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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.
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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

De Grens Voorbij
Programma

In opdracht van het Groninger 

Forum schreef Met Stip  

Teksten de programmateksten 

voor het project ‘De Grens 

Voorbij’, waarvoor ze ook  

25 interviews verzorgde.  

De programmateksten werden 

ook op de website van het 

Groninger Forum geplaatst.

U kunt het gehele programma 

lezen op de vervolgpagina(’s).
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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.
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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



lEzInGEn
OOrlOGsVErwErKInG In DuItsE 
En nEDErlanDsE pOëzIE  

Kaalslag en schoonheid. Over de 
Duitstalige poëzie in de eerste jaren 
na de oorlog.
Prof. dr. Ton Naaijkens, afdeling Duits 
van de Universiteit Utrecht

Zowel in de oorlog als in de jaren erna 
verraadde het gedicht de houding van de 
dichter ten opzichte van de werkelijkheid 
om hem heen. Uit de gedichten uit deze 
tijd spreekt een grote urgentie, met name 
in het Duitstalige gebied. Die urgentie werd 
alleen maar groter toen denkers als Adorno 
het barbaars vonden om na Auschwitz nog 
gedichten te schrijven. In deze lezing wordt 
in het bijzonder ingegaan op de gedichten 
van Paul Celan, die met zijn Todesfuge liet 
zien dat het belangrijk blijft om gedichten te 
schrijven.

Dit steeds weer hedendaags verleden. 
Scherven van de Tweede Wereldoorlog 
in de naoorlogse Nederlandse poëzie: 
Lucebert en Gerrit Kouwenaar
Prof. dr. Gillis Dorleijn, afdeling Neder-
lands van de Rijksuniversiteit Groningen 

Van het besef dat taal niets menselijks meer 
was, was de generatie naoorlogse dichters 
ten diepste doordrongen. De traditionele 
schoonheid had immers haar gezicht ver-
brand. Om toch te kunnen dichten, moesten 
dichters via de omweg van duistere spraak-
gebreken op zoek gaan naar de kern. De 
poëzie van zowel Lucebert als Kouwenaar 
laat zien hoe de bomscherven van de Twee-
de Wereldoorlog hun dichterlijke universum 
voortdurend hebben bepaald.

De lezingen worden afgewisseld met optre-
dens van de Groningse dichters Arjen Nolles 
en Jurre van den Berg, en de Oldenburgse 
dichters Julia Gerdes en Antje Olthoff. Het 
geheel wordt met een kleine forumdiscussie 
afgesloten. De presentatie is in handen van 
Stefan Nieuwenhuis.

Datum zondag 28 november 
Aanvangstijd 14.00 uur 
Duur 3 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 2,50 

FIlm
Das schnItzElparaDIEs (hEt 
schnItzElparaDIjs)

Martin Koolhoven, Nederland 2005, 
kleur 85 minuten, Nederlands gesproken, 
Duits ondertiteld 

Nordip Doenia heeft de wereld aan zijn 
voeten liggen: gezegend met een diploma 
waarvan anderen enkel kunnen dromen, 
heeft hij de mogelijkheid om medicijnen te 
gaan studeren - de grote droom van zijn 
vader. Maar Nordip heeft helemaal geen 
zin om die droom in vervulling te laten 
gaan. Dus neemt hij stiekem een baantje 
als afwasser in hotel-restaurant De Blauwe 
Gier aan. De keuken is een smeltpot van 
verschillende culturen en karakters, met de 
altijd aangeschoten chef-kok Willem aan het 
hoofd. Als Nordip verliefd wordt op Agnes, 
het nichtje van de eigenaar van het hotel, is 
de keuken te klein... 

Datum zondag 28 november
Aanvangstijd 18.00 uur  
Locatie Oldenburg, Cine k, Kulturetage, 
Prijs € 6,-

GrEnsVErhalEn GElEzEn En 
VErtElD, In BEElD En FIlm

Grenzeloze liefdes, herinneringen aan de 
oorlog of een nieuw leven over de grens. Veel 
interessante, spannende en ingrijpende verha-
len zijn binnengekomen in het Europahaus te 
Aurich – in het kader van de verhalenwedstrijd 
‘De Grens Voorbij’. Op deze avond lezen en 
vertellen verhalenschrijvers over hun herinne-
ringen en belevenissen. Geselecteerde kunste-
naars, die passend bij de ingezonden verhalen 
banieren hebben ontworpen, presenteren hun 
gedachten op het verhaal en de definitieve 
banier. Er wordt niet alleen maar verteld en 
voorgelezen, er worden ook ingezonden 
video’s getoond. In één hiervan verteld de 
oprichter van de ‘Verein der Deutsch – Nie-
derländischen Heimvolkshochschulen e.V.’ 
(Vereniging van de Duits – Nederlandse volks-
hogescholen) dhr. Johannes Diekhoff over zijn 
grenservaringen en de ontmoetingen aan beide 
kanten van de grens.

Datum maandag 29 november 
Aanvangstijd 19.30 uur 
Duur 2 uur
Locatie Aurich, Europahaus
Prijs Gratis
Voertaal Duits

lEzInG + FIlm
FIlmKlassIEKEr: mörDEr sInD 
untEr uns mEt lEzInG DOOr 
juDIth KEIlBach

Het verleden in het heden – Judith Keilbach
Na de Tweede Wereldoorlog kwam in Duitsland 
een aantal films uit waarin de nationaalsocialis-
tische geschiedenis kritisch aan de orde werd 
gesteld. Deze zogeheten ‘Trümmerfilme’ stel-
den kwesties van schuld, verantwoording en 
strafrechtelijke vervolging van nationaalsocia-
listische daders centraal. Terwijl na de Tweede 
Wereldoorlog Oost-Duitse films de maatschap-
pelijke oorzaken van het nationaalsocialisme 
onderzochten, ontbraken in West-Duitse films 
doorgaans een politieke en maatschappelijke 
analyse. In deze lezing bespreekt Dr. Judith 
Keilbach, afdeling Media- en Cultuurweten-
schappen van de Universiteit Utrecht, de 
Duitse filmproductie na de Tweede Wereldoor-
log als filmische ‘Vergangenheitsbewältigung’ 
in relatie tot de naoorlogse maatschappij. 
Daarbij komen de verschillen tussen West- en 
Oost-Duitse films en de overgang naar andere 
genres aan bod. Tot slot komt de overlevering 
van het nationaalsocialisme in huidige films en 
televisie-uitzendingen aan de orde.

Filmklassieker Die Mörder sind unter uns
Na de lezing wordt de film Die Mörder sind un-
ter uns (1946) van Wolfgang Staudte vertoond, 
de eerste Duitse speelfilm van na de Tweede 
Wereldoorlog. In deze ‘Trümmerfilm’ wil een 
legerchirurg die terugkomt in het platgescho-
ten Berlijn wraak nemen op zijn voormalige 
bevelhebbende officier. Een vrouw die het 
kamp overleefd heeft, probeert hem hiervan te 
weerhouden. De filmploeg maakte de opna-
mes in het verwoeste Berlijn. 

Datum dinsdag 30 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2,5 uur
Locatie Groningen, ForumImages
Prijs € 7,50; Studentenpas / CJP / ouderen 
(65+) / Stadjerspas: € 5

tE zIEn GEDurEnDE DE hElE 
lOOptIjD Van hEt FEstIVal

FOtOGraFIE
DE GrEns In DErtIG BEElDEn - 
harry cOcK En mIchaEl 
KErstGEns
Het Groninger Forum heeft de Nederlandse 
fotograaf Harry Cock en de Duitse fotograaf 
Michael Kerstgens gevraagd hun beeld van 
de grens vast te leggen. Het resultaat is de 
verbeelding van de huidige beleving van de 
mentale en fysieke grens. De fysieke grens 
van vroeger, waarbij je met de auto langs de 
douane moest, bestaat niet meer. Hoe zicht-
baar is de grens nog als je in het grensgebied 
loopt? De foto’s kun je gedurende de looptijd 
van het project bekijken in ForumImages en in 
Kulturzentrum PFL in Oldenburg.

Datum zondag 21 november t/m zondag 5 
december gedurende openingstijden
Locatie Groningen, ForumImages en
Oldenburg, Kulturzentrum PFL 
Prijs Gratis

VIDEOpOrtrEttEn
DE GrEns VOOrBIj OOK Op tV!
Naast de vele verhalen op papier heeft het 
Groninger Forum ook enkele verhalen in beeld 
laten vastleggen. Deze videoportretten zijn te 
zien op RTV Noord, in het dinsdagavondpro-
gramma ‘Het Verhaal van Groningen’. Verschil-
lende thema’s komen langs, van grensover-
schrijdende liefde en smokkel tot wonen en 
werken aan de andere kant van de grens.

RTV Noord, ‘Het Verhaal van Groningen’, 
dinsdagavond.

tEntOOnstEllInG
KlEInE GEschIchtEn In GrOssEm 
rahmEn 
Binnen een tijdsbestek van zes maanden 
heeft het Groninger Forum in het kader van 
een wedstrijd verhalen van mensen uit de 
grensstreek van de provincie Groningen en de 
aangrenzende Duitse gebieden, alsmede de 

stad Oldenburg – als partnerstad van Gronin-
gen – verzameld.

Alle inzenders moesten een poging doen een 
antwoord op de vraag te geven, of de grens 
door het verdwijnen van de slagboom twintig 
jaar geleden is overwonnen, of ‘De Grens 
Voorbij’ is. Uit de vele inzendingen aan de Ne-
derlandse en de Duitse kant laat het Kulturbüro 
van de stad Oldenburg een selectie van deze 
– uitvergrote en ingelijste- verhalen zien. Deze 
laten zeer individuele ervaringen en een zeer 
persoonlijke visie zien. Dan weer vrolijk, dan 
weer peinzend worden hier aspecten van het 
samenleven van Nederlanders en Duitsers in 
ogenschouw genomen. Op een beeldscherm 
worden korte videofilms getoond, waarin 
“grensgangers” worden geportretteerd, van 
wie de activiteiten gedurende vele jaren on-
scheidbaar met het wonen en werken op beide 
kanten van de grens verbonden waren.

Datum maandag 22 november t/m 5 decem-
ber gedurende openingstijden
Locatie Oldenburg, Kulturzentrum PFL 
Prijs Gratis

OpEnluchttEntOOnstEllInG-
GrEnsKunst In hEt lanDschap
Hoe bereik je zo veel mogelijk inwoners van 
de grensstreek? Met een tentoonstelling in 
de openlucht, op verschillende plekken in het 
grensgebied! Zes Groningse en zes Duitse 
kunstenaars hebben zich laten inspireren door 
de verzamelde verhalen en beelden, met als 
resultaat 24 unieke ontwerpen. Deze kunst-
uitingen komen terug op zo’n driehonderd 
banieren, spandoeken en billboards, die op uit-
eenlopende plekken in de provincie Groningen 
en Duitsland zijn geplaatst. Alle kunstwerken 
samen vormen zo een bijzondere tentoonstel-
ling in het Gronings-Duitse landschap.

lEzInG
hEImathOllänDEr – lust ODEr 
last ? - jan wEstEra

Bijna drie jaar geleden kwam hij min of meer 
per ongeluk in het kleine Duitse dorp Agterhorn 
terecht. Deze tijdelijke verhuizing naar een plek 
maar 934 meter over de grens bleek toch een 
heuse emigratie. Over het wonen en leven in 
Duitsland en de effecten ervan op zijn aan-
wezigheid in Nederland schreef journalist Jan 
Westera een column in het Dagblad van het 
Noorden. De stukjes - onder de titel Bei uns in 
die Heimat - gingen over verplicht grasmaaien 
van gemeentelijke bermen, taalbarrières, Duitse 
hoffelijkheid en vooroordelen van Nederlanders 
jegens onze Oosterburen. In deze lezing wor-
den de leukste stukjes aangevuld met interes-
sante wetenswaardigheden over Nederlanders 
die zich in het Duitse grensgebied vestigen, 
afkomstig uit een onderzoek van de universiteit 
van Münster. 

Datum donderdag 25 november 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur.
Locatie Sögel, Schloss Clemenswerth
Prijs € 5,-
Voertaal Duits

Datum maandag 29 november
Aanvangstijd 20.00 uur
Duur 2 uur
Locatie Oldenburg, Kulturzentrum PFL
Prijs € 8,- (kortingstarief € 6,-)
Voertaal Duits

lEzInG
GrEnsVErhalEn Van DE EEms - 
aaFKE stEEnhuIs
  
Aafke Steenhuis werkt momenteel aan een 
nieuw boek: Het Lied van de Eems. Een nieuwe 
zoektocht in haar serie over Groningen, na haar 
boeken Stemmen van Groninger dijken (2001), 
Windjammers in Delfzijl (2003) en Verhalen van 
het Groninger Ommeland (2007). In Het Lied 
van de Eems verzamelt zij verhalen, liedjes, 
veenlandschappen, stromend water, rivier-
schepen en dorpshistorie uit de grensstreek 
van Groningen en Duitsland. Aafke Steenhuis 
woont in Amsterdam, maar werd geboren aan 
de Eems in Delfzijl. Haar Steenhuis-familie 
komt oorspronkelijk uit Loga, bij het Duitse 
Leer. In deze lezing licht ze een tipje van de 
sluier op over haar nieuwste boek in wording.

Datum zondag 28 november 
Aanvangstijd 14.00 uur 
Locatie Stadskanaal, Streekhistorisch Centrum 
Duur 2 uur
Prijs € 3,50 (€ 2,- voor leden)

wOrKshOps En BIjEEnKOmst 
EDucatIEF prOGramma

Het Groninger Forum nodigt leerlingen van het 
voortgezet onderwijs in het Nederlands-Duitse 
grensgebied uit zichzelf en oudere plaatsge-
noten te vragen naar het beeld dat zij van de 
grens, het buurland en zijn bewoners hebben 
en hadden. Deze beelden komen samen in 
een boek of weblog, dat de leerlingen zelf of 
in kleine groepjes vullen met gedichten, foto’s, 
verhalen, collages, tekeningen en meer. Om 
de jongeren op weg te helpen, verzorgt het 
Groninger Forum workshops op scholen in 
Groningen (stad en provincie). Op woensdag 1 
december komen alle deelnemende leerlingen 
samen in ForumImages voor een informatieve 
en feestelijke bijeenkomst met film, debat, 
workshops en theater. Niet alleen worden 
dan alle boeken en blogs tentoongesteld, ook 
wordt bekendgemaakt welke klas het beste 
boek of de beste blog heeft gemaakt. Deze 
klas gaat met de hoofdprijs – een schoolreis 
voor de hele klas door de grensregio – naar 
huis.

Datum woensdag 1 december
Locatie Groningen, ForumImages
Aanvangstijd 12.00 uur
Duur 3 uur
Besloten bijeenkomst 

DOcumEntaIrE + lEzInG
DOcumEntaIrE En lEzInG OVEr 
EmslanDlaGEr 

Speurtocht naar de Emslandkampen - 
Pieter Albers
De film wordt voorafgegaan door een lezing 
van Pieter Albers over de vijftien vergeten 
concentratiekampen in het Emsland.

Der Hauptmann von Muffrika
Paul Meyer en Rudolf Kersting, Duitsland 
1996, zwart-wit 70 minuten, Duits 
gesproken, Engels ondertiteld 

In april 1945 neemt de negentienjarige korpo-
raal Willi Herold zijn intrek in het concentra-

tiekamp Aschendorfermoor in het Emsland, 
waar kort voor het einde van de oorlog meer 
dan drieduizend gevangenen naartoe werden 
gebracht. Gekleed in een kapiteinsuniform dat 
hij gevonden heeft, doet hij zich voor als kapi-
tein. Binnen een week worden naar schatting 
meer dan 150 gevangenen onder zijn bevel en 
met zijn medewerking vermoord. Na intensief 
archiefonderzoek, vele getuigenverslagen en 
filmopnamen die enkele jaren in beslag nemen, 
wordt in het voorjaar van 1996 voor het eerst 
de documentaire Der Hauptmann von Muffrika 
vertoond. De aangrijpende documentaire werd 
onderscheiden met de Adolf-Grimme-Preis.

Datum woensdag 1 december 
Aanvangstijd 20.00 uur  
Locatie Groningen, ForumImages
Duur 2,5 uur 
Prijs € 5 Studentenpas / CJP / ouderen (65+) 
/ Stadjerspas: €2.50

muzIEK En lEzInG
jazz & GEschIchtEn üBEr GrEn-
zEn - susannE nEhrInG, jOhannEs 
Bahlmann, thEO GErDEs

Inmiddels woonachtig in Nederland, keert 
Susanne Nehring voor een concert terug naar 
haar geboortestad Oldenburg. Ze wordt op 
de piano begeleid door haar goede vriend 
en muzikale soulmate Johannes Bahlmann, 
ook een geboren Oldenburger. Naast jazz-
standards, improvisaties en eigen composities 
geeft ‘Suska’ ook een muzikale indruk van haar 
leven over de grens. Theo Gerdes, lid van de 
August-Hinrichs-Bühne in het Oldenburgisches 
Staatstheater, is geïnteresseerd in de platduit-
se taal en literatuur, en het Nederduitse theater. 
Hij verweeft op een bijzondere manier enkele 
verhalen, die in het kader van het project De 
Grens Voorbij ontstaan zijn, met de muziek. 

Datum vrijdag 3 december 
Aanvangstijd 20.00 uur 
Duur 2 uur
Locatie Oldenburg, Kulturzentrum PFL 
Prijs € 10,- (kortingstarief € 8,-)
Voertaal Duits

LOcATiEs EN BijBEhORENDE ADREssEN
ADREssEN NEDERLAND

Forumimages
Hereplein 73
9711 GD Groningen
Telefoon 050 – 3120433
info@forumimages.nl
www.forumimages.nl 

Openingstijden:
11.00 - 24.00 uur

Bibliotheek Winschoten
Johan Modastraat 5
9671 CD Winschoten
Telefoon 0597 - 413064
winschoten@mijneigenbibliotheek.nl
www.mijneigenbibliotheek.nl/winschoten

Bibliotheek Ter Apel
Molenplein 25
9561 KS Ter Apel
Telefoon 0599 - 581547
terapel@mijneigenbibliotheek.nl
www.mijneigenbibliotheek.nl/terapel

streekhistorisch centrum stadskanaal
Ceresstraat 2
9502 EA Stadskanaal
Telefoon 0599 – 612649
info@streekhistorischcentrum.nl
www.streekhistorischcentrum.nl

ADREssEN DUiTsLAND

Kulturzentrum PFL
Peterstraße 3
26121 Oldenburg
Telefoon (0049) 441235 3061
pfl@stadt-oldenburg.de
www.oldenburg.de/pfl 

Openingstijden:
Ma - Fr 9.00 - 19.00 uur 
Za  9.00 - 16.00 uur
Zo gesloten

cine k / Kulturetage
Bahnhofstraße 11
26122 Oldenburg
Telefoon (0049) 0441-2489646
info@cine-k.de
www.cine-k.de

Emslandmuseum schloss clemenswerth
Schloss Clemenswerth
49751 Sögel
Telefoon (0049) 05952 / 9323-25
schloss@clemenswerth.de
www.clemenswerth.de

Europahaus Aurich
von-Jhering-Str. 33, 
26603 Aurich
Telefoon (0049) 04941 9527 
info@europahaus-aurich.de
www.europahaus-aurich.de

De verbeelding 
van de mentale en 
fysieke grens




