350 JAAR
GRONINGENS
ONTZET
26, 27 EN 28 AUGUSTUS

“We herinneren
deze dag
waarop je staat voor Stad
want 350 jaar geleden ontstond
op deze dag
de viering die je kent
de naam die het draagt
het vuurwerk als de bommen
en granaten die Stad
geen moment lieten buigen
verlies deden vertikken
overwinnen was hun enige optie
en zegevieren
bleek hun uitzicht”
Myron Hamming
Stadsdichter van Groningen

Woonzorg Nederland is een
landelijke woningcorporatie,
met woningen voor
55-plussers en mensen met
een beperking. We helpen u
graag bij het vinden van een
geschikte woning.

Wonen, diensten en
service
Woonzorg Nederland biedt
u naast een comfortabele
woning, ook hoogwaardige
diensten en een uitstekende
service.
Door de samenwerking
met diverse zorginstellingen,
kunnen er vaak aanvullende
diensten aangeboden
worden.
De bewonersconsulent is
het eerste aanspreekpunt.
Zij regelen de zaken omtrent
verhuur van woningen.
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26, 27 en 28 augustus: 350 jaar Groningens Ontzet

HERDENKEN,
BELEVEN EN VIEREN
Op 28 augustus herdenken, beleven en vieren Stadjers het voor
de 350e keer: Groningens Ontzet. Wat gebeurde er eigenlijk in 1672?
En waarom wordt het ook wel Bommen Berend genoemd?

I

n het rampjaar 1672 wordt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van alle kanten door vijanden
aangevallen. Frankrijk, Engeland en
de bisdommen Münster en Keulen verklaren ons land de oorlog. De situatie lijkt
hopeloos. Vooral als Bisschop Bernhard
von Galen van Münster de Stad Groningen met vele bombardementen belaagt.
De kanonnenbisschop krijgt de bijnaam
'Bommen Berend'.

STAD BIEDT WEERSTAD
Ondertussen is in 1672 onze landsregering radeloos, de bevolking redeloos en
het land reddeloos verloren. Maar niet de
stad Groningen. Ondanks een belegering
door 24.000 soldaten en zwaar geschut
biedt de Stad weerbarstig weerstand.
Met name door een eensgezinde bevolking en een vastberaden bestuur onder
leiding van Carel von Rabenhaupt.

ONTZET
Op 28 augustus 1672 geven de bisschop
van Münster en zijn troepen het uiteindelijk op en druipen af. Dit zorgde voor hersteld zelfvertrouwen. Als Groningen niet
had gezegevierd, dan was de rest van de
Republiek waarschijnlijk gevallen. “Groningen constant, behoud van het land.”
Het Ontzet van Groningen in 1672 wordt
sindsdien jaarlijks door de Groningers in
Stad en Ommeland gevierd. Het bevrijdingsfeest wordt door veel Stadjers ook
wel 'Bommen Berend' genoemd, naar de
bijnaam van de vijand.

350 JAAR
In 2022 vieren we het 350-jarig jubileum
van Groningens Ontzet. Het hele jaar
2022 worden er diverse activiteiten
georganiseerd, met het weekend van 26,
27 en 28 augustus 2022 als feestelijk

hoogtepunt. Drie dagen lang
Ontzetweekend!
De festiviteiten worden georganiseerd
door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVvV) en de Stichting GO350.
Deze stichting is door de KVvV in het
leven geroepen om gezamenlijk een
groots programma neer te zetten voor de
viering van het 350-jarig jubileum van
Groningens Ontzet.

WAT BETEKENT GRONINGEN ONTZET/VRIJ
VOOR KINDERBURGEMEESTER SAMUEL
VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

“Groningen vrij betekent
voor mij dat iedereen zich
veilig voelt en respect heeft
voor elkaar”

UNIEK PROGRAMMA VOOR UNIEK JUBILEUM
Om de viering van 350 jaar
Groningens Ontzet luister bij te
zetten, is groots, breed en
bovenal uniek programma
opgezet. Met tal van activiteiten
op het gebied van muziek,
cultuur, educatie, sport, reenactment, defensie en lezingen.
En met het Groningens Ontzet
weekend op 26, 27 en 28
augustus als feestelijk en
bruisend hoogtepunt.

B

innen het programma neemt de
historie een belangrijke plaats in.
Zo organiseren verschillende
musea in de stad en provincie Groningen bijzondere tentoonstellingen die
ieder op eigen wijze het rampjaar 1672
belichten. Op die manier geven de musea
samen een compleet beeld van het leven
in die periode en de invloed van het beleg
van Groningen. Een unieke samenwerking
in een bijzonder jaar.

RE-ENACTMENT
De historie komt helemaal tot leven op
zaterdag 27 augustus. Dan wordt een spetterend re-enactment uitgevoerd waarbij een
van de vele strijdtonelen nagespeeld wordt.
Inclusief de inzet van kanonnen, paarden
en boten. Voorafgaand aan en na afloop
van de strijd zullen de strijdende partijen in
vol ornaat door de stad marcheren.

KLASSIEK EN NIEUW
Vanzelfsprekend staan ook de klassiekers
weer op het programma. Zoals 't Peerdespul (in een nieuw jasje), het grootse vuurwerk en de Groote Maaltijd. Vertrouwde
elementen die dit jaar worden gecombineerd met een brede diversiteit aan nieuwe
en bijzondere activiteiten. Sport, cultuur,
educatie en heel veel muziek.
Uniek daarbij is het speciaal gecomponeerde muziektheaterstuk Bommen Berend
dat op 28 augustus wordt uitgevoerd door

de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem
Friso. Een overweldigende muzikale belevenis. Ook op de zaterdagavond voert muziek
de boventoon op het Hollandsch Muziekfestival. Een keur van Nederlandse topartiesten staat dan garant voor een heerlijk
feestje op de Grote Markt.
De viering van 350 jaar Groningens Ontzet
wordt dus groots, feestelijk en onvergetelijk.
Passend bij een uniek jubileum van een
unieke Stad!

Bekijk het volledige
programma op GO350.nl
of scan de code
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Muziektheaterstuk Bommen Berend

OVERWELDIGENDE
MUZIKALE
BELEVENIS
Eind augustus zijn er in de steden Groningen en Coevorden
spectaculaire uitvoeringen van het muziektheaterstuk Bommen
Berend. De uitvoering wordt verzorgd door het paradepaardje
van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Militaire Kapel
'Johan Willem Friso'.

D

e KMK 'JWF' schittert in het muziektheater Bommen Berend op 25 en
26 augustus in Coevorden en op
28 augustus in Groningen. De
muzikanten nemen je mee naar het jaar
1672. In dat jaar voerde Bernhard von Galen,
de bisschop van Münster, oorlog op onder
andere diverse plekken in de provincie
Overijssel en in de steden Coevorden en
Groningen. Deze steden kregen door het
ontzet onder leiding van generaal Rabenhaupt hun vrijheid terug. Von Galen, door
het volk 'Bommen Berend' genoemd, droop
af.

VEELZIJDIGE SOLISTEN
De solisten zijn (opera)zanger Nico Wouterse (Bommen Berend), veelzijdig acteur
en regisseur Wil van der Meer (generaal
Rabenhaupt) en zangeres Céline Janssen
(Lambertien) die opera vooral ziet als het
nieuwe levenslied. Dan is er nog een vierde
man, acteur Jelmer de Groot. Hij speelt vele
belangrijke personages, van soldaat tot
koning van Engeland. Het publiek zit voortdurend in actie en krijgt - mede door de
overrompelende muziek- het gevoel midden
in de strijd te zitten.

OP LOCATIE
OVERWELDIGEND
De kapel zorgt met een bijzondere
compositie van Jan de Haan voor een
overweldigende muzikale belevenis. Drie
professionele, (inter)nationaal bekende en
ervaren solisten spelen en bezingen de
scènes in het stuk. De teksten zijn geschreven door Bouke Oldenhof. Hij weet op sensationele wijze woorden te geven aan de
'Rampjaar'-thema's als vrijheid van geloof
en meningsuiting, hoop, internationale
samenwerking, en trots op je afkomst en
streek.

Het paradepaardje van de Koninklijke Landmacht is te beluisteren in Groningen en Coevorden. In Coevorden ervaart de bezoeker
echt locatietheater. Op het magazijnencom-

Paradepaardje
Koninklijke Landmacht
te beluisteren in
Groningen en Coevorden

plex van defensie aan de Nederlands-Duitse
grens is een hal speciaal ingericht voor
deze unieke voorstelling. In Groningen wordt
het concert gegeven in De Oosterpoort.

VISUEEL SPEKTAKEL
De regisseur Bruun Kuijt vertelt: “Belangrijk
in het hele concept is de verbeelding van
de gebeurtenissen. Denk hierbij aan de
bommen van Bernhard von Galen die terug
te horen zijn in de compositie. Maar ook de
emoties van de hoofdpersonages komen
terug in de muziek.”
Er wordt veel gewerkt met lichttechniek. Om
het ook visueel 'een spektakel' te laten zijn,
zonder dat het afbreuk doet aan de audi-

tieve kracht van het orkest, kiest de regisseur ervoor om de slag om Coevorden en
Groningen plaats te laten vinden voor en
tussen het publiek. Het ene moment is het
orkest de stad Groningen en bevindt Bommen Berend zich in het publiek. Dan
bestookt hij met behulp van zijn soldaat het
orkest met 'bommen'
.

LICHT
Het licht speelt ook een hoofdrol tussen
publiek en orkest als Bommen Berend een
dam bouwt en zo het water laat stijgen in
Coevorden. En tevens als de dam breekt en
het leger van Bernhard von Galen ten onder
gaat. Een verdrinkingsdood die duidelijk te
horen is in de muziek.
Voor een luchtige en komische noot zorgt
de vierde man. De regisseur ziet in hem het
personage dat de voorstelling laagdrempelig maakt, omdat het “een persoon uit het
volk” is, die nauwelijks tijd krijgt om te doen
wat hij geacht wordt te doen.

Kaartverkoop
Bommen Berend is
een voorstelling die je
niet wilt missen!
De kaarten zijn te koop via Vanplan.nl.

VOORSTELLINGEN
Coevorden, de Mars 27:
25 augustus 2022, 20.00 uur
26 augustus 2022 14.30 uur
26 augustus 2022 20.00 uur
Groningen, Oosterpoort:
28 augustus 2022 14.30 uur
28 augustus 2022 19.30 uur

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . Emmeloord . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl
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Terug in de geschiedenis; het ontstaan van de Groote Maaltijd

OVER EEN KANON,
ZUURKOOL EN DE
BOMMEN BERENDBAL
Het is al jaren een mooie traditie. Op 28 augustus eten we in
Groningen zuurkool, aardappelen en een Bommen Berendbal. Veel
Stadjers genieten hiervan tijdens de Groote Maaltijd bij onder andere
de WEEVA en diverse buurthuizen. Maar wat is eigenlijk het verhaal
achter de maaltijd? Een Groninger sage over zuurkool, Haren, de
Groote Griet én een kanonskogel.

W

e schrijven het jaar 1672. De Bisschop van Münster Bernhard
von Galen dacht dat het gebied
van Groningen en omstreken
nog steeds aan hem toebehoorde. Maar
inmiddels was het Groninger land al van de
Groningers zelf. Dat was voor Bommen
Berend, hoe de Duitse bisschop genoemd
werd, geen bezwaar om toch naar het
noorden op te trekken.

BOURTANGE
Binnen de kortste keren had hij Coevorden
ingenomen en stootte vervolgens door
naar Bourtange. Niet wetende dat er in het
vestingstadje 200.000 kogels voor hem
klaarlagen. Hij probeerde nog te onderhandelen, maar tevergeefs. Bommen Berend
besloot richting de stad Groningen te gaan.
Ondertussen had Carl von Rabenhaupt, de
commandant die was aangesteld om Groningen te verdedigen, ervoor gezorgd dat
op de Grote Markt een enorm kanon werd
opgesteld: De Groote Griet genaamd. Deze
werd gericht op het Zuiden, waar Bommen
Berend vandaan zou komen om de Stad te
veroveren.

AANVAL VANUIT HAREN
Bommen Berend trok met zijn troepen en
geschut richting Groningen en kwam eerst
langs Haren. Het dorp werd met geweld vlot
ingenomen. Toch was dat niet zijn doel. Hij
wilde de grote stad Groningen hebben. Vanuit de ingevorderde kerk in Haren leidde Von
Galen het geschut. De ene na de andere
kogel werd op Groningen afgeschoten. Met
die overmacht zou de stad snel aan zijn
voeten liggen, dacht hij. Maar het viel tegen.

Pssst...
WORD VRIEND VAN
VOLKSVERMAKEN
EN EET GRATIS MEE!

V

oor € 12,50 per jaar word je
Vriend van Volksvermaken en
steun je niet alleen de activiteiten tijdens het Groningens
Ontzet, maar ook de activiteiten van
Sint Martinus en de intocht van Sinterklaas in Stad. Als Vriend ontvang je
een paar keer per jaar onze nieuwsbrief en tijdens de viering van Groningens Ontzet kun je gratis de Groote
Maaltijd nuttigen bij De WEEVA. Aanmelden als Vriend kan via de website
www.volksvermakengroningen.nl

hoorde hij een zoevend geluid achter hem.
Een twintigponder die vanuit de Groote Griet
was afgeschoten miste hem op een haar.

Op 27 augustus 1672 zag Von Galen zich
genoodzaakt af te druipen met nog slechts
de helft van zijn 24.000 man tellende leger.

Het gevaarte knalde door het venster naar
binnen, scheerde over de tafel, nam het bord
met zuurkool mee en vloog er aan de andere
kant van de toren weer uit. Met een enorme
dreun kwam de twintigponder zeven voet
diep in de vette Groningse klei terecht.

'VANAVOND HEBBEN WE OORLOG'

Op dat moment wist de bisschop dat
het geen zin had om nog tijd en geld te
besteden aan de stad Groningen. Ook zijn
manschappen wilden weg.

Zo hield Groningen stand en werd de
inname van Von Galen en zijn troepen voorkomen. En de Groningers… die vierden feest
en dat doen ze sindsdien elk jaar op 28
augustus. Het feest van Bommen Berend,
inclusief een traditionele maaltijd. Want
als de Groningers zeggen: 'we hebben
vanavond oorlog', dan betekent het dat
er zuurkool met een Bommen Berendbal
gegeten wordt.

WANHOPIG
Bommen Berend schoot vijf dagen achtereen op de Groningse stadsmuren. De zesde
dag was al aangebroken, maar er was
geen enkel teken van overgave. Het enige
dat kwam, waren de twintigponders die
door de Groote Griet werden afgeschoten
en voor veel ravage zorgden. Von Galen
slaagde maar niet in zijn doel. Na acht
dagen begon hij langzamerhand wanhopig
te worden.

DE GROOTE MAALTIJD VAN NU

V

anwege het verhaal over Haren, de Groote Griet en de kanons-kogel wordt
jaarlijks op 28 augustus een Groote Maaltijd georganiseerd. Dit jaar wordt op
zaterdag 27 augustus vanaf 16.72 uur, oftewel 17:12 uur, bij De WEEVA aan het
Gedempte Zuiderdiep een bord met zuurkool en een Bommen Berendbal
geserveerd. Tijdens deze Groote Maaltijd is iedereen welkom. Voor leden en vrienden
van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken is de maaltijd gratis. Andere passanten kunnen deze historische maaltijd verkrijgen voor een kleine prijs.

BORD MET ZUURKOOL
Toch had Bommen Berend het naar zijn zin
in Haren, want tijdens het plunderen ontdekte hij dat je er de heerlijkste zuurkool
met spek kon eten. Daarop beval Von Galen
dat de beste kok van Haren hem dagelijks
deze maaltijd moest leveren.
Op 27 augustus 1672 was het geluk even
aan de zijde van Bommen Berend. Nadat hij
zijn bord op tafel had gezet en met een verbeten blik keek naar de stad die maar niet
wilde vallen, draaide hij zich om naa zijn
maaltje met zuurkool. Op dat moment

Naast De WEEVA wordt de Groote Maaltijd sinds 2019 ook in een aantal Groninger
wijken geserveerd. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen.
Deelnemers kunnen zich hiervoor inschrijven bij het organiserende wijkteam of
buurthuis.
De basis voor onze Groote
Maaltijd is zuurkool met aardappelen en een Bommen
Berendbal, maar andere
variaties zijn ook mogelijk. In
2019 was in de wijk Beijum
bijvoorbeeld een Antilliaanse variant verkrijgbaar.
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26 - 28 augustus: Re-enactment

HISTORISCH GEKNAL EN WAPENGEKLETTER
VAN DE BOVENSTE PLANK
Tijdens de viering van 350 jaar
Groningens ontzet in 2022 zal
een spetterend re-enactment
uitgevoerd worden met circa 80
figuranten. Daarbij zal één van de
vele schermutselingen buiten de
stadsmuren nagespeeld worden.
De re-enactment deelnemers
zullen van 26 tot 28 augustus in
een historisch kampement het
Martinikerkhof bevolken in
tientallen tenten en luifels.

G

edurende vrijdag 26 augustus wordt
het kamp opgebouwd en toegankelijk zijn voor het publiek vanaf ca.
12.00 uur tot 's avonds 21.00 uur.
Zaterdag 27 augustus van 10.00 uur tot 21.00
uur en Zondag 28 augustus van 10.00 uur tot
17.00 uur. Kom kijken en krijg een indruk van
het kampleven in de 17e eeuw.

KANONVUUR
Tijdens de belegering van Groningen in 1672
door de Bisschop van Münster, Bernard van
Galen (“Bommen Berend”), werd het zuidelijke deel van de stad Voortdurend bestookt
met kanonvuur. De verdediging van Groningen werd geleid door Carl von Rabenhaupt.
Hij beantwoordde de beschietingen met
Gronings kanonvuur maar liet ook meerdere
korte aanvallen buiten de muren uitvoeren
op de stellingen van Bommen Berend.

PRAEDINIUSSINGEL
Zo'n korte felle strijd zal uitgebeeld worden
op zaterdag 27 augustus op de Praediniussingel (tussen 14.30 uur en 16.00 uur). De
Praediniussingel was destijds een deel van
de gracht rondom de stadsmuur. Kanonnen,
musketten, zwaarden, pieken, houwdegens, rapieren, hellebaarden, boten, paarden; historisch geknal en wapengekletter
van de bovenste plank!
Destijds keken de strijders elkaar nog in de
ogen. Er zal een verdedigingswal van zand

en schanskorven aan de zijde van het
Emmaplein gebouwd worden t.b.v. de Münsterse troepen en de Groningse aanvallers
zullen vanaf de Museumbrug de stelling
belagen. Versterkingen zullen per boot aangevoerd worden via de Zuiderhaven.

MARS
Voorafgaand aan de strijd op zaterdag 27
augustus zullen de deelnemende re-enactment groepen (tussen 13.30 uur en 14.30
uur) in vol ornaat door de stad marcheren
vanaf het Martinikerkhof, langs de Grote

Markt, Zwanestraat, Stoeldraaierstraat,
A-kerkhof, Munnekeholm, en het Zuiderdiep
naar de Praediniussingel.
Na afloop van de strijd (ca. 16.00 uur) zullen
de groepen via een andere route terug marcheren: Museumstraat, Reitemakersrijge,
Kleine der A en Hoge der A (langs het
“langste terras”, Turftorenstraat, Grote
Kromme Elleboog, Zwanestraat, Grote
Markt, Martinikerkhof. Het kampleven zal
dan weer tot leven komen.

Zaterdag 27 augustus

HISTORISCHE OPTOCHT EN PRESENTATIE
Eén van de spectaculairste evenementen tijdens de viering van 350 jaar Groningens Ontzet is te zien
op zaterdag 27 augustus. Dan trekt een historische optocht door de Stad met koetsen, paarden
en circa 40 personages uit een ver verleden, met afsluitend een presentatie op de Grote Markt.

U

iteraard zullen Rabenhaupt en
Bommen Berend niet ontbreken.
Maar daarnaast geven bijvoorbeeld ook de koningen Lodewijk

XIV uit Frankrijk en George II uit Engeland
met hun eega's en vele andere betrokkenen bij het rampjaar 1672 en hoogwaardigheidsbekleders van nadien acte de
présence.

OUD ORANJE
Dit alles mogelijk gemaakt door samenwerking met de stichting Oud Oranje,
uit Hooghalen die reeds meer dan twee
decennia op de meest fantastische
locaties in Nederland en daarbuiten
met veel plezier tot in de puntjes nagemaakte vorstelijke kostuums tonen.
Voor een indruk van al hun moois kunt
u www.oud-oranje.nl bezoeken.

ROUTE
De optocht komt om 11.00 uur op
de Ossenmarkt aan voor een korte
presentatie na de Paardenkeuring
en zal vanaf daar om 11.15 voorafgegaan door Gruno's Postharmonie
een rondtoer door de stad naar de
Grote Markt maken. De route gaat
over het Langste Terras op het
Hoge der A, langs het Rotary Terras op de Munnekeholm, via het
Zuiderdiep en door de Oosterstraat. Vanaf 12.15 uur is de
historische presentatie.

Komt
dat zien!
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Zaterdag 27 augustus op de Ossenmarkt

TRADITIONEEL
PEERDESPUL KRIJGT
SPECTACULAIRE
IMPULS
't Peerdespul nieuwe stijl biedt dit jaar op zaterdag 27 augustus
voor jong en oud een aantrekkelijke en spectaculaire invulling. Het is
de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVvV) gelukt een
programma samen te stellen dat tot in de zaterdagmiddag gaat
duren en vooral een jonger publiek moet aanspreken.

H

et was decennia lang de traditie
om 's ochtends op de Ossenmarkt
een paardenkeuring te organiseren
waarvoor de eigenaren van het
edele ras van heinde en verre naar Groningen trokken. Om elf uur was dan de prijsuitreiking en vervolgens reisde het
gezelschap naar de Drafbaan in het Stadspark voor een concours hippique en wedstrijden voor tuigpaarden en dressuur.

HIPPER
Drie jaar geleden werd duidelijk dat deze
traditie op de drafbaan zijn beste tijd had
gehad. De publieke belangstelling was in
die laatste jaren zienderogen teruggelopen.
Het publiek dat zich nog wel rond de piste
verzamelde bestond vooral uit familieleden
van de ruiters en de eigenaren van de deelnemende paarden. KVvV-voorzitter Harrie
van Ham voorspelde toen al dat het Peerdespul een andere en voor een groter
publiek aantrekkelijker invulling moest krijgen. Het mag in zijn ogen allemaal wel wat
hipper.

NIEUWE INVULLING

Kids

VERTIER VOOR
KINDEREN

O

m ook de jongste kinderen
aan hun trekken te laten
komen, wordt in het park op
het Gyotplein een strodorp
gebouwd waar spelletjes gedaan
kunnen worden. In het park kunnen
ook kleindieren worden geknuffeld,
pony's worden bereden en Henk
Arends showt zijn reptielen. Kinderen
kunnen zich ook laten schminken of
vertier zoeken op een springkussen.

In opdracht van het bestuur van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken hebben Jan Peutz en Roelof Huizing zich over
deze nieuwe invulling gebogen. “Belangrijk
is dat het Peerdespul over de gehele zaterdag genomen zich afspeelt op de Ossenmarkt en het naastgelegen Gyotplein. Uit
respect voor de bijzondere relatie die stad
en provincie Groningen hebben met het
paard beginnen we 's ochtends met de traditionele keuring,” legt Peutz uit.
Om daar onmiddellijk aan toe te voegen dat
rondom de keuring allerlei aantrekkelijke en
soms spectaculaire elementen in het programma zijn opgenomen. Roelof Huizing
verheugt zich nu al op de komst van een
uit zeker 40 dames en heren tellende historische optocht. “Gekleed in de tenues uit

1672 komen zij de Ossenmarkt opgemarcheerd. Zij dragen geweldig mooie uniformen en laten zich deels door koetsen en
paarden vervoeren. Het gezelschap, Oud
Oranje Assen, oogst in binnen- en buitenland veel lof.”

SPEKTAKEL
Peutz en Huizing noemen het een geluk bij
een ongeluk dat door Corona twee jaar
geen aansprekende activiteiten op en rond
28 augustus georganiseerd konden worden. Zij kregen hierdoor de maximale tijd om
goed na te denken hoe nu verder met het
Peerdespul. “Even na elf uur als de paardenkeuring is gedaan en de prijzen zijn uitgereikt neemt de historische optocht de
Ossenmarkt in bezit waarmee het Peerdespul nieuwe stijl begint. In hoog tempo volgen dan nog zeventien attracties,” onthult
Huizing.
In vrijwel alle attracties speelt het paard
een rol, maar het is vooral spektakel dat het
publiek rondom de ingerichte arena moet
boeien. Intrigerend is het onderdeel vliegend tapijt, maar Huizing kan dat gemakkelijk uitleggen. “Een tweespan trekt een
tapijt over de zandvloer en daarop mogen
kinderen plaats nemen voor een rondje
over de markt. Waar geen paarden aan
te pas komen is een demonstratie
van Mike van der Most die met zijn
Border Collie's een schaapskudde
perfect onder controle heeft.”

TRADITIE
Josh Clemens die met demonstraties
met zijn roofvogels tot ver over de
landsgrenzen bekendheid geniet
krijgt ook een plekje in het plantsoen.
Terwijl de kleine kinderen is alle rust
van het vermaak op het Guyotplein
kunnen genieten dendert het programma op de Ossenmarkt door.

Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken
hebben we toch gemeend iets van de traditie die 165 jaar geleden begon, overeind te
houden.

Huizing en Peutz kunnen het niet nalaten dat zij in het programma toch nog
ruimte hebben gevonden voor wat de
echte paardenliefhebber boeit. “Het is geen
overdaad en zal ook niet de boventoon
voeren, maar gezien de innige relatie tussen Stad en Ommeland, het paard en de

Zo komen vier keer tuigpaarden de arena
binnen om door een vakkundige jury
beoordeeld te worden. Dit alles mondt uit in
een finale rond half vier waarvan de winnaar naar huis gaat met een zilveren miniatuur van de Martintoren. Daarnaast komen
twee keer dressuurpaarden de Ossenmarkt
op om de bijzondere verrichtingen van
paard en ruiter te laten zien. “Wie echt van
spektakel houdt mag zeker de demonstraties trickriding en rossfechten van Josh
Clemens niet missen,” adviseert Jan Peutz.

HIP
Beide heren zijn er van overtuigd dat zij een
aantrekkelijk en hip Peerdenspul in elkaar
hebben gezet. Voor elk wat wils. Roelof Huizing is nu al overtuigd van een groot succes. En hij kan het weten want eerder dit
jaar was hij medeorganisator van een vergelijkbaar paardenspektakel in Peize waar
duizenden mensen uit de wijde omgeving
op af kwamen.
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Musea

WIL JIJ
ALLES WETEN
OVER 1672?

T

wintig musea in de stad
en provincie Groningen
organiseren tijdens het
jubileumjaar tentoonstellingen en activiteiten die ieder op
eigen wijze het rampjaar 1672
belichten. Alle tentoonstellingen
te samen geven een compleet
beeld van het leven in 1672 en
de invloed en gevolgen van het
beleg. Een unieke samenwerking
in een bijzonder jaar.
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1 BORG NIENOORD, LEEK

5 GRONINGER ARCHIEVEN

11 TOREN VAN WINSCHOTEN

17 LANDGOED VERHILDERSUM

Occa Ripperda
1 april – 31 december
Portretten Krijgsheren met
presentatie defensie
4 juni – 30 december

Digitale kaart 1672
vanaf 23 april verschillende
activiteiten

Highlights en helden
van het rampjaar
1 mei – 1 november

Groninger kunst en
cultuurbeoefening in 1672
8 juli – 30 oktober

6 CULTUURHISTORISCH
CENTRUM OLDAMBT

12 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

18 KUNSTPUNT

Tentoonstelling
De Groninger Academie en
Groningens Ontzet
24 juni – 30 oktober

Workshop:
Maak je eigen Rabenhaupt
27 augustus

2 STEDELIJK MUSEUM COEVORDEN
Mijndert en Karel,
helden van Coevorden
10 april – 25 september
350 jarig ontzet van Coevorden
8 oktober – 26 maart 2023

Digitaal museum
1 mei – 1 november

7 BURCHT WEDDE
Vaste collectie
1 mei – 1 november

3 GRONINGER MUSEUM

8 MUSEUM SLAG BIJ HEILIGERLEE

Stad houdt stand, 350 jaar
Groningens Ontzet
23 april – 30 oktober

Verborgen vestingen in
Groninger grenslandschap
1 mei – 1 november

4 FRAEYLEMABORG, SLOCHTEREN

9 VESTING OUDE SCHANS

Borgheren Rengers en Piccardt
29 april – 2 oktober

Vaste collectie
1 mei – 1 november

19 MUSEUM STORYWORLD
13 STADSMUSEUM APPINGEDAM
Vaste collectie
Medio mei

14 VESTING BOURTANGE
Slag om Bourtange
en vaste collectie
11 juni – 30 december

15 MENKEMABORG, UITHUIZEN

10 VESTING NIEUWE SCHANS

Voorbeelden van de
wederopbouw na 1672.
vanaf juli

Vaste collectie
1 mei – 1 november

16 MUSEUM AAN DE A
Welkom in 1672!
15 juli – 30 december

Workshop:
Historische strip maken
27 augustus

20 SHC DE OUDE STELMAKERIJ TE
SELLINGEN
Expositie ‘Onder Vuur II,
de opmaat naar het
rampjaar 1672
16 juni – 30 oktober
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DE UNIVERSITEIT EN HET BELEG VAN GRONINGEN
Op 24 juli 1672 werd Groningen
belegerd door de troepen van de
bisschop van Munster. De stad
wist zich uitstekend verdedigd
door vestingmuren en grachten
en bovendien werd een deel van
het gebied onder water gezet.
Toch was de overmacht groot.
Want waar het Munsterse leger
20.000 man op de been had,
telde het garnizoen in Groningen
nog geen 2000 beroepssoldaten.

D

aarom moest de verdediging van
de stad worden aangevuld met
compagnieĎn van burgers. Er werd
ook een compagnie van studenten
geformeerd, waarvoor zich zo'n 150 jongemannen aanmeldden. Deze studentencompagnie had een eigen vaandel met het
wapen van de universiteit en in gouden letters de spreuk 'Deo, Patriae, Academiae'
('Voor God, vaderland en academie'). Een
restant is nog altijd te bewonderen in het
Academiegebouw.

ACADEMIEGEBOUW
De taak van de studentencompagnie
bestond er onder meer in wacht te lopen op
de stadswallen. Ook bleven elke nacht twee
studenten als brandwacht in de universiteitsbibliotheek. In het Academiegebouw
(dat stond op de plaats van het huidige
gebouw) was een voorraad kruit opgeslagen en de Latijnse school diende als militair
hospitaal.

Er stonden steeds tonnen met water klaar,
om branden snel te kunnen blussen. Gelukkig bevonden de bibliotheek en andere universitaire gebouwen zich in het noordelijke
deel van de stad, buiten het bereik van het
geschut van Bommen Berend. Zij bleven
gespaard, hoewel er een projectiel door het
dak van het Academiegebouw sloeg, zonder noemenswaardige schade aan te richten.

GEZANG
De studenten van de compagnie bleken
hun taak goed te vervullen, soms op geheel
eigen wijze. Bekend is het verhaal dat ze 's
nachts luidkeels studentenliederen zongen,

zodat de Munsterse troepen het in hun
legerkamp konden horen. Het gezang moest
de vijanden uit hun slaap houden of op zijn
minst irriteren. Als de bisschop zich liet zien,
werden hem de grofste beledigingen toegeroepen.
Onder de studenten vielen geen doden,
maar wel enkele gewonden. Een van hen
werd door een kogel in zijn borst geraakt,
maar zijn kameraden hieven een lied aan
om zijn gekerm te overstemmen en voor de
vijand te verhullen dat hun krijgsmakker
was gewond.

STAD EN UNIVERSITEIT GERED
Toen Bommen Berend zich terugtrok, werd
duidelijk dat niet alleen de stad aan de
ondergang was ontsnapt, maar óók de
universiteit. Ze bestond in 1672 nog slechts
58 jaar (sinds 1614) en het had niet veel
gescheeld of het doek was gevallen. Als
Bommen Berend de stad had ingenomen,
zou de bisschop uiteraard weinig consideratie hebben met een (protestantse) instelling. Ook als zijn kanonnen het
Academiegebouw of de bibliotheek in
brand hadden geschoten, was het de
vraag geweest of de universiteit uit de as
zou zijn herrijzen.

VIERING GRONINGENS ONTZET OP DE RUG
23 JUNI - 30 OKTOBER 2022

27 AUGUSTUS

27 AUGUSTUS

TENTOONSTELLINGEN
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

BEZICHTIGING
ACADEMIEGEBOUW

VERZET EN VRIJHEID: HET GRONINGENS
ONTZET VAN 1672 EN DE UNIVERSITEIT

In de Universiteitsbibliotheek zijn er exposities
van authentiek materiaal over het beleg en de
betrokkenheid van de universitaire gemeenschap. Er zijn onder andere grootformaat reproducties van historische kaarten en
documenten te bewonderen.

Op de plek van het huidige Academiegebouw
stond ook in 1672 het hoofdgebouw van de Groninger Academie. Het huidige gebouw dateert
uit 1909 en is zaterdag 27 augustus geopend
voor bezichtiging.

Symposium
Als onderdeel van de viering wordt een symposium gehouden, met de titel 'Verzet en vrijheid:
Het Groningens Ontzet van 1672 en de Universiteit'. Er worden vier lezingen gegeven in het
Academiegebouw, met muzikale ondersteuning.
Het symposium vindt plaats op 27 augustus
van 15.00-16.30 uur, in de Aula van het Academiegebouw. Inschrijven kan via
www.rug.nl/go350.

Gedurende de gehele dag is het academiegebouw, gedeeltelijk, vrij toegankelijk.
Verschillende ruimtes zijn te bezichtigen zoals
de aula, de senaatskamer en de Heymanszaal.
In de centrale hal van het academiegebouw
staat speciaal voor de gelegenheid een 'popup store' van de iShop (de vroegere RUG-winkel). Met naast een deel van het reguliere
assortiment ook speciale GO-350 artikelen.
Zoals prenten of de Groningens Ontzet-puzzel
van Frans Leroux.

Meer informatie over het programma
van de RUG tijdens 350 jaar Groningens Ontzet
vind je op: www.rug.nl/g0350

PROGRAMMA 350 JAAR GRONINGENS ONTZET
vrijdag 26 - zaterdag 27 - zondag 28 augustus 2022

TIJD

MEERDERE DATA DEZELFDE ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

1 t/m 31 augustus

Rabenhaupt 1672 wandeling
(start vanuit je eigen voordeur)

Stad en Ommeland

Via app e-Routes

Dinsdag 22 t/m
zondag 28 augustus

Zomerkermis
www.kermisinstad.nl

Vismarkt

Openingstijden kermis:
10.00 tot 23.00 uur

Maandag 22 t/m
zondag 28 augustus

Groote Maaltijd in de wijken

Diverse wijken in Groningen

In samenwerking met de
Stadjerspas en WIJ-teams
gemeente Groningen

Donderdag 25 t/m
zondag 28 augustus
10.00 - 23.00 uur

Langste terras

Hoge der A

Vrijdag 26 t/m
zondag 28 augustus
11.00 - 21.00 uur

Ecolution (waterstofboot)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecolution_(schip,_2010)
Mogelijkheid is aanwezig om de Ecolution te bezoeken

Hoge der A

VRIJDAG 26 AUGUSTUS
09.00 - 17.00 uur

Bommen Berend Beach Volleybaltoernooi

Coendersborg sportpark

12.00 - 21.00 uur

Re-enactment kampementen en rondleidingen

Martinikerkhof

13.30 uur
15.30 uur
19.30 uur

Bommen Berend Jeugdtheater o.l.v. Marcel den Os

Museum aan de A
(binnenplaats)

17.30 - 23.00 uur

4e Bommen Berend Muziekfestival
De toegang is gratis.

A-Kerk

Met o.a. Myron Hamming, Katie
Koss, Michael Prins en Joe Buck

20.00 - 21.30 uur

NNO 28 Augustus Concert

Grote Markt

Dirigent:
Eivind Gullberg Jensen
Solist: Mari Samuelsen, Viool
Presentator: Eric Robillard

Kranslegging door de burgemeester van Groningen en de voorzitter
van de KVvV. Tevens aanwezig
'Rabenhaupt' en re-enacters en
ongeveer 400 studenten, die het
Grunns laid zingen

Kaarten zijn gratis, maar reserveren is verplicht en kan via de
website van het Museum aan de A, onder vermelding van
naam, aantal kaarten en datum en tijd van de voorstelling. U
ontvangt een bevestigingsmail.

Het concert is voor iedereen

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
08.30 - 08.45 uur

Kranslegging bij de buste van Rabenhaupt

Waagplein

09.00 - 17.00 uur

Bommen Berend Beach Volleybal toernooi

Coendersborg sportpark

09.00 - 09.15 uur

Klokkenluiden

Martinitoren

10.00 - 21.00 uur

Kampementen re-enactment incl. avondkoor en rondleiding

Martinikerkhof

09.30 - 17.45 uur

Draaiorgels langs zorghuizen in Groningen, Haren en Ten Boer

Diverse tijden en locaties

09.30 - 11.30 uur
11.15 - 13.00 uur
13.00 - 16.00 uur

Paardenkeuring
Start Kinderprogramma
Vervolg paarden-programma
De nostalgische tijden van het prachtige schilderij “De paardenkeuring op de 28e augustus” van Otto Eerelman kunt u dit
jaar wederom beleven op de Ossenmarkt. T.g.v. de viering van
350 jaar Groningens Ontzet is de paardenkeuring op de
Ossenmarkt dit jaar uitgebreid tot een hippische show met
allure , waarbij o.a. tuigpaarden, dressuur en wervelende
shownummers elkaar afwisselen

Ossenmarkt
Guyotplein

10.00 - 14.00 uur

Draaiorgels

Binnenstad

11.15 - 12.00 uur

Historische Optocht met o.a. Gruno's Postharmonie
Oog in oog staan met de dappere Rabenhaupt of de krijgslustige Bommen Berend? De historische optocht trekt door
het centrum van Groningen. Een groot aantal Oranjevorsten
komt tot leven. Een ware historische sensatie!

Start Ossenmarkt, Lopende Diep NZ, Noorderhaven NZ,
Oude Kijk in't Jatstraat, Visserstraat, Hoge der A, Brugstraat,
Akerkhof, Munnekeholm, Gedempte Zuiderdiep, Oosterstraat,
Grote Markt naar noordwestzijde Stadhuis.

Onder begeleiding van
het Klokkenluidersgilde

Kinderprogramma:
o.a. vliegend tapijt, pony rijden,
demonstratie roofvogels
Josh Clemens show:
Rossfechten. Gevecht tussen
2 ruiters te paard in daarbij
horende kleding

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
11.45 - 12.30 uur
Inloop: 11.30 uur

28 Augustus Rede: Prijs der Vrijheid door generaal buiten dienst,
oud Commandant der Strijdkrachten, de heer D.J. Berlijn
Iedereen is welkom; vooraf aanmelden is niet nodig

Aula Academiegebouw,
Broerplein te Groningen

13.30 - 14.15 uur

Mars re-enactment

Van Martinikerkhof
naar Praediniussingel

12.00 - 18.00 uur

Optreden Dweilorkesten
10.00-12.00 uur: Bierspiekers
12.00-14.00 uur: Partyband Eveneband
14.00-16.00 uur: The Entertainer
16.00-18.00 uur: Post Its

Binnenstad

12.00 -21.00 uur

Rotary terras: Bommen Berend Terras
www.bommenberendterras.nl

Achterkant A-Kerk

Het terras staat klaar voor alle bezoekers
12.10 - 13.40 uur

Historische presentatie

13.00 - 17.00 uur

Levende standbeelden Binnenstad

13.00 - 13.15 uur

Herslag herdenkingsmunt

Grote Markt

13.00 - 17.00 uur

Virtual reality

Westerhaven

13.00 - 17.00 uur

Sportdemo Taekwondo

Waagstraat

13.00 - 16.30 uur

Kinderactiviteiten
Stokvangen, springkussens, darten en sjoelen,
ringgooi-koe en een ranjaclown, ijsjes en suikerspinnen.
Uiteraard allemaal kosteloos

Reitemakersrijge

13.00 - 14.00 uur

Mars re-enactment door de binnenstad

13.30 uur
15.30 uur
19.30 uur

Bommen Berend Jeugdtheater o.l.v. Marcel den Os
Kaarten zijn gratis, maar reserveren is verplicht en kan via de
website van het Museum aan de A, onder vermelding van
naam, aantal kaarten en datum en tijd van de voorstelling. U
ontvangt een bevestigingsmail

Museum aan de A (binnenplaats)

13.40 - 15.30 uur

Historische optocht

Route Grote Markt naar Martiniplaza

14.00 - 16.00 uur

Optreden regio-orkesten:
14.00 - 14.45 uur: orkest Juliana uit Aduard
15.00 - 15.45 uur: orkest In Corpore uit Wagenborgen

Grote Markt

14.30 - 15.30 uur

Re-enactment: De Strijd

Zuiderhaven en Praediniussingel

14.00 - 16.00 uur

Shantykoor Tolbert

Westerhaven

16.72 - 20.00 uur

Groote Maaltijd

De WEEVA

17.00 - 00.00 uur

RadioNL Zomertoer/Hollandsch Muziekfestival

Grote Markt

22.30 - 23.00 uur

Aansluitend het groots en briljant vuurwerk

Zuiderhaven

Welke prijs hebben we over
voor onze vrijheid?

Optreden van 8 bands voor
een aantal goede doelen
(o.a. voor kinderen die het niet
zo getroffen hebben)

Grote Markt

Jeugdcircus Santelli verzorgt
2 optredens en samen met
het Kindertheater dansen
en meezingen

Optreden zangeres Divine

Voorprogramma met Wat Aans!

ZONDAG 28 AUGUSTUS
10.00 - 17.00 uur

Re-enactment kampementen

Martinikerkhof

13.00 - 17.00 uur

Binnenkomst wandelaars Tocht van Bommen Berend

Grote Markt

13.00 - 17.00 uur

Springkussen kinderprogramma

Grote Markt

14.00 - 16.00 uur

Bonk'n Boazers Oosterbroek

Centrum

16.30 - 16.50 uur

Stadsbeiaardiers spelen op het carillon

Martinitoren

16.50 - 17.00 uur

Luiden van de klokken

Martinikerk

17.00 - 18.00 uur

Feestelijke oecumenische gedenkdienst

Martinikerk

Iedereen is welkom.
Na de dienst is er koffie/thee
14.30 uur en
19.30 uur

Spectaculair Muziektheaterstuk Bommen Berend
uitgevoerd door Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso
Kaarten zijn te koop via www.vanplan.nl

De Oosterpoort

www.volksvermakengroningen.nl en www.go350.nl
Wijzigingen voorbehouden

M.m.v. Eeuwe Zijlstra (orgel),
Jos Vermaning (trompet) en Chr.
Muziekvereniging “De Bazuin”
uit Groningen o.l.v. Jan Weening.

Tentoonstellingen
'Helden van Coevorden' en
'De vesting heroverd!' in
Stedelijk Museum Coevorden
In een tweeluik van tentoonstellingen nemen we je mee op reis door
het rampjaar: wie waren de (on)bekende Coevordense helden en wat
gebeurde er in Coevorden tijdens (en kort na) het rampjaar?
In 1672 is Nederland met iedereen in oorlog.
Het volk was redeloos, de regering radeloos en
het land reddeloos. De bisschop van Münster,
Bernhard von Galen, grijpt zijn kans om het
oosten van Nederland te veroveren. Hij krijgt
zelfs de bijnaam 'Bommen Berend' omdat hij
een nieuw soort brandbommen gebruikt.
Na veroveringen
in Overijssel maakt
het bisschoppelijke
''De bestorming van Coevorden, 30
leger opmars naar
december 1672'', Pieter Wouwerman,
1672-1682, olieverf op doek, collectie
Coevorden, de
Rijksmuseum Amsterdam.
toegangspoort tot
het Noorden van
Nederland. In korte tijd is Coevorden veroverd, maar de
bevolking van de vestingstad laten het er niet bij zitten…

''Portret van Meijndert van der Thijnen'', Diane Brodie, 2021,
olieverf op paneel, collectie Stedelijk Museum Coevorden.

DE TENTOONSTELLING 'HELDEN VAN COEVORDEN' IS
T/M 25 SEPTEMBER 2022 TE ZIEN. DE TENTOONSTELLING
'DE VESTING HEROVERD! - 350-JARIG ONTZET VAN COEVORDEN’
START VANAF 8 OKTOBER 2022.
Kijk voor meer informatie op
www.museumcoevorden.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van
09.30 tot 17.00 uur en
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
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HET NAGTEGAELTJE
IN EEN NIEUW JASJE

D

e studentencompagnie zong in 1672 het lied Het Nagtegaeltje op de stadswallen om de vijand af te leiden.
Dit lied is speciaal voor 350 jaar Groningens Ontzet in
een modern jasje gestoken.

Het lied is aangepast en gecomponeerd door Groninger Djurre
de Haan (Awkward I). Willem Kolvoort maakte een bijpassende
illustratie van Het Nagtegaeltje.
Het lied vertelt het verhaal van een Stadjer die bij het beleg
in 1672 aanwezig was. Hij vertelt over de stad en dat ze
zingen op de stadswallen. Er komt een couplet van het
originele lied uit 1672 in terug. Een unieke compositie van
oud en nieuw! Met veel succes is het lied al meerdere
keren gezongen door groep 7 van de St. Michaelschool. Het
lied is ook te vinden op spotify en youtube. Zing je mee?
Tekst lied Het Nagtegaeltje;
Het is al lang geleden
Dat deze stad
Dat Groningen werd belegerd
Weken lang
Ik stond op de muur
Dag na dag
Ik zong op de onderwal
En ik hield de wacht
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BOMMEN BEREND JEUGDTHEATER

V

anwege de viering van
350 jaar Groningens Ontzet wordt er op 26 en 27
augustus een uniek
Muziektheaterstuk opgevoerd in
Museum aan de A.
Het historische verhaal speelt zich
uiteraard af in Groningen. Bakkersdochter Zwaantje en zoon van
een bierbrouwer Tammo verzetten
zich samen met hun vrienden
tegen het geweld van Bommen
Berend. Ze laten zich door de aanhoudende bommenregen niet klein
krijgen en proberen hun leven zo
goed mogelijk voort te zetten.

VIEREN
LIEDJES
Met hun liedjes bespotten ze de
vijand, totdat ze tijdens een nachtelijke expeditie op zoek naar eten
deze tegen het lijf lopen. En hij
blijkt lang niet zo beestachtig en
lelijk als gedacht. Zwaantje en de
Westfaalse Heinz vallen als een
blok voor elkaar. Maar liefde voor
de vijand in oorlogstijd, dat heeft
toch geen schijn van kans?

Romeo en Julia, West Side Story,
Bommen Berend Jeugdtheater.
Echte liefde maalt niet om
afkomst, kleur of nationaliteit.
Aan het einde van het verhaal
vieren we met z'n allen, Westfaal
en Groninger, 'poep' en Stadjer,
het Groningens Ontzet. Zodat
we niet vergeten dat Bommen
Berend hier ooit is geweest.

Het Bommen Berend Jeugdkoor is
een initiatief van Marcel den Os
voor de Koninklijke Vereeniging
voor Volksvermaken.

KAARTEN
Kaarten zijn gratis, maar reserveren is verplicht en kan via de website van het Museum aan de A,
onder vermelding van naam, aantal kaarten en datum en tijd van
de voorstelling. Na reservering
ontvangt u een bevestigingsmail.

SPEELDATA
En ik was bang
Voor het donker
En daarom zong ik
de hele nacht

Vrijdag 26 augustus 13:30
(premiére); 15:30 en 19:30 uur
Zaterdag 27 augustus 13:30;
15:30 en 19:30 uur

Het stonk in de stad
naar stinkbommen en bloed
Overal klonk geschreeuw over heldenmoed

Alle voorstellingen zijn op het
binnenplein van het Museum
aan de A (voorheen
Scheepvaartmuseum) .

Er bestonden geen rangen en standen
In het rampenjaar
En alle mannen en vrouwen
Stonden naast elkaar
Hielden Bommen Berend tegen
We konden nergens naartoe
De vijand groef zich in
Als iemand die zichzelf begroef
Van het vallen van de nacht
Tot het ochtend gloren
Zongen wij van de uitkijktorens:
Het Nachtegaelken cleyne verheugt de somer schoon met zijnen soeten sanck. In 't wout by een Fonteyne, daer hee? my
een Persoon geluyster nae't gheklanck. Den tyt viel mij niet
lanck. De wilde dierkens sprongen al in dat groene dal, de
vogelkens daer songhen lieffelijck over al.
Het is al lang geleden
Dat onze stad werd belegerd
Weken lang
Weken lang
Daarom zong ik als afleiding
Daarom zing ik nu op de bevrijding

Bekijk het lied
en zing mee!
Scan de QR-code

Zaterdag 27 augustus

REGIO-ORKESTEN OP DE GROTE MARKT

O

p zaterdagmiddag 27
augustus staat de Grote
Markt om 14:00 en 15:00
uur helemaal in het teken
van de muziek. Dan treden de
regio-orkesten In Corpore en
Juliana op. Muzikaal genieten in
het hartje van de Stad onder de
rook van de Martinitoren.
Het orkest In Corpore uit Wagenborgen bestaat uit 40 leden en
staat vanaf het seizoen 20182019 onder leiding van Aline Werkman. Het orkest neemt regelmatig
deel aan concertwedstrijden
waarbij het uit komt in de derde
divisie. Ook verzorgt het orkest
zelf een aantal concerten per jaar.

BREED REPERTOIRE
Het repertoire van het orkest is
zeer breed te noemen en loopt
van klassiek tot lichte muziek,
waarbij met de keuze van nieuwe

werken zeer sterk rekening
gehouden wordt met het publiek.
Het fanfareorkest heeft concerten
gegeven met o.a. Nevsky Brass
uit St Petersburg, Fryslân Brass,
BoneBrass Ensemble, Nanaimo
Concert Band (Canada), het mannenkoor "Albatros", Vrouw Holland
en orkesten en koren uit de regio.

JULIANA
Het orkest Juliana uit Aduard
is onderdeel van Chrstelijke
Muziekvereniging Juliana. De
muziekvereniging is opgericht op
22 september 1924. Het A-orkest
Juliana komt uit in de vierde divisie.
De orkesten spelen zaterdag
27 augustus om 14.00 en 15.00
uur op de Grote Markt.
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28 AUGUSTUS REDE

D

e 28 Augustus Rede ter gelegenheid van de viering
van 350 jaar Groningens Ontzet wordt dit jaar uitgesproken door de heer D.J. Berlijn

Als onderdeel van de festiviteiten ter gelegenheid van Groningens Ontzet is de 28 Augustus Rede sinds 2011 de opvolger
van het 28 Augustus Debat. De 28 Augustus Rede wordt traditiegetrouw gehouden in de Aula van het Academiegebouw
van de Rijksuniversiteit Groningen.
De rode draad van de te houden Rede is Prijs der Vrijheid.
Na 2 Corona-jaren, waarin de Rede helaas niet georganiseerd
kon worden, zijn wij verheugd dat er dit jaar weer een Rede
wordt gehouden. Gastspreker is de heer D.J. (Dick) Berlijn,
generaal buiten dienst, oud commandant der strijdkrachten.
Welke prijs hebben we over voor onze vrijheid?
De toegang tot de 28 Augustus Rede is vrij: belangstellenden
zijn van harte welkom. In de Aula van het Academiegebouw is
plek voor driehonderd personen
Tijd:
Plaats:

11.45 tot 12.30 uur (inloop vanaf 11.30 uur)
Academiegebouw RUG (aula)
aan het Broerplein te Groningen

EERDER WERD DE 28 AUGUSTUS REDE UITGESPROKEN DOOR:
2011 de heer Geert Jan Knoops
2012 de heer Job Cohen
2013 mevrouw Kysia Hekster
2014 de heer Mathijs Bouman
2015 mevrouw Marietje Schaake
2016 de heer Rene Paas

2017 de heer Freek de Jong
2018 de heer Rob de Wijk

Colofon

2019 de heer Herman Pleij

historische ontwikke
ling begrip vrijheid
ontwikkeling
vrijheidsbegrip
vrijheid in het
hedendaagse Rusland
vrijemarkteconomie
en het neoliberalisme
belang van open
internet
ontzet van Groningen
gekoppeld aan
gevolgen
aardgaswinning
aardgaswinning
en ereschuld
is vrijheid
vanzelfsprekend
vrijheid

Deze krant is een uitgave van Hattrick Media in samenwerking
met de Koninklijke Vereeniging Volksvermaken (KVvV) en de
Stichting GO350. Deze krant wordt in een oplage van 60.000
exemplaren huis-aan-huis verspreid in de Gemeente Groningen
en bij musea, VVV's, hotels, campings en recreatieparken
in de Provincie Groningen.
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HERDENKINGSBORD

E

en traditie is dat er iedere vijftig jaar bij een jubileum
van het Groningens Ontzet een herdenkingsbord
wordt gemaakt. Ook dit jaar is er een herdenkingsbord gemaakt door Royal Goedewagen. Het is een modern bord geworden met
afbeeldingen kenmerkend voor Groningen. Zo
heeft het bord een rand van fietsen, die mogen
in een fietsstad als Groningen natuurlijk niet
ontbreken. Ook het vogeltje het Nagtegaeltje,
van het lied, heeft een plekje op het bord
gekregen. Kijk voor verkoopadressen op
www.go350.nl

DOE- EN LEERBOEKJE “DIE SCHELM
ZAL DE STAD NOOIT KRIJGEN''

H

et boekje ''Die Schelm zou de
stad nooit krijgen” is ontwikkeld op initiatief van de St.
Michaelschool. Veel kinderen
vieren feest op 28 augustus, maar
weinig weten wat ze vieren. Na het
lezen van dit boekje heeft Groningens
Ontzet geen geheimen meer voor de
leerlingen.
In het boekje, gemaakt door Kirsten
Bos, kunnen leerlingen en leerkrachten het historische verhaal van Groningens Ontzet lezen. Aangevuld met
aansprekende opdrachten rondom
het thema Groningens Ontzet. Alle
basisschoolleerlingen in de groepen 7
en 8 in de Gemeente Groningen hebben in juni het boekje ontvangen.

Uitgave
Hattrick Media
Koldingweg 20
9723 HK Groningen
(050) 3171701
info@hattrickmedia.nl

Redactie
KVvV
GO350
Hattrick Media

Fotografie
KVvV
GO350
Hattrick Media
Acquisitie
Hattrick Media

Vormgeving
Kijf&Witte, Leek
Druk
BDUprint Barneveld
© Hattrick Media 2022

Familietentoonstelling
over vier
eigenwijze Groningse tieners

28 aug. Gratis toegang!
26 & 27 aug. Gratis Bommen Berend Muziektheater
27 & 28 aug. Bommen Berend Brigade

www.museumaandea.nl
(OPVOLGER VAN HET NOORDELIJK SCHEEPVAARTMUSEUM)

Al meer dan 130 jaar helpen wij mensen met
een (verstandelijke) beperking met het
invullen van hun leven zoals zij dat willen.
Dat doen we bijvoorbeeld in Bedum, Zuidwolde,
Appingedam en Delfzijl, samen met de mensen
die belangrijk voor hen zijn.
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WIST
JE DAT…
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Iedere Stadjer kent uiteraard de datum 28
augustus: de dag van Groningens Ontzet.
En ook Bommen Berend klinkt ongetwijfeld
bekend in de oren. Maar wist je dat er in de
Stad nog allerlei overblijfselen uit 1672 te
vinden zijn en dat veel namen in Groningen
refereren aan die bijzondere tijd?

Wist je dat...

Wist je dat...

De Kempkensberg, waar nu de DUO staat vroeger
echt een berg was? Dit werd door de vijand als uitkijkpost gebruikt om goed overzicht op de stad te
hebben. Na 1672 is deze berg afgegraven om een vijand nooit meer dit voordeel te kunnen geven.

De Groningers het
beschieten van de
Martinitoren erger
vonden dan de
beschadigingen
aan hun eigen
huis? Niemand
komt aan de
Martinitoren!

Wist je dat...
Wist je dat...
De Blauwe Engel niet alleen de naam was van
de bekende kroeg aan de Grote Markt en de
trein, maar ook van een Herberg op de hoek
van de Poelestraat. Hier was in 1672 het hoofdkwartier van de cavalerie gevestigd.

De vrijwillige studentencompagnie hun
eigen vaandel had en
dat deze nog steeds
bestaat? Het vaandel
is te zien in het Universiteitsmuseum. En is nu
tijdelijk onderdeel van
de tentoonstelling
''Stad houdt stand'' in
het Groninger Museum.

Wist je dat...
Wist je dat...

Er nog steeds bij
opgravingen
kanonskogels
uit 1672 worden
gevonden in de
binnenstad?

Op Gedempte Zuiderdiep 15 je in de gevel twee
ingemetselde kanonskogels kan zien zitten?
Die herinneren ons aan de beschietingen van
1672. Dit stadsdeel is zwaar beschadigd door
de bommen van Bommen Berend.

BIJZONDERE
HERDENKINGSMUNT

O

p zaterdag 27 augustus wordt op de Grote
Markt een bijzondere herdenkingsmunt
geslagen door de Koninklijke Nederlandse
Munt. De munt is een replica van de herdenkingsmunt uit 1672.
Op de ene kant van de munt staat Groningen op de
andere kant Coevorden afgebeeld. In april verscheen
al een Zilveren Dukaat met de afbeelding van de Fraeylemaborg. De herdenkingsmunt is in een
geschenkverpakking verkrijgbaar samen met de Zilveren Dukaten van Groningen en Drenthe.
De munt wordt geslagen om 12.45 uur op de Grote
Markt en dan aangeboden aan onze verdediger Carl
von Rabenhaupt en de aanvaller Bernhard von
Galen, beter bekend als Bommen Berend.
Meer informatie: www.knm.nl

Wist je dat...
In het Noorderplantsoen nog een stuk van de oude
stadswal te zien is? Er is zelfs nog een klein poortje
in de wal, het Sikkenspoortje.

DE LAATSTE BOM VOOR BOMMEN BEREND
De striptekenaar IJsbrand
Oost is druk bezig met
de strip over 1672. Twee
kinderen worden van het
heden teruggeschoten
naar het jaar 1672, waar
ze proberen hun over-overover grootvader te helpen
in de strijd tegen Bommen
Berend.

Strip

D

De titel van het stripboek
wordt naar alle waarschijnlijkheid ''De laatste bom van
Bommen Berend''. De kinderen helpen de kanonnier Opa om de
laatste definitieve bom op Van Galen
te gooien.
Door omstandigheden is er vertraging ontstaan en daarmee komt de
geplande lancering van augustus in

gevaar. Naar verwachting zal de
strip eind september, begin oktober
worden uitgegeven. Daarna wordt de
strip uitgedeeld aan de scholen.
De strip wordt vijf jaar lang gratis
weggegeven aan de groepen 8 van

de basisscholen van Groningen en
Ommelanden. Er zijn plannen om de
strip ook in het Gronings uit te brengen en een versie voor de boekhandel te maken.

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . Emmeloord . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl
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Historische wandeltocht 350 jaar
Ontzet Groningen & Coevorden

DE TOCHT VAN
BOMMEN BEREND
Op 27 en 28 augustus 2022 wordt de historische route van
Bommen Berend vanuit Coevorden naar Groningen gelopen.
Een unieke samenwerking tussen Tocht Om De Noord, Cultureel
Coevorden en Stichting 350 jaar Groningens Ontzet.

W

andel in de voetsporen van de
legers en de helden van toen,
van Coevorden naar Groningen.
De tijd wordt 350 jaar teruggedraaid en de wandelaars ontdekken wat nu
allemaal nog verwijst naar die tijd. Verder
sluit het evenement aan bij diverse festiviteiten en culturele voorstellingen dit weekend in zowel Coevorden als Groningen. De
hele route is 110 km lang en kan in twee
dagen worden afgelegd. Er is echter ook
een mogelijkheid om voor kortere afstanden
te kiezen.

ZINTUIGEN
De wandelaars gaan ervaren hoe het er
350 jaar geleden aan toe ging. Alle zintuigen worden gebruikt om de ervaring van
toen terug te halen: de smaken van toen
zullen worden geproefd en typische geuren
geroken. Beelden en geluiden uit die tijd zul-

len worden teruggehaald en aan de route
geplaatst. Daardoor krijgen de wandelaars
echt het gevoel dat zijn worden teruggeworpen in augustus 1672.

Afstanden

KOSTEN
De inschrijfkosten voor deelname op één
dag bedragen €25,-. De inschrijfkosten
voor twee dagen bedragen €40,-.

(onder voorbehoud
van wijzigingen)

Zaterdag 27 augustus:
Startplaats Coevorden, 3 afstanden
• Afstand circa 25 km (naar Emmen)
• Afstand circa 40 km (naar Exloo)
• Afstand circa 70 km (naar Assen)

STARTTIJDEN
De exacte starttijden worden later bepaald.
We proberen hierin rekening te houden met
o.a. het openbaar vervoer richting Coevorden (op zaterdag) en Assen (op zondag).

Let op! Alle afstanden starten op
zaterdag dus vanuit Coevorden en
finishen op verschillende plekken (zie
hiernaast). Beide afstanden op zondag starten op verschillende plekken
en finishen juist op dezelfde locatie:
Groningen.

Zondag 28 augustus: Finishplaats
Groningen, 2 afstanden:
• Afstand circa 15 km (vanaf Haren)
• Afstand circa 40 km (vanaf Assen)

FINISH
De finish is op zondag 28 augustus
op De Grote Markt vanaf 14.00 uur
Wandel je mee? Meld je aan via
www.tochtomdenoord.nl

FEESTELIJKE
GEDENKDIENST

28
augustus

MARTINIKERK OP 28 AUGUSTUS

E

nkele dagen na het ontzet van
Groningen in 1672 besloten burgemeester en raad van de
Stad dat jaarlijks een “dank- en
bededag” zou worden gehouden.

Muzikale medewerking wordt verleend
door Eeuwe Zijlstra (orgel), Jan Vermaning (trompet) en de Chr. Muziekvereniging “De Bazuin” uit Groningen o.l.v.
Jan Weening.

Voor het bestuur van de Koninklijke
Vereeniging voor Volksvermaken
(KVVV) en de Stichting Groningens
Ontzet 350 (GO 350) en stadspredikant Pieter Versloot vormt dit besluit
aanleiding om u van harte uit te nodigen tot het bijwonen van een feestelijke oecumenische gedenkdienst in de
Martinikerk op zondag 28 augustus
2022, de dag waarop Stad en Ommelanden 350 jaar Groningens Ontzet
vieren. Aanvang dienst: 17.00 uur.

Tijdens deze gedenkdienst zal Carl
von Rabenhaupt, in het Rampjaar 1672
de verdediger van de stad, uit de
nevelen van de historie naar voren
treden om zich te laten interviewen
door een aantal scholieren over de
actualiteit van de herdenking van Groningens Ontzet.

Voorgangers in deze dienst zijn: stadspredikant ds. Pieter Versloot, ds. Marga
Baas, ds. Tirtsa Liefting en de bisschop van Groningen-Leeuwarden
Mgr. Dr. Ron van den Hout.

Na de dienst is er koffie/thee met een
traktatie, verzorgd door bakkerij Coos.
Wij hopen u op 28 augustus a.s. in de
Martinikerk te mogen begroeten.
Iedereen is van harte welkom!

Stadsdichter Myron Hamming zal in
dichterlijke vorm zijn impressie geven
van 350 jaar Groningens Ontzet.

RABENHAUPT 1672 WANDELING

V

an zondag 1 tot en met 31 augustus
2022 kan iedereen door het
verhaal van Groningens Ontzet
wandelen.

Het verhaal achter Groningens Ontzet ontdek je in de eRoutes app, al wandelend
gewoon vanaf je eigen voordeur. Speciaal
voor deze historische dag is er binnen
de gratis app een Rabenhauptwandeling
ingericht die je het verhaal van Groningens
Ontzet op locatie laten beleven. De app
biedt daarnaast ook, indien gewenst, een
passende ronde route aan van 1 tot 50
kilometer.

BEELD EN AUDIO
Na het starten van de wandeling ervaar je
via beeld- en audioberichten hoe het er
350 jaar geleden aan toe ging. Er verschijnen onderweg in de app meerdere virtuele
stempelposten die het verhaal van het Groningens Ontzet vertellen. Dit aangevuld met
audioberichten ingesproken door Groninger
stadsdichter Myron Hamming, maken het
verhaal compleet.
De Rabenhaupt wandeling is de gehele
maand augustus te lopen vanaf je eigen
locatie. Download de eRoutes app gratis in
de Appstore of Google Play.
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Vrijdag 26 augustus, Concert Noord-Nederlands Orkest

VIVALDI EN TSJAKOVSKI OP DE GROTE MARKT
350 jaar Groningens Ontzet is een uniek jubileum. En dat mag
gevierd worden. In Stad en Ommeland en uiteraard in het hart van
Groningen. Op de Grote Markt vindt op vrijdag 26 augustus een
bijzonder concert plaats. Het Noord-Nederlands orkest speelt
dan absolute topstukken. En iedereen mag komen genieten!

H

et Noord Nederlands Orkest is het
meest veelzijdige orkest van
Nederland. Het NNO bestaat uit
zo'n 75 vaste orkestleden van
verschillende nationaliteiten. De programmering is verrassend, eigenzinnig en
breed. Het NNO laat graag 'nieuwe oren'
kennismaken met symfonische muziek en
wil zo - als Nederlands oudste professionele symfonieorkest - een eeuwenoude
traditie levend houden.

CONCERT
Gelieerd aan die traditie geeft het NNO op
vrijdagavond 26 augustus een prachtig
concert op de Grote Markt. Op het programma staan onder andere werken van
Vivaldi, Monti en Tsjaikovski. De toegang
tot dit concert is gratis. Aanvang: 20:00
uur.

PROGRAMMA
Grunnens Laid
Smetana
Vivaldi
Borodin
Pärt
Tsjaikovski
Monti

Ma Vlast: Die Moldau (Vlatva)
De vier jaargetijden: De winter op. 8/4
Fürst Igor: Polovetzer Dansen
Fratres voor viool solo en strijkorkest en percussie
Ouverture 1812 op.49
Czardas

Dirigent:
Viool:
Presentator:

Eivind Gullberg Jensen
Mari Samuelsen
Eric Robillard

Het Noord Nederlands Orkest heeft een vriendenvereniging van 2900 leden, die bij ons het
verschil maakt. Dankzij de financiële bijdrage is
er bijvoorbeeld ruimte voor speciale projecten,
zoals voor diverse educatieprojecten en de
jaarlijkse kamermuziekserie, waarin ensembles
uit het orkest op kleine en bijzondere locaties
in het noorden optreden. Nieuwe vrienden zijn
altijd welkom. Kijk voor meer informatie op
www.nno.nu.

STUDENTEN ONTWERPEN POSTERS VOOR GO350

S

tudenten van de opleiding Vormgeving van Academie Minerva
(Hanzehogeschool Groningen)
hebben in opdracht van de Stichting 350 jaar Groningens Ontzet een zestal
posters, flyers en ansichtkaarten ontworpen. Deze creaties zijn in de zomermaanden te vinden in Groningen.

De groep van vijf studenten bestond voor
een deel uit internationale studenten. Zij
waren bij de start van de opdracht nog
onbekend met de geschiedenis van het
Groningens Ontzet. Dit leverde een interessant proces op, waarbij de studenten in
samenwerking met elkaar onderzochten
hoe je deze geschiedenis aansprekend
maakt voor een jonge generatie, en hoe je
dit vertaalt in een aansprekend beeld.

THEMA'S
Na een gastles over de geschiedenis van
Groningens Ontzet en het thema vrijheid,
gingen de studenten aan de slag. Het
eindresultaat is prachtig geworden en alle
zes ontwerpen worden gebruikt in de
vorm van posters, een flyer
en ansichtkaarten.

De ontwerpen zijn onder begeleiding van
Studio Minerva gemaakt door Amerah
Alabdulrahman, Susan Winkels, Daniel
Damev en Arsa Negri_an en Lisa Boudewijns.
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FAMILIEMIDDAG
OP DE GROTE MARKT

O

p zondagmiddag 28 augustus is er van 13.00 uur tot
17.00 uur een gezellige familiemiddag op de Grote Markt,
met veel springkussens en andere activiteiten. Mede
mogelijk gemaakt door de Groningen City Club. Ook zal hier de
Tocht van Bommen Berend finishen. Het wordt een gezellige
middag! Kom jij ook?
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KERMIS IN STAD,
EEN FEEST VOOR
IEDEREEN!

K

ermis, volksvermaak nummer één! Zwieren en
zwaaien, of ergens een
gokje wagen. Genieten van een
overheerlijke oliebol, zuurstok of
een suikerspin.
Maar kermis is ook pluche beesten en klokjes. Kriebels in de
buik van snelheidsmonsters.
Lachende kinderen vergezeld
door ouders of opa's en oma's.
Een drankje op een terras. Kermis is eigenlijk te veel om op te
noemen.

aantal feestelijkheden, een kermis en een groot vuurwerk.
Dit jaar is de zomerkermis op de
Vismarkt. De huiskamer van de
stad komt weer bom(men
Berend) vol te staan met geweldige attracties!

K

lokken luiden als prachtige start van Groningens Ontzet. Dit jaar
klinken de klokken van de Martinitoren op zaterdag de 27ste
augustus. Een mooie historische bezigheid waarbij je toch een
stukje traditie in ere houdt', meent Jan Roeland voorzitter van het Groninger Klokkenluiders Gilde. De klokken zijn bijna overal in de stad te
horen. Een mooie start van een prachtige dag welke ook tijdens het
jubileumjaar niet kan ontbreken.

S

peciaal voor de jeugd worden er op zaterdag 27 augustus allerlei kinderactiviteiten georganiseerd aan de Reitemakersrijge. Van 13:00 - 16:30 uur kunnen kinderen
heerlijk spelen en verschillende spelletjes doen.

Wanneer: 09:00 uur
Waar: Martinitoren

Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld stokvangen, op de springkussen springen en van een grote glijbaan glijden. Ze kunnen darten en sjoelen waarbij leuke cadeautjes zijn te winnen. Ook is er
een ringgooi-koe én een ranjaclown waaruit je heerlijke ranja
van Hooghoudt kunt halen. Ook zijn er ijsjes en suikerspin.

Bovendien zal Jeugdcircus Santelli 2 spetterende optredens
verzorgen en hebben we het Kindertheater weer gevraagd
om liedjes te zingen. Kinderen kunnen dan heerlijk dansen en
meezingen. Uiteraard allemaal kosteloos.

Ieder jaar, eind augustus, organiseert de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken de
viering van Groningens Ontzet.
Deze dag is één van de belangrijkste feestdagen voor stad en
ommelanden met een groot

KLOKKENLUIDEN MARTINITOREN

KINDERACTIVITEITEN
REITEMAKERSRIJGE

SANTELLI

OP DE VISMARKT

MUZIEK IN DE
BINNENSTAD

O

p zaterdag 27 augustus is
het een en al gezelligheid
in de Stad. De hele dag
zorgen dweilorkesten voor muzikaal vertier in de binnenstad.

DRAAIORGELS
Daarnaast zijn er in de binnenstad van 14:00 - 16:00 uur
diverse draaiorgels aanwezig.
Deze draaiorgels trekken
eerder op de dag ook langs
zorghuizen in Groningen,

RADIONL ZOMERTOER/
HOLLANDSCH MUZIEKFESTIVAL

Z

aterdag 27 augustus vieren we feest op de Grote Markt
met de RADIONL Zomertoer! Tijdens de zomermaanden
komt RADIONL naar je toe met een gratis toegankelijk
evenement: de RADIONL Zomertoer! Bekende Nederlandse artiesten en aanstormend talent
zullen optreden en dat wordt live
vanaf de locatie landelijk op de
radio uitgezonden.
Grote Markt van 17.30 uur
tot 0.00 uur.

10.00 - 12.00 uur: Bierspiekers
12.00 - 14.00 uur: Partyband Eveneband
14.00 - 16.00 uur: The Entertainer
16.00 - 18.00 uur: Post Its

Martini Hotel
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