en kleurde ik al veel,
daarin kon ik mijn rust vinden. Ik ben
geboren en getogen in Suriname en
kwam in de jaren zeventig naar Nederland om te werken. Nu ik gepensioneerd
ben, heb ik weer tijd om kunst te maken.
Het geeft me die
rust die ik als kind
voelde. Ik schilder
bonte portretten van sterke,
zwarte vrouwen.
Daarmee laat ik
zien hoe krachtig
en kleurrijk wij
vrouwen zijn.
Ook ontwerp ik
sieraden waarbij
ik inheemse Surinaamse stoffen combineer met zaden en
pitten uit mijn geboorteland en stukjes
gebrand glas die ik zelf maak. Vorig
jaar heb ik geëxposeerd in De Smederij,
samen met een collectief bestaande uit
een Surinaamse schilder, een dichter,
Moluks spoken word en een Antilliaanse keramist. Ik vind exposeren belangrijk.
Niet van ‘kijk mij eens’, maar omdat ik
wil laten zien wat er in een mens leeft,
en waarom. Dat is wat kunst voor mij
betekent.”

“Amateurkunstenaars een podium bieden, dat is mijn
drijfveer. Tentoonstellingen maken vind ik mooi werk.
Mensen melden zich soms spontaan om te exposeren.
Solotentoonstellingen doe ik nooit, maar ik groepeer
werken van verschillende kunstenaars rondom een
thema. Een heel enkele keer wijs ik iemand af. Ik vind
het lastig om criteria te stellen, zeker omdat het om
amateurkunst gaat. Ik ga mensen niet voor schut zetten, maar als ik vind dat de tijd nog niet rijp is voor
iemand om naar buiten te treden, dan zeg ik dat. Voor
cursusgroepen ligt dat anders. Die treden gezamenlijk
naar buiten en dan mag iedereen meedoen.”

Scholieren en kunst
Scholieren uit de omgeving bijvoorbeeld krijgen jaarlijks een podium bij De Smederij. Zo is er in mei een
expositie met eindexamenwerk van leerlingen van het
dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand die een beeldend vak als eindexamenvak hebben. Ook de beoordeling van hun werk vindt in de galerie plaats. En in
dezelfde maand exposeren achtstegroepers uit de gemeente hun realistische of abstracte zelfportretten.
“Hun tekendocent gaat wat portretten verzamelen en
die op stof laten borduren in Nepal. Met die stof wordt
in de Kunstwerkplaats in Hoogezand een bank bekleed
die we hier ook gaan exposeren.”

Maand van de amateurkunst
De Smederij besteedt aandacht aan de landelijke
maand van de amateurkunst in juni. “Tot nu toe deed
ik dat door een paar amateurkunstenaars te selecteren
die begeleiding kregen van een professionele kunstenaar. Komend jaar willen we activiteiten organiseren
rondom een techniek; keramiek staat dan centraal.”

Demonstratie popfotografie
Via social media, advertenties in de KunstKrant en be-
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richten op VanPlan probeert Jos meer bezoekers naar
de galerie te trekken. “Wat ook altijd goed werkt, zijn
demonstratiemiddagen. Tijdens een demonstratie pop-
fotografie speelde hier een bandje. De bezoekers konden de aanwezige fotograaf van alles vragen. Normaal
gesproken komen hier vooral vrouwen, maar toen
stond het ineens vol met mannen.”

Exposeren is belangrijk
“Er zijn maar weinig plekken in de regio waar amateurkunstenaars hun werk kunnen laten zien. Voor de
meeste amateurkunstenaars betekent het heel veel om

Marijke Smuller,
schilder en sieradenmaker
uit Sappemeer
www.marijkesmuller.nl

te exposeren. Het is een waardering voor hun werk en voor henzelf.
De cursisten die hier nu hangen bijvoorbeeld, laten aan hun omgeving zien waar ze al die tijd mee bezig zijn geweest. Daar hoort natuurlijk een feestelijke opening bij.”
En dan is het donderdagmiddag half vier. De opening van de tentoonstelling ‘Avontuur met water en verf ’ van de cursisten van schilderdocente Wilma Horlings is net afgelopen. “Er liep hier vanmiddag zo’n
zestig man rond. Voor een doordeweekse dag is dat een heel goede opkomst.” Er zijn ook middagen dat hij hooguit vier bezoekers begroet:
“Daar heb ik dan heel mooie gesprekken mee, hier aan deze tafel.”
www.desmederijsappemeer.nl
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Meer maken van
je project?
Zoek het geld!
Stel, je wilt met je koor,
toneelvereniging of orkest, iets
buitengewoons neerzetten. Een
optreden samen met andere
orkesten bijvoorbeeld, of
locatietheater waar het hele dorp
aan meedoet. Dan zou je weleens
in aanmerking kunnen komen
voor subsidie van het VSBfonds.
Ieder kwartaal houdt het fonds
spreekuur in Groningen. Bij
VRIJDAG Advies natuurlijk, in
de Walstraat.
20
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Het fonds

Machteld Willemse
is adviseur bij het
VSBfonds voor de regio
Noord-Nederland.
Samen met collega
Bram Prinsen houdt ze
spreekuur. “Als we een
subsidieaanvraag niet
helemaal snappen, dan
nodigen we mensen
uit om hun project
gewoon even te komen
toelichten.”

“Een van onze criteria is dat een project
de verbinding aangaat met de deelnemers of met het publiek”, zegt Machteld.
“Onze slogan is ook: Iedereen doet mee.
Niet alle subsidieaanvragen sluiten voldoende aan bij ons beleid. Er zijn ook
twijfelgevallen waarbij we denken: dit
zou best wat kunnen zijn. Dan gaan we
in gesprek met de aanvrager om scherp
te krijgen wat precies de bedoeling is. We
denken graag mee hoe we dingen mogelijk kunnen maken. Soms moeten we iemand alsnog teleurstellen. Dan is het fijn
dat je dat in een persoonlijk gesprek kunt
uitleggen.”

De aanvrager

Iedereen doet mee

VSBfonds, is Klaasje Pen,
regisseur bij De Schildgroep,
het theatergezelschap van
Overschild.

Machteld vindt het belangrijk dat mensen
actief aan amateurkunst doen. “Je maakt
deel uit van de maatschappij en boven-

Het VSBfonds
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die haar project mocht
komen toelichten bij het

Trombone spelen

dien blijf je jezelf ontwikkelen. Ik zing
in twee koortjes en ben op mijn vijftigste begonnen met trombone spelen. Erg
leuk en erg ingewikkeld. Het houdt me
soepel.”

Een subsidieaanvrager

Het VSBfonds is een van de weinige particuliere fondsen die ook
subsidies verstrekken aan amateurkunst. Het fonds ondersteunt initiatieven voor iedereen die actief wil
meedoen aan de samenleving. In
de vorm van donaties, praktische
kennis en netwerken. In Groningen
draagt het VSBfonds onder meer bij
aan projecten als Gronings Vuur,
Op Roakeldais, Bie Daip en Sound
of Music. Subsidie aanvragen doe
je via www.vsbfonds.nl. Daar vind
je onder meer ook voorbeelden van
projecten die zijn gerealiseerd met
steun van het VSBfonds en een online cursus fondsenwerving.

“We zitten hier middenin het aardbevingsgebied, wat een behoorlijke weerslag heeft op
ons allemaal”, vertelt Klaasje. “Op een gegeven
moment dacht ik: we moeten gewoon wat gaan
dóen met elkaar, weer plezier maken samen.
Vijf jaar geleden heb ik met de inwoners van
Overschild een theaterstuk gemaakt dat op verschillende locaties in het dorp werd opgevoerd.
Dat had zo’n impact op iedereen; zoiets wilde
ik weer doen.”

en Bram aan tafel kwam. Ik heb mijn project
uitgebreid kunnen toelichten en toen bleek dat
we hetzelfde doel voor ogen hadden. Namelijk:
het hele dorp erbij betrekken en op die manier
zorgen voor verbinding. Zonder het te weten
had ik community art gemaakt.”
De voorstelling, waar 21 spelers aan meedoen

‘Zonder het
te weten had
ik community
art gemaakt’

Dat kan ik wel!
Klaasje schrijft Een VoorjaarsnachtMerrie; een
stuk dat zich afspeelt in de Middeleeuwen en
dat niks met aardbevingen of gaswinning te
maken heeft. Ook verdiept ze zich in het aanvragen van subsidies. “Ik dacht heel optimistisch: dat kan ik wel! Nou, er zijn dagen geweest
dat ik daar spijt van had. Want het is een plens
werk”, lacht Klaasje. Vooral de aanvraag voor
het VSBfonds blijkt erg lastig: “Ze willen precies
weten wat je gaat doen en met welk doel. En
terecht, hoor.”

Community art
Aanvankelijk wordt haar aanvraag afgewezen.
“Geert Oude Weernink van VRIJDAG Advies
heeft er toen voor gezorgd dat ik bij Machteld

onder wie zes kinderen, wordt een groot succes.
“Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen
om mijn project toe te lichten”, vertelt Klaasje.
“Dankzij de subsidie van het VSBfonds konden we een voorstelling maVRIJDAG Advies
ken waar mensen het nu nog steeds
over hebben.”
Wat komt er kijken bij een subsidieaanvraag? Daarover kun je een workshop volgen bij VRIJDAG Advies. Heb
je je aanvraag klaar? Geert en Paula
van VRIJDAG kunnen met je meekijken en advies geven.
advies@bijvrijdag.nl
(050) 305 14 70
www.bijvrijdag.nl/advies
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Cultuurplatfo rm
op z’n Westerkw artiers
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Het begon ooit in
Grootegast. Met
wintervoorstellingen
waar koren, toneel- of
muziekverenigingen en
ook individuele amateurs,
kunstenaars, acteurs en
musici aan meededen.
Drijvende kracht daarachter
was het cultuurplatform,
dat de verbinder was van
clubs voor amateurkunst
en -cultuur onderling en de
gemeente Grootegast.
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Met de herindeling in
zicht ging dat platform
onder de naam PLACK
(PLAtform voor Cultuur en Kunst) door
als denktank en sloeg
het bruggen naar de
culturele spelers in het
hele Westerkwartier.
Én naar de gemeente
natuurlijk. PLACK
kwam in mei 2018 met
een cultuurmanifest.
Tijdens de première
van de locatietheatervoorstelling Noar Huus
gaf de gemeente het
officiële startsein om
samen het kunst- en
cultuurbeleid in het
Westerkwartier vorm
te gaan geven.

Zo begon het
In de aanloop naar de nieuwe gemeente werkten de cultuurambtenaren al samen. Ze constateerden fikse verschillen in beleid. Hoe
kom je dan toch tot een gemeenschappelijke
cultuurvisie? Grootegast nam het initiatief om
die met een aantal cultuurvoortrekkers te gaan
schrijven: de denktank was geboren. Los daarvan had VRIJDAG van de provincie opdracht
om de oprichting van cultuurplatforms in gemeenten te stimuleren en te ondersteunen.
Het culturele veld van de nieuwe gemeente
Westerkwartier en VRIJDAG gingen samen
aan de slag om tot een kunst- en cultuurvisie
te komen.
Niemand wilde de ander in de weg zitten dus,
voordat iedere club goed en wel was opgestart,
zat men al samen om tafel. Voorzitter Aafke
Hoek: “Iedereen die wilde meedenken, kon
erbij komen en dat is nog steeds zo. De groep
werd onderweg groter, het ging als een lopend
vuurtje. We werken bewust niet met alleen officiële vertegenwoordigers van verenigingen

	Bereikbaar voor iedereen

en organisaties, ieders inbreng is welkom. We
willen geen bureaucratische club zijn.”
Dat VRIJDAG meedeed, hielp om de vaart in
het proces te houden. “Zij weten hoe cultuurplatforms in andere gemeenten werken en wat
ervoor nodig is om een gezamenlijke visie op
kunst en cultuur te ontwikkelen. Wij doen het
graag net wat anders, op z’n Westerkwartiers,
maar we hebben veel aan hun kennis en ervaring gehad. In een aantal sessies bedachten
we aan de hand van stellingen wat we van de
nieuwe gemeente verwachten aan cultuur. Uit
alle hoeken dacht men mee: van fanfare tot
museum en van bibliotheek tot individuele
beeldend kunstenaar. Dat gaf zo’n rijke input.
Maak een manifest, zei VRIJDAG. ‘Zet erin wat
je van de gemeente verwacht, maar ook van
elkaar’. Toen we op 1 januari 2019 gemeente
Westerkwartier werden, lag het manifest al
klaar.”

Meer mensen bereiken
“Jammer dat er maar twintig man
publiek op afkomt, denk ik wel eens als
ik bij een voorstelling of evenementje
hier in de buurt ben. Bundel ze in een
festival, dan bereik je meer mensen!
Ik vind het leuk om dingen te organiseren. Vanuit die behoefte heb ik me
aangesloten bij PLACK. Het platform
is de plek waar je plannen kunt maken,
feedback kunt krijgen en nieuwe dingen kunt ontwikkelen met elkaar. Zo’n
festival bijvoorbeeld, dat organiseer
je niet in je eentje. Je hebt draagvlak
nodig. Als theatertechnicus werk ik in
het hele land, maar wat zou het
fantastisch zijn als ik dichtbij huis iets
kan met mijn ideeën. Wat dat
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Zorgen voor
verbinding
“Om een podium
en publiek te vinden
voor het vertellen van
verhalen heb ik persoonlijk geen cultuurplatform nodig. Maar ik wil wel dat cultuur groeit en
bloeit in het Westerkwartier. Kunst en cultuur maakt
het leven een beetje leuker, het verbindt mensen,
het zorgt voor samenhang. Het is onmisbaar voor de
leefbaarheid. Het is belangrijk dat culturele instellingen, culturele ondernemers en verenigingen elkaar
kunnen vinden. Daarom zet ik me ervoor in. Zo kan
ik er bijvoorbeeld aan meehelpen om het Westerkwartiers als streektaal actueel te houden.”

Anneke Attema
van Biblionet Groningen,
bibliotheken Westerkwartier
a.attema@biblionetgroningen.nl

Verhalenverteller Aafke Hoek, Grootegast
p.hoek20@kpnplanet.nl

Input voor beleid leveren

betreft doet het platform zijn werk al!
Bij Noar Huus kwam ik met Tineke
Algra van het Abel Tasmanmuseum in
Lutjegast aan de praat. Zij wil meehelpen om een rondreizend festival op te
zetten, van dorp naar dorp. Natuurlijk
te beginnen bij haar in Lutjegast en
dat vind ik heel mooi. Mijn ouders en
grootouders komen er vandaan. Daar
liggen mijn echte roots.”
Theatertechnicus
Roel Hoekstra, Marum
roelhoekstra65@gmail.com

“In PLACK gaat het erom dat je samen kijkt hoe je
cultuur in de breedste zin bereikbaar kunt maken voor alle inwoners. Als bibliotheek zitten we
middenin de ontwikkeling van boeken uitlenen
naar een maatschappelijke educatieve bibliotheek.
Hierbij horen meedoen in de samenleving en persoonlijke ontwikkeling voor
iedereen. Die kennis en ervaring breng ik in bij PLACK. Samen kijk je met een brede blik
naar cultuur, niet alleen vanuit
je eigen discipline. Cultuur
moet geen drempels opwerpen. Hoe krijgen we dat voor
mekaar in het Westerkwartier?
Daar gaat het om.”

Creatieve
vaardigheden
ontwikkel je
via kunst en
cultuur

“Cultuur is meer dan ‘leuke dingen voor de mensen’. Het is een
noodzakelijk ingrediënt in een
samenleving. Er zijn drie pijlers en
die moeten een beetje in evenwicht
zijn, vind ik. De eerste is educatie,
dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. Creativiteit wordt in de 21e
eeuw voor iedereen de belangrijkste vaardigheid en die ontwikkel je
via kunst en cultuur. De tweede is
participatie: meedoen, erbij horen,
sociale cohesie. En ten derde
draagt cultuur bij aan economische
ontwikkeling, dan

moet je denken aan toerisme en
recreatie. In het Westerkwartier is
de pijler educatie al redelijk ontwikkeld maar anderen nog amper. Met
PLACK gaan we het cultuurbeleid
van de gemeente niet schrijven,
maar we willen er wel de input voor
leveren.”
Cultureel ondernemer
Emil Klok, Niekerk
emil@casavia.nl
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…en daar ga je dan
in mee als vader…
Noar Huus
De start van PLACK was tijdens de première van de voorstelling
Noar Huus. Een Western op z’n Westerkwartiers, in het weiland
bij camping en boertel De Maarsdijk in Niekerk. Cultuurwethouder Hielke Westra had een gastrol en ondervond wat cultuur kan
doen ‘aan den lijve’. Een mooie tegenhanger voor een wethouder
die ook gaat over broodnuchtere thema’s zoals de openbare ruimte, energietransitie, afval, gemeentelijk vastgoed, aardbevingen,
voorgezet onderwijs en innovatie:
“Als kind zat ik bij de plaatselijke muziekvereniging van Grijpskerk. Ik speelde eerst cornet, later bugel. Ik heb de instrumenten
al jaren niet meer aangeraakt. Maar mijn dochter is altijd bezig
met toneelspelen en zingen en
daar ga je dan in mee als vader. Ze
heeft les van Saskia Broertjes en zo
kwam het gesprek een keer op hoe
leuk het zou zijn, een theatervoorstelling naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling. Die kwam
er: op 19 september was de première van Noar Huus. Als je meedoet
aan zo’n productie zie je de meerwaarde van kunst en cultuur in de
praktijk. Er wordt zoveel bij elkaar
gebracht: muzikanten,
acteurs, decorbouwers, jongens met een tractorrijbewijs die niks met cultuur hebben maar wel de
decorstukken rijden. Ze denken mee: als we de
tractor nu hier zetten, of even wat eerder opkomen…. Tachtig mensen waren betrokken
bij Noar Huus en er komen nieuwe dingen
uit voort. Je hoorde deelnemers zeggen ‘laten we contact houden’, ‘zullen we nog eens
iets gezamenlijks doen’.
Voor mij laat Noar Huus zien wat de pijlers
moeten zijn van het nieuwe cultuurbeleid. Eén: jongeren bereiken. Twee:
kunst en cultuur inclusief maken, dus
ervoor zorgen dat het voor iedereen
interessant en bereikbaar is. En drie:
de identiteit van het Westerkwartier versterken,
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Elkaar weten te vinden
“Ik probeer met de scholen en docenten een
zo goed mogelijke leerlijn neer te zetten.
Maar als Kunstbedrijven faciliteren we ook
de amateurkunst na schooltijd. PLACK is
wel wat gericht op onderwijs, maar het
draait voornamelijk om amateurkunst. De
muziekschool zit daar middenin met een
aanbod van drama- en muziekles. Zo’n
platform werkt heel goed. Voorheen kende
je alle aanbieders niet. Je had ook geen
overzicht van de vragers, de verenigingen.
Nu wel.

De lijnen zijn korter geworden. PLACK
werkt als platform én als marktplaats, waar
alle behoeften, wensen, plannen en ideeën
samenkomen. We zijn nog in ontwikkeling,
het moet nog optimaal gaan werken, maar
de poppetjes weten elkaar al beter te vinden.
Coördinator Kunstbedrijven
Westerkwartier Roelf Postma, Grijpskerk
muziekschoolkunstbedrijven@gmail.com
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Maker van middeleeuws wapentuig Klaas Kloosterhuis

Zo zou het er
écht uitgezien
kunnen
hebben

Ik deed in Arnhem de Kunstacademie en daar
raakte ik heel erg verzot op metaal. De ijzerwerkplaats was voor mij echt een ontdekking, een
speeltuin! Alleen smeden, dat kon daar niet en dat
wilde ik ook, dus ik ging in de leer bij een smid.
Dat was een eyeopener: dát wil ik.
Ik voel me geen kunstenaar, maar dingen maken,
daar ben ik aan verslingerd. Al vrij snel nadat ik
begon als smid werd ik benaderd door iemand
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van een groep die zich bezighield met
re-enactment. Dat is als je in groepsverband een historische periode zo
echt mogelijk probeert uit te beelden.
Zij hadden messen nodig, dus er kwam
een boek met de post: zie het plaatje op
bladzijde 15, kun je dat maken? Nou, dat
kon ik wel. Daarna was het: kun je ook
helmen maken? En ze bleven maar met
dat soort opdrachten komen. Tegenwoordig heb ik klanten tot in Australië en Amerika. Ik sta bekend om mijn
messen, maar ik maak ook harnassen,
beenstukken, helmen en allerlei andere
middeleeuwse voorwerpen. Kijk, dit hier
is een partizaan, je moet er toch niet aan
denken dat ze die door je donder steken!
Ook in de Middeleeuwen waren er modes, je kunt soms tot op een decenni-

um nauwkeurig bepalen uit welke tijd
iets stamt. Harnassen bijvoorbeeld, die
volgen de trend van hun tijd, ze hebben dezelfde snit als de laatste mode
met alle plooitjes en lijnen die daarbij
horen. Daar krijg je wel oog voor. Ik
volg zo getrouw mogelijk historische
voorbeelden. Dat is soms nog best lastig, als de spullen niet meer bestaan en
er weinig afbeeldingen zijn. Ik ga in elk
geval geen onzin maken. Ik ben dan
misschien geen kunstenaar, maar wat ik
maak, dat maak ik voor mezelf, ook al
mag een ander het van me kopen. Mijn
naam komt erop te staan en ik wil me er
niet aan ergeren.

ernaar maar je kunt er niet naartoe. Wat
je wel kunt doen, is alles wat je weet zo
getrouw mogelijk nabouwen. Dan kun
je ernaar kijken, het aanraken, ruiken,
voelen. Vorig jaar waren we bijvoorbeeld met onze groep een hele week in
Denemarken, in een nagebouwd dorpje.
Zaten we ’s avonds te kletsen met een
biertje, er scharrelden kippen rond, kinderen speelden om ons heen. Ik dacht
ja, zo zou het er écht uit hebben kunnen
zien. Dat was tof, want het bracht het
leven van die mensen in de Middeleeuwen héél dichtbij. En dan weet je: zij waren net als wij, met dezelfde gevoelens
en wensen en zwakheden.

Zelf ben ik ook aan re-enactment gaan
doen, ik werd gegrepen door de magie
ervan. Het verleden is als een exotisch
land waar je plaatjes van ziet – je kijkt

Meer weten over Klaas?
www.smederijkloosterhuis.nl

31

Dichter Gerard Rozeboom

Iedereen kan
dichten
Mijn vader overleed toen ik 17 was en toen ik 19 was
mijn moeder. Dichten was mijn manier om het te
verwerken. Destijds gingen mijn gedichten veel over
afscheid en verlies. Het is nog steeds een thema van
me, maar ik schrijf ook graag over de liefde – het tegenovergestelde eigenlijk. Ik dicht inmiddels al jaren
en ik wil graag aan anderen overbrengen hoe fijn en verrijkend en leuk het kan zijn. Daarom organiseer ik
van alles. Bijvoorbeeld het jaarlijkse Open Podium in
Hotel Faber in Hoogezand, waar iedereen uit eigen
werk mag voordragen. Amateurs, professionals, dichters en schrijvers… iedereen die iets met taal heeft, is
er welkom. Iedereen kan dichten namelijk, het heeft
niks te maken met je achtergrond of opleiding. De
jongste die afgelopen oktober meedeed is 19, de oudste een eind in de tachtig. Uit het Open Podium is
een leuk clubje voortgekomen, we zijn echt een poëziegroep geworden. Ik organiseer de landelijke dichtwedstrijd ‘Mijn herinnering’ en de jurering doe ik nu
samen met twee andere dichters, iemand uit Midden
Groningen en iemand uit Rotterdam. Dit jaar zat er
zelfs een inzending uit België bij. Er waren natuurlijk
ook een paar bijdragen uit onze eigen gemeente.
Ik wil mensen met elkaar verbinden via poëzie. Poëzie
maakt mijn leven rijker en ik wil anderen daar graag
mee aansteken. Ik wil het voor iedereen toegankelijk maken. Ik ken mensen die voor het eerst hebben
meegedaan met het Open Podium en daarna zijn
gaan groeien als schrijver of dichter. Ze ontwikkelen zich verder, ze doen mee. Dat hoop ik
ook te bereiken met de werkgroep Dichter bij
het Verleden, waar ik in zit. We organiseren bijeenkomsten met ouderen en men-
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sen die zich eenzaam voelen, om samen gedichten te
schrijven. Het project is door de vorige stadsdichter
van Groningen gestart en wij geven er een
vervolg aan in Midden-Groningen en een
stukje Oldambt.
Ik ben ook lid van het cultuurplatform
in onze gemeente Midden-Groningen, De Culturele Compagnie. Ruim
een jaar nu. Dat is nog niet zo lang,
maar wel zinvol. Ik doe er contacten
op, ik kan er netwerken. Zo leer ik
mensen kennen met wie ik kan samenwerken en weer nieuwe dingen
kan organiseren om poëzie dichter
bij de mensen te brengen.

Inspiratie
“Ik haal inspiratie uit alledaagse dingen die ik in mijn
omgeving tegenkom of gebeurtenissen uit mijn eigen
leven. Een mens maakt een hoop mee in zijn of haar leven. Als je dat vormgeeft in een verhaal of gedicht, merk
je vaak herkenning bij mensen. Dat is mooi. Zo deel je
samen iets.”
Rijmen of niet
“Ik vind gedichten op rijm vaak gekunsteld overkomen,
je focus ligt dan te veel op het moeten rijmen en dat
doet dan afbreuk aan de kwaliteit van je gedicht. Als je
gedicht rijmt door toeval is het wel mooi. Ik ken een aantal dichters die geweldig uit de verf komen met rijmgedichten. Kindergedichten op rijm zijn ook prachtig.”

Dichtplek
“Mijn computerkamer. Daar is het stil en zijn er geen
prikkels van buitenaf.”
Pen of computer
“Computer. Met de pen lukt het mij simpelweg niet.
Ik denk dat het gemak van de computer me helpt m’n
hoofd volledig bij het schrijven te hebben.”

In het goudgele zand is
jouw naam onleesbaar geworden
door de golven meegenomen

Als vliegende vogels in V-vorm
zo voel ik mij
die verbondenheid met elkaar

In hartvorm altijd bij mij
maakt het afscheid slechts even



Ik word later een vlinder
in het wit en dan weer paars
op jouw gebroken schouders
die het gemis niet kunnen dragen
fladder ik dan op en neer
maar later blijkt vandaag
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Dion Bouwes en Matthijs Vogt.
Samen met drie collega’s zijn
ze Steernvanger. Sfeervolle,
Groningstalige Indiefolk.
Akoestisch. Twee gitaren. Een
mondharmonica. Drums. Een bas.
En zichtbaar veel plezier op het
podium. Ze staan in januari 2020
tijdens Eurosonic op Grunn Sonic.
Het is een nieuw hoogtepunt
in hun loopbaan 				
als muzikant.
Zo is’t gekomen

Steernvanger is het vervolg op de band Cutting Grass. Dezelfde mannen, andere muziek.
Stevige, Engelstalige rock. Langzaam maar
zeker groeide het gevoel dat het een andere
kant op moest. De groei stagneerde. En toen
kwam Dion met dat Groningstalige liedje. Hij
en Dennis wonnen daarmee het Grunneger
Laidjesfestival.
Matthijs: “Het voelde in eerste instantie als
een zijpad. Maar het was wel erg goed. En het
Gronings klonk erg natuurlijk, poëtisch, echt
het gevoel van thuis.” Dat is op zijn minst opvallend want het Gronings is niet de taal die
Dion thuis sprak.

Thuis
“Nee, in de familie en in de omgeving werd
Gronings gesproken maar mijn ouders spraken Nederlands. Toen ik rond m’n 18e een jaar
in Portugal studeerde had ik een medestudent
die uit Epe kwam en dialect sprak. Dat klonk
zo als thuis. Dat begrip ‘thuis’ koppelde ik aan
‘Gronings’. Er ging een doosje open: ik bleek
nog over een rijke woordenschat te beschikken. Eenmaal weer in Nederland begon ik af
en toe Gronings te spreken. Mijn vrienden
wisten niet wat ze hoorden!”

Een verhaal

Dion: “Ik heb altijd in de verpleging gewerkt.
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Naar

Dat vertaalt zich niet 1 op 1 in mijn nummers,
maar het zet je wel aan het nadenken. Het
nummer ‘Steernvanger’ bijvoorbeeld. ‘Wat
gebeurt er met je als je dood bent?’, hoorde
ik een kind vragen. ‘Dan word je een ster’ zei
haar moeder. Met zo’n zin ga ik aan de slag.”
Matthijs: “Tijdens een optreden leidt Dion dat
nummer altijd in. We hebben daar zelfs op gerepeteerd. Hoe kun je het nummer mooi laten
aansluiten op dat intro? Dat leidde tot het plan
dat we eigenlijk een set zouden moeten maken waarin we een verhaal vertellen. Een verhaal met een kop en een staart, met een idee.”
Dion: “Mijn liedjes gaan natuurlijk over het leven, mijn leven. Over de liefde, over kinderen
krijgen, over ouder worden, over de dood. En
over hoe we onze mooie planeet achterlaten
voor ons nageslacht. Dat verhaal willen we in
feite vertellen.”

Contacten
En dan is er natuurlijk nog het eerste echte album. Het komt, zoveel is zeker. “We werken er
hard aan, maar we hebben tijd nodig. En we
hebben natuurlijk gewoon onze banen, onze
partners, onze kinderen. Die willen ons ook
zien.”

POPgroningen

Inmiddels draait de band als een tierelier. Dat
danken ze mede aan POPgroningen.

Grunn Sonic
Matthijs: “Sommige optredens krijg je per
toeval. Maar dat toeval helpen we nu wel een
handje. Dat leerden we van Frank de Boer van
POPgroningen. We hadden bijvoorbeeld in de
provincie veel contacten maar in de stad Groningen weinig. We hebben heel bewust ons
netwerk ingeschakeld om die contacten te leggen. En als we een optreden hebben, nodigen
we programmeurs uit om te komen kijken.
Daarna nemen we contact op: wat vond je ervan?”

Grunn Sonic

Die aanpak werpt z’n vruchten af.
Matthijs: “We staan overal. Op festivals, bij de
Nijjoarsverziede van Grunneger Sproak en regelmatig live bij Radio Noord. En sinds Noorderzon worden we ook geboekt voor heel andere optredens.”
In januari staat Steernvanger op Grunn Sonic,
met als toegift een optreden tijdens Euro Sonic
in de zaal van de kapper van Matthijs. Hoe je je
netwerk inschakelt!

Steernvanger

bestaat uit Dion Bouwes (zang,
gitaar), Dennis Krottje (gitaar), Peter van der Struik (bas,
zang), Marco Veldman (mondharmonica, zang) en Matthijs Vogt (drums). Wil je weten hoe het klinkt? Check www.
steernvanger.nl

POPgroningen
POPgroningen stimuleert en promoot popmuziek van Groningse bodem. Bijvoorbeeld door de Skills & Knowledge sessions. Hoe zorg je ervoor dat je een goeie act hebt? Hoe zorg
je ervoor dat je geboekt wordt voor betaalde optredens? De
Skills & Knowledge sessions waren afgelopen najaar een groot
succes. Ze worden beslist vervolgd!

www.popgroningen.nl
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Gronings
Vuur

Het project Gronings Vuur
reist door de provincie met
in iedere gemeente weer een
nieuw cultureel programma.
Bedacht en gemaakt door
de lokale kunst- en
cultuurmakers
(amateurs
e
en profs) én
vrijwilligers.
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Waar het Vuur brandt
Hogeland
Westerkwartier
Midden-Groningen
Oldambt
Westerwolde
Regio Pekela, Stadskanaal, Veendam
Regio Appingedam, Delfzijl, Loppersum
www.groningsvuur.nl
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De acteur

Rashid Mostafa uit Eenrum
Mijn docent Nederlands vroeg: wil je toneelspelen bij Gronings Vuur? Ik zei: ik wil meer
contact met Nederlandse mensen, dus ja ik
wil graag. Maar wat als ik de woorden niet
ken? Probeer het, zei mijn docent. Als het
lukt ga je door, lukt het niet dat geeft niet.
Theo gaf me de tekst en ik heb drie weken
hardop geleerd. Weet je dat dit de allereerste
keer is dat ik toneel heb gespeeld? Echt, ik
had het nog nooit eerder gedaan, ook niet
in Syrië, waar ik vandaan kom. De eerst twee
weken snapte ik bepaalde woorden niet. Wat
betekent bijvoorbeeld geboren? Op de laatste
repetities gooide ik de tekst aan de kant en
toen ging alles automatisch, uit het hoofd. Ik
vond het heel erg leuk

om mee te doen. Ik
kwam er achter hoe het
vroeger was in Nederland, dat het water het
land in kwam, dat mensen en dieren verdronken. Eerst vond ik het
moeilijk om me voor
te stellen, maar ik ken
Syrië. Daar is het ook
gevaarlijk. Meedoen
was goed voor mijn
Nederlands. Ik heb ook
veel nieuwe mensen
leren kennen. Als ik tijd
heb wil ik graag weer meedoen, waarom niet?

De decorbouwer
Pieter Oosting uit
Uithuizen

Het leuke is,
dit is lokaal
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Carin vroeg me. Ze zit met mijn
moeder in het bedrijvengebeuren hier in de omgeving en ze
wist dat ik van alles maak. Ik
ben afgestudeerd theatertechnicus en autodidact kunstenaar
vormgever en decorbouwer. En
daarnaast manusje van alles. De
ene helft van jaar doe ik decorklussen en andere helft doe ik
grondwerk en dat soort zaken.
Want ja, er moet brood op de
plank.
Eerst overlegde ik met Theo: wat
heb je nodig? Hij dacht aan een
VVV-achtige rondleiding door
het Hogeland. Ik vroeg: wat ga
je allemaal aankaarten? Er is hier

zoveel maar het moet wel interessant blijven voor het publiek.
Het moet niet alleen over Pieterburen en de zeehondjes gaan.
We bedachten de plaatsnaambordjes voor op de wierde. Maar
ook andere grappige dingen
zoals de Eemshaven en windmolens etc. Mijn vriendin hielp
mee om alles te maken. O ja, ik
heb ook de plexiglazen doodskist
gemaakt voor de scene op het
kerkhofje.
Het leuke is, dit is lokaal, je leert
wat er allemaal in de gemeente
zit aan kunstenaars en andere
creatievelingen. Veel mensen
zitten toch een beetje onder de
radar. Zoals Caroline met haar
foto’s, die kende ik nog niet.

De jongens van de Rijdende Popschool
maakten voor Gronings Vuur een rap: Het
Hogeland is supersaai!

De verkeersregelaar
Stienko Sietsema uit
Uithuizen

Verkeersregelaar is mijn beroep. Ik
doe wel vaker evenementen. Mijn
baas vroeg een regelaar voor Gronings
Vuur, hij kwam nog een man tekort. Ik
zei ik heb toch niks te doen, ik wil er
wel staan. Het was stikdonker en nat,
maar geen lastige klus. De mensen
hielden zich keurig aan de aanwijzingen. Tot het eind doorrijden, keren en
met neus richting rotonde parkeren.

Dat was vooraf zo bedacht met de
organisatie. Parkeren op het land kon
niet en de berm was zeiknat. De zondag hebben we nog wat gezien van het
spektakel. Ik vond het wel leuk om een
keer zoiets mee te maken.
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Anyway, kist
Grunnegs
proaten,
wicht?
De verhalenfotograaf
Caroline Penris uit Eenrum

Ik hoorde over Gronings Vuur via Facebook. Ik stuurde een
berichtje. Ze zouden me op de lijst zetten - het was een beetje
vaag. Maanden later werd ik uitgenodigd voor een vergadering.
Daar zaten allemaal van die officiële mensen en toen had ik
zoiets van zit ik hier wel goed? Iedereen heeft een organisatie
achter zich en ik zit daar als mezelf. Maar ik was van harte
welkom. Ik was al langer bezig met een project over ‘verhuizen
of blijven’. Ik vind dat een mooi thema en zij zeiden ‘doen!’. Ik
had gehoord dat er in de jaren vijftig en zestig veel mensen uit
Ulrum zijn geëmigreerd en daar ging ik op googlen. Zo raakte
ik op een website verzeild van een man die zijn verhuizing naar
Canada beschreef. Nog diezelfde avond had ik hem heel laat
aan de telefoon. ‘Anyway, kist Grunnegs proaten, wicht?’ Zo
kwam er een mooi verhaal boven water over een geëmigreerd
gezin en over een broer die bleef.
Ik woon nog niet zo lang op het Hogeland en heb door dit
project meer mensen leren kennen. De mensen van de Enne
Jans Heerd, dat is een mooi contact geworden, ze hebben
gevraagd of ik wil exposeren. Wat het ook oplevert: ik ben
mee geweest naar Winsum om mee te denken over de
cultuurvisie van de gemeente en de dag daarna was ik bij
een gesprek daarover met de wethouder. Zo raak ik weer
wat meer thuis in cultureel Het Hogeland. Ik ben echt
nog lang niet klaar met het thema ‘komen en gaan’. Ik
wil het graag groter maken, wie weet in een project met
theater of muziek, met iemand die dat echt goed regisseert, samen met mij.
www.carolinepenris.nl/gronings-vuur

40

Gea Smidt, bedenker/aanjager uit
Groningen

Carin van de Wal, organisator
uit Uithuizermeeden

Jaren geleden heb ik mijn huis verkocht en van dat geld ben ik
voor mezelf begonnen als autonoom kunstenaar. Objecten maken, tekeningen maken, foto’s maken, exposeren… Al snel vroegen theatergezelschappen me om advies en om plannen voor
hen te schrijven. Zo raakte ik ook in de theaterwereld verzeild.
Mijn passie is om met kunst en cultuur mens en maatschappij in
beweging te krijgen. En dat doe ik met Gronings Vuur: met een
lokaal cultuurplatform en lokale cultuurmakers een presentatie
maken die over de eigen gemeente gaat. Ik weet,
creatievelingen die elkaar niet kennen, kunnen in
korte tijd iets neerzetten. Helemaal als het onderwerp hun eigen omgeving is. Ze vinden
het vaak leuk en spannend om met andere
disciplines te werken en het culturele netwerk
in de provincie wordt zo versterkt. Dat is goed
voor de leefbaarheid en brengt het gesprek op
gang! De provincie had me gevraagd een plan te
bedenken om de culturele infrastructuur te versterken. Dat is dus Gronings Vuur geworden.
Nu breng ik in zeven gemeenten mensen bij
elkaar om het te realiseren. Dat doe ik niet alleen. In iedere gemeente trekt een andere regisseur met mij de kar. Er zijn ook een aantal
‘vaste elementen’. Zo doet Luchiena Lanjouw
de zakelijke kant en de pr. De Click/De Rijdende
Popschool is een vast onderdeel. VRIJDAG Advies
helpt mee. Logisch want het versterken van de culturele infrastructuur in de provincie is hun opdracht. Zij hebben
me feedback gegeven op het projectplan, meegekeken naar de
begroting, helpen ook bij het leggen van de eerste contacten.
Er is een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen verbonden aan dit project, want we willen ook weten of deze investering met geld van de gemeenschap daadwerkelijk de culturele infrastructuur versterkt. We onderzoeken of Gronings Vuur
mensen bewust maakt van datgene wat er in hun omgeving
speelt. VRIJDAG zit in de projectgroep en is bij het onderzoek
betrokken. Ik ben ervan overtuigd dat Gronings Vuur in iedere
gemeente een werveling veroorzaakt. Ik heb het in het Hogeland al gezien.
www.geasmidt.com

Ik ben beheerder van het Museum Behouden Blik in Uithuizermeeden en als zzp’er doe ik projecten die te maken hebben met cultuur, cultuureducatie, toerisme en recreatie. Toen
Gea me vroeg om de productie van Gronings Vuur te doen
kreeg ik met Theo de Groot te maken, de regisseur van Gronings Vuur op het Hogeland. Met een groepje cultuurmakers
van het Hogeland was het idee ‘Van Lauwersoog tot Eemshoaven tou’ ontstaan. Op de wierde van de Enne Jans Heerd,
op de begraafplaats, viel het plan helemaal samen met de locatie: het verleden, heden van het Hogeland
en de toekomst moest er ook in. Die structuur
is steeds vastgehouden en gaandeweg ingevuld. Later kwam het onderdeel Komen en
Gaan erbij. Ook dat is essentieel in de verhalen van mensen van het Hogeland.
Ik ging rondvragen in mijn netwerk. Zou jij
het leuk vinden? Dan gaat het rond en is het
van ‘goh kan ik ook meedoen?’. Als je iedereen
meetelt waren er wel bijna vijftig mensen direct bij betrokken. Muzikanten, acteurs maar
ook de EHBO, de catering, de parkeerbegeleiders…. Iedereen kwam uit de buurt. Bij
de nazit hebben we gezegd: als wij willen
dat het Hogeland cultureel op de kaart
komt, dan moeten we doorgaan. Gewoon
beginnen met een idee en niet wachten tot
de gemeente komt met een vraag. We weten
elkaar nu te vinden. Iedereen heeft kennisgemaakt met mensen die ze eerder niet kenden, waarvan ze nu zeggen: dat is
best een leuke samenwerking, kunnen we niet even koffiedrinken om te kijken hoe we dat een vervolg kunnen geven?
Ik zie het helemaal zitten.

De voorstelling op het Hogeland
vond plaats op 11, 12 en 13
oktober 2019 in de Enne Jans
Heerd in Maarhuizen.
Meer weten over Carin? Kijk op
www.hetbehoudenblik.eu
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Spraakmakend
Gronings
amateurtoneel
Sinds 1973
Een hondstrouwe
kring van spelers en
mensen er omheen.
Dit jaar spelen ze
alweer een nieuw
stuk. al 46 jaar en
dat strak op rij, om
de twee jaar. Hoe
flikken ze dat toch
bij Waark?
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Over Bevings

Een nieuw stuk maken over Groningen?
Dan kan je niet om de aardbevingen heen,
vonden het bestuur, regisseur Annemarie
Prins en toneelschrijver Gerardjan Rijnders. Maar dat gebeurde al zoveel. Dus
zochten ze een nieuwe insteek. Bevings is
een stuk geworden dat een stem geeft aan
de emoties van mensen die wachten op de
versterking van hun huizen. Hoe voelt het
om nu Groninger te zijn? Om het uit te
zingen, om te jammeren, te schelden, te
lachen en daarbij de rug recht te houden?
Want hier weg? Dat nooit!
Het stuk ontstond door gesprekken met
Groningers die dit meemaken. Gerardjan vormde hun verhalen. Annemarie en
de acteurs zetten ze neer in herkenbare
sketches. Over hoe triest het is dat je zo
lang moet wachten tot je huis veilig is
verklaard? Over hoe je je voelt wanneer
de overheden en bedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen. Dat dit van
alle tijden is maakt Waark duidelijk door
de monoloog van Kniertje uit het stuk Op
hoop van zegen van Herman Heijermans.
Het geheel maakt Bevings tot een requiem voor de gewone mens, die vermorzeld
wordt als het om het grote geld gaat.
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Janneke Geertsema
acteur (71). Bij Waark sinds
1973 (maar niet in alle
producties).
Beroep: theaterlogopedist
en presentatietrainer.
Bijzonder: heeft een
Waark-huwelijk.
Roodkapje
“Ik was zes en zat in de eerste klas van de lagere
school. We gingen Roodkapje spelen en omdat
ik een rood jasje had, kreeg ik de hoofdrol. Thuis
schijn ik te hebben gezegd: ik word toneelspeelster.
Kennelijk was er iets geraakt in mij. En dat is nog
steeds zo. Als ik een tobberige tijd heb, is het heerlijk om te spelen. Het is alsof je hersens opgefrist
worden. Je moet je zo ongelooflijk concentreren op
wat je aan het doen bent. Toneelspelen is een soort
van meditatie. Ik voel me na afloop altijd heel goed.

Waark
“Toen ik 25 was, hoorde ik dat ze acteurs zochten
voor een Groningstalige productie. ‘Jij hebt toneelervaring en je spreekt goed Gronings, wil je

meedoen?’, vroegen ze. En weet je wat ik toen dacht,
snob die ik was: ‘Ik in het Gronings?’ Ik was blij dat
ik Muntendam uit was! Maar Annemarie Prins was
toen al een bekende regisseur. Voor mij was zij een
beroemdheid, ik wilde zo graag met haar werken! Ik
ontdekte hoe leuk ik het vond om in mijn moedertaal te spelen dus dat snobisme was snel verdwenen. Ik heb door Waark ontzettend veel vrienden
gekregen, het voelt als familie. Samen een stuk
maken is een heel fijne manier van met mensen
samenwerken. En samen op pad, je zit in hele kleine
kleedkamertjes, het is heel intiem.”

Bevings
“Het stuk is een muzikale taalcollage. Heel boeiend
om samen te maken, omdat ik heel graag met mijn
stem werk en met taal. Maar eigenlijk vind ik een
vast personage fijner om te spelen. Je verdiept je in
het karakter, waarom zegt jouw personage dit? Ik
pluis iedere zin die ik zeg helemaal uit. Het woord
‘ja’ alleen al kun je op twintig manieren uitspreken
en dat heeft alles te maken met de gedachte of het
gevoel er achter.”

Annemarie Prins
regisseur (87). Bij
Waark sinds: 1973.
(en een aantal jaren
daarna + nu).
Beroep: theatermaker
uit Amsterdam.
Bijzonder: gaat nooit
met pensioen.
Wild plan
“Op een dag stond er een kleine man
met een baardje aan mijn deur, het
was begin jaren zeventig. Dat was Ton
Post, de nieuwe directeur van de Stadsschouwburg. Hij had een wild plan:
meer professionele invloed in het amateurtoneel, zodat het wat lekkerder en
beter ging spelen. Er moest een stuk
komen in het Gronings en het moest
over Groningen gaan, maar dan ánders.
Simon van Wattum ging het schrijven,
een Groningse dichter, hoofdredacteur
van de Winschoter Courant en man met
politieke ideeën. Het ging over de Veenkoloniën, over armoede en rijke bazen,

Waark heette het. Het werd een succes
en we gingen door. Acht jaar lang maakten we om het jaar een productie. Veel
politiek toneel, veel Brecht.”

Trouw
“Twee jaar geleden had ik een rol bij
het Noord Nederlands Toneel. Spelers
van toen kwamen natuurlijk kijken. Na
afloop zaten we te beppen. ‘We moeten
nóg een keer’. Zo ontstond het plan. Dat
ze me ook echt gevraagd hebben, heeft
iets heel aangenaams en troostrijks.
Trouw.”

Groningen

tig. Groningers hebben iets eigens,
iets speciaals, dat heeft te maken met
nait soez’n, doun! Ook met een bepaald soort helderheid van geest. De
acteurs werken met een inzet, een lef,
dat is meesterlijk. Die club is hecht en
betrouwbaar. Samen zijn we een avontuur aangegaan. Er was nog niet echt
een stuk. Al repeterend kreeg Bevings
structuur, ik kom vaak acteurs tegen die
gewoon hun tekst willen doen en klaar.
Maar bij Waark is iedereen volkomen
toegewijd, solidair, strijdlustig, nieuwsgierig, niet bang en nooit gezeur. Het
reizen valt me zwaar, maar het is me
alles waard.”

“Ik vind het hier buitengewoon pret-

Alsof je
hersens
opgefrist
worden

Tweede van links:
Moyra. Rechts vooraan:
Janneke.

44

Moyra Ruiter
acteur (32). Bij Waark sinds 2019
Beroep: docent op een middelbare school.
Bijzonder: spreekt geen Gronings
(maar leerde het).

wilde echt spélen. Vorig jaar zag ik de auditieoproep
van Waark. Ik ken hun werk en weet dat ze vaak op de
planken staan. Ik las dat het ging om muzikaliteit en
ritmegevoel, dat dat een pré had. Daar leidde ik uit af
dat het een ander soort toneelvoorstelling zou gaan
worden. Te gek, dacht ik.”

Uitlaatklep

Op leeftijd

“Ik speel al heel lang toneel, heb de regieopleiding
gedaan en had zelf net een komedie geregisseerd,
maar ik wilde heel graag zelf weer spelen. Docent zijn
is leuk, maar het is ook een zware baan, ik heb echt een
vorm van toneelspelen nodig, als uitlaatklep. Maar bij
veel toneelverenigingen staat gezelligheid voorop en ik

“De auditie ging onwijs leuk. Zoiets had ik nog nooit
meegemaakt. Normaal krijg je een stukje tekst, leer je
dat uit je hoofd en dan doe je die scene. Nu kreeg ik
wat tekst, maar wat was nou de bedoeling? Neem hem
gewoon maar mee, zeiden ze. En toen bleek dat we die
in de audities gingen opzeggen in een bepaald ritme,

op muziek. Ik moest de emotie erin kunnen gooien.”
Hoe is het om in een gezelschap te komen dat elkaar
al jaren kent?
“De spelers zijn op leeftijd en hebben al een lange
vriendschap, veel langer dan ik oud ben. Ze hebben
een bepaalde omgang en dynamiek met elkaar. Hun
manier van communiceren bijvoorbeeld is helemaal
van hun tijd. Het zit ‘em in de onuitgesproken dingetjes: hun zorgzaamheid, de tijd nemen voor elkaar,
goed naar elkaar luisteren. Het is niet gehaast en
hectisch. Heel anders dan mijn generatie, die veel digitale taal gebruikt, managementwoorden, veel Engels,
snel-snel-snel. Dat is bij Waark niet en dat maakt het
heel prettig. Ik voel me ook heel erg welkom.”
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De boel een beetje bij mekaar houden
Hoe succesvol je ook bent,
als bestuursleden een voor
een zouden afhaken ben
je als toneelvereniging ten
dode opgeschreven. Of als
muziekvereniging of welke
vereniging dan ook maar. “Het
staat of valt met de verbinding
tussen mensen”, denkt Rineke
Klijnsma, voorzitter.

1

Tip

zorg voor een hechte band en koester die
“Als ik aan Waark denk, dan denk ik aan
de acteurs die al heel lang meespelen,
die Waark heel erg belangrijk vinden. Ze
hebben een sterke band onderling en ook met de bestuursleden. Dat is voor ons als bestuur de sjeu, dat
maakt het zo leuk om je voor de club in te zetten. Een
keer per jaar organiseren we een veurjoars viziede.
Dan komt iedereen. Spelers, regisseurs, en bestuursleden van vroeger en nu. Zo blijft de band in stand.
Maar het zijn wel vooral de wat oudere Waarkers
die komen. Dus ook ik vraag me wel eens af hoe het
straks verder gaat met Waark, wanneer die niet meer
kunnen spelen. De jongere spelers hebben het naast
het spelen allemaal druk met hun banen en hun leven. Ik snap heel goed dat die niet altijd kunnen komen opdraven. Maar toch voelen we ons één grote
familie.”

2

Tip

steek de handen uit de mouwen
“Als bestuur moet je het leuk vinden om
van alles te doen, je bent vooral faciliterend. Je moet bereid zijn om er veel
tijd in te steken, want het kost echt veel tijd. Maar ik
weet: ik doe het voor Waark. Dat betekent iets. Als er
dingen mislopen, is het even alle hens aan dek. Dan
moet je proberen verstandige beslissingen te nemen.
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3

Tip

vind geld
“Een hele belangrijke taak is voor iedere
nieuwe voorstelling weer het vinden van
geld. En dat is heel taai. We kunnen ongeveer een keer per twee jaar een nieuwe productie
maken want sneller krijgen wij de financiering niet
rond. Waark valt overal een beetje buiten. Het Landelijk Fonds voor de Podiumkunsten is voor professioneel toneel en wij zijn amateurtoneel. Daar is ook
wel een fonds voor, maar daar passen we ook niet
helemaal in. Gelukkig zijn de provincie, de Kunstraad
en veel fondsen ons goed gezind.”

4

Tip

VRIJDAG Advies
“Zoals we Geert van VRIJDAG Advies
steeds kunnen raadplegen, dat is zo prettig, hij weet heel veel. Hij heeft ons bij
veel dingen geholpen, meegedacht. Voor Bevings
moesten we dit voorjaar bijvoorbeeld een andere zakelijk en productieleider hebben en iemand voor de
PR. Die moet je dan wel zoeken. En graag een goede.
Geert kent veel mensen.”

VRIJDAG Advies
achter de Bel je VRIJDAG Advies, grote kans
dat je Geert Oude Weernink of
schermen Paula Mulder aan de telefoon
krijgt. Ze helpen je verder, geven
tips en denken mee over je project.
Alles om jouw plan maar de wind
mee te geven.
Zorgen dat (amateur)kunst en cultuur groeit
en bloeit in Groningen: dat is hun missie. Is
er ergens een cultuurplatform in wording?
Geert of Paula is erbij om mee te denken en mensen met elkaar
in contact te brengen. Wordt er een groot cultureel evenement
uit de grond gestampt? Idem dito. En daar blijft het niet bij.
Ze geven workshops over fondsenwerving aan bestuursleden
van verenigingen en verder aan wie er maar in geïnteresseerd is. Ze hebben een handleiding opgesteld voor het
maken van een projectplan, met begroting en dekkingsplan. En ligt zo’n plan er, dan lezen ze mee om de puntjes
op de i te zetten.

Laat je enthousiasme zien
Geert Oude Weernink van
VRIJDAG Advies denkt mee over 		
de toekomst van het gezelschap
Het bestuur van Waark vroeg: hoe kunnen we onze basis
verbreden en de continuïteit beter borgen? Nu moeten ze
voor elke productie het hele productieproces en PR opnieuw optuigen en dat kost veel tijd en energie. Een vorm
van structurele financiering zou ze erg helpen want dan
kan er bijvoorbeeld iemand parttime en duurzaam de zakelijke en productieleiding doen. WAARK valt niet binnen
de criteria van de grote cultuurfondsen en dat maakt financiering uit die hoek moeilijk. Misschien is het een oplossing om het speelgebied te verbreden naar andere regio’s
in het Nedersaksische taalgebied, naast Noord-Drenthe
waar ze nu al spelen. Zo kun je op den duur toe werken
naar een Nedersaksisch productiehuis.

“We zien veel hartstikke goede ideeën, maar om die te
realiseren moet een plan aan bepaalde eisen voldoen, anders krijg je geen subsidie. Daar is echt nog een wereld te
winnen”, zegt Paula. Fondsen hebben gewoon geld, die willen
dat doneren aan mooie projecten. Voor een jubileumconcert of
samenwerkingsproject kan je zelf best wel wat binnenhalen. Dat
is echt niet zo eng of zoveel werk als je denkt. Bijvoorbeeld,
we kunnen je adviseren om naar het fondsenoverleg van de
Kunstraad te gaan. Daar zitten zes tot acht fondsen aan tafel
aan wie je je project kunt presenteren. Zij geven je feedback,
zodat je plan beter wordt. Want jij kunt als geen ander aan een
fonds vertellen waar je mee bezig bent. Je moet zorgen dat je ze
meekrijgt in jouw enthousiasme. Dat kan heel anders overkomen dan alleen een papieren plan, maar natuurlijk moet dat er
wel onder liggen.” Geert: “Het mooie van dit werk is dat je mensen helpt hun droom te realiseren. Dat kan een grote droom
zijn of een heel klein droompje zoals een praktisch dingetje. Er
is veel meer mogelijk dan je denkt.”
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‘Er is veel
meer mogelijk
dan je denktʼ
47

“Er ontstaat magie als je met
mensen speelt die op hetzelfde
level zitten als jij”

“Ik weet waar amateurs en ook
professionals tegenaan lopen”

Dat ik zelf kunst maak, helpt bij mijn werk
voor VRIJDAG Advies. Ik weet waar amateurs
en ook professionals tegenaan lopen. Ik kom
uit een muzikale familie, ik heb een instrument bespeeld, zat in een orkest, mijn vader
was dirigent en mijn moeder voorzitter van
de vereniging. Ik heb dus veel van achter de
schermen meegekregen van water komt kijken bij het organiseren van concerten.
Twintig jaar geleden werkte ik bij een beeldend theaterfestival en sindsdien heb ik zelf
ook diverse locatie-theaterproducties georganiseerd. Uit al die disciplines neem ik mijn
ervaringen mee. Ik vind het heel erg leuk om
te zien dat mensen na een gesprek blij naar
huis gaan. Zin hebben om een plan verder uit
te werken. Het aandurven om een aanvraag
bij een fonds te gaan doen. En als we dan een
uitnodiging voor een concert of voorstelling
krijgen denk ik: missie geslaagd!”

“Ik was in 1975 op fietsvakantie in Yorkshire en daar
zag ik iemand trekharmonica spelen op straat bij
een groep morris dancers. Ik dacht: dat wil ik ook.
Herman Finkers had zo’n ding staan van zijn opa
– ik kende Herman nog uit Almelo. Die trekharmonica heb ik een tijdje geleend om te zien of ik er
iets mee kon. Daarna heb ik er zelf eentje gekocht.
Toen was het een kwestie van elpees draaien, heel
goed luisteren, meespelen en kijken welke akkoorden erbij passen. Een leraar trekharmonica was er
toen niet; je moest alles zelf uitzoeken. Ik heb er
zelf zo’n 25 jaar les in gegeven, maar ben daar alweer een tijd geleden mee gestopt. Nu geef ik af
en toe nog een workshop in Italiaanse, Baskische
of Ierse muziek. Ik treed op, speelde met bands als
Tarducci en Orient Express tot in Canada aan toe.
Het spelen brengt me ontspanning. Er ontstaat magie als je met mensen samenspeelt die op hetzelfde
level zitten als jij. Tijdens zo’n Ierse sessie bijvoorbeeld…. Iedereen gaat net iets verder naar voren
leunen en dan ontstaat er wat. Dát. Dat is geweldig.
In mijn werk bij VRIJDAG zie ik die magie bij anderen ontstaan. Of liever gezegd, dat wil ik graag.
Ik probeer mensen te motiveren dat de lat best iets
hoger kan. Stel een jubilerend koor komt praten
over een minimalistisch idee voor een feestje. Na
afloop gaan ze naar huis met een plan van 4 A4tjes en zijn daar heel erg blij mee. En vervolgens
komt er een geweldig evenement voor het hele
dorp, de gemeente of de provincie. Dat maakt dit
werk mooi.”
Geert Oude Weernink
Bij Vrijdag Advies en de voorlopers ervan sinds:
1998. Al meer dan 30 jaar werkzaam in de
kunst- en cultuursector.
Speelt trekharmonica.
geert.oudeweernink@bijvrijdag.nl
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“Af en toe maak ik beelden. Vorig jaar heb ik
bij VRIJDAG de cursus Van Idee tot Verbeelding
gevolgd. Heel leuk, omdat het meer gaat om
het proces. Je leert er niet hoe je bijvoorbeeld
een sculptuur in hout moet maken, maar je
krijgt een thema en dan bepaal je zelf met
welke materialen je aan de slag gaat en hoe.
Aan het eind heb je een object en is er een
tentoonstelling met de hele groep. Het thema was ‘zwaar en licht’. Ik vond het lastig om
dat in een beeld te vatten zonder dat het heel
letterlijk werd. Maar die zoektocht, daar ging
de cursus nou net om. Het hoort erbij. Ik heb
veel geëxperimenteerd. De cursus gaf me de
structuur om iets te maken. Een thema is een
fijn duwtje in de rug

Paula Mulder
Bij VRIJDAG Advies sinds: 2016
Zo’n 20 jaar werkzaam in de kunst- en cultuursector
Maakt beelden en collages

Vooruitblik
in KultuurBlad 3 besteden
we o.a. aandacht aan
theater en cultuurcentrum
Van Beresteyn in Veendam
en we praten met Mirjam
Wulfse, kunstenares en
gedeputeerde van Cultuur.
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Iets georganiseerd
en niemand
wist het?
Plaats het zelf op
kultuuragenda.nl
dan weet iedereen in
heel Groningen het.
Soms weet je niet eens wat er jouw
dorp of in de omgeving gebeurt.
Lees het op kultuuragenda.nl.
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