provincie
groningen

Programma Open Monumentendag in en buiten het provinciehuis
Martinikerkhof 12, zaterdag 13 september 2014, 10.00 - 17.00 uur
10.00 uur		

Provinciehuis geopend

10.30 - 11.15 uur

Presentatie boek ‘Groningen op de rails 1860-2020’
door Beno Hofman aan gedeputeerde Mark Boumans in Atrium

11.30 - 12.00 uur

Voorstelling ‘Op reis’ door Beno Hofman in Statenzaal en Gedeputeerdenkamer

12.00 - 12.30 uur
			

Statenlid Sandra Beckerman vertelt in de Statenzaal het verhaal van omgekomen Statenleden
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

12.30 - 13.00 uur
			

Statenlid Stieneke van der Graaf vertelt het verhaal achter het schilderij allegorie
op ‘Religie en vrijheid’ van Herman Collenius in de Statenzaal.

13.00 - 13.30 uur
			

Statenlid Matthijs Oosterhuis vertelt over de verbondenheid van Provinciale Staten met
de Rijksuniversiteit Groningen in de Statenzaal en bij de Rijksuniversiteit Groningen.

13.30 - 14.00 uur

Voorstelling ‘Op reis’ door Beno Hofman in Statenzaal en Gedeputeerdenkamer

14.00 - 14.30 uur
			

Statenlid Nienke Homan vertelt ‘het verhaal over het vrouwenkiesrecht’. Korte wandeling van
het provinciehuis naar het beeld van Aletta Jacobs.

14.00 - 14.30 uur
			

Statenleden Truus van Kleef en Ronald Knegt vertellen in het provinciehuis over
Provinciale Staten als afspiegeling van de maatschappij en de veranderende rol van religie.

14.30 - 15.00 uur
			

Statenlid Gerda van Galen vertelt in het provinciehuis en de Martinikerk het verhaal over
de relatie tussen Stad en Ommeland.

15.00 - 15.30 uur
Statenlid Kirsten de Wrede vertelt in het provinciehuis het verhaal over de rol van het paard
			voor de Groninger.
15.30 - 16.00 uur

Voorstelling ‘Op reis’ door Beno Hofman in Statenzaal en Gedeputeerdenkamer

17.00 uur		

Sluiting

Programma buiten het provinciehuis op zaterdag 13 september 2014
14.00 - 15.00 uur
			
			

Statenlid Ton van Kesteren vertelt over de historie van het Esserbergstadion in Haren.
Het voetbalstadion is gebouwd in 1921 en is het oudste stadion in Noord-Nederland.
Verzamelplaats: clubhuis Be Quick, Rijksstraatweg 16, Haren.

15.00 - 15.45 uur
			
			
			

Statenlid Romke Visser vertelt in de Synagoge van Winsum over de politicus Nathan Albert
(Nardus) de Vries (1878-1924). Een in Winsum geboren en getogen telg van een Joodse familie
en één van de eerste sociaaldemocratische gedeputeerden van de provincie Groningen
(1919-23). Verzamelplaats: Synagoge, Schoolstraat 24, Winsum.

15.00 - 16.30 uur
			

Statenlid Johannes Veerenhuis-Lens vertelt over de historische gebeurtenissen rond de oude 		
executieplaats ‘de Giezelbaarg’ in Wedde. Verzamelplaats: de Giezelbaarg, op de grens 		
van Wedde en Veele (Krabbenberg). Na afloop bent u welkom bij Johannes thuis voor een kop
koffie.

			Activiteiten, zie ommezijde

Activiteiten
Presentatie boek ‘Groningen op de rails 1860-2020’ in Atrium

Beno Hofman presenteert zijn nieuwste boek ‘Groningen op de rails 1860 - 2020’. Gedeputeerde Mark Boumans van
Verkeer en Vervoer neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Het boek gaat in op de geschiedenis van trekschuit naar
paardentram naar trein. Wanneer reed de eerste trein in onze provincie? Welke spoorlijnen en stations werden in de
afgelopen jaren aangelegd en welke verdwenen er weer door de opkomst van bijvoorbeeld de bus en tram?

Voorstellingen ‘Op reis’ door Beno Hofman in Statenzaal en Gedeputeerdenkamer

Tijdens de voorstelling maken bezoekers een reis door het provinciehuis naar 1714 aan de hand van gids Beno Beninga.
Het provinciehuis staat er fraai bij, onder andere doordat de Gedeputeerdenkamer en de Statenzaal kort daarvoor versierd
zijn met twee mooie schilderijen van Herman Collenius. Maar buiten het provinciehuis gaat het helemaal niet zo goed met
de provincie en de stad. Groningen heeft gekozen voor een stadhouderloos tijdperk en de twee partijen in de Staten,
de stad Groningen en de Ommelanden, zitten elkaar voortdurend dwars. Daardoor is de 100-jarige universiteit op sterven na
dood en gaat de viering van het lustrum op 3 september 1714 ook niet door….
Bezoekers verzamelen zich in de centrale hal van het provinciehuis.

Tentoonstelling ‘Groningen op de rails 1860-2020’ in kamer 20

De tentoonstelling ‘Groningen op de rails 1860-2020’ laat de geschiedenis van het treinvervoer in de provincie Groningen
vanaf 1860 zien. De expositie bestaat uit foto’s en teksten uit het boek ‘Groningen op de rails1860-2020’.

Presentatie van activiteiten van Stichting De Verhalen van Groningen in kamer 21

De Verhalen van Groningen is een nieuwe organisatie. Momenteel werkt De Verhalen van Groningen aan het thema
‘Onderweg. De geschiedenis van reizen en vervoer in Groningen’.

Provinciale Staten vertellen hun verhaal van Groningen in en buiten het provinciehuis

Statenleden van verschillende partijen nemen u binnen of buiten het provinciehuis mee door de geschiedenis van Groningen
en vertellen ‘hun verhaal’ over Groningen. Bezoekers verzamelen zich in de centrale hal van het provinciehuis tenzij anders
is vermeld.

Speurtocht voor kinderen in provinciehuis

Voor de kinderen is er een speurtocht in het provinciehuis georganiseerd. De vragenformulieren zijn verkrijgbaar bij de tafel
in de centrale hal en moeten daar ook weer worden ingeleverd. Na afloop krijgen alle deelnemers een leuke surprise.

