Groningen - Maagdenburg 2015
28 april tot 1 mei te Groningen

Ontmoeting van studerende senioren
Vrienden Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe
„Studieren ab 50“ an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Programma
Dinsdag 28 april
Vier eeuwen Universiteit Groningen

14.30 uur: Begroeting bij het University Hotel.
15.00
Lezing door prof. dr. Klaas van Berkel “Duitse elementen in de geschiedenis van de Groningse
universiteit (1614-2014)”.
Prof. Van Berkel is aan deze universiteit verbonden als hoogleraar Geschiedenis na de
Middeleeuwen (ook wetenschapsgeschiedenis). Ter gelegenheid van het universiteitsjubileum heeft
hij het boek Universiteit van het Noorden: vier eeuwen academisch leven in Groningen (twee delen)
geschreven. Plaats van de lezing: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in 't Jatstraat 7A, Groningen.
Aansluitend discussie.
16.00
Rondleiding door drs. Rolf ter Sluis, conservator academisch erfgoed, door het Academiegebouw,
Broerstraat 5, Groningen, en het Universiteitsmuseum.
Einde: 17.00
18.45
19.00

Vertrek te voet van het University Hotel
Avondmaaltijd in restaurant De Biechtstoel, Damsterdiep 22-24, Groningen.

Woensdag 29 april
Geschiedenis van het Groninger Wierdenlandschap

09.30 uur: Vertrek per bus vanaf Oude Boteringestraat, hoek Broerstraat, Groningen, naar Ezinge.
10.00
Bezoek aan het Museum Wierdenland te Ezinge met film en rondleiding, ook rondleiding over de
wierde van Ezinge en in de kerk aldaar.
12.00
Vertrek per bus naar Garnwerd.
12.15
Lunch in Café Hammingh te Garnwerd.
Hierna gelegenheid voor een wandeling door het dorp.
14.00
Vertrek per bus naar Aduarderzijl.
14.15
In Aduarderzijl korte uitleg door Peter Hug over de ontwikkeling van het landschap en de
waterhuishouding in de Middeleeuwen (Reitdiep en Aduarderdiep).

14.45
15.00

17.00
17.30

Wandeling naar 't Waarhuis te Aduarderzijl (ongeveer vijf minuten).
Lezing over het wierdenlandschap door Aafke Steenhuis in 't Waarhuis te Aduarderzijl. Aafke
Steenhuis is – na studie in Groningen – werkzaam als schilderes en schrijfster. Na haar boek over
het Groninger landschap Stemmen van Groninger Dijken (2001) heeft ze ook nog twee boeken over
de Eems, de grensrivier tussen Nederland en Duitsland geschreven Het lied van de Eems (2011) en
De Eems - een stroom van beelden (2014)).
De lezing wordt gevolgd door een discussie.
Hierna is er gelegenheid voor een gezellig drankje aan de bar.
Vertrek per bus naar Groningen.
Aankomst in Oude Boteringestraat, hoek Broerstraat, Groningen.

18.30
18.45

Vertrek te voet van het University Hotel
Avondmaaltijd in restaurant Boven Jan, Hoogstraatje 3-5, Groningen.

Donderdag 30 april
Oude Groninger kerken

09.30 uur: Vertrek per bus vanaf Oude Boteringestraat, hoek Broerstraat, Groningen, naar Stedum.
10.15
Bezoek aan de Hervormde Kerk (St. Bartholomeüs) te Stedum. Rondleiding door drs. Jochem G.
Abbes, als historicus afgestudeerd in Groningen.
11.00
Vertrek per bus naar Loppersum.
11.15
Bezoek aan de Protestantse kerk (St. Petrus en Paulus) te Loppersum. Rondleiding door Jochem
Abbes.
12.15
Wandeling van de kerk naar Hotel Spoorzicht te Loppersum (ongeveer vijf minuten).
12.30
Lunch in Hotel Spoorzicht.
13.45
Vertrek per bus voor een toeristische route door Fivelingo. Onderweg toelichting door Jochem
Abbes.
14.45
Aankomst per bus in Westeremden. Bezoek aan de Weem, het atelier en museum van de schilder
Henk Helmantel, die daar zelf aanwezig is. Helmantel heeft veel kerkinterieurs en stillevens
geschilderd. Zijn werk sluit aan bij de schildertraditie van de zeventiende eeuw, in het bijzonder die
van Pieter Saenredam. In de Weem tevens een pauze.
15.45
Vertrek per bus naar Zeerijp.
16.00
Bezoek aan de Protestantse kerk (St. Jacobus) te Zeerijp. Rondleiding door Jochem Abbes.
16.45
Vertrek per bus naar Groningen.
17.15
Aankomst in Oude Boteringestraat, hoek Broerstraat Groningen.
In alle drie kerken zal Jochem Abbes een kort orgelconcert geven met o.a. werken van Jan
Pieterszoon Sweelinck.
18.45
19.00

Vertrek te voet van het University Hotel
Avondmaaltijd in restaurant La Brasse, Poelestraat 32, Groningen.

Vrijdag 1 mei
Geschiedenis in de literatuur

09.30 uur: Lezing door dr. Henk Harbers. Hij is aan de universiteit van Groningen docent Duitse taal en cultuur
geweest. Het onderwerp luidt Verwerking van het verleden en betreft de bekende en bekroonde
roman Allerzielen van Cees Nooteboom die vaak in Berlijn heeft verbleven. Dr. Harbers maakt
duidelijk dat in Allerzielen het verwerken van het verleden centraal staat, op diverse manieren zelfs.
De lezing wordt gevolgd door een discussie, bedoeld als een interactief gebeuren tussen personen
die het boek van Nooteboom van tevoren hebben gelezen.
Plaats: zaal A8 in het Academiegebouw (begane grond links).
Einde: 11.00
12.00
Lunch in restaurant Boven Jan, Hoogstraatje 3-5, Groningen.

Verdere informatie
De voertaal is Duits (al is het altijd mogelijk vragen in het Nederlands te stellen).
De deelnemers betalen zelf voor alle maaltijden.
De Nederlandse deelnemers betalen voor de excursies op woensdag en donderdag een bedrag van € 20 per dag.
Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat er voor maaltijden en excursies contant betaalt moet worden.
De bezoekers uit Maagdenburg logeren in het University Hotel, Kleine Kromme Elleboog 7-B, 9712 BS
Groningen, Tel. +31-50-311 34 24, hotel@rug.nl, www.universityhotel.nl

Aanmeldingen aan: Peter Hug, Prinses Irenestraat 8, 9401 HH Assen, tel. 0592-330464, s.p.hug@planet.nl .

