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Johnny Bach (1960)

Beroemdheid  
over de grens

In Duitsland is hij al jarenlang een bekend artiest, maar 

in eigen land wil het nog niet zo lukken. De Groninger 

Johnny Bach is schlagerzanger en scoorde met de single 

Gänsehaut een nummer 1-hit in Duitsland. Op ontelbare 

muziekfestivals en in vele Duitse tv-shows trad hij op. 

Zijn grootste fans zitten dan ook in Duitsland. Waarom 

het grote succes in Nederland nog op zich laat wachten 

is voor Johnny een raadsel. 

Een aantal jaar zong ik elke week in de Shorts of London 

in Amsterdam, samen met artiesten als Manke Nelis 

en Rita Corita. Een hoogtepunt voor iemand die uit het 

noorden komt, want de meeste artiesten uit het noorden 

krijgen nooit een kans. In 1987 deed ik mee aan een 

Duits-Nederlandse talentenjacht in Winschoten. De finale 

was in Remscheid. Ik weet het nog goed, ik was die 

dag jarig. En ik won! Ik versloeg zelfs Wia Buze. Toen is 

het balletje echt gaan rollen. Ik werd daar ontdekt door 

een bekende Duitse producer, die mij gouden bergen 

beloofde. Enkele jaren later hebben we in de studio de 

single Buenos Noches opgenomen. Binnen een week 

gingen er 35.000 exemplaren over de toonbank.

De eerste single werd uitgebracht door 

platenmaatschappij EMI in Keulen. Promoten konden 

ze wel. Ik stond op billboards en was te gast in allerlei 

televisieshows. In Duitsland. Maar mijn echte doorbraak 

kwam met het nummer Gänsehaut, in 1990. Inmiddels 

was ik overgestapt naar platenmaatschappij Polydor. De 

single Gänsehaut werd een nummer 1-hit in Duitsland. 

Ook met de daaropvolgende singles had ik veel succes. Ik 

heb verschrikkelijk veel opgetreden in Duitsland, jarenlang. 

Ik stond in voorprogramma’s van Gigi Anderson en Mixed 

Emotions. Ik begon met helemaal niets; ik vertrok voor de 

eerste optredens in een Lada naar Duitsland. De mensen 

zeiden: ‘Dat is toch niet normaal, die jongen heeft een hit 

en rijdt in een Flintstones-auto.’

Met het succes kwam ook het geld. Ik heb het van 

krantenjongen tot miljonair geschopt, zoals ze dat zeggen. 

Daar moest ik natuurlijk wel even aan wennen, want dat 

had ik nooit. Helaas zijn mijn zakenpartners er met een deel 

van mijn vermogen vandoor gegaan. Toen kon ik helemaal 

opnieuw beginnen. Gelukkig had ik mijn goodwill nog, 

mijn stem en alle contacten. Daardoor heb ik alles weer 

op kunnen bouwen. Naast het succes op de bühne heb 

ik ook mijn sporen verdiend met het schrijven van teksten 

en muziek voor diverse Duitse artiesten. Ook schreef ik het 

nummer ‘Zo donker zonder jou’ van Brace en Frank van 

Etten. Ik heb op alle grote bühnes gestaan, in alle grote 

televisieshows, ik sta op verschillende compilatie-cd’s en 

heb meer dan een miljoen cd’s verkocht.
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Vrijdag 19 november tot en met 3 december
Kijk voor meer informatie op www.groningerforum.nl

Een programma over de beleving van en de 
ervaring met de Groningse-Duitse grens met 
film, muziek, lezingen en presentaties in 
ForumImages (Groningen), in Oldenburg en 
op diverse locaties in het grensgebied.

De Grens Voorbij
Programma

OpEnInGsaVOnD 

De verhalen zijn verzameld, de videoportretten 
opgenomen, de foto’s gemaakt... Op deze 
openingsavond van ‘De Grens Voorbij’ komt 
alles samen, in de vorm van een bijzondere 
talkshow met vele extra’s. De presentatie is in 
handen van Brecht van Hulten, bekend als pre-
sentatrice van Editie NL en het Jeugdjournaal.

In de talkshow worden de vijf beste verhalen 
van de verhalenwedstrijd voorgedragen 
door de inzenders zelf. De verhalen worden 
afgewisseld met videoportretten en liedjes 
van voormalig stadsdichter Ronald Ohlsen en 
gitarist Rudy Lentze, die zij speciaal schreven 
naar aanleiding van enkele verhalen. Schrijf-
ster Aafke Steenhuis leest haar verhaal voor 
en Margriet Brandsma, NOS-correspondente 
in Duitsland, haar column. De foto’s van de 
fotografieopdracht komen ondertussen op 
grote schermen voorbij.

Maar dat is nog niet alles. Twee teams, een 
Nederlands en een Duits team, gaan de strijd 
met elkaar aan in een speciale ‘10 voor taal en 
geschiedenis’. Ook het publiek hoeft niet stil te 
zitten, want zij kunnen meedoen met de Grote 
Nederland-Duitslandquiz. Natuurlijk wordt op 
deze avond ook de winnaar van de verha-
lenwedstrijd bekendgemaakt. Juryvoorzitter 
Stefan Nieuwenhuis vertelt wie de gelukkige is 
die €1000,- mee naar huis mag nemen.

Datum vrijdag 19 november 
Aanvangstijd 20.00 uur
Duur 2,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs Gratis 

straatthEatEr 
thEatErGrOEp OnGEwOOn/
unGEwOhn - DE GrEns

Voorafgaand aan het openingsprogramma 
speelt voor de ingang van ForumImages 
straattheatergroep ongewoon/ungewohn. En 
ongewoon is het zeker: een theatergezelschap 
van (ex-)daklozen. Wat het nog unieker maakt, 
is dat de theatergroep ongewoon/ungewohn 
uit zowel Nederlandse als Duitse (ex-)daklozen 
bestaat. De groep bestaat ruim vijf jaar. Regis-
seuse van het gezelschap is actrice Angelika 
Heinich, verbonden aan het Europahaus in 
Aurich. Speciaal voor de feestelijke opening 
van ‘De Grens Voorbij’ heeft de theatergroep 
een nieuw stuk ontwikkeld met als thema ‘De 
Grens’. Alle theaterstukjes zijn gebaseerd op 
de levensverhalen van de deelnemers, met als 
resultaat grappige, soms extravagante, maar 
altijd ontroerende scènes.

Datum vrijdag 19 november 
Aanvangstijd 19.30 uur 
Duur 30 min
Locatie Groningen, Hereplein
Prijs Gratis

FIlm
DIE pOlnIschE Braut 
(DE pOOlsE BruID)

Karim Traïdia, Nederland 1998, kleur, 
90 minuten, Duits gesproken 

Twee mannen lokken de Poolse Anna onder 
valse voorwendselen naar Nederland, waar 
ze in een bordeel aan de slag moet. Het lukt 
haar te ontsnappen, waarna een boer haar op 
zijn akker vindt. De zwijgzame Groningse boer 
neemt de bange en gekwetste vrouw op en 
verzorgt haar liefdevol. Langzaam groeien de 
twee naar elkaar toe. De boer probeert Anna’s 
ogen te openen, haar gevoelig te maken voor 
de schoonheid van het Groningse Hogeland en 
zijn liefde. Maar het verleden blijft Anna achter-
volgen. Winnaar van twee Gouden Kalveren.

Datum zondag 21 november
Aanvangstijd 18.00 uur  
Locatie Oldenburg, Cine k, Kulturetage 
Prijs € 6,-

FIlm, GEsprEK mEt rEGIssEur 
En lEzInG
lEEDVErmaaK, QuI VIVE 
En happy EnD

Tussen de eerste en laatste film van de 
Leedvermaak-trilogie van regisseur Frans 
Weisz en scenarioschrijfster Judith Herzberg 
zit maar liefst twintig jaar. Het eerste deel, 
Leedvermaak, kwam in 1989 uit, Qui Vive 
volgde in 2001 en Happy End in 2009. De 
trilogie volgt een Joodse familie gedurende een 
periode van 25 jaar. Het toont op indringende 
wijze hoe de Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog generaties lang doorwerkt in 
de Joodse gemeenschap. 

Tussen de eerste en de tweede voorstelling 
geeft RUG-historicus dr. Stefan van der Poel 
een lezing over de betekenis van Duitse Joden 
voor stad en provincie Groningen. De stad 
Groningen omvatte lange tijd een van de groot-
ste Joodse gemeenschappen in Nederland. 

In de tweede pauze voert journalist Max Arian 
een vraaggesprek met Weisz, onder andere 
over de rol die de films speelden bij het erken-
nen van de problematiek van de tweede en 
derde generatie. 

Datum  zondag 21 november
Aanvangstijd 11.30 uur  
Duur 7 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 12.50; incl. lunch € 20,-

lEzInG
spEurtOcht naar DE 
EmslanDKampEn - pIEtEr alBErs

Jarenlang was niet bekend dat in het Emsland, 
net over de grens met Drenthe en Groningen, 
vijftien concentratiekampen hebben gestaan. 
In de periode van 1933 tot en met 1945 zaten 
hier zo’n 200.000 mensen in gevangenschap. 
Meer dan 30.000 daarvan overleefden de kam-
pen niet. Pieter Albers, schrijver van het boek 
Gevangen in het veen. De geschiedenis van de 
Emslandkampen, onderzocht de geschiedenis 
van deze ‘vergeten’ kampen aan de hand van 
publicaties, mondelinge getuigenissen, boeken 
en radio-uitzendingen. In zijn lezing probeert 
hij antwoord te geven op de vraag: waarom 
werden deze kampen verzwegen? 

Datum dinsdag 23 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur
Locatie Bibliotheek Winschoten
Prijs € 2, gratis voor bibliotheekleden 

Datum donderdag 2 december
Aanvangstijd 20.00 uur
Duur 2 uur
Locatie Bibliotheek Ter Apel
Prijs € 5, € 3 voor bibliotheekleden

lEzInGEn 
OOrlOGsVErwErKInG In DuIts 
En nEDErlanDs prOza 

Vor dem Häuten der Zwiebel. 
De oorlogstijd in Duitstalige literatuur
Prof. dr. Anthonya Visser, afdeling Duits 
van de Universiteit Leiden 

De Blechtrommel van Günter Grass was voor 
sommigen een schandaal, voor anderen een 
literaire aanwinst in het Duitsland van 1959. 
Zijn roman beschrijft niet alleen de oorlog zelf, 
maar ook de lange aanloop naar de Tweede 
Wereldoorlog. Dit in tegenstelling tot een an-
dere grote schrijver, Heinrich Böll, die zich op 
het naoorlogse Duitsland richt. De boeken van 
deze beide Nobelprijswinnaars staan centraal 
in deze lezing over de manier waarop de Twee-
de Wereldoorlog in de jaren vijftig en zestig een 
thema in de Duitstalige literatuur werd. 

Oorlog, bezetting en verzet volgens Vest-
dijk, Hermans en Corsari
Dr. Erica van Boven, afdeling Nederlands 
van de Rijksuniversiteit Groningen  
 
In deze lezing staan drie romans centraal 
die tijdens of meteen na de oorlog werden 
geschreven: Willy Corsari’s Die van ons 
verscheen eind 1945, Vestdijk schreef zijn 
Pastorale 1943 (1948) in de zomer van 1945 en 
Hermans werkte aan Tranen der acacia’s (1949) 
tussen 1946 en 1948. Wat voor beeld geven 
deze eerste oorlogsromans? En in hoeverre 
wordt de oorlog in een populaire publieksro-
man als die van Corsari anders verbeeld dan in 
de als literair erkende romans van Vestdijk en 
Hermans?  

Datum dinsdag 23 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 2,50

DOcumEntaIrE mEt 
VraaGGEsprEK
OVErwOnnEn BurEn

De oorlog ligt 65 jaar achter ons en is een 
ver-van-mijn-bedshow voor Duitse jongeren. 
Of toch niet? De derde generatie heeft geen 
enkele rol gespeeld in de oorlog, maar toch 
kunnen schuldgevoelens de kop opsteken. 
De documentaire Overwonnen buren van 
Jan-Joost Baks gaat hier dieper op in. In de 
documentaire worden drie Duitse jongeren 
gevolgd die in Groningen studeren. Ze vertel-
len onder andere op welke wijze ze vandaag 
de dag nog bezig zijn met het thema Tweede 
Wereldoorlog en hoe zij hier voor het eerst mee 
in aanraking zijn gekomen. Schuldbesef is een 
belangrijk aspect hierbij. Baks gaat met een 
van de studenten naar een concentratiekamp 
in het Emsland, waar hij een bijzonder familie-
verhaal vertelt. 

Na de vertoning van de documentaire is er 
ruimte voor discussie met de maker en de 
Duitse hoofdpersonen die in Groningen stude-
ren. Op de avond in Groningen is ook histori-
cus Peter Groenewold (RUG) aanwezig. Vooral 
Nederlandse en Duitse studenten worden van 
harte uitgenodigd.

Datum woensdag 24 november
Aanvangstijd 20.00 uur  
Duur 1,5 uur
Locatie Oldenburg, Kulturzentrum PFL
Prijs gratis
Voertaal Duits

Datum donderdag 2 december
Aanvangstijd 20.00 uur  
Duur 1,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 2.50

lEzInGEn En DEBat
zwartE BlaDzIjDEn. DE OmGanG 
mEt hEt VErlEDEn

De geschiedenis van ieder land kent helden en 
heroïsche verhalen. Ze worden vaak gebruikt 
om de nationale identiteit te versterken of op te 
kalefateren. Minstens zo interessant zijn pijnlij-
ke gebeurtenissen en beschamende incidenten 
waarop een land of volk zonder trots terugkijkt: 
koloniale oorlogen, slavenhandel, genocide, 
opportunisme. “Geschiedenis is de geestelijke 
vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft 
van haar verleden”, schreef Johan Huizinga 
ooit en dat geldt natuurlijk zeker ook voor de 
zwarte bladzijden in het geschiedenisboek. 

In het programma ‘Zwarte bladzijden’ leggen 
we de Nederlandse en Duitse geschiedschrij-
ving over pijnlijke episoden naast elkaar. Hoe 
zagen Duitse historici de Nazi-misdaden? Hoe 
schreven Nederlandse geschiedschrijvers over 
de politionele acties? Hoe komt het dat er in 
Duitsland pas sinds kort aandacht is voor de 
eigen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog? 
En waarom wordt de geschiedenis van NSB-
ers pas nu geschreven?

De bijeenkomst begint om 17.00 uur met een 
lezing door Chris van der Heijden (auteur van 
Grijs Verleden – de niet onomstreden andere 
kijk op Nederland in de Tweede Wereldoor-
log) over Nederlands omgang met het eigen 
verleden. Daarna is er commentaar van 
Annette Birschel, WDR-correspondent voor 
Nederland. Na de stamppot bespreekt Krijn 
Thijs van het Amsterdamse Duitsland Instituut 
de worsteling van Duitse historici met het 
verleden. Christoph Buchwald, oud-uitgever bij 
Suhrkamp, reageert hierop in zijn co-referaat. 
Gespreksleider is Stefan van der Poel, RUG-
docent Geschiedenis. 

Datum donderdag 25 november 
Aanvangstijd 17.00 uur 
Duur 4,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 5 (studentenkorting € 2,50) met 
optioneel stamppot-menu van € 12,50

cOlOFOn
Het Groninger Forum werkt in het programma 
De Grens Voorbij samen met:
Stadt Oldenburg (Kulturamt), Deutsch-Nie-
derländischen Heimvolkshochschule “Euro-
pahaus“ (Aurich), Ostfriesische Landschaft 
(Aurich), Emsländische Landschaft (Sögel), 
Historisch-Ökologische Bildungsstätte (Papen-
burg), Documentatie- en Informatiecentrum 
Emslandlager (Papenburg); de bibliotheken 
in Winschoten, Stadskanaal en Ter Apel; het 
Streekhistorisch Centrum Stadskanaal. We 
danken de stichting Noorderlicht voor hun hulp 
en medewerking bij de foto-opdracht.

Partners in het Groninger Forum zijn: 
Groninger Museum, Groninger Archieven, 
GAVA, Bibliotheek Groningen, Volksuniversiteit 
Groningen, ForumDwarsdiep en ForumImages.

© Groninger Forum, 2010

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/ of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder toestemming 
van Groninger Forum.

Groninger Forum
Oude Boteringestraat 18
9712 GH Groningen
T 050 368 36 55
info@groningerforum.nl
www.groningerforum.nl

twitter: #degrensvoorbij

crEDIts
Eindredactie Groninger Forum
Vormgeving Esther Fledderman 
Verspreiding Volle Zalen
Drukwerk Grafisch Huis, Groningen
Oplage 5000 exemplaren

Het programma De Grens Voorbij / 
Die Grenze Überwunden wordt mogelijk 
gemaakt door bijdrages van:
VSBfonds   
Provincie Groningen   
Prins Bernhard Cultuurfonds   
Je Maintiendrai Fonds   
Cultuurfonds BNG   
SNS REAALFONDS
Eems Dollard Regio / INTERREG 
Mondriaan Stichting   
JB Scholtenfonds

We danken de gemeenten Oldambt, Vlagt-
wedde, Bellingwedde, Stadskanaal, Veendam 
en Groningen; de gemeenten Aurich, Emden, 
Leer, Bunde, Weener, Rhede en Papenburg; 
Marketing Groningen, het UMCG, Jumbo 
Euroborg, de bioscoop MustSee en andere 
ondernemers rond de Euroborg, de Rabobank 
Stad en Midden Groningen, RTV Noord, de 
ondernemers van het Blauwe Lint (Blauwe-
stad), Albert Heijn (Stadskanaal), Centrum 
Winkeliers (Stadskanaal), Super de Boer (Vlag-
twedde), Coop (Sellingen), C1000 (Ter Apel), de 
Combi-supermarkten (Ostfriesland, Emsland, 
Aschendorf, Bad Bentheim, Nordhorn, Bunde, 
Latten, Papenburg, Sögel, Weener, Uelsen), 
hotel/restaurant Van der Valk (Zuidbroek), 
restaurant De Poort van Groningen (Nieuwe-
schans), Texaco Grensovergang Nieuweschans 
en cultuurcentrum vanBeresteyn (Veendam) 
voor hun medewerking.

DE GrEns VOOrBIj

Het Groninger Forum brengt onder de 
noemer ‘De Grens Voorbij’ de verande-
rende betekenis van de Gronings-Duitse 
grens in beeld. Door middel van een 
verhalenwedstrijd zijn vergeten verhalen 
van de inwoners uit de grensgebieden 
verzameld; persoonlijke verhalen over 
smokkelroutes, grensoverschrijdende 
liefdes in oorlogstijd, maar ook verhalen 
van uitwisselingsstudenten en Nederlan-
ders die de afgelopen jaren vlak over de 
grens zijn gaan wonen. Het zijn verhalen 
van mensen en hun geschiedenis, familie-
drama’s, geluk en verwachtingen. 

Alle verhalen zijn geplaatst op de website 
van het Groninger Forum. Ze dienen 
als belangrijke basis voor het uitge-
breide publieksprogramma van ‘De Grens 
Voorbij’ en zijn verbeeld in videoportretten 
die op TV Noord worden uitgezonden. 
Ook zijn zes Duitse en zes Nederlandse 
kunstenaars gevraagd om zich te laten 
inspireren door de ingezonden verhalen. 
De kunstenaars maakten op basis hiervan 
ontwerpen voor banieren, spandoeken 
en vlaggen. Deze kunstwerken verbinden 
het gehele gebied waar ‘De Grens Voorbij’ 
plaatsheeft. De banieren en spandoeken 
zijn in de aanloop naar het programma 
door het hele grensgebied verspreid. 

Verhalen van mensen 
en hun geschiedenis, 
familiedrama’s, geluk 
en verwachtingen

Kijk voor meer informatie op www.groningerforum.nl 

Scholtenfonds

Vrijdag 19 november tot en met 3 december
Kijk voor meer informatie op www.groningerforum.nl

Een programma over de beleving van en de 
ervaring met de Groningse-Duitse grens met 
film, muziek, lezingen en presentaties in 
ForumImages (Groningen), in Oldenburg en 
op diverse locaties in het grensgebied.

De Grens Voorbij
Programma

OpEnInGsaVOnD 

De verhalen zijn verzameld, de videoportretten 
opgenomen, de foto’s gemaakt... Op deze 
openingsavond van ‘De Grens Voorbij’ komt 
alles samen, in de vorm van een bijzondere 
talkshow met vele extra’s. De presentatie is in 
handen van Brecht van Hulten, bekend als pre-
sentatrice van Editie NL en het Jeugdjournaal.

In de talkshow worden de vijf beste verhalen 
van de verhalenwedstrijd voorgedragen 
door de inzenders zelf. De verhalen worden 
afgewisseld met videoportretten en liedjes 
van voormalig stadsdichter Ronald Ohlsen en 
gitarist Rudy Lentze, die zij speciaal schreven 
naar aanleiding van enkele verhalen. Schrijf-
ster Aafke Steenhuis leest haar verhaal voor 
en Margriet Brandsma, NOS-correspondente 
in Duitsland, haar column. De foto’s van de 
fotografieopdracht komen ondertussen op 
grote schermen voorbij.

Maar dat is nog niet alles. Twee teams, een 
Nederlands en een Duits team, gaan de strijd 
met elkaar aan in een speciale ‘10 voor taal en 
geschiedenis’. Ook het publiek hoeft niet stil te 
zitten, want zij kunnen meedoen met de Grote 
Nederland-Duitslandquiz. Natuurlijk wordt op 
deze avond ook de winnaar van de verha-
lenwedstrijd bekendgemaakt. Juryvoorzitter 
Stefan Nieuwenhuis vertelt wie de gelukkige is 
die €1000,- mee naar huis mag nemen.

Datum vrijdag 19 november 
Aanvangstijd 20.00 uur
Duur 2,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs Gratis 

straatthEatEr 
thEatErGrOEp OnGEwOOn/
unGEwOhn - DE GrEns

Voorafgaand aan het openingsprogramma 
speelt voor de ingang van ForumImages 
straattheatergroep ongewoon/ungewohn. En 
ongewoon is het zeker: een theatergezelschap 
van (ex-)daklozen. Wat het nog unieker maakt, 
is dat de theatergroep ongewoon/ungewohn 
uit zowel Nederlandse als Duitse (ex-)daklozen 
bestaat. De groep bestaat ruim vijf jaar. Regis-
seuse van het gezelschap is actrice Angelika 
Heinich, verbonden aan het Europahaus in 
Aurich. Speciaal voor de feestelijke opening 
van ‘De Grens Voorbij’ heeft de theatergroep 
een nieuw stuk ontwikkeld met als thema ‘De 
Grens’. Alle theaterstukjes zijn gebaseerd op 
de levensverhalen van de deelnemers, met als 
resultaat grappige, soms extravagante, maar 
altijd ontroerende scènes.

Datum vrijdag 19 november 
Aanvangstijd 19.30 uur 
Duur 30 min
Locatie Groningen, Hereplein
Prijs Gratis

FIlm
DIE pOlnIschE Braut 
(DE pOOlsE BruID)

Karim Traïdia, Nederland 1998, kleur, 
90 minuten, Duits gesproken 

Twee mannen lokken de Poolse Anna onder 
valse voorwendselen naar Nederland, waar 
ze in een bordeel aan de slag moet. Het lukt 
haar te ontsnappen, waarna een boer haar op 
zijn akker vindt. De zwijgzame Groningse boer 
neemt de bange en gekwetste vrouw op en 
verzorgt haar liefdevol. Langzaam groeien de 
twee naar elkaar toe. De boer probeert Anna’s 
ogen te openen, haar gevoelig te maken voor 
de schoonheid van het Groningse Hogeland en 
zijn liefde. Maar het verleden blijft Anna achter-
volgen. Winnaar van twee Gouden Kalveren.

Datum zondag 21 november
Aanvangstijd 18.00 uur  
Locatie Oldenburg, Cine k, Kulturetage 
Prijs € 6,-

FIlm, GEsprEK mEt rEGIssEur 
En lEzInG
lEEDVErmaaK, QuI VIVE 
En happy EnD

Tussen de eerste en laatste film van de 
Leedvermaak-trilogie van regisseur Frans 
Weisz en scenarioschrijfster Judith Herzberg 
zit maar liefst twintig jaar. Het eerste deel, 
Leedvermaak, kwam in 1989 uit, Qui Vive 
volgde in 2001 en Happy End in 2009. De 
trilogie volgt een Joodse familie gedurende een 
periode van 25 jaar. Het toont op indringende 
wijze hoe de Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog generaties lang doorwerkt in 
de Joodse gemeenschap. 

Tussen de eerste en de tweede voorstelling 
geeft RUG-historicus dr. Stefan van der Poel 
een lezing over de betekenis van Duitse Joden 
voor stad en provincie Groningen. De stad 
Groningen omvatte lange tijd een van de groot-
ste Joodse gemeenschappen in Nederland. 

In de tweede pauze voert journalist Max Arian 
een vraaggesprek met Weisz, onder andere 
over de rol die de films speelden bij het erken-
nen van de problematiek van de tweede en 
derde generatie. 

Datum  zondag 21 november
Aanvangstijd 11.30 uur  
Duur 7 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 12.50; incl. lunch € 20,-

lEzInG
spEurtOcht naar DE 
EmslanDKampEn - pIEtEr alBErs

Jarenlang was niet bekend dat in het Emsland, 
net over de grens met Drenthe en Groningen, 
vijftien concentratiekampen hebben gestaan. 
In de periode van 1933 tot en met 1945 zaten 
hier zo’n 200.000 mensen in gevangenschap. 
Meer dan 30.000 daarvan overleefden de kam-
pen niet. Pieter Albers, schrijver van het boek 
Gevangen in het veen. De geschiedenis van de 
Emslandkampen, onderzocht de geschiedenis 
van deze ‘vergeten’ kampen aan de hand van 
publicaties, mondelinge getuigenissen, boeken 
en radio-uitzendingen. In zijn lezing probeert 
hij antwoord te geven op de vraag: waarom 
werden deze kampen verzwegen? 

Datum dinsdag 23 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur
Locatie Bibliotheek Winschoten
Prijs € 2, gratis voor bibliotheekleden 

Datum donderdag 2 december
Aanvangstijd 20.00 uur
Duur 2 uur
Locatie Bibliotheek Ter Apel
Prijs € 5, € 3 voor bibliotheekleden

lEzInGEn 
OOrlOGsVErwErKInG In DuIts 
En nEDErlanDs prOza 

Vor dem Häuten der Zwiebel. 
De oorlogstijd in Duitstalige literatuur
Prof. dr. Anthonya Visser, afdeling Duits 
van de Universiteit Leiden 

De Blechtrommel van Günter Grass was voor 
sommigen een schandaal, voor anderen een 
literaire aanwinst in het Duitsland van 1959. 
Zijn roman beschrijft niet alleen de oorlog zelf, 
maar ook de lange aanloop naar de Tweede 
Wereldoorlog. Dit in tegenstelling tot een an-
dere grote schrijver, Heinrich Böll, die zich op 
het naoorlogse Duitsland richt. De boeken van 
deze beide Nobelprijswinnaars staan centraal 
in deze lezing over de manier waarop de Twee-
de Wereldoorlog in de jaren vijftig en zestig een 
thema in de Duitstalige literatuur werd. 

Oorlog, bezetting en verzet volgens Vest-
dijk, Hermans en Corsari
Dr. Erica van Boven, afdeling Nederlands 
van de Rijksuniversiteit Groningen  
 
In deze lezing staan drie romans centraal 
die tijdens of meteen na de oorlog werden 
geschreven: Willy Corsari’s Die van ons 
verscheen eind 1945, Vestdijk schreef zijn 
Pastorale 1943 (1948) in de zomer van 1945 en 
Hermans werkte aan Tranen der acacia’s (1949) 
tussen 1946 en 1948. Wat voor beeld geven 
deze eerste oorlogsromans? En in hoeverre 
wordt de oorlog in een populaire publieksro-
man als die van Corsari anders verbeeld dan in 
de als literair erkende romans van Vestdijk en 
Hermans?  

Datum dinsdag 23 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 2,50

DOcumEntaIrE mEt 
VraaGGEsprEK
OVErwOnnEn BurEn

De oorlog ligt 65 jaar achter ons en is een 
ver-van-mijn-bedshow voor Duitse jongeren. 
Of toch niet? De derde generatie heeft geen 
enkele rol gespeeld in de oorlog, maar toch 
kunnen schuldgevoelens de kop opsteken. 
De documentaire Overwonnen buren van 
Jan-Joost Baks gaat hier dieper op in. In de 
documentaire worden drie Duitse jongeren 
gevolgd die in Groningen studeren. Ze vertel-
len onder andere op welke wijze ze vandaag 
de dag nog bezig zijn met het thema Tweede 
Wereldoorlog en hoe zij hier voor het eerst mee 
in aanraking zijn gekomen. Schuldbesef is een 
belangrijk aspect hierbij. Baks gaat met een 
van de studenten naar een concentratiekamp 
in het Emsland, waar hij een bijzonder familie-
verhaal vertelt. 

Na de vertoning van de documentaire is er 
ruimte voor discussie met de maker en de 
Duitse hoofdpersonen die in Groningen stude-
ren. Op de avond in Groningen is ook histori-
cus Peter Groenewold (RUG) aanwezig. Vooral 
Nederlandse en Duitse studenten worden van 
harte uitgenodigd.

Datum woensdag 24 november
Aanvangstijd 20.00 uur  
Duur 1,5 uur
Locatie Oldenburg, Kulturzentrum PFL
Prijs gratis
Voertaal Duits

Datum donderdag 2 december
Aanvangstijd 20.00 uur  
Duur 1,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 2.50

lEzInGEn En DEBat
zwartE BlaDzIjDEn. DE OmGanG 
mEt hEt VErlEDEn

De geschiedenis van ieder land kent helden en 
heroïsche verhalen. Ze worden vaak gebruikt 
om de nationale identiteit te versterken of op te 
kalefateren. Minstens zo interessant zijn pijnlij-
ke gebeurtenissen en beschamende incidenten 
waarop een land of volk zonder trots terugkijkt: 
koloniale oorlogen, slavenhandel, genocide, 
opportunisme. “Geschiedenis is de geestelijke 
vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft 
van haar verleden”, schreef Johan Huizinga 
ooit en dat geldt natuurlijk zeker ook voor de 
zwarte bladzijden in het geschiedenisboek. 

In het programma ‘Zwarte bladzijden’ leggen 
we de Nederlandse en Duitse geschiedschrij-
ving over pijnlijke episoden naast elkaar. Hoe 
zagen Duitse historici de Nazi-misdaden? Hoe 
schreven Nederlandse geschiedschrijvers over 
de politionele acties? Hoe komt het dat er in 
Duitsland pas sinds kort aandacht is voor de 
eigen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog? 
En waarom wordt de geschiedenis van NSB-
ers pas nu geschreven?

De bijeenkomst begint om 17.00 uur met een 
lezing door Chris van der Heijden (auteur van 
Grijs Verleden – de niet onomstreden andere 
kijk op Nederland in de Tweede Wereldoor-
log) over Nederlands omgang met het eigen 
verleden. Daarna is er commentaar van 
Annette Birschel, WDR-correspondent voor 
Nederland. Na de stamppot bespreekt Krijn 
Thijs van het Amsterdamse Duitsland Instituut 
de worsteling van Duitse historici met het 
verleden. Christoph Buchwald, oud-uitgever bij 
Suhrkamp, reageert hierop in zijn co-referaat. 
Gespreksleider is Stefan van der Poel, RUG-
docent Geschiedenis. 

Datum donderdag 25 november 
Aanvangstijd 17.00 uur 
Duur 4,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 5 (studentenkorting € 2,50) met 
optioneel stamppot-menu van € 12,50

cOlOFOn
Het Groninger Forum werkt in het programma 
De Grens Voorbij samen met:
Stadt Oldenburg (Kulturamt), Deutsch-Nie-
derländischen Heimvolkshochschule “Euro-
pahaus“ (Aurich), Ostfriesische Landschaft 
(Aurich), Emsländische Landschaft (Sögel), 
Historisch-Ökologische Bildungsstätte (Papen-
burg), Documentatie- en Informatiecentrum 
Emslandlager (Papenburg); de bibliotheken 
in Winschoten, Stadskanaal en Ter Apel; het 
Streekhistorisch Centrum Stadskanaal. We 
danken de stichting Noorderlicht voor hun hulp 
en medewerking bij de foto-opdracht.

Partners in het Groninger Forum zijn: 
Groninger Museum, Groninger Archieven, 
GAVA, Bibliotheek Groningen, Volksuniversiteit 
Groningen, ForumDwarsdiep en ForumImages.

© Groninger Forum, 2010

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/ of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder toestemming 
van Groninger Forum.

Groninger Forum
Oude Boteringestraat 18
9712 GH Groningen
T 050 368 36 55
info@groningerforum.nl
www.groningerforum.nl

twitter: #degrensvoorbij

crEDIts
Eindredactie Groninger Forum
Vormgeving Esther Fledderman 
Verspreiding Volle Zalen
Drukwerk Grafisch Huis, Groningen
Oplage 5000 exemplaren

Het programma De Grens Voorbij / 
Die Grenze Überwunden wordt mogelijk 
gemaakt door bijdrages van:
VSBfonds   
Provincie Groningen   
Prins Bernhard Cultuurfonds   
Je Maintiendrai Fonds   
Cultuurfonds BNG   
SNS REAALFONDS
Eems Dollard Regio / INTERREG 
Mondriaan Stichting   
JB Scholtenfonds

We danken de gemeenten Oldambt, Vlagt-
wedde, Bellingwedde, Stadskanaal, Veendam 
en Groningen; de gemeenten Aurich, Emden, 
Leer, Bunde, Weener, Rhede en Papenburg; 
Marketing Groningen, het UMCG, Jumbo 
Euroborg, de bioscoop MustSee en andere 
ondernemers rond de Euroborg, de Rabobank 
Stad en Midden Groningen, RTV Noord, de 
ondernemers van het Blauwe Lint (Blauwe-
stad), Albert Heijn (Stadskanaal), Centrum 
Winkeliers (Stadskanaal), Super de Boer (Vlag-
twedde), Coop (Sellingen), C1000 (Ter Apel), de 
Combi-supermarkten (Ostfriesland, Emsland, 
Aschendorf, Bad Bentheim, Nordhorn, Bunde, 
Latten, Papenburg, Sögel, Weener, Uelsen), 
hotel/restaurant Van der Valk (Zuidbroek), 
restaurant De Poort van Groningen (Nieuwe-
schans), Texaco Grensovergang Nieuweschans 
en cultuurcentrum vanBeresteyn (Veendam) 
voor hun medewerking.

DE GrEns VOOrBIj

Het Groninger Forum brengt onder de 
noemer ‘De Grens Voorbij’ de verande-
rende betekenis van de Gronings-Duitse 
grens in beeld. Door middel van een 
verhalenwedstrijd zijn vergeten verhalen 
van de inwoners uit de grensgebieden 
verzameld; persoonlijke verhalen over 
smokkelroutes, grensoverschrijdende 
liefdes in oorlogstijd, maar ook verhalen 
van uitwisselingsstudenten en Nederlan-
ders die de afgelopen jaren vlak over de 
grens zijn gaan wonen. Het zijn verhalen 
van mensen en hun geschiedenis, familie-
drama’s, geluk en verwachtingen. 

Alle verhalen zijn geplaatst op de website 
van het Groninger Forum. Ze dienen 
als belangrijke basis voor het uitge-
breide publieksprogramma van ‘De Grens 
Voorbij’ en zijn verbeeld in videoportretten 
die op TV Noord worden uitgezonden. 
Ook zijn zes Duitse en zes Nederlandse 
kunstenaars gevraagd om zich te laten 
inspireren door de ingezonden verhalen. 
De kunstenaars maakten op basis hiervan 
ontwerpen voor banieren, spandoeken 
en vlaggen. Deze kunstwerken verbinden 
het gehele gebied waar ‘De Grens Voorbij’ 
plaatsheeft. De banieren en spandoeken 
zijn in de aanloop naar het programma 
door het hele grensgebied verspreid. 

Verhalen van mensen 
en hun geschiedenis, 
familiedrama’s, geluk 
en verwachtingen

Kijk voor meer informatie op www.groningerforum.nl 

Scholtenfonds
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InTeRVIews

En toch kennen ze me in Nederland niet. Ik wil niet arrogant 

overkomen, maar ik weet wat ik kan en waar ik vandaan 

kom. Mijn top is nog lang niet bereikt, ondanks dat ik in 

Duitsland aan de top meedraaide. Ik heb gages gekregen 

waar Jan Smit lange tijd alleen maar van kon dromen. Al 

mijn optredens waren uitverkocht. En mensen stonden in 

rijen te wachten op een handtekening van mij. Dat is echt 

bijzonder. Ik was zo bekend in Duitsland, dat er zelfs in een 

damesromannetje over mij geschreven werd. En ik heb in 

alle Duitse varianten van de Privé en de Story gestaan. Ik 

reed eens een nieuwe Mercedes total loss, met 185 km per 

uur, door aquaplaning. Zelfs dat stond ik de kranten. 

Het Duitse publiek is anders dan het Nederlandse publiek. 

In Duitsland is een artiest een artiest. Of je nu wel of niet 

een hit hebt. Als ik in Duitsland word aangekondigd en 

de muziek begint, dan zingen ze allemaal meteen mee. 

In Nederland is dat niet zo. In Nederland word je alleen 

geboekt als je succes hebt, want daar krijgen ze de zalen 

mee vol. In Duitsland worden artiesten meer gewaardeerd, 

ze vergeten je minder snel. Ondanks het feit dat ik een 

paar jaar weinig gedaan heb in Duitsland, kent iedereen 

me daar nog steeds. De televisieshows zijn in Duitsland 

ook veel professioneler. Hoewel ik zo veel in Duitsland ben 

geweest, voel ik me nog steeds een Nederlander. Ik voel 

me geweldig hier. Vaak reed ik na optredens nog terug 

naar Groningen, terwijl ik in Duitsland een huis had. Ik 

wilde de Martinitoren zien. Nu hebben we samen nog een 

appartement in Nordrhein-Westfalen. 

Succes is net zo betrekkelijk als je gezondheid. Het is 

even wat stiller geweest, maar we zijn druk bezig met een 

comeback. Een paar jaar geleden kwam ik de producenten 

van mijn hits uit het verleden weer tegen. We werken nu hard 

aan een nieuwe cd. Op mijn 49e krijg ik nog een kans, dat 

kan alleen in Duitsland. Ik heb net een contract gesloten voor 

een tour van veertig optredens in Duitsland. Met een beetje 

geluk en gezondheid gaat het helemaal goed komen. Daar 

heb ik duizend procent vertrouwen in. n

kLanT:  gROnIngeR FORum
OmschRIjVIng:      InTeRVIew/VeRhaaL

De gRens VOORbIj

Ookgeschreven door Met Stip

Vrijdag 19 november tot en met 3 december
Kijk voor meer informatie op www.groningerforum.nl

Een programma over de beleving van en de 
ervaring met de Groningse-Duitse grens met 
film, muziek, lezingen en presentaties in 
ForumImages (Groningen), in Oldenburg en 
op diverse locaties in het grensgebied.

De Grens Voorbij
Programma

OpEnInGsaVOnD 

De verhalen zijn verzameld, de videoportretten 
opgenomen, de foto’s gemaakt... Op deze 
openingsavond van ‘De Grens Voorbij’ komt 
alles samen, in de vorm van een bijzondere 
talkshow met vele extra’s. De presentatie is in 
handen van Brecht van Hulten, bekend als pre-
sentatrice van Editie NL en het Jeugdjournaal.

In de talkshow worden de vijf beste verhalen 
van de verhalenwedstrijd voorgedragen 
door de inzenders zelf. De verhalen worden 
afgewisseld met videoportretten en liedjes 
van voormalig stadsdichter Ronald Ohlsen en 
gitarist Rudy Lentze, die zij speciaal schreven 
naar aanleiding van enkele verhalen. Schrijf-
ster Aafke Steenhuis leest haar verhaal voor 
en Margriet Brandsma, NOS-correspondente 
in Duitsland, haar column. De foto’s van de 
fotografieopdracht komen ondertussen op 
grote schermen voorbij.

Maar dat is nog niet alles. Twee teams, een 
Nederlands en een Duits team, gaan de strijd 
met elkaar aan in een speciale ‘10 voor taal en 
geschiedenis’. Ook het publiek hoeft niet stil te 
zitten, want zij kunnen meedoen met de Grote 
Nederland-Duitslandquiz. Natuurlijk wordt op 
deze avond ook de winnaar van de verha-
lenwedstrijd bekendgemaakt. Juryvoorzitter 
Stefan Nieuwenhuis vertelt wie de gelukkige is 
die €1000,- mee naar huis mag nemen.

Datum vrijdag 19 november 
Aanvangstijd 20.00 uur
Duur 2,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs Gratis 

straatthEatEr 
thEatErGrOEp OnGEwOOn/
unGEwOhn - DE GrEns

Voorafgaand aan het openingsprogramma 
speelt voor de ingang van ForumImages 
straattheatergroep ongewoon/ungewohn. En 
ongewoon is het zeker: een theatergezelschap 
van (ex-)daklozen. Wat het nog unieker maakt, 
is dat de theatergroep ongewoon/ungewohn 
uit zowel Nederlandse als Duitse (ex-)daklozen 
bestaat. De groep bestaat ruim vijf jaar. Regis-
seuse van het gezelschap is actrice Angelika 
Heinich, verbonden aan het Europahaus in 
Aurich. Speciaal voor de feestelijke opening 
van ‘De Grens Voorbij’ heeft de theatergroep 
een nieuw stuk ontwikkeld met als thema ‘De 
Grens’. Alle theaterstukjes zijn gebaseerd op 
de levensverhalen van de deelnemers, met als 
resultaat grappige, soms extravagante, maar 
altijd ontroerende scènes.

Datum vrijdag 19 november 
Aanvangstijd 19.30 uur 
Duur 30 min
Locatie Groningen, Hereplein
Prijs Gratis

FIlm
DIE pOlnIschE Braut 
(DE pOOlsE BruID)

Karim Traïdia, Nederland 1998, kleur, 
90 minuten, Duits gesproken 

Twee mannen lokken de Poolse Anna onder 
valse voorwendselen naar Nederland, waar 
ze in een bordeel aan de slag moet. Het lukt 
haar te ontsnappen, waarna een boer haar op 
zijn akker vindt. De zwijgzame Groningse boer 
neemt de bange en gekwetste vrouw op en 
verzorgt haar liefdevol. Langzaam groeien de 
twee naar elkaar toe. De boer probeert Anna’s 
ogen te openen, haar gevoelig te maken voor 
de schoonheid van het Groningse Hogeland en 
zijn liefde. Maar het verleden blijft Anna achter-
volgen. Winnaar van twee Gouden Kalveren.

Datum zondag 21 november
Aanvangstijd 18.00 uur  
Locatie Oldenburg, Cine k, Kulturetage 
Prijs € 6,-

FIlm, GEsprEK mEt rEGIssEur 
En lEzInG
lEEDVErmaaK, QuI VIVE 
En happy EnD

Tussen de eerste en laatste film van de 
Leedvermaak-trilogie van regisseur Frans 
Weisz en scenarioschrijfster Judith Herzberg 
zit maar liefst twintig jaar. Het eerste deel, 
Leedvermaak, kwam in 1989 uit, Qui Vive 
volgde in 2001 en Happy End in 2009. De 
trilogie volgt een Joodse familie gedurende een 
periode van 25 jaar. Het toont op indringende 
wijze hoe de Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog generaties lang doorwerkt in 
de Joodse gemeenschap. 

Tussen de eerste en de tweede voorstelling 
geeft RUG-historicus dr. Stefan van der Poel 
een lezing over de betekenis van Duitse Joden 
voor stad en provincie Groningen. De stad 
Groningen omvatte lange tijd een van de groot-
ste Joodse gemeenschappen in Nederland. 

In de tweede pauze voert journalist Max Arian 
een vraaggesprek met Weisz, onder andere 
over de rol die de films speelden bij het erken-
nen van de problematiek van de tweede en 
derde generatie. 

Datum  zondag 21 november
Aanvangstijd 11.30 uur  
Duur 7 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 12.50; incl. lunch € 20,-

lEzInG
spEurtOcht naar DE 
EmslanDKampEn - pIEtEr alBErs

Jarenlang was niet bekend dat in het Emsland, 
net over de grens met Drenthe en Groningen, 
vijftien concentratiekampen hebben gestaan. 
In de periode van 1933 tot en met 1945 zaten 
hier zo’n 200.000 mensen in gevangenschap. 
Meer dan 30.000 daarvan overleefden de kam-
pen niet. Pieter Albers, schrijver van het boek 
Gevangen in het veen. De geschiedenis van de 
Emslandkampen, onderzocht de geschiedenis 
van deze ‘vergeten’ kampen aan de hand van 
publicaties, mondelinge getuigenissen, boeken 
en radio-uitzendingen. In zijn lezing probeert 
hij antwoord te geven op de vraag: waarom 
werden deze kampen verzwegen? 

Datum dinsdag 23 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur
Locatie Bibliotheek Winschoten
Prijs € 2, gratis voor bibliotheekleden 

Datum donderdag 2 december
Aanvangstijd 20.00 uur
Duur 2 uur
Locatie Bibliotheek Ter Apel
Prijs € 5, € 3 voor bibliotheekleden

lEzInGEn 
OOrlOGsVErwErKInG In DuIts 
En nEDErlanDs prOza 

Vor dem Häuten der Zwiebel. 
De oorlogstijd in Duitstalige literatuur
Prof. dr. Anthonya Visser, afdeling Duits 
van de Universiteit Leiden 

De Blechtrommel van Günter Grass was voor 
sommigen een schandaal, voor anderen een 
literaire aanwinst in het Duitsland van 1959. 
Zijn roman beschrijft niet alleen de oorlog zelf, 
maar ook de lange aanloop naar de Tweede 
Wereldoorlog. Dit in tegenstelling tot een an-
dere grote schrijver, Heinrich Böll, die zich op 
het naoorlogse Duitsland richt. De boeken van 
deze beide Nobelprijswinnaars staan centraal 
in deze lezing over de manier waarop de Twee-
de Wereldoorlog in de jaren vijftig en zestig een 
thema in de Duitstalige literatuur werd. 

Oorlog, bezetting en verzet volgens Vest-
dijk, Hermans en Corsari
Dr. Erica van Boven, afdeling Nederlands 
van de Rijksuniversiteit Groningen  
 
In deze lezing staan drie romans centraal 
die tijdens of meteen na de oorlog werden 
geschreven: Willy Corsari’s Die van ons 
verscheen eind 1945, Vestdijk schreef zijn 
Pastorale 1943 (1948) in de zomer van 1945 en 
Hermans werkte aan Tranen der acacia’s (1949) 
tussen 1946 en 1948. Wat voor beeld geven 
deze eerste oorlogsromans? En in hoeverre 
wordt de oorlog in een populaire publieksro-
man als die van Corsari anders verbeeld dan in 
de als literair erkende romans van Vestdijk en 
Hermans?  

Datum dinsdag 23 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 2,50

DOcumEntaIrE mEt 
VraaGGEsprEK
OVErwOnnEn BurEn

De oorlog ligt 65 jaar achter ons en is een 
ver-van-mijn-bedshow voor Duitse jongeren. 
Of toch niet? De derde generatie heeft geen 
enkele rol gespeeld in de oorlog, maar toch 
kunnen schuldgevoelens de kop opsteken. 
De documentaire Overwonnen buren van 
Jan-Joost Baks gaat hier dieper op in. In de 
documentaire worden drie Duitse jongeren 
gevolgd die in Groningen studeren. Ze vertel-
len onder andere op welke wijze ze vandaag 
de dag nog bezig zijn met het thema Tweede 
Wereldoorlog en hoe zij hier voor het eerst mee 
in aanraking zijn gekomen. Schuldbesef is een 
belangrijk aspect hierbij. Baks gaat met een 
van de studenten naar een concentratiekamp 
in het Emsland, waar hij een bijzonder familie-
verhaal vertelt. 

Na de vertoning van de documentaire is er 
ruimte voor discussie met de maker en de 
Duitse hoofdpersonen die in Groningen stude-
ren. Op de avond in Groningen is ook histori-
cus Peter Groenewold (RUG) aanwezig. Vooral 
Nederlandse en Duitse studenten worden van 
harte uitgenodigd.

Datum woensdag 24 november
Aanvangstijd 20.00 uur  
Duur 1,5 uur
Locatie Oldenburg, Kulturzentrum PFL
Prijs gratis
Voertaal Duits

Datum donderdag 2 december
Aanvangstijd 20.00 uur  
Duur 1,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 2.50

lEzInGEn En DEBat
zwartE BlaDzIjDEn. DE OmGanG 
mEt hEt VErlEDEn

De geschiedenis van ieder land kent helden en 
heroïsche verhalen. Ze worden vaak gebruikt 
om de nationale identiteit te versterken of op te 
kalefateren. Minstens zo interessant zijn pijnlij-
ke gebeurtenissen en beschamende incidenten 
waarop een land of volk zonder trots terugkijkt: 
koloniale oorlogen, slavenhandel, genocide, 
opportunisme. “Geschiedenis is de geestelijke 
vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft 
van haar verleden”, schreef Johan Huizinga 
ooit en dat geldt natuurlijk zeker ook voor de 
zwarte bladzijden in het geschiedenisboek. 

In het programma ‘Zwarte bladzijden’ leggen 
we de Nederlandse en Duitse geschiedschrij-
ving over pijnlijke episoden naast elkaar. Hoe 
zagen Duitse historici de Nazi-misdaden? Hoe 
schreven Nederlandse geschiedschrijvers over 
de politionele acties? Hoe komt het dat er in 
Duitsland pas sinds kort aandacht is voor de 
eigen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog? 
En waarom wordt de geschiedenis van NSB-
ers pas nu geschreven?

De bijeenkomst begint om 17.00 uur met een 
lezing door Chris van der Heijden (auteur van 
Grijs Verleden – de niet onomstreden andere 
kijk op Nederland in de Tweede Wereldoor-
log) over Nederlands omgang met het eigen 
verleden. Daarna is er commentaar van 
Annette Birschel, WDR-correspondent voor 
Nederland. Na de stamppot bespreekt Krijn 
Thijs van het Amsterdamse Duitsland Instituut 
de worsteling van Duitse historici met het 
verleden. Christoph Buchwald, oud-uitgever bij 
Suhrkamp, reageert hierop in zijn co-referaat. 
Gespreksleider is Stefan van der Poel, RUG-
docent Geschiedenis. 

Datum donderdag 25 november 
Aanvangstijd 17.00 uur 
Duur 4,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 5 (studentenkorting € 2,50) met 
optioneel stamppot-menu van € 12,50

cOlOFOn
Het Groninger Forum werkt in het programma 
De Grens Voorbij samen met:
Stadt Oldenburg (Kulturamt), Deutsch-Nie-
derländischen Heimvolkshochschule “Euro-
pahaus“ (Aurich), Ostfriesische Landschaft 
(Aurich), Emsländische Landschaft (Sögel), 
Historisch-Ökologische Bildungsstätte (Papen-
burg), Documentatie- en Informatiecentrum 
Emslandlager (Papenburg); de bibliotheken 
in Winschoten, Stadskanaal en Ter Apel; het 
Streekhistorisch Centrum Stadskanaal. We 
danken de stichting Noorderlicht voor hun hulp 
en medewerking bij de foto-opdracht.

Partners in het Groninger Forum zijn: 
Groninger Museum, Groninger Archieven, 
GAVA, Bibliotheek Groningen, Volksuniversiteit 
Groningen, ForumDwarsdiep en ForumImages.

© Groninger Forum, 2010

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/ of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder toestemming 
van Groninger Forum.

Groninger Forum
Oude Boteringestraat 18
9712 GH Groningen
T 050 368 36 55
info@groningerforum.nl
www.groningerforum.nl

twitter: #degrensvoorbij
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Drukwerk Grafisch Huis, Groningen
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Het programma De Grens Voorbij / 
Die Grenze Überwunden wordt mogelijk 
gemaakt door bijdrages van:
VSBfonds   
Provincie Groningen   
Prins Bernhard Cultuurfonds   
Je Maintiendrai Fonds   
Cultuurfonds BNG   
SNS REAALFONDS
Eems Dollard Regio / INTERREG 
Mondriaan Stichting   
JB Scholtenfonds

We danken de gemeenten Oldambt, Vlagt-
wedde, Bellingwedde, Stadskanaal, Veendam 
en Groningen; de gemeenten Aurich, Emden, 
Leer, Bunde, Weener, Rhede en Papenburg; 
Marketing Groningen, het UMCG, Jumbo 
Euroborg, de bioscoop MustSee en andere 
ondernemers rond de Euroborg, de Rabobank 
Stad en Midden Groningen, RTV Noord, de 
ondernemers van het Blauwe Lint (Blauwe-
stad), Albert Heijn (Stadskanaal), Centrum 
Winkeliers (Stadskanaal), Super de Boer (Vlag-
twedde), Coop (Sellingen), C1000 (Ter Apel), de 
Combi-supermarkten (Ostfriesland, Emsland, 
Aschendorf, Bad Bentheim, Nordhorn, Bunde, 
Latten, Papenburg, Sögel, Weener, Uelsen), 
hotel/restaurant Van der Valk (Zuidbroek), 
restaurant De Poort van Groningen (Nieuwe-
schans), Texaco Grensovergang Nieuweschans 
en cultuurcentrum vanBeresteyn (Veendam) 
voor hun medewerking.

DE GrEns VOOrBIj

Het Groninger Forum brengt onder de 
noemer ‘De Grens Voorbij’ de verande-
rende betekenis van de Gronings-Duitse 
grens in beeld. Door middel van een 
verhalenwedstrijd zijn vergeten verhalen 
van de inwoners uit de grensgebieden 
verzameld; persoonlijke verhalen over 
smokkelroutes, grensoverschrijdende 
liefdes in oorlogstijd, maar ook verhalen 
van uitwisselingsstudenten en Nederlan-
ders die de afgelopen jaren vlak over de 
grens zijn gaan wonen. Het zijn verhalen 
van mensen en hun geschiedenis, familie-
drama’s, geluk en verwachtingen. 

Alle verhalen zijn geplaatst op de website 
van het Groninger Forum. Ze dienen 
als belangrijke basis voor het uitge-
breide publieksprogramma van ‘De Grens 
Voorbij’ en zijn verbeeld in videoportretten 
die op TV Noord worden uitgezonden. 
Ook zijn zes Duitse en zes Nederlandse 
kunstenaars gevraagd om zich te laten 
inspireren door de ingezonden verhalen. 
De kunstenaars maakten op basis hiervan 
ontwerpen voor banieren, spandoeken 
en vlaggen. Deze kunstwerken verbinden 
het gehele gebied waar ‘De Grens Voorbij’ 
plaatsheeft. De banieren en spandoeken 
zijn in de aanloop naar het programma 
door het hele grensgebied verspreid. 

Verhalen van mensen 
en hun geschiedenis, 
familiedrama’s, geluk 
en verwachtingen

Kijk voor meer informatie op www.groningerforum.nl 

Scholtenfonds

Vrijdag 19 november tot en met 3 december
Kijk voor meer informatie op www.groningerforum.nl

Een programma over de beleving van en de 
ervaring met de Groningse-Duitse grens met 
film, muziek, lezingen en presentaties in 
ForumImages (Groningen), in Oldenburg en 
op diverse locaties in het grensgebied.

De Grens Voorbij
Programma

OpEnInGsaVOnD 

De verhalen zijn verzameld, de videoportretten 
opgenomen, de foto’s gemaakt... Op deze 
openingsavond van ‘De Grens Voorbij’ komt 
alles samen, in de vorm van een bijzondere 
talkshow met vele extra’s. De presentatie is in 
handen van Brecht van Hulten, bekend als pre-
sentatrice van Editie NL en het Jeugdjournaal.

In de talkshow worden de vijf beste verhalen 
van de verhalenwedstrijd voorgedragen 
door de inzenders zelf. De verhalen worden 
afgewisseld met videoportretten en liedjes 
van voormalig stadsdichter Ronald Ohlsen en 
gitarist Rudy Lentze, die zij speciaal schreven 
naar aanleiding van enkele verhalen. Schrijf-
ster Aafke Steenhuis leest haar verhaal voor 
en Margriet Brandsma, NOS-correspondente 
in Duitsland, haar column. De foto’s van de 
fotografieopdracht komen ondertussen op 
grote schermen voorbij.

Maar dat is nog niet alles. Twee teams, een 
Nederlands en een Duits team, gaan de strijd 
met elkaar aan in een speciale ‘10 voor taal en 
geschiedenis’. Ook het publiek hoeft niet stil te 
zitten, want zij kunnen meedoen met de Grote 
Nederland-Duitslandquiz. Natuurlijk wordt op 
deze avond ook de winnaar van de verha-
lenwedstrijd bekendgemaakt. Juryvoorzitter 
Stefan Nieuwenhuis vertelt wie de gelukkige is 
die €1000,- mee naar huis mag nemen.

Datum vrijdag 19 november 
Aanvangstijd 20.00 uur
Duur 2,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs Gratis 

straatthEatEr 
thEatErGrOEp OnGEwOOn/
unGEwOhn - DE GrEns

Voorafgaand aan het openingsprogramma 
speelt voor de ingang van ForumImages 
straattheatergroep ongewoon/ungewohn. En 
ongewoon is het zeker: een theatergezelschap 
van (ex-)daklozen. Wat het nog unieker maakt, 
is dat de theatergroep ongewoon/ungewohn 
uit zowel Nederlandse als Duitse (ex-)daklozen 
bestaat. De groep bestaat ruim vijf jaar. Regis-
seuse van het gezelschap is actrice Angelika 
Heinich, verbonden aan het Europahaus in 
Aurich. Speciaal voor de feestelijke opening 
van ‘De Grens Voorbij’ heeft de theatergroep 
een nieuw stuk ontwikkeld met als thema ‘De 
Grens’. Alle theaterstukjes zijn gebaseerd op 
de levensverhalen van de deelnemers, met als 
resultaat grappige, soms extravagante, maar 
altijd ontroerende scènes.

Datum vrijdag 19 november 
Aanvangstijd 19.30 uur 
Duur 30 min
Locatie Groningen, Hereplein
Prijs Gratis

FIlm
DIE pOlnIschE Braut 
(DE pOOlsE BruID)

Karim Traïdia, Nederland 1998, kleur, 
90 minuten, Duits gesproken 

Twee mannen lokken de Poolse Anna onder 
valse voorwendselen naar Nederland, waar 
ze in een bordeel aan de slag moet. Het lukt 
haar te ontsnappen, waarna een boer haar op 
zijn akker vindt. De zwijgzame Groningse boer 
neemt de bange en gekwetste vrouw op en 
verzorgt haar liefdevol. Langzaam groeien de 
twee naar elkaar toe. De boer probeert Anna’s 
ogen te openen, haar gevoelig te maken voor 
de schoonheid van het Groningse Hogeland en 
zijn liefde. Maar het verleden blijft Anna achter-
volgen. Winnaar van twee Gouden Kalveren.

Datum zondag 21 november
Aanvangstijd 18.00 uur  
Locatie Oldenburg, Cine k, Kulturetage 
Prijs € 6,-

FIlm, GEsprEK mEt rEGIssEur 
En lEzInG
lEEDVErmaaK, QuI VIVE 
En happy EnD

Tussen de eerste en laatste film van de 
Leedvermaak-trilogie van regisseur Frans 
Weisz en scenarioschrijfster Judith Herzberg 
zit maar liefst twintig jaar. Het eerste deel, 
Leedvermaak, kwam in 1989 uit, Qui Vive 
volgde in 2001 en Happy End in 2009. De 
trilogie volgt een Joodse familie gedurende een 
periode van 25 jaar. Het toont op indringende 
wijze hoe de Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog generaties lang doorwerkt in 
de Joodse gemeenschap. 

Tussen de eerste en de tweede voorstelling 
geeft RUG-historicus dr. Stefan van der Poel 
een lezing over de betekenis van Duitse Joden 
voor stad en provincie Groningen. De stad 
Groningen omvatte lange tijd een van de groot-
ste Joodse gemeenschappen in Nederland. 

In de tweede pauze voert journalist Max Arian 
een vraaggesprek met Weisz, onder andere 
over de rol die de films speelden bij het erken-
nen van de problematiek van de tweede en 
derde generatie. 

Datum  zondag 21 november
Aanvangstijd 11.30 uur  
Duur 7 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 12.50; incl. lunch € 20,-

lEzInG
spEurtOcht naar DE 
EmslanDKampEn - pIEtEr alBErs

Jarenlang was niet bekend dat in het Emsland, 
net over de grens met Drenthe en Groningen, 
vijftien concentratiekampen hebben gestaan. 
In de periode van 1933 tot en met 1945 zaten 
hier zo’n 200.000 mensen in gevangenschap. 
Meer dan 30.000 daarvan overleefden de kam-
pen niet. Pieter Albers, schrijver van het boek 
Gevangen in het veen. De geschiedenis van de 
Emslandkampen, onderzocht de geschiedenis 
van deze ‘vergeten’ kampen aan de hand van 
publicaties, mondelinge getuigenissen, boeken 
en radio-uitzendingen. In zijn lezing probeert 
hij antwoord te geven op de vraag: waarom 
werden deze kampen verzwegen? 

Datum dinsdag 23 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur
Locatie Bibliotheek Winschoten
Prijs € 2, gratis voor bibliotheekleden 

Datum donderdag 2 december
Aanvangstijd 20.00 uur
Duur 2 uur
Locatie Bibliotheek Ter Apel
Prijs € 5, € 3 voor bibliotheekleden

lEzInGEn 
OOrlOGsVErwErKInG In DuIts 
En nEDErlanDs prOza 

Vor dem Häuten der Zwiebel. 
De oorlogstijd in Duitstalige literatuur
Prof. dr. Anthonya Visser, afdeling Duits 
van de Universiteit Leiden 

De Blechtrommel van Günter Grass was voor 
sommigen een schandaal, voor anderen een 
literaire aanwinst in het Duitsland van 1959. 
Zijn roman beschrijft niet alleen de oorlog zelf, 
maar ook de lange aanloop naar de Tweede 
Wereldoorlog. Dit in tegenstelling tot een an-
dere grote schrijver, Heinrich Böll, die zich op 
het naoorlogse Duitsland richt. De boeken van 
deze beide Nobelprijswinnaars staan centraal 
in deze lezing over de manier waarop de Twee-
de Wereldoorlog in de jaren vijftig en zestig een 
thema in de Duitstalige literatuur werd. 

Oorlog, bezetting en verzet volgens Vest-
dijk, Hermans en Corsari
Dr. Erica van Boven, afdeling Nederlands 
van de Rijksuniversiteit Groningen  
 
In deze lezing staan drie romans centraal 
die tijdens of meteen na de oorlog werden 
geschreven: Willy Corsari’s Die van ons 
verscheen eind 1945, Vestdijk schreef zijn 
Pastorale 1943 (1948) in de zomer van 1945 en 
Hermans werkte aan Tranen der acacia’s (1949) 
tussen 1946 en 1948. Wat voor beeld geven 
deze eerste oorlogsromans? En in hoeverre 
wordt de oorlog in een populaire publieksro-
man als die van Corsari anders verbeeld dan in 
de als literair erkende romans van Vestdijk en 
Hermans?  

Datum dinsdag 23 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 2,50

DOcumEntaIrE mEt 
VraaGGEsprEK
OVErwOnnEn BurEn

De oorlog ligt 65 jaar achter ons en is een 
ver-van-mijn-bedshow voor Duitse jongeren. 
Of toch niet? De derde generatie heeft geen 
enkele rol gespeeld in de oorlog, maar toch 
kunnen schuldgevoelens de kop opsteken. 
De documentaire Overwonnen buren van 
Jan-Joost Baks gaat hier dieper op in. In de 
documentaire worden drie Duitse jongeren 
gevolgd die in Groningen studeren. Ze vertel-
len onder andere op welke wijze ze vandaag 
de dag nog bezig zijn met het thema Tweede 
Wereldoorlog en hoe zij hier voor het eerst mee 
in aanraking zijn gekomen. Schuldbesef is een 
belangrijk aspect hierbij. Baks gaat met een 
van de studenten naar een concentratiekamp 
in het Emsland, waar hij een bijzonder familie-
verhaal vertelt. 

Na de vertoning van de documentaire is er 
ruimte voor discussie met de maker en de 
Duitse hoofdpersonen die in Groningen stude-
ren. Op de avond in Groningen is ook histori-
cus Peter Groenewold (RUG) aanwezig. Vooral 
Nederlandse en Duitse studenten worden van 
harte uitgenodigd.

Datum woensdag 24 november
Aanvangstijd 20.00 uur  
Duur 1,5 uur
Locatie Oldenburg, Kulturzentrum PFL
Prijs gratis
Voertaal Duits

Datum donderdag 2 december
Aanvangstijd 20.00 uur  
Duur 1,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 2.50

lEzInGEn En DEBat
zwartE BlaDzIjDEn. DE OmGanG 
mEt hEt VErlEDEn

De geschiedenis van ieder land kent helden en 
heroïsche verhalen. Ze worden vaak gebruikt 
om de nationale identiteit te versterken of op te 
kalefateren. Minstens zo interessant zijn pijnlij-
ke gebeurtenissen en beschamende incidenten 
waarop een land of volk zonder trots terugkijkt: 
koloniale oorlogen, slavenhandel, genocide, 
opportunisme. “Geschiedenis is de geestelijke 
vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft 
van haar verleden”, schreef Johan Huizinga 
ooit en dat geldt natuurlijk zeker ook voor de 
zwarte bladzijden in het geschiedenisboek. 

In het programma ‘Zwarte bladzijden’ leggen 
we de Nederlandse en Duitse geschiedschrij-
ving over pijnlijke episoden naast elkaar. Hoe 
zagen Duitse historici de Nazi-misdaden? Hoe 
schreven Nederlandse geschiedschrijvers over 
de politionele acties? Hoe komt het dat er in 
Duitsland pas sinds kort aandacht is voor de 
eigen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog? 
En waarom wordt de geschiedenis van NSB-
ers pas nu geschreven?

De bijeenkomst begint om 17.00 uur met een 
lezing door Chris van der Heijden (auteur van 
Grijs Verleden – de niet onomstreden andere 
kijk op Nederland in de Tweede Wereldoor-
log) over Nederlands omgang met het eigen 
verleden. Daarna is er commentaar van 
Annette Birschel, WDR-correspondent voor 
Nederland. Na de stamppot bespreekt Krijn 
Thijs van het Amsterdamse Duitsland Instituut 
de worsteling van Duitse historici met het 
verleden. Christoph Buchwald, oud-uitgever bij 
Suhrkamp, reageert hierop in zijn co-referaat. 
Gespreksleider is Stefan van der Poel, RUG-
docent Geschiedenis. 

Datum donderdag 25 november 
Aanvangstijd 17.00 uur 
Duur 4,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 5 (studentenkorting € 2,50) met 
optioneel stamppot-menu van € 12,50

cOlOFOn
Het Groninger Forum werkt in het programma 
De Grens Voorbij samen met:
Stadt Oldenburg (Kulturamt), Deutsch-Nie-
derländischen Heimvolkshochschule “Euro-
pahaus“ (Aurich), Ostfriesische Landschaft 
(Aurich), Emsländische Landschaft (Sögel), 
Historisch-Ökologische Bildungsstätte (Papen-
burg), Documentatie- en Informatiecentrum 
Emslandlager (Papenburg); de bibliotheken 
in Winschoten, Stadskanaal en Ter Apel; het 
Streekhistorisch Centrum Stadskanaal. We 
danken de stichting Noorderlicht voor hun hulp 
en medewerking bij de foto-opdracht.

Partners in het Groninger Forum zijn: 
Groninger Museum, Groninger Archieven, 
GAVA, Bibliotheek Groningen, Volksuniversiteit 
Groningen, ForumDwarsdiep en ForumImages.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/ of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, zonder toestemming 
van Groninger Forum.
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Het programma De Grens Voorbij / 
Die Grenze Überwunden wordt mogelijk 
gemaakt door bijdrages van:
VSBfonds   
Provincie Groningen   
Prins Bernhard Cultuurfonds   
Je Maintiendrai Fonds   
Cultuurfonds BNG   
SNS REAALFONDS
Eems Dollard Regio / INTERREG 
Mondriaan Stichting   
JB Scholtenfonds

We danken de gemeenten Oldambt, Vlagt-
wedde, Bellingwedde, Stadskanaal, Veendam 
en Groningen; de gemeenten Aurich, Emden, 
Leer, Bunde, Weener, Rhede en Papenburg; 
Marketing Groningen, het UMCG, Jumbo 
Euroborg, de bioscoop MustSee en andere 
ondernemers rond de Euroborg, de Rabobank 
Stad en Midden Groningen, RTV Noord, de 
ondernemers van het Blauwe Lint (Blauwe-
stad), Albert Heijn (Stadskanaal), Centrum 
Winkeliers (Stadskanaal), Super de Boer (Vlag-
twedde), Coop (Sellingen), C1000 (Ter Apel), de 
Combi-supermarkten (Ostfriesland, Emsland, 
Aschendorf, Bad Bentheim, Nordhorn, Bunde, 
Latten, Papenburg, Sögel, Weener, Uelsen), 
hotel/restaurant Van der Valk (Zuidbroek), 
restaurant De Poort van Groningen (Nieuwe-
schans), Texaco Grensovergang Nieuweschans 
en cultuurcentrum vanBeresteyn (Veendam) 
voor hun medewerking.

DE GrEns VOOrBIj

Het Groninger Forum brengt onder de 
noemer ‘De Grens Voorbij’ de verande-
rende betekenis van de Gronings-Duitse 
grens in beeld. Door middel van een 
verhalenwedstrijd zijn vergeten verhalen 
van de inwoners uit de grensgebieden 
verzameld; persoonlijke verhalen over 
smokkelroutes, grensoverschrijdende 
liefdes in oorlogstijd, maar ook verhalen 
van uitwisselingsstudenten en Nederlan-
ders die de afgelopen jaren vlak over de 
grens zijn gaan wonen. Het zijn verhalen 
van mensen en hun geschiedenis, familie-
drama’s, geluk en verwachtingen. 

Alle verhalen zijn geplaatst op de website 
van het Groninger Forum. Ze dienen 
als belangrijke basis voor het uitge-
breide publieksprogramma van ‘De Grens 
Voorbij’ en zijn verbeeld in videoportretten 
die op TV Noord worden uitgezonden. 
Ook zijn zes Duitse en zes Nederlandse 
kunstenaars gevraagd om zich te laten 
inspireren door de ingezonden verhalen. 
De kunstenaars maakten op basis hiervan 
ontwerpen voor banieren, spandoeken 
en vlaggen. Deze kunstwerken verbinden 
het gehele gebied waar ‘De Grens Voorbij’ 
plaatsheeft. De banieren en spandoeken 
zijn in de aanloop naar het programma 
door het hele grensgebied verspreid. 

Verhalen van mensen 
en hun geschiedenis, 
familiedrama’s, geluk 
en verwachtingen

Kijk voor meer informatie op www.groningerforum.nl 

Scholtenfonds


