Op weg naar viering van 350 jaar Groningens Ontzet
Al 145 jaar organiseren de vrijwilligers van de Koninklijke Vereeniging voor
Volksvermaken (de KVVV) de viering en herdenking van het Groningens Ontzet. Ook
dit jaar wordt er weer een breed programma aan activiteiten aangeboden op 28
augustus. Daarnaast is de Vereeniging al druk bezig met de organisatie van een grootse
viering van het 350-jarige bestaan van het Groningens Ontzet in 2022.
Viering 28 augustus 2019
Naast de activiteiten die er elk jaar worden georganiseerd zoals de Concours Hippique, de
Kermis, de Drakenbootrace en de fantastische afsluiting met het vuurwerk, ligt dit jaar de
nadruk op het beleven van de cruciale rol die Groningen heeft gespeeld tijdens de oorlog in
het rampjaar 1672. En tevens is een groot gedeelte van het programma gericht op kinderen.
Beleving van het Groningens Ontzet op 28 augustus
We vieren en herdenken het Groningens Ontzet door het te beleven. Dat doen we door het
verleden in diverse activiteiten terug te laten komen. Zo is er in het Scheepvaartmuseum een
mini-expositie over Bommen Berend (van Verhalen van Groningen) en kan er tevens een
gratis stadswandeling worden afgehaald. Er wordt op inspirerende wijze door stadsarcheoloog
Gert Kortekaas verteld over de gevonden bom uit 1672 en antiquair Ben Grijpma laat wapens
uit die periode zien. En wordt er op het Zuiderdiep door acteurs in kleding uit die tijd de
oorlog nagespeeld.
Activiteiten voor de jeugd
Zoals elk jaar wordt er voor de jeugd ook weer van alles georganiseerd. Zo is er het optreden
van het Bommen Berend Jeugdtheater, een kinderfeest op de Reitemakersrijge, op de
Vismarkt wordt een prachtige 3D tekening over het Ontzet gemaakt en bij de Westerhaven is
er een technohoek met onder andere drones.
De Vereeniging geeft ook 400 t-shirts aan eerstejaars studenten met het Gronings volkslied op
de achterkant.
Op naar 350 jaar Groningens Ontzet; Beleven en herbeleven
Het uitgangspunt voor de viering van 350 jaar Groningens Ontzet is dat we samen (jong en
oud, Stad en Land, door alle lagen van de bevolking) herdenken en vieren dat Groningen in
1672 een cruciale rol heeft gespeeld in onze Nederlandse geschiedenis.
Vanwege de cruciale rol die Groningen speelde in de oorlog tegen de Fransen, de Engelsen en
de bisschoppen van Munster en Keulen, maken wij ook deel uit van de landelijke viering in
2022 van het rampjaar 1672. De zege van Groningen was namelijk de eerste zege van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en een keerpunt in deze oorlog.
In het hele land was het volk redeloos, de regering radeloos en daarmee het land reddeloos.
Maar in Groningen was daarentegen juist het volk eensgezind, het bestuur vastberaden en
daarmee werd Groningen dus gered. De uitdrukking “Groningen constant, behoud van ’t
land” verwoordt die Groninger rol heel mooi.
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En daar mogen we trots op zijn en daarom gaan we in 2022 samen die mooie geschiedenis
van Groningen beleven en herbeleven.
Dat kan een vrijwilligersorganisatie als de KVVV alleen door samenwerking te zoeken met
anderen. Die samenwerking is erop gericht samen te inventariseren waar behoefte aan is, maar
vooral ook om te laten zien wat we samen kunnen doen en iedereen de mogelijkheid te geven
mee te denken en mee te doen . Dat doen we in de Stichting 350 jaar Groningens Ontzet.
Tipje van de sluier; Activiteiten voor 2022
De activiteiten die in het hele jubileumjaar worden aangeboden staan in het teken van het
beleven en herbeleven. Door te tonen wat de geschiedenis is met een in omvang jaarlijks
grotere re-enactment van de gebeurtenissen van 1672 en meer;
De KVVV gaat onder andere vijf jaar lang een stripboek gratis aanbieden aan de kinderen van
groep 8 van alle basisscholen in Groningen en omstreken. De strip speelt zich af in Groningen
in 1672 en in de strip wordt 2D geïntegreerd met 3D. Dus niet alleen in boekvorm maar ook
met ondersteunde websites en Augmented Reality.
Er wordt ook een Augmented Reality geschiedenisspel voor de jeugd ontwikkeld om deze
mee te nemen naar deze periode.
We willen het beroepsonderwijs de kans bieden met ons samen te werken. Dat gebeurt al met
de Hanzehogeschool, maar ook de andere instellingen van beroepsonderwijs zullen we
benaderen om samen te bekijken waar we elkaar kunnen helpen (denk aan decorbouw voor
re-enactment als afstudeerprojecten, of aan stages voor studenten hospitality management).
Een groot project wordt ontwikkeld samen met het Groninger Filmkollektief dat een CityDoc
gaat maken over Groningen. De première ervan zal eind augustus 2022 plaatsvinden,
ondersteund met Groninger (amateur- en professionele) musici, hopelijk op de Vismarkt.
We willen sociaal inclusief zijn: in samenwerking met de Stadjerspas wordt dit jaar de
“Groote Maaltijd” al naar Beijum uitgebreid. Die samenwerking zal worden versterkt om
Groningens Ontzet een evenement voor alle Groningers te maken.
In het Groninger Museum komt een grote (internationale) tentoonstelling over 1672, terwijl
het Noordelijk Scheepvaartmuseum een tentoonstelling speciaal voor kinderen organiseert.
.
Er wordt hard gewerkt aan een economisch programma om het Groninger bedrijfsleven in
binnen- en buitenland te presenteren.
Een groot aantal activiteiten zal provincie breed zijn. Denk daarbij aan sport en een
provinciaal concours voor Harmonie- en Fanfareorkesten.
En natuurlijk is het totale programma nog niet rond, daar wordt door de KVVV en de
Stichting 350 Groningens Ontzet hard aan gewerkt.
Groningen presenteren in 2022: dàt is wat we gaan doen. Niet alleen in Nederland, maar ook
daarbuiten. En vooral ook aan onszelf omdat we trots kunnen zijn op Stad en OmmeLand!
GO350!
Groningen, 11 juli 2019
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