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Introductie
Het cultuurproject Gronings Vuur 1 ging in de zomer 
van 2019 van start en trok in anderhalf jaar tijd de 
provincie Groningen door. De Provincie Groningen 
is opdrachtgever van het project en heeft Gea Smidt 
aangetrokken om in haar rol als gastconservator een 
evenement of project te bedenken dat de culturele 
infrastructuur in de provincie een duurzame impuls 
geeft 2. Gea Smidt heeft vervolgens in de rol van 
projectleider Gronings Vuur opgetuigd en uitgerold. 
Zij werd daarin bijgestaan door Luchiena Lanjouw 
(zakelijke ondersteuning en coördinatie PR en 
communicatie). Het project omvatte een reis door 
de plattelandsgemeenten van Groningen. In elke 
gemeente/regio werd een paar weken neergestreken 
om samen met lokale culturele spelers (amateurs 
en professionals) en een aantal cultuurmakers van 
buitenaf een multidisciplinair cultuurprogramma met 
een lokaal verhaal te ontwikkelen, uit te voeren én te 
presenteren voor publiek. Vanuit de Rijksuniversiteit 
Groningen is Gronings Vuur van dichtbij gevolgd, 
om te evalueren wat het project op haar beide 
hoofddoelstellingen heeft teweeg gebracht.

1  https://groningsvuur.nl/ 
2 

Zie Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 ‘Grenzeloos cultuur: voor iedereen, met iedereen’, Provincie Groningen.
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E
en cultuurproject zoals Gronings Vuur onderzoeken 
is waardevol, want kunst en cultuur zijn met de 
maatschappij verweven en kunnen mensen laten 
reflecteren op hun leefwereld. Deze evaluatie geeft 
echter niet hét antwoord op de vraag wat de beste 
manier is om culturele infrastructuur te versterken, 
of om met kunst en cultuur lokale maatschappelijke 
thema’s te bespreken. Wel wordt er in dit rapport 
teruggeblikt op anderhalf jaar lang Gronings Vuur 

in de provincie Groningen. Zeven verschillende gemeenten/
regio’s werden bezocht, elk met hun eigen culturele veld, hun 
eigen context. Zeven verschillende edities van Gronings Vuur 
ontstonden, elk met een andere regisseur, een eigen thematiek, 
en invulling van het programma en de eindpresentatie. Wat leert 
anderhalf jaar lang ‘vuur’ in de provincie ons? Wat bracht het 
project teweeg binnen de culturele infrastructuur, welke thema’s 
zijn aangeroerd, en met welk effect?

In dit rapport wordt gereflecteerd op de uitkomsten van 
Gronings Vuur op de beide hoofddoelstellingen van het project. 
Deze zijn het versterken van de culturele infrastructuur in de 
provincie Groningen en het met kunst en cultuur bijdragen 
aan de bewustwording van inwoners van één of meerdere 
maatschappelijke thema’s die in hun gemeente spelen. Hoe 
heeft Gronings Vuur (niet) gewerkt? En er worden relevante 
vragen opgeworpen. Wat vertellen de uitkomsten ons en welke 
vragen horen hierbij? Een rapport met stof tot nadenken én 
gespreksmateriaal. Kunst en cultuur is immers iets dat mensen 
verbindt, iets wat zij samen maken en beleven. Door met elkaar 
in gesprek te gaan én door samen te doen, kunnen mooie 
vreugdevuren worden aangestoken of aangewakkerd. Smaakt 
Gronings Vuur naar meer, en wat is er vervolgens voor nodig om 
de vuren brandend te houden?

Met dit vertrekpunt werd vrijdag 26 maart 2021 vanuit Gronings 
Vuur een evaluerende eindbijeenkomst georganiseerd: 
VUURMAKERS IN GESPREK. Op deze dag kwamen 
geïnteresseerden en mensen die betrokken zijn geweest bij het 
Gronings Vuur cultuurproject (online) samen.  

Tijdens deze bijeenkomst bepaalden de deelnemers zelf de 
exacte invulling van de agenda en zijn ze in gesprek gegaan over 
ambities op het gebied van kunst en cultuur, en hoe dit vorm 
te geven. De conceptversie van dit rapport werd als input voor 
deze bijeenkomst gebruikt. 

Op de volgende pagina’s wordt het cultuurproject eerst nog 
eens kort toegelicht en het uitgevoerde evaluatieonderzoek 
beschreven: het waarom hiervan, de opzet en de verzamelde 
informatie. Daarna wordt ingezoomd op de beide 
hoofddoelstellingen. Hoe heeft Gronings Vuur vuurtjes 
ontstoken en doen aanwakkeren, en hoe fel scheen het vuur? 
Het rapport sluit af met een terugblik, met een reflectie op een 
aantal geleerde lessen, en een vooruitblik.

Dr. Gwenda van der Vaart  
April 2021

Een rapport met 
stof tot nadenken én 
gespreksmateriaal. 
Kunst en cultuur is 

immers iets dat mensen 
verbindt, iets wat 

zij samen maken en 
beleven.
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Gronings 
Vuur in een 
notendop
“Dit project versterkt de gemeentelijke en provinciale 
(culturele) infrastructuur en samenwerking. We 
bevorderen synergie door verbindingen aan te gaan 
tussen lokaal-provinciaal, amateurkunst-professionals, 
maatschappij-kunst-wetenschap. Met ons programma 
reflecteren we op datgene wat er in de gemeente 
speelt. De waarde van cultuur voor de maatschappij 
laten we zien, voelen en beleven. Cultuurmakers halen 
bij de gemeenschap het vuur/energie op”3.

3 Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019, pagina 3.
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Hoe zag dit er nu uit in de praktijk, hoe ging Gronings Vuur 
te werk? In elke gemeente/regio werd een multidisciplinair 
cultuurprogramma ontwikkeld, dat reflecteert op datgene wat er 
in de gemeente speelt. Dit cultuurprogramma werd vervolgens 
uitgevoerd en gepresenteerd aan publiek, om de waarde van 
cultuur te laten “zien, voelen en beleven”5. Het proces, het 
samen op weg gaan, was daarbij minstens zo van belang als de 
uitkomst. 

Bovenstaande regels uit het Gronings Vuur projectplan 
geven goed het gedachtegoed van het project weer. 
De twee hoofd doelstellingen waar Gronings Vuur mee 
werkte zijn:

Met deze beide doelstellingen in gedachten is 
Gronings Vuur aan de slag en op reis gegaan door de 
verschillende gemeenten van de provincie. De missie 
hierbij was om met lokale, provinciale en regionale 
cultuurmakers een cultuurprogramma vorm te geven 
om “de energie voor de toekomst” op te halen 4.

het versterken van de culturele infrastructuur 
in de provincie Groningen;     
met kunst & cultuur bijdragen aan de bewust-
wording van inwoners van één of meerdere 
maatschappelijke thema’s die in hun gemeente 
 spelen. 

1.

2.

4 Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019, pagina 4.
5 Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019, pagina 3.

2.1 Ontwikkelen 
Het project is geïnitieerd vanuit de Provincie, qua opzet werd 
echter bewust lokale samenwerking opgezocht, zodat het 
project van ‘onderop’ gedragen zou worden. De insteek was 
namelijk dat elke Gronings Vuur editie in én door de gemeente/
regio zelf zou worden vormgegeven. Bij aanvang van iedere 
editie werden daarom lijntjes in het culturele veld uitgegooid 
via de contacten van de Gemeente, het KultuurLoket (voorheen: 
VRIJDAG Advies) en IVAK (gemeente Eemsdelta), het lokale 
cultuurplatform (indien aanwezig), en eigen contacten van de 
organisatie. Lokale cultuurmakers (amateurs en professionals) 
werden uitgenodigd om aan tafel te komen zitten om 
gezamenlijk te komen tot een ‘Lokaal Team’ (welke het project 
lokaal zou gaan trekken) en een cultuurprogramma: wat willen 
we doen, met welk(e) thema(’s) willen we werken, en wie kan nog 
meer aanhaken?

Het cultuurprogramma moest wel passen binnen de kaders van 
Gronings Vuur: dat betekende dat het uit meerdere onderdelen 
bestond waarin lokale cultuurmakers/deelnemers een aantal 
weken aan de slag gingen, passend bij het overkoepelende 
thema dat bedacht werd. Daarnaast kreeg iedere gemeente/
regio een theatermaker/regisseur van buitenaf die de 
verschillende onderdelen uiteindelijk aan elkaar verbond om zo 
toe te werken naar een multidisciplinaire eindpresentatie voor 
publiek.

Naast de lokale spelers waren er ook – in verschillende mate – 
een aantal regionale/provinciale culturele spelers bij Gronings 
Vuur betrokken, zoals De Rijdende Popschool met haar 
programma DeClick, het project Theaterburgers van Bert op ’t 
Ende Speelt, KultuurLoket, IVAK, Stichting Kunst en Cultuur, de 
Groninger Archieven en De Verhalen van Groningen. Daarnaast 
is samen met Sign, Bierumerschool en Het Resort een aantal 
sociaal geëngageerde kunstenaars geprogrammeerd. 
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Doel van Gronings Vuur was om ook op dit vlak de culturele 
infrastructuur te versterken: 

“We hebben een programma uitgedacht 
dat verbindingen legt met provinciale 
projecten/organisaties die willen landen 
in de gemeente ter versterking van de 
infrastructuur” 6.

2.2 Uitvoeren
Vervolgens werd in een aantal weken het cultuurprogramma 
uitgevoerd. Vaste onderdelen in elke gemeente/regio waren 
workshops van DeClick van De Rijdende Popschool waarin 
jongeren aan de slag gingen met digitale muziek en popmuziek/
cultuur, en het neerstrijken van een professioneel kunstenaar in 
de gemeente om bijvoorbeeld lokale verhalen op te halen en te 
verbeelden. Daarnaast werden lokaal uitgedachte en opgezette 
onderdelen uitgevoerd. Het betrof hier zowel activiteiten met 
mensen die al actief zijn op het gebied van kunst & cultuur 
als activiteiten die een nieuwe doelgroep aan spraken. In Het 
Hogeland is bijvoorbeeld een componist/dirigent aan de slag 
gegaan met muzikanten van diverse HaFaBra-verenigingen 
om klanken en muziek te maken bij onderdelen van de 
eindpresentatie. Een voorbeeld waarbij nieuwe deelnemers 
werden aangesproken waren de Vertelbijeenkomsten ‘Wat 
neem je mee’ voor de taalvrijwilligers en cursisten NT2 van de 
vier Taalhuizen in het Westerkwartier. Hier werden nieuwkomers 
uitgedaagd hun eigen verhaal te vertellen. Een aantal van deze 
verhalen zijn vervolgens geïntegreerd in de eindpresentatie.

6 Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019.

2.3 Presenteren
De verschillende onderdelen van het cultuurprogramma werden 
in elke gemeente/regio door een theatermaker/regisseur aan 
elkaar verbonden om toe te werken naar een multidisciplinaire 
eindpresentatie. Hier konden de cultuurmakers en deelnemers 
aan een breder publiek laten zien waar zij de afgelopen weken 
aan gewerkt hadden. In elke editie werd binnen een bepaald 
thema gewerkt. Het projectplan van Gronings Vuur zegt hierover 
het volgende:

“Door de eindpresentatie wordt het publiek 
(de inwoners van de gemeente en andere 
geïnteresseerden) uitgedaagd opnieuw naar 
de eigen gemeente te kijken en de positie die 
het publiek, het individu zelf, hierin inneemt. 
Waar ben je geland en welke energie is in 
het heden te zien, uit het verleden te halen 
en welke wegen zijn er naar de toekomst 
binnen deze gemeente, dit landschap, deze 
gemeenschap”7.

Naast de eindpresentatie zelf werd er ook online en via social 
media aandacht gegeven aan het Gronings Vuur project in elke 
gemeente, bij voorkeur door een lokaal aangetrokken sociale 
media marketeer. Op de website van Gronings Vuur kunnen 
geïnteresseerden videoverslagen van elke eindpresentatie 
bekijken en komen er een aantal cultuurmakers aan het woord 
over wat Gronings Vuur hen heeft gebracht.

7 Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019.
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2.4 Een overzicht van de edities
In elke gemeente/regio die Gronings Vuur heeft bezocht werd 
volgens de bovenstaande opbouw gewerkt: het ontwikkelen 
en het uitvoeren van een lokaal cultuurprogramma binnen 
een lokaal thema, uitmondend in het presenteren van een 
multidisciplinair eindpresentatie voor publiek. Op de volgende 
pagina een overzicht van welke gemeenten Gronings Vuur heeft 
aangedaan: zeven verschillende gemeenten/regio’s resulterend 
in zeven Gronings Vuur edities en eindpresentaties met elk een 
eigen thematiek.

Gronings Vuur werkte in elke gemeente/regio met dezelfde 
aanpak, maar had wel met zeven verschillende ‘plaats-
specifieke’ contexten te maken. Elke gemeente kent haar eigen 
geschiedenis, cultuur en landschap. De inwoners hebben een 
bepaalde binding met de beleefde kenmerken van de plek waar 
ze wonen en leven. Ook heeft elk gebied een eigen culturele 
infrastructuur. Zo waren er in het Westerkwartier, Midden-
Groningen en Oldambt cultuurplatforms. In Het Hogeland en 
Westerwolde maakte men daar een begin mee. Hoe functioneren 
deze platforms (in oprichting), hoeveel aandacht voor kunst & 
cultuur is er vanuit de gemeente, welke professionals, amateurs 
en verenigingen zijn er? Daarnaast was er vanuit Gronings Vuur 
per gemeente/regio een andere theatermaker en kunstenaar 
betrokken, en ook de timing van de edities speelde een rol. 
Een eindpresentatie in de zomer biedt bijvoorbeeld andere 
mogelijkheden dan een eindpresentatie in de wintermaanden 
(seizoens- & weer-gebonden mogelijkheden).

Ook is de COVID-19 pandemie van invloed geweest op het 
cultuurproject. Nederland werd vanaf maart 2020 geraakt door 
deze pandemie, wat onze samenleving drastisch veranderde. 
Dit had natuurlijk ook zijn uitwerking op Gronings Vuur, met 
gevolgen voor zowel het proces als de eindpresentaties. Vanaf 
de vierde editie in Oldambt hadden de edities in verschillende 
mate te maken met de gevolgen van het coronavirus. In 
Oldambt moest in allerijl geschakeld geworden van een fysiek 
theaterconcept naar een documentaire-achtige film. 

Pekela, 
Stadskanaal, 

Veendam

Het Hogeland

Van Lauwersoog 
tot Eemshoaven 
tou
11, 12, 13 oktober 2019, 
Enne Jans Heerd in 
Maarhuizen

#thuisinEemsdelta
9, 10, 11 december 2020, 
expositie in Het Anker 
in Delfzijl, 12 december 
2020, theatrale muzikale 
online Zoom Bingo

New Amped
27 en 28 juni 2020, 
vertoond via RTV GO!
18, 19 en 20 
september 2020, 
Tellerlikkerfestival in 
Cultuurhuis De Klinker 
in Winschoten

’t Huwelijk
28, 29 februari en 1 
maart 2020, Kerk en 
Boerderijcafé Mausel 
in Noordbroek

Sellingen Aans
11, 12 en 13 september 
2020,  Openluchttheater 
in Sellingen

A new STAR is Born 
Uitgesteld naar 2021 in 
verband met corona. Wel 
zijn er 8 korte video’s 
online geplaatst waarin 
cultuurmakers uit de 
regio aan het woord zijn 
over het maakproces tot 
dan toe.

Tussen de 
Coulissen
30 november en 1 
december 2019, 
BaronTheater en MFC 
De Veste in Opende

Westerkwartier

Eemsdelta

OldambtMidden-
Groningen

Wester-
wolde

66 kijkers van de film tijdens het Tellerlikkerfestival + 840 kijkers via YouTube, aantal kijkers via RTV GO! is niet bekend.

Er waren per eindpresentatie max. 60 mensen in het Openluchttheater toegestaan vanwege Corona maatregelen.

Inclusief 120 jongeren van Ubbo Emmius klas 3 die schilderijtjes hebben gemaakt voor de expositie.

De eindpresentatie is uitgesteld naar het najaar van 2021 vanwege covid-19.

Inclusief de 76 inwoners die objecten, verhalen hebben ingeleverd.

70 mensen hebben de Bingo meegespeeld, 224 hebben (later) meegekeken via Youtube.

I

II

III

IV

V

VI
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Deelnemers aan het project konden niet meer in grote getale bij 
elkaar komen en onderdelen moesten los van elkaar voorbereid 
en opgenomen worden. Ten tijde van de editie in Westerwolde 
waren de corona-maatregelen in de samenleving iets losser, 
waardoor een fysieke eindpresentatie wel mogelijk was, zij het 
met beperkte publieksaantallen. Bij de editie in regio Pekela/
Stadskanaal/Veendam werd met inachtneming van de geldende 
corona-maatregelen naar een ‘corona-proof’ eindpresentatie 
toegewerkt. Twee weken voor de beoogde eindpresentatie 
werd echter duidelijk dat de uitvoering voor publiek niet door 
kon gaan. De eindpresentatie is uitgesteld naar het najaar van 
2021. De laatste editie, in gemeente Eemsdelta (toentertijd 
de drie gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum) moest 
last-minute schakelen. Een totaal ander cultuurprogramma en 
eindpresentatie moest worden bedacht om op een corona-proof 
manier te kunnen werken en presenteren. Hier is uiteindelijk 
toegewerkt naar een korte expositie (met nodige corona-
maatregelen) en een online theatrale muzikale ZOOM-bingo. 

2.5 Gronings Vuur als geheel
Gronings Vuur behelsde dus een rondreizend cultuurproject 
door de provincie Groningen. Naast het ontwikkelen, uitvoeren 
en presenteren van een multidisciplinair cultuurprogramma 
was er in elke gemeente ook een vierde stap, die van evalueren 
en vooruit kijken. Dit heeft te maken met de missie en visie 
van Gronings Vuur. Het cultuurproject wil lokale en provinciale 
cultuurmakers laten nadenken over vervolgstappen op beide 
hoofddoelstellingen van het project, om kunst en cultuur een 
blijvende positieve impuls te geven. In het kader hiervan werd 
na afloop van iedere editie lokaal een tussentijdse evaluatie 
bijeenkomst georganiseerd en werd Gronings Vuur afgesloten 
met twee eindmanifestaties:

Allereerst het VUURFEEST, dat georganiseerd werd op 19 
februari 2021. Met tafelgasten,  videobeelden en enkele live acts 
werd teruggeblikt op een aantal hoogtepunten van wat er is 
opgehaald, vertoond en veroorzaakt in de afgelopen anderhalf 
jaar.

Tot slot de bijeenkomst VUURMAKERS IN GESPREK welke 
26 maart 2021 plaatsvond. Hier kwamen betrokkenen en 
geïnteresseerden (online) samen om in gesprek te gaan over 
ambities in de regio op het gebied van kunst en cultuur, en hoe 
dit vorm te geven. VUURMAKERS IN GESPREK kan gezien worden 
als een einde én een begin. Het einde van de anderhalf jaar 
durende reis door de provincie, een begin van het vervolg op 
Gronings Vuur.

Elke gemeente 
kent haar eigen 

geschiedenis, cultuur 
en landschap.

De inwoners hebben 
een bepaalde binding 

met de beleefde 
kenmerken van de 

plek waar ze wonen en 
leven.
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•3•

Het 
evaluatie
onderzoek
Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen heeft dr. Gwenda 
van der Vaart het cultuurproject Gronings Vuur de 
afgelopen anderhalf jaar van dichtbij gevolgd. In dit 
hoofdstuk wordt het ‘waarom’ en de opzet van gedane 
evaluatieonderzoek uitgelegd, en een overzicht 
gegeven van de verzamelde data.
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3.1 Waarom
Gronings Vuur is een cultuurproject dat past bij een samenleving 
waarin kunst en maatschappij steeds meer verweven raken. Als 
onderdeel hiervan worden kunstprojecten soms ingezet als 
middel om bepaalde maatschappelijke effecten te bereiken of 
om “grip te kunnen krijgen op maatschappelijke processen”8. Zo 
ook Gronings Vuur. Dit cultuurproject had naast het versterken 
van de culturele infrastructuur in de provincie als doel om het 
met kunst en cultuur bij te dragen aan lokale maatschappelijke 
thema’s. 

Gronings Vuur is gedurende de anderhalf jaar gevolgd. 
Enerzijds zodat de organisatie al tijdens het ‘lopend vuurtje’ 
van het project kon leren (d.w.z. goede ervaringen en geleerde 
lessen vanuit de ene gemeente mee nemen naar volgende 
gemeenten/regio’s), en ook de gemeenten, cultuurplatforms, 
het KultuurLoket en IVAK, en de Lokale teams lering konden 
trekken en alvast konden nadenken over het vervolg op de 
twee doelstellingen. Anderzijds is Gronings Vuur gevolgd 
om lering te trekken uit het gehele project. Wat brengt 
een dergelijk cultuurproject teweeg en wat is de impact 
op beide hoofddoelstellingen? Gelijktijdig leverde de 
evaluatie ook voeding voor de VUURMAKERS IN GESPREK 
bijeenkomst op 26 maart 2021 (zie vorige pagina) en mogelijk 
voor toekomstig provinciaal en gemeentelijk beleid. In haar 
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024, geeft de Provincie 
Groningen aan te streven naar het opnieuw inzetten van een 
gastconservator, om de nodige organisatiekracht naar de regio 
te brengen. Hierbij wordt opgetekend: 

9   Ondertussen genaamd KultuurLoket.
10 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 ‘Wij zijn cultuur!’, Provincie Groningen, pagina 21.

8   Van der Jagt, P. Donders, J. & M. Brinkhuijsen (2008). Kunst als schroevendraaier. Is kunst bruikbaar gereedschap in maatschappelijke 

veranderprocessen? Alterra, Wageningen Universiteit, pagina 9.

“Na evaluatie van dit [Gronings Vuur] 
project bepalen we in het voorjaar van 
2021 de wijze waarop we de methodiek van 
Gastconservatorschap in samenwerking 
met de gemeenten, de cultuurplatforms en 
steuninstelling VRIJDAG9 continueren”. 

De hoofddoelstellingen waarmee Gronings Vuur op reis ging 
door de provincie worden hierbij in ieder geval meegenomen, 
gezien het streven 

“naar continuering om de verbinding tussen 
cultuur en maatschappelijk opgaven te 
stimuleren en de culturele infrastructuur in 
de regio te versterken”10.

Gronings Vuur is 
een cultuurproject 

dat past bij een 
samenleving waarin 

kunst en maatschappij 
steeds meer verweven 

raken.
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3.2 Opzet
Passend bij bovenstaande motivatie voor het 
evaluatieonderzoek is er een evaluatie opgezet met 
aandacht voor zowel de afzonderlijke cultuurprogramma’s/
eindpresentaties per gemeente als het overkoepelende 
cultuurproject. Het draaide hierbij om analyse van het proces 
dat zich in elke gemeente afspeelde en om analyse van de 
uitkomsten van het gehele Gronings Vuur project.  

Overkoepelend bestond het onderzoek uit interviews met 
project-breed betrokken personen en provinciale culturele 
spelers/instanties: bij aanvang van het gehele project, 
halverwege de reis, en na afloop van het project.

Per gemeente/regio bestond het onderzoek uit vier onderdelen: 

Na afloop van iedere editie zijn er daarnaast door de organisatie 
van Gronings Vuur in elke gemeente/regio lokale tussentijdse 
evaluatiegesprekken georganiseerd. Hierbij schoven aan tafel: 
Gea Smidt (projectleider Gronings Vuur), dr. Gwenda van der 
Vaart (onderzoeker Gronings Vuur), Renée Orleans (senior 
beleidsmedewerker cultuur, Provincie Groningen), Geert Oude 
Weernink (vanuit VRIJDAG/KultuurLoket), de cultuurambtenaar 
van de betreffende gemeente, een vertegenwoordiger van 
het cultuurplatform/culturele veld van de gemeente, twee 
Gronings Vuur deelnemers of leden van het Lokaal Team. Tijdens 
deze gesprekken werd een quickscan van het onderzoek 
gepresenteerd en werden mogelijke vervolgstappen besproken.

Twee maal een vragenlijst en een 
reflectiegesprek met de leden van 
het Lokaal Team. De vragenlijsten 
werden afgenomen bij aanvang van het 
project in de gemeente en na afloop 
van de eindpresentaties. Tijdens het 
reflectiegesprek werden de uitkomsten 
van beide vragenlijsten besproken en 
was ruimte voor het geven van verdere 
input.
Een vragenlijst voor het publiek van 
de eindpresentatie. Na afloop van 
iedere eindpresentatie werd een online 
vragenlijst verspreid onder bezoekers 
van de eindpresentatie.
Een interview met de cultuurambtenaar 
van de gemeente.        
Een vragenlijst onder de leden van het 
cultuurplatform / het culturele veld van 
de gemeente die zelf niet deelnamen 
aan het Gronings Vuur project.

1.

2.

3.

4.

GEMEENTE 7

GEMEENTE 6*

GEMEENTE 5

GEMEENTE 4

GEMEENTE 3

GEMEENTE 2

GEMEENTE 1

LOKAAL TEAM

Vragenlijst bij aanvang
Vragenlijst na afloop

Reflectiegesprek

CULTUUR PLATFORM /
CULTURELE VELD

Vragenlijst na afloop

GEMEENTE AMBTENAAR

Interview na afloop

PUBLIEK

Vragenlijst na eindpresentatie

PROJECTBREED BETROKKEN 
PERSONEN / CULTURELE 
INSTANTIES

Interview bij aanvang

Interview halverwege

Interview na afloop

* 6e editie:  
Pekela,  
Stadskanaal,  
Veendam
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3.3 Overzicht
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de verzamelde 
onderzoeksgegevens per gemeente/regio:

Het 
 Hogeland

Wester
kwartier

Midden 
 Groningen

Lokaal team Vragenlijst  
bij aanvang

9 4 9

Vragenlijst 
na afloop11

7 3 6

Reflectie gesprek 7 4 11

Publiek Totaal 34 35 37

Bezoekers uit  
de gemeente

24 22 16

Bezoekers buiten 
de gemeente

10 13 21

Interview cultuur ambtenaar Rixt Vellenga Dida Noordhof Helmi Kammenga

Vragenlijst cultuur platform / 
 culturele veld

1 1 2

Tussentijds evaluatiegesprek 11 dec 2019 29 jan 2020 30 april 2020

Oldambt Westerwolde Pekela, 
 Stadskanaal, 
Veendam

Eemsdelta

4 7 6 7

4 6 6 5 + 5 “3=1 kunstenaars”

14 10 6 11

4 42 n.v.t. 17 

3 20 n.v.t. 13

1 22 n.v.t. 4

Floor Haanstra Jochem Abbes Ada Tolboom;  
Wouter Hulstijn

Brigitte Sijm

2 n.v.t. 1 1

8 sept 2020 11 nov 2020 18 jan 2021 27 jan 2021

11   Sommige mensen hebben alleen een gecombineerde vragenlijst na afloop ingevuld,  

voor de leesbaarheid zijn de aantallen hier samengevoegd.
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•4•

Het ver
lichtende 
vuur: waar 
en hoe fel 
scheen het 
Gronings 
Vuur
De maatschappij en kunst en cultuur zijn met elkaar 
verweven. Zoals het bijvoorbeeld verwoord wordt 
in de publicatie ‘Kunst als schroevendraaier’: “De 
maatschappij levert input voor kunst in al zijn 
verschijningsvormen en kunst weerspiegelt,  
vertaalt en verbeeldt” 12.

12   Van der Jagt, P. Donders, J. & M. Brinkhuijsen (2008). Kunst als schroevendraaier. Is kunst bruikbaar gereedschap in maatschappelijke 

veranderprocessen? Alterra, Wageningen Universiteit, pagina 7.
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Kunst kan vervolgens verschillende reacties teweeg brengen. 
Mensen kunnen genieten en ontroerd raken, maar tegelijkertijd 
kan kunst ook bijdragen aan bewustwording, reflectie, en het 
aanzetten tot actie13. Kunst kan bijvoorbeeld de band tussen 
mensen en hun omgeving versterken of leiden tot verandering in 
mensen hun gedachtegoed en gedrag14.

In het projectplan van Gronings Vuur wordt opgemerkt dat er: 

“voldoende grotere locatietheater-achtige 
projecten in de provincie [zijn], die vaak 
van buitenaf worden georganiseerd. Wat 
ontbreekt zijn lokale projecten, van onderop 
vormgegeven, waarin zelf kleur kan worden 
gegeven aan de eigen identiteit van de 
nieuw heringedeelde gemeente”15. 

In lijn hiermee luidt de tweede hoofddoelstelling van 
Gronings Vuur om met kunst en cultuur bij te dragen aan 
de bewustwording van inwoners van één of meerdere 
maatschappelijke thema’s die in hun gemeente spelen. Kijkend 
naar wat het cultuurproject in dit opzicht teweeg heeft gebracht 
vallen drie zaken op: ontdekking, herkenning en schuring. 
Hieronder volgt eerst een korte inkijk op welke thema’s Gronings 
Vuur licht heeft doen schijnen, oftewel: welke thematiek kwam 
in het project aan bod? Vervolgens wordt gereflecteerd op de 
herkenning, ontdekking en schuring die het vuur teweeg bracht, 
oftewel: hoe fel scheen het vuur? Het hoofdstuk sluit af met 
enkele kritische noten en open vragen.

13   Zie bijvoorbeeld Van der Vaart, G., van Hoven, B. & Huigen, P.P.P. (2018). The role of the arts in coping with place change at the coast. 

Area, 50(2), pp. 195-204.
14   Duxbury, N. (2019). Thoughts on future directions: Art and culture in transformations toward greater sustainability (pp. 9-14). In: 

Creative Responses to Sustainability. Cultural Initiatives Engaging with Social & Environmental Issues: Portugal Guide. Singapore: 

Asia-Europe Foundation.
15  Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019, pagina 4.

4.1 Thematiek
Iedere editie van Gronings Vuur kende haar eigen focus, welke 
bij aanvang van het project lokaal werd bepaald. De insteek in 
Het Hogeland was om de volle breedte van de gemeente te laten 
zien; het verleden, heden en de toekomst. Deze gezichtspunten 
kwamen alle drie in de eindpresentatie Van Lauwersoog tot 
Eemshoaven tou terug. Daarnaast gaven verschillende inwoners 
hun perspectief op het leven in Het Hogeland. Tijdens de editie 
in het Westerkwartier draaide het om ontmoeting en samenleven 
met elkaar. Hierbij was speciale aandacht voor verschillende 
groepen: nieuwkomers, mensen met een beperking en jongeren. 
In Midden-Groningen stond de metafoor van “het huwelijk” 
centraal, om de grote verschillen die er in de gemeente zijn 
met elkaar (proberen) te verenigen. In Oldambt verlichtte het 
Gronings Vuur de jongere doelgroep: hoe kijken zij tegen hun 
gemeente aan, en hoe voelen jongeren zich thuis in Oldambt? 
Hierbij kwamen ook onderwerpen als onzekerheid, acceptatie 
en identiteit voorbij. In Westerwolde draaide het om het omgaan 
met ‘verandering’. Hoe gaat Sellingen om met de komst van 
‘import’ in het dorp en, heel actueel, met de gevolgen van 
corona? In de regio Pekela/Stadskanaal/Veendam werd gewerkt 
aan een theatrale opening van de Nedersaksenlijn. Hierbij zou 
het verbindende verhaal van de regio aan bod komen en zouden 
jongeren vertellen hoe zij hun toekomst in de gemeente zien. In 
Eemsdelta werd artistiek onderzoek gedaan naar thuisgevoel, in 
de context van de toentertijd op handen zijnde gemeentelijke 
herindeling. Hoe voelen inwoners zich thuis in hun gemeente, en 
wat is ervoor nodig om hen thuis te laten voelen in de nieuwe, 
grotere gemeente?
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16   Zie ook Stuiver, M., Jagt, P. van der, Erven, E. van & Hoving, I. (2013). The potential of art to involve citizens in regional transitions: 

exploring a site-specific performance in Haarzuilens, the Netherlands. Community Development Journal, 48(2), pp. 298-312.

In het projectplan van Gronings Vuur was oorspronkelijk de 
verwachting dat er in elke gemeente ingezoomd zou worden op 
maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, behoud 
en ontwikkeling van natuur en landschap, digitalisering, en 
energietransitie. Zoals uit bovenstaande blijkt is er uiteindelijk in 
de verschillende edities van Gronings Vuur een verscheidenheid 
aan onderwerpen aan bod gekomen. Een drietal vragen lopen 
hierbij als rode draden door de reis van het Gronings Vuur:

Hier laat Gronings Vuur zien dat kunst en cultuur een proces 
kan starten waarin over dergelijke thema’s wordt nagedacht, en 
waarbij mensen hun verhalen en opvattingen onder woorden 
brengen en deze worden verbeeld16. In ander woorden: het vuur 
verlicht bepaalde aspecten van mensen hun leefwereld, van 
een gemeenschap. De grotere maatschappelijke thema’s zoals 
genoemd in het projectplan bleven hierbij echter grotendeels 
onaangeroerd.

4.2 Felheid van het vuur – 
ontdekking, herkenning, 
schuring
De volgende vraag is wat dit verlichtende vuur vervolgens 
teweegbracht. Zoals gezegd vallen hierbij drie zaken op: 
ontdekking herkenning en schuring. Onderstaand wordt dit 
verder toegelicht.

4.2.1 Ontdekking
In de online vragenlijsten voor het publiek werd gevraagd 
of de bezoekers nieuwe dingen geleerd of ontdekt hebben 
over de desbetreffende gemeente, over actuele zaken die 
in de samenleving aldaar spelen, en op cultureel gebied. De 
antwoorden verschillen per editie, maar globaal geeft de helft 
van het publiek aan nieuwe dingen geleerd of ontdekt te 
hebben op cultureel gebied, ruim 40% heeft wat geleerd over de 
gemeente zelf, en bijna een kwart hoorde nieuwe actuele zaken 
die die in de samenleving spelen. De bezoekers noemden hierbij 
een verscheidenheid aan zaken:

Op cultureel gebied gaven bezoekers aan dat zij culturele 
spelers, verenigingen of culturele activiteiten hebben leren 
kennen dankzij de eindpresentaties. Zo zegt een vrouw uit 
Lageland dankzij de editie in Midden-Groningen geleerd te 
hebben: 

“wat er in de verschillende dorpen allemaal 
gebeurt, en dat blijkt heel veel te zijn […] er 
zijn veel culturele activiteiten waar ik nog 
nooit iets van had gezien/gehoord”.

Hoe verhoud ik mij tot mijn 
leefomgeving? (thuisgevoel, identiteit, 
‘sense of place’)
Hoe ziet de leefwereld vanuit het 
perspectief van ‘anderen’ eruit? (zoals 
nieuwkomers, jongeren, mensen met een 
beperking)
Hoe ga ik/gaat men om met 
verandering?

•

•

•

30
Gronings Vuur

31
Anderhalf jaar VUUR in de provincie



Daarnaast werd ook de ontdekking van bepaalde locaties 
genoemd. Denk hierbij aan de Enne Jans Heerd (Het 
Hogeland), het BaronTheater (Westerkwartier), de Kerk en 
Boerderijcafé Mausel in Noordbroek (Midden-Groningen), en 
het Openluchttheater in Sellingen (Westerwolde). Een man uit 
Hoogkerk merkte bijvoorbeeld op: 

“dit was mijn eerste bezoek aan het 
BaronTheater, terwijl ik al 27 jaar in het 
Westerkwartier werk”. 

Een man uit Groningen zei over de editie in Westerwolde: 

“Het bestaan van het openluchttheater 
was mij niet bekend en was een aangename 
verrassing”. 

Tot slot gaven bij een aantal edities bezoekers aan dat ze hebben 
ontdekt hoe levendig de gemeente is op cultureel gebied. Een 
vrouw uit Wehe den Hoorn gaf bijvoorbeeld aan dat zij: 

“nieuwe dingen geleerd [heeft] over historie, 
[en] onder de indruk [is] van hoeveel er 
leeft op creatief en cultureel gebied in de 
omgeving”.

Ontdekkingen op het gebied van de gemeente zelf 
werden gemiddeld door ruim 40% van de bezoekers genoemd. 
Bij meerdere edities werd genoemd dat men meer over de 
geschiedenis of historie van het gebied heeft gehoord en over 
de verscheidenheid aan inwoners van de gemeente. Een man uit 
Farmsum schreef: 

“ik heb veel geleerd over de persoonlijke 
verhalen (de kleine geschiedenis-verhalen) en 
het enthousiasme voor dit gebied”. 
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Bij een aantal Gronings Vuur edities kwamen bepaalde groepen 
inwoners in de schijnwerpers te staan, zoals mensen met een 
beperking in het Westerkwartier. Hier werd door een aantal 
bezoekers heel positief op gereageerd. Zo schreef een vrouw uit 
Doezum dat ze geleerd had 

“dat mensen met een beperking er toe doen, 
dat ze gezien en gehoord worden!”.

Tot slot de ontdekkingen op gebied van actuele zaken 
die in de samenleving spelen, deze werden gemiddeld 
door bijna een kwart van het publiek gedaan. Ook hier werd 
een verscheidenheid aan zaken genoemd. Een onderwerp dat 
bij meerdere edities werd genoemd zijn de gevolgen van de 
bestuurlijke herindeling. Een vrouw uit Winsum schreef: 

“[het] werd me nog meer duidelijk hoe groot 
en versnipperd de gemeente is en dat 
activiteiten nodig zijn om bewoners met 
elkaar te verbinden op een positieve manier”. 

Ook was de komst en omgang met nieuwkomers iets wat bij 
meerdere edities werd genoemd. Zo schreef een vrouw uit 
Doezum: 

“Wij vonden het verhaal van de 
bootvluchteling bijzonder aangrijpend en 
bedachten even weer hoe goed we het hier 
hebben in het Westerkwartier en hoe gastvrij 
we over het algemeen zijn. Ook prachtig om 
even te kunnen proeven van andere culturen 
door middel van de hapjes en een gesprek 
hier en daar in de pauze”. 

Daarnaast werden er bij sommige edities enkele actuele zaken 
genoemd zoals de problematische wegen in Het Hogeland voor 
forenzen, de minima-camping in Opende, en de invloed van 
COVID-19 op de samenleving.

4.2.2 Herkenning
Bij bovenstaande moet opgemerkt worden dat er verschillen 
zijn tussen de bezoekers vanuit de gemeente zelf en bezoekers 
die van buiten de gemeente de eindpresentatie bezochten. Zo 
gaf deze laatste groep iets vaker aan nieuwe zaken te hebben 
geleerd of ontdekt over de gemeente en op cultureel gebied17. 
In de toelichtingen die de bezoekers gaven wordt een reden 
hiervoor duidelijk: meerdere bezoekers uit de eigen gemeente 
gaven aan niet per se nieuwe dingen opgestoken te hebben 
omdat deze bij hen al bekend waren. Zo merkte een man uit 
Veelerveen op: 

“Ik heb geen nieuwe dingen geleerd of 
ontdekt over de gemeente zelf. Oorzaak is 
waarschijnlijk dat ik ben geboren en getogen 
in deze regio en dagelijks vrij intensief het 
nieuws (waaronder ook die uit de regio) volg”. 

Voor deze bezoekers waren de eindpresentaties vaker een feest 
der herkenning. Dat het hierbij ook kan gaan om onderlinge 
herkenning tussen de inwoners blijkt uit de volgende opmerking 
van een man uit Farmsum: 

“Mooi om te zien dat er veel mensen met mij 
een zelfde gevoel hebben bij ons gebied”.

17   Voor actuele zaken die in de samenleving spelen lag dit gemiddeld genomen gelijk.
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4.2.3 Schuring
Naast herkenning en ontdekking was er bij sommige Gronings 
Vuur edities ook sprake van schuring. Kunst heeft de 
verbeeldingskracht om zaken in een ander daglicht te plaatsen 
of andere perspectieven onder de aandacht brengen. Hiermee 
kan het onderwerpen ter discussie stellen, een kritische noot 
plaatsen, of sluimerende spanningen openbaren18. In die zin kan 
kunst ook leiden tot schuring: schuring tussen mensen, maar 
ook tussen iemand zijn oorspronkelijke denkbeelden en nieuwe 
opvattingen. Schuring hoort bij cultuur, cultuur draait immers om 

“de dynamiek in de samenleving, waarin we 
identiteiten en uitdrukkingsvormen met 
elkaar delen en confronteren”19.

Deze werking van Gronings Vuur kwam met name tot uiting bij 
de editie in Oldambt en de monoloog Westerlingen-Engerlingen 
in de editie in Westerwolde. In Oldambt werd de eindpresentatie 
– hier in de vorm van een documentaire-achtige film waarin 
jongeren hun perspectief op de gemeente gaven – enigszins 
wisselend onthaald. Het Lokaal Team gaf de eindpresentatie 
gemiddeld een 9,1 en ook de deelnemers zelf waren positief 
tijdens het reflectiegesprek. Men gaf bijvoorbeeld aan: 

“Ik had persoonlijk meerdere kippenvel 
momenten bij het zien van de film, het 
deed zeker wat met mij. Dat is dan toch de 
bedoeling, ik hoop dat het ook wat met de 
rest van de kijkers gaat doen!” 
(vrouwelijk lid Lokaal Team Oldambt). 

Viavia hoorden de betrokkenen echter ook negatieve geluiden 
over de documentaire-achtige film, met name over de 
toonzetting. Via de vragenlijst naar het culturele veld kwam 
bijvoorbeeld het volgende naar voren: 

“Teleurstellend. Afgezien van een paar goede 
acts en gedichten, zagen we deprimerende 
verhalen van een paar jongeren, versneden 
met clichébeelden van het gebied, aan 
elkaar gepraat door een ‘Groninger’. De 
samenhang tussen zijn retoriek en het thema 
(jongeren die worstelen met hun identiteit 
in het Oldambt) was voor mij niet duidelijk. 
[…] Het vervulde mij niet met trots, maar 
somberheid”. 

Duidelijk wordt dat hier sprake is van een discrepantie tussen 
wat de deelnemers met de documentaire-achtige film voor ogen 
hadden en wat sommige kijkers vooraf hadden verwacht. Zoals 
Gea Smidt dit verwoordde tijdens het reflectiegesprek: 

“mensen die de trots van Groningen willen 
laten zien die krijgen wat kriebeling, want 
die hadden verwacht dat gewoon Oldambt op 
een hele mooie manier neergezet zou zijn”.

18   Zie ook Van der Jagt, P. Donders, J. & M. Brinkhuijsen (2008). Kunst als schroevendraaier. Is kunst bruikbaar gereedschap in 

maatschappelijke veranderprocessen? Alterra, Wageningen Universiteit.
19  Drion, G. (2016). Laat cultuur de plek zijn waar het mag schuren. De Volkskrant, 9 september 2016.
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4.3 Vlam in de pan?
Bovenstaand voorbeeld van schuring in het Oldambt laat zien 
dat goed verwachtings-management bij cultuurprojecten zoals 
Gronings Vuur belangrijk is. Je wilt immers niet dat mensen 
zich gaan branden aan het vuur. Dit geldt niet alleen voor de 
bezoekers of kijkers van een eindpresentatie, maar ook voor de 
deelnemers aan het proces op weg naar de eindpresentatie.  

Daarnaast kan er in dergelijke cultuurprojecten een 
spanningsveld zijn tussen de artistieke kwaliteit en andere 
maatschappelijke uitgangspunten. Zodra kunst ingezet wordt 
als middel voor het bereiken van bepaalde maatschappelijke 
doelen doemt namelijk de vraag op of kunst dan ook nog een 
doel op zichzelf kan zijn20. Dit hangt ook samen met de vraag of 
je het succes van een project beoordeelt op basis van artistieke 
verdiensten of het behalen van (de beoogde) maatschappelijke 
effecten. Mensen kunnen hier verschillende opvattingen over 
hebben. Hoe kijkt bijvoorbeeld een kunstenaar, een deelnemer, 
een kritische inwoner, een beleidsmaker, een financier aan tegen 
een cultuurproject?

20   Van der Jagt, P. Donders, J. & M. Brinkhuijsen (2008). Kunst als schroevendraaier. Is kunst bruikbaar gereedschap in 

maatschappelijke veranderprocessen? Alterra, Wageningen Universiteit.

4.4 Open vragen
Interessante kwesties die spelen bij een hoofddoel als ‘met 
kunst en cultuur bijdragen aan de bewustwording van inwoners 
van één of meerdere maatschappelijke thema’s die in hun 
gemeente spelen’ zijn:

Hoe weeg je de artistieke kwaliteit en 
belangen af tegen andere doelstellingen 
van een cultuurproject?
Hoe verhoudt het ‘proces’ zich hierbij tot 
de ‘uitkomst’?
Zet je met een cultuurproject in op de 
kunst en cultuurliefhebber of op de 
inwoner die (nog) niet veel met kunst en 
cultuur heeft?
Hoe betrek je deze laatstgenoemde 
groep erbij?
Welke bewoners worden betrokken en 
welke buitengesloten door een project 
als dit? 
Welke maatschappelijke thema’s snijd je 
aan? En hoe kom je tot deze?
Welke maatschappelijke partners betrek 
je in het proces?

•

•

•

•

•

•

•

Kunst heeft de 
verbeeldingskracht 

om zaken in een ander 
daglicht te plaatsen of 
andere perspectieven 

onder de aandacht 
brengen.
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•5•

Vuurtjes 
 ontsteken 
en aan
wakkeren: 
de tondel 
en pook van 
Gronings 
Vuur
Cultuurprojecten kunnen bijdragen aan het leggen en 
versterken van sociale connecties. Kunst en cultuur 
heeft het namelijk in zich om een diverse groep 
mensen te betrekken en kan vervolgens sociale relaties 
en nieuwe manieren van (samen)werken stimuleren 21. 
Hierbij gaat het niet alleen om het dichterbij elkaar 
brengen van mensen die elkaar al kennen, maar kunst 
kan ook overbruggend werken tussen verschillende 
doelgroepen 22.

21   Zie bijvoorbeeld a) Askins, K. & Pain, R. (2011). Contact zones: participation, materiality, and the messiness of interaction. 

Environment and Planning D: Society and Space, 29, pp. 803-821; b) Beedham, G. & Wade, A. (2005). Creative Neighbourhoods:  

The Role of the Arts in Building Sustainable Communities. Chingford: Aston Housing Consultancy.
22   Otte, H. (2015). Binden of overbruggen. Over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie.  

Drenthe: Grafische Diensten Provincie Drenthe.

42
Gronings Vuur

43
Anderhalf jaar VUUR in de provincie



De eerste hoofddoelstelling van Gronings Vuur is om de 
culturele infrastructuur in de provincie Groningen te versterken. 
In het kader hiervan spreekt het projectplan van Gronings Vuur 
over het: 

“bevorderen van synergie door het leggen 
van verbindingen en cross-sectorale 
samenwerking”23. 

Op de achtergrond speelt hier ook de herindeling van een aantal 
gemeenten, waarbij meerdere kleinere gemeenten gefuseerd 
zijn in een grotere gemeente. De culturele spelers in deze 
fusiegemeenten moeten zich (in bepaalde opzichten althans) 
verhouden tot deze herindeling.

Om bij te dragen aan een gezond en succesvol cultureel 
klimaat faciliteert en ondersteunt de Provincie Groningen de 
culturele infrastructuur24. Binnen Gronings Vuur wordt ‘culturele 
infrastructuur’ beschouwd als het netwerk van mensen & 
organisaties en plekken & gebouwen, welke de consumptie en 
productie van kunst en cultuur mogelijk maakt25. Bij ‘mensen & 
organisaties’ draait het niet alleen om de connecties onderling, 
maar ook om de kennis en vaardigheden van mensen. Welke 
‘ontastbare kennis’ is aanwezig? Welke ervaring heeft men 
bijvoorbeeld met het organiseren van een groots kunst en 
cultuur evenement? Bij ‘plekken & gebouwen’ gaat het zowel 
over fysieke locaties waar mensen van kunst en cultuur 
kunnen genieten, of dit kunnen beoefenen (zoals een theater, 
een muziekschool), als om de digitale kant. Hoe zichtbaar en 
toegankelijk is de culturele infrastructuur online?

Gronings Vuur is de afgelopen anderhalf jaar op reis geweest 
om kunst en cultuur vuurtjes door de hele provincie heen te 
ontsteken en aan te wakkeren. In sommige opzichten gingen 
deze vuurtjes behoorlijk branden, terwijl op andere gebieden 
het effect beperkter was. Hieronder wordt gereflecteerd op 
‘de tondel en de pook’ waarmee Gronings Vuur gewerkt heeft, 
door stil te staan bij wat het project teweeg heeft gebracht in de 
plattelandsgemeenten, tussen gemeenten, en tussen provinciale 
en lokale culturele spelers. Het hoofdstuk sluit af met enkele 
kritische noten en open vragen.

5.1 Het vuur in de gemeenten
Het grootste effect van Gronings Vuur is zichtbaar in de 
culturele infrastructuur in de gemeenten/regio’s zelf. In de korte 
periode die Gronings Vuur in elk gebied neerstreek werden 
lijntjes uitgeworpen, mensen bij elkaar gebracht en werd samen 
toegewerkt naar een multidisciplinaire eindpresentatie. Wat 
voor invloed dit op de culturele infrastructuur heeft gehad 
is zichtbaar op drie punten: op het netwerk van mensen en 
organisaties, op de zichtbaarheid van de culturele infrastructuur, 
en op het opdoen van ervaring en inspiratie. Onderstaand wordt 
dit verder toegelicht.

5.1.1 Netwerk van mensen en organisaties 
Gronings Vuur werkte overal met dezelfde insteek en aanpak, 
waarbij de samenwerking met lokale culturele spelers en 
inwoners voorop stond. Het project had hierbij echter wel te 
maken met verschillende ‘plaats-specifieke’ contexten en heeft 
dan ook verschillende uitwerkingen gehad. Kijkend naar de 
invloed van het project op de gemeentelijke netwerken van 
mensen en organisaties is er een versterkende en vergrotende 
uitwerking te zien.

23  Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019, pagina 14.
24  Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 ‘Grenzeloos cultuur: voor iedereen, met iedereen’, Provincie Groningen, pagina 6.
25   Zie a) Department of Culture and the Arts (2012). Cultural Infrastructure Directions. Government of Western Australia en b) Greater 

London Authority (2019). Cultural Infrastructure Plan. London: Greater London Authority.
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Het versterkende effect is het duidelijkst bij de edities 
waarbij Gronings Vuur werd opgestart vanuit reeds bestaande 
netwerken en connecties. Tijdens deze edities heeft Gronings 
Vuur vooral gefunctioneerd als een pook, door het vuurtje dat er 
in de gemeente/regio al gaande was verder op te stoken. Dit was 
bijvoorbeeld het geval in Oldambt, waar al een cultuurplatform 
is. Iemand uit het Lokaal Team zei over Gronings Vuur: 

“zo’n project houdt het culturele leven 
actief. [Het is] versterkend omdat je met 
verschillende mensen een samenwerking 
aan gaat. Mensen die onder elkaar niet 
samengewerkt hebben”. 

Hierbij merkte iemand uit het culturele veld op: 

“Ik denk niet dat de infrastructuur is 
vergroot, maar wel is versterkt, zowel door 
de verbinding tussen jongeren onderling 
als het werken met professionals en andere 
instanties”.

Ook in het Westerkwartier is de Gronings Vuur editie ingestoken 
vanuit het cultuurplatform dat er al in de gemeente is. De hoop 
was dat Gronings Vuur de culturele infrastructuur zou versterken 
en een basis zou leggen om meerdere groepen cultureel actief 
te maken. Tijdens het evaluatiegesprek na afloop werd genoemd 
dat Gronings Vuur het cultuurplatform de ruimte bood om vrijuit 
te denken, doordat er weinig zorgen waren over financiën of 
organisatiekracht. Vanuit het Lokaal Team wordt er dan ook 
positief teruggekeken op het project, zo geeft één van de  
leden aan: 

“we wilden graag moeilijk bereikbare 
groepen bereiken en dat is gelukt”.

Het vergrotende effect van Gronings Vuur is het duidelijkst 
bij de edities waarbij gewerkt werd vanuit nieuwe netwerken 
en connecties. Tijdens deze edities heeft Gronings Vuur 
gefunctioneerd als een verzamelaar van ‘brandmateriaal’ in de 
gemeente (de culturele spelers en organisaties), om hiermee 
vervolgens samen met de makkelijk ontvlambare tondel van 
het Gronings Vuur (een behapbaar cultuurproject met de 
nodige support) een vuurtje mee te ontsteken. De editie in Het 
Hogeland is bijvoorbeeld tot stand gekomen vanuit een ‘nieuwe 
groep’. De theatermaker die bij deze editie betrokken was zei in 
eerste instantie hierover: 

“Ik heb vooral de samenwerking gemist met 
een overkoepelend cultureel platform die (al) 
intensief met elkaar samenwerkt. Hierdoor 
had het project slagvaardiger kunnen zijn. Er 
moest veel worden gepionierd”. 

Achteraf werd dit pionierswerk, waarbij mensen elkaar in 
nieuwe netwerken ontmoeten en in een nieuwe context met 
elkaar samenwerken, door velen omarmd. De theatermaker 
bestempelde dit als: 

“een mooie uitdaging. Het levert altijd mooie, 
onverwachte en nieuwe verbindingen op die 
‘buiten de gebaande paden’ gaan […] waarbij 
deelnemers met een frisse blik naar elkaar 
kunnen kijken”.

Ook bij edities waar gewerkt werd vanuit/met een bestaand 
cultuurplatform kon Gronings Vuur een vergrotend effect 
hebben. Zo was bij aanvang van de editie in Midden-Groningen 
vanuit het lokale cultuurplatform de wens uitgesproken dat 
meer mensen elkaar zouden leren kennen, dat de samenwerking 
tussen cultuurmakers meer op gang zou worden gebracht, 
en dat culturele spelers een kans zouden krijgen om zich 
te presenteren. Achteraf wordt er door het Lokaal Team 
overwegend positief teruggekeken op het Gronings Vuur 
project. 
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Zo geeft iemand aan: 

“er zijn verschillende samenwerkingen al 
tot stand gekomen. En ik denk dat het goed 
is geweest dat veel mensen elkaar hebben 
leren kennen”. 

De grote diversiteit aan deelnemers die mee hebben gewerkt 
aan deze editie werd ook door het publiek opgemerkt. Als gevolg 
hiervan leerden of ontdekten veel bezoekers nieuwe dingen op 
cultureel gebied, waarbij met name de doelgroep en activiteiten 
van Stichting Samenkomen en Stichting Tina worden genoemd. 

Een man uit Noordbroek zei bijvoorbeeld dat hij: 

“vooral wat [ontdekt heeft] wat betreft 
multiculturele activiteiten. Erg mooi dat het 
een ‘gekleurde’ voorstelling geworden is”.

Gronings Vuur is de 
afgelopen anderhalf 
jaar op reis geweest 
om kunst en cultuur 

vuurtjes door de hele 
provincie heen te 

ontsteken en aan te 
wakkeren.
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5.1.2 Schijnwerper op de culturele 
infrastructuur 
Gronings Vuur werkte niet alleen vergrotend en/of versterkend 
voor de mensen en organisaties in de gemeentelijke culturele 
infrastructuur, maar maakte met haar ‘vuur’ ook gedeeltes 
van deze infrastructuur zichtbaar(der). Door samen met lokale 
culturele spelers te werken aan een cultuurprogramma met 
een lokaal thema verlichtte Gronings Vuur bepaalde aspecten 
van iedere gemeente/regio. Zoals bovenstaand voorbeeld van 
Midden-Groningen laat zien: bepaalde mensen en organisaties 
stonden hierbij letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers.

Door het vuur op bepaalde plekken te laten (ont)branden 
stonden daarnaast ook bepaalde ‘plekken & gebouwen’ van 
de culturele infrastructuur in de schijnwerpers. Zoals eerder 
genoemd gaf een gedeelte van het publiek aan dankzij 
de eindpresentaties bepaalde locaties ontdekt te hebben, 
zoals de Enne Jans Heerd (Het Hogeland), het BaronTheater 
(Westerkwartier), de Kerk en Boerderijcafé Mausel in Noordbroek 
(Midden-Groningen), en het Openluchttheater in Sellingen 
(Westerwolde).

5.1.3 Een inspirerende en leerzame ervaring
Tot slot heeft Gronings Vuur een impuls gegeven aan de 
culturele infrastructuur door een inspirerende en leerzame 
ervaring te bieden aan de betrokkenen. Dit speelde op 
persoonlijk vlak, waarbij mensen bijvoorbeeld ervaring opdeden 
met de productie van een dergelijk cultuurevenement, maar ook 
breder. Zoals iemand uit het Lokaal Team van Het Hogeland het 
verwoordde: 

“Gronings Vuur maakt zichtbaar wat er is en 
laat zien dat samenwerken kan, en tot mooie 
dingen leidt”.

Tijdens de korte periode waarin Gronings Vuur in een gebied 
was heeft het project laten zien hoe amateurs en professionals 
vanuit verschillende kunstdisciplines samen toe kunnen werken 
naar een eindpresentatie over een lokaal thema, en ook hoe 
maatschappelijke organisaties en inwoners daarbij betrokken 
kunnen worden. Vanuit de Lokale Teams noemden sommigen 
dat Gronings Vuur een voortrekkersrol of voorbeeldfunctie heeft 
vervuld. Zo zei iemand uit Pekela/Stadskanaal/Veendam: 

“het project heeft laten zien dat er veel 
mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven 
en samenwerking”. 

Iemand uit Westerwolde gaf aan: 

“zij hebben laten dat je, als de wil er is, iets 
in een korte periode neer kunt zetten”. 

En iemand uit Het Hogeland zei: 

“het project heeft denk ik gezorgd voor 
inspiratie voor individuen en instanties. Ik 
kan me voorstellen dat het cultuurmakers 
in de gemeente een beetje heeft wakker 
geschud. Dat ze een mogelijkheid hebben 
gezien hoe je samen iets maakt over de 
omgeving waarin je woont”.

In veel gebieden is na afloop van de eindpresentatie de 
wens uitgesproken om ‘het vuurtje brandend te houden’. De 
onderlinge samenwerking smaakt naar meer. Veel betrokkenen 
zijn hierdoor enthousiast geraakt en willen op een soortgelijke 
voet verder. 
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In Eemsdelta werd bijvoorbeeld door een deelnemende 
kunstenaar gezegd: 

“ik denk dat het een heel goed idee is om dit 
te herhalen […] dat we gewoon deze keer van 
Gronings Vuur kunnen zien als een opstart, 
een prelude voor nog grotere dingen, voor 
nog mooiere dingen”.

In een aantal gebieden zijn al vervolgstappen gezet. Zo merkte 
iemand uit het Lokaal Team Oldambt op: 

“we zien activiteit en prikkeling bij 
cultuurmakers en bij het jongerenwerk om 
vervolgprojecten op te starten” 

en werken jongeren in Pekela, Stadskanaal, Veendam met hulp 
van DeClick aan een vervolg.

5.2 Het vuur tussen gemeenten
Gronings Vuur heeft tijdens haar reis door de provincie vuurtjes 
ontstoken en aangewakkerd om bij te dragen aan verbindingen 
en samenwerking. De uitwerking van deze vuurtjes was het 
grootst op de culturele infrastructuur in de gemeenten zelf, 
tussen de gemeenten was het effect beperkter. In het kader 
van dit laatste sprak het projectplan van Gronings Vuur van 
tevoren over ‘ambassadeurs’ die van de ene gemeente zouden 
‘overdragen’ naar de volgende, met als beoogd resultaat dat 

“‘best practices’ en ‘lessons learned’ worden 
doorgegeven”26.

Tijdens de reis van Gronings Vuur is uiteindelijk vanaf het 
Westerkwartier een maquette-kunstwerk meegereisd, 
welke bestaat uit de contouren van alle gemeenten in de 
provincie. Tussen de edities door is dit kunstwerk tijdens 
een overdrachtsmoment van de ene gemeente naar de 
volgende gemeente overhandigd. Voor zo’n moment werd een 
afgevaardigde van het vorige Lokaal Team en de wethouder van 
de gemeente waar Gronings Vuur op dat moment neerstreek 
uitgenodigd. Door het plaatsen van de ‘contouren’ van de 
nieuwe gemeente in het maquette-kunstwerk werd het vuur 
symbolisch overgedragen.

Verder werd met name vanuit de organisatie van Gronings Vuur 
zelf de opgedane ervaring en kennis vanuit de ene gemeente 
meegenomen naar de volgende gemeente/regio. Projectleider 
Gea Smidt zegt hierover na afloop van de gehele reis: 

“bij die eerste [editie] heb ik wel een beetje 
gezocht van wat kun je nu echt overlaten 
aan zo’n [lokaal] team en wat kun je niet 
overlaten […] Ik dacht eerst van, zo’n team 
gaat zelfstandig draaien, maar ja dan zie je 
ook wel, helemaal zelfstandig draaien is een 
beetje lastig. En je neemt zo veel ervaring 
mee van plek naar plek, dat ook die [lokale] 
teams zoiets hadden van “Gea kom lekker aan 
tafel zitten” […] om toch die ervaring van 
plek A naar plek B mee te nemen”27. 

26  Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019, pagina 14. 27  Interview Gea Smidt (gastconservator, projectleider Gronings Vuur) 11 februari 2021.
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Waar het in eerste instantie de bedoeling was dat de Lokale 
Teams zelfstandig zouden functioneren, werd gaandeweg 
duidelijk dat enige vorm van begeleiding en support vanuit de 
organisatie wel nodig was én omarmd werd. 

Buiten de overdrachtsmomenten was het contact tussen de 
gemeenten vrij beperkt. Er werd vanuit de ene gemeente door 
sommigen wel gekeken bij de eindpresentaties van de andere 
gemeenten, om zogezegd het ‘vuur te volgen’, maar verder 
was er weinig uitwisseling wat tijdens het evaluatieonderzoek 
aan het licht kwam. Dit hangt logischerwijs samen met de 
gemeentelijke focus van Gronings Vuur en de werkwijze 
waarbij de plattelandsgemeenten op hoog tempo één voor één 
werden bezocht. Qua thematiek kwam de connectie tussen 
de verschillende gemeenten overigens meer uit de verf. Zoals 
beschreven in het vorige hoofdstuk waren er een aantal vragen 
die als rode draden door de reis van Gronings Vuur liepen. 
Hierdoor keerden een aantal thema’s in meerdere gemeenten 
terug (zoals thuisgevoel en omgaan met nieuwkomers), al gaf 
iedere gemeente hier haar eigen invulling aan.

5.3 Het vuur tussen provinciale 
en lokale culturele spelers
Als onderdeel van de doelstelling om de culturele infrastructuur 
te versterken beoogde Gronings Vuur om ook bij te dragen 
aan de provinciale infrastructuur en samenwerking. In het 
projectplan van Gronings Vuur wordt er op gewezen dat de 
provinciale steuninstellingen en cultuurpijlers allen in de stad 
Groningen gevestigd zijn. Hierbij wordt genoteerd: 

“wij versterken de lijnen tussen ‘Stad’ 
en regio door nieuwe verbindingen te 
leggen met name via deze instellingen en 
kunstenaars28 uit de stad Groningen”29. 

De verbinding tussen provinciale en lokale culturele spelers 
bleek een uitdagend onderdeel van Gronings Vuur te zijn, wat 
niet overal even goed van de grond kwam. Sommige provinciale 
organisaties gaven aan het lastig te vinden om bij Gronings Vuur 
aan te haken. Dit had volgens hen te maken met het hoge tempo 
en de strakke planning waar Gronings Vuur mee werkte. Dit 
maakte het lastig om aan te sluiten en af te stemmen, aangezien 
organisaties ook met eigen (jaar)planningen en projecten te 
maken hebben. Er werden daarnaast ook vraagtekens geplaatst 
bij het korte tijdsbestek waarin elke gemeente werd aangedaan. 
De gedachte hierbij was dat dit mogelijk zowel afbreuk zou 
doen aan de artistieke kwaliteit die in het project behaald kon 
worden, als aan wat er nu eigenlijk met Gronings Vuur beoogd 
werd. Overigens werd hierbij niet direct met een beschuldigende 
vinger naar de organisatie van Gronings Vuur gewezen. De 
achterliggende vraag die bij sommigen meer speelde was 
waarom de gastconservator pas zo laat door de Provincie werd 
ingezet (d.w.z. vlak voor het einde van de cultuurnota), waardoor 
inbedding met andere organisaties uitdagend was en ook 
onduidelijkheid ontstond. 

28   Er werd overigens bewust gekozen om te werken met kunstenaars die “geworteld zijn, hun roots hebben in Groningen of op 

andere wijze betrokkenheid voelen met de plattelandsgemeenten in Groningen” – Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019, pagina 8.
29  Projectplan Gronings Vuur, 6 juni 2019, pagina 11.

Een gedeelte van het 
publiek gaf aan dankzij 

de eindpresentaties 
bepaalde locaties 

ontdekt te hebben.
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Vanuit het KultuurLoket werd bijvoorbeeld aangegeven: 

“wij hadden er in het begin veel last van 
dat nogal plompverloren, Gronings Vuur 
ineens door de Provincie middenin een 
beleidsperiode werd gedropt. En het veld 
snapte er in het begin niets van, want die 
had het idee dat Gronings Vuur eigenlijk 
hetzelfde deed als wij”30.

Daarnaast bleek tijdens de reis dat sommige van tevoren 
bedachte onderdelen niet goed werkten, zoals het idee in 
samenwerking met de Groninger Archieven om in iedere 
gemeente aan de slag te gaan met de beeldbank van foto’s 
van Persbureau D. van der Veen. Deze beeldbank bleek te 
gebruiksonvriendelijk om goed ingezet te kunnen worden 
tijdens Gronings Vuur. Bij andere onderdelen, zoals het project 
Theaterburgers van Bert op ’t Ende Speelt, gooide de COVID-19 
pandemie bij veel edities roet in het eten.   

Ondanks de nodige uitdagingen waren er ook onderdelen 
waarop de provinciale-lokale verbinding wel goed van de grond 
kwam. Zo is De Rijdende Popschool met haar programma DeClick 
in iedere gemeente aangehaakt. 

Voor De Rijdende Popschool bood Gronings Vuur de 
mogelijkheid voor 

“een soort inventarisatie, om te kijken van, 
is het er? Of is er behoefte aan? Bij jongeren 
om iets te doen?”31. 

30  Interview Geert Oude Weernink (KultuurLoket/VRIJDAG), 10 september 2019.
31  Interview Niels Steenstra (De Rijdende Popschool), 10 september 2019.

Gedurende de reis van Gronings Vuur heeft De Rijdende 
Popschool kunnen onderzoeken wat de behoefte aan digitale 
muziek en popmuziek/cultuur onder jongeren is, en kunnen 
bouwen aan haar eigen netwerk in de provincie. Hierbij werd 
overigens soms wel tegen de gevestigde lokale organisaties of 
instellingen aangelopen. Zoals directeur Niels Steenstra aangaf: 

“in de mond vinden ze [lees: lokale partners] 
het allemaal geweldig, maar op het moment 
dat het gaat om een inspanning doen, of geld 
te delen… dan is het natuurlijk allemaal veel 
lastiger”32. 

Ook de inzet van een theatermaker en professioneel kunstenaar 
van buitenaf bij iedere Gronings Vuur editie laat zien dat er 
tijdens het project verbindingen buiten de gemeenten zelf 
werden gelegd.

5.4 Hoe verwarmend en 
langdurig is het vuur?
Bij de invloed van Gronings Vuur op de culturele infrastructuur 
in de provincie dienen twee kritische vragen gesteld te worden: 
hoe groot was het bereik van Gronings Vuur, en hoe structureel 
was haar impact? Oftewel, hoe verwarmend en langdurig is het 
vuur?

De versterkende en vergrotende uitwerking van Gronings 
Vuur op het netwerk van mensen en organisaties werd het 
sterkst ervaren door de direct betrokkenen bij het project. Voor 
buitenstaanders was dit minder of zelfs niet evident. 

32  Interview Niels Steenstra (De Rijdende Popschool), 10 september 2019.
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Zo gaf iemand van het Lokaal Team uit Het Hogeland aan: 

“ik denk dat de impact zich beperkt tot 
de mensen die hebben deelgenomen en de 
voorstelling bezocht hebben […] Ik vraag me 
af hoeveel procent van het culturele veld 
daadwerkelijk bereikt is met dit project. Voor 
de mensen die hebben deelgenomen is het 
denk ik wel erg waardevol geweest”. 

Met andere woorden: de mensen die het dichtst bij het vuur 
stonden werden er het warmst van.

Het is hierbij belangrijk om op te merken dat Gronings Vuur 
niet alomvattend was. Geografisch gezien was het project niet 
volledig ‘dekkend’. Zo was de editie in de gemeente Westerwolde 
volledig toegespitst op het dorp Sellingen. In andere gemeenten 
werd door betrokkenen opgemerkt dat er bepaalde regio’s van 
de gemeente ‘achterbleven’ of minder actief deelnamen. Zo 
merkte iemand van het Lokaal Team uit Eemsdelta op: 

“ik heb wel wat media-aandacht gezien, maar 
de vonk is niet overgesprongen. Misschien 
ook omdat het project zich uiteindelijk vooral 
in Delfzijl heeft afgespeeld: ‘te ver van het 
bed’”. 

Ook qua culturele spelers is niet iedereen bereikt. In het 
Westerkwartier werd bijvoorbeeld aangegeven: 

“gigantisch veel mensen en partijen 
missen hier nog, er is zo veel meer in het 
Westerkwartier, maar dat kan je niet 
allemaal in één editie behappen”. 

Daarnaast zijn er mensen die hun vraagtekens bij de 
structurele invloed van Gronings Vuur zetten, met name 
gezien de korte looptijd van het project in iedere gemeente/
regio. Dit betrof zowel lokale culturele spelers en deelnemers, 
gemeenteambtenaren als provinciale spelers33. 

Iemand uit het Lokaal Team van de regio Pekela/Stadskanaal/
Veendam zei bijvoorbeeld: 

“het is natuurlijk een illusie om te denken dat 
je dit met een project van een paar weken 
gaat bereiken. De eerste stap is wel gezet”. 

De cultuurambtenaar uit Het Hogeland merkte over het korte 
tijdsbestek op: 

“dan heb je ook geen tijd om iets duurzaams 
neer te zetten denk ik, en om goed na te 
denken over van wat gaan we nu belichten, 
en hoe zorgen we ervoor dat Gronings Vuur 
niet gewoon een weekendje is en dan hup, 
weg ebt?”. 

Vanuit het KultuurLoket werd aangegeven: 

“ik denk eerlijk gezegd niet dat je met 
een project wat zo kort in een gebied is, 
daar heel veel aan kunt doen […] niets ten 
nadele van de makers of van de mensen 
van Gronings Vuur hoor, maar ik denk niet 
[…] dat je binnen twee maanden nieuwe 
verbindingen kunt leggen of iets duurzaams 
kan creëren”34.

33   Overigens waren er ook mensen die zich wel positief uitlieten over de korte looptijd van Gronings Vuur. Zij gaven hierbij aan dat dit 

het tot een ‘behapbaar’ project maakt, waarin goed de energie vast kon worden gehouden. 
34  Interview Geert Oude Weernink (KultuurLoket/VRIJDAG), 9 maart 2020.
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Het is een terechte vraag hoe lang de vuurtjes brandend 
blijven. Gronings Vuur heeft, zoals genoemd, een inspirerende 
en leerzame ervaring geboden, door te laten zien en proeven 
wat samenwerking teweeg kan brengen. In veel gemeenten 
zijn deelnemers enthousiast geraakt en is door hen de wens 
uitgesproken om het vuurtje brandend te houden. Via de 
lokale evaluatiegesprekken die vanuit Gronings Vuur in iedere 
gemeente georganiseerd werden en de VUURMAKERS IN 
GESPREK eindbijeenkomst wordt er vanuit het Gronings Vuur 
project in ieder geval bewust ingestoken op het laten nadenken 
over mogelijke vervolgstappen. Veel culturele spelers zijn zich 
bewust van hun eigen rol hierin. Zo zegt iemand uit het Lokaal 
Team Midden-Groningen: 

“[Gronings Vuur] heeft lijntjes gelegd, nu is 
het aan ons om die vast te houden of uit te 
breiden”. 

Vanuit het cultuurplatform uit het Westerkwartier wordt gezegd: 

“voor de verbinding van vele vormen van 
cultuur moeten we ook vooral zelf actief 
blijven”. 

Uiteindelijk draait het om borging: hoe houd je het vuurtje aan?

5.5 Open vragen
Interessante kwesties die spelen bij een hoofddoel als ‘het 
versterken van de culturele infrastructuur’ zijn:

Wat is een juiste inrichting en werkwijze 
van een cultuurplatform?
Op welke manieren kan (en wil) een 
cultuurplatform ondersteund worden?
Wat zijn de lokale wensen en behoeftes?
Heeft een gemeente een aanjager van 
buitenaf nodig of kan gewerkt worden 
op eigen kracht?
Hoe houdt je de culturele infrastructuur 
toegankelijk voor verschillende 
groepen?
Wat is de behoefte aan regionale 
uitwisseling? En hoe kan hierin worden 
voorzien?
Wat zijn de onderlinge verwachtingen 
tussen culturele spelers op verschillende 
niveaus?
Wat is de behoefte aan provinciale-
lokale uitwisseling? En hoe kan hierin 
worden voorzien?
Wat is er voor nodig om het vuurtje 
brandend te houden?

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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•6•

Een 
 leerzaam 
 anderhalf 
jaar: een 
 terugblik en 
 vooruitblik
Met de afsluitende bijeenkomst VUURMAKERS IN 
GESPREK op vrijdag 26 maart 2021 is het cultuurproject 
Gronings Vuur tot een einde gekomen. Deze 
bijeenkomst kan gezien worden als het einde van de 
anderhalf jaar durende reis door de provincie én als 
een begin van het vervolg op Gronings Vuur. Een goed 
moment voor een terugblik, met een reflectie op een 
aantal geleerde lessen, en een vooruitblik.
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6.1 Een terugblik
Zoals gedeputeerde Mirjam Wulfse het tijdens haar 
openingswoord van VUURMAKERS IN GESPREK verwoordde: 
“als je niet experimenteert komt er nooit wat nieuws van de 
grond”. Gronings Vuur is in meerdere opzichten een geslaagd 
experiment gebleken. Terugkijkend op de afgelopen anderhalf 
jaar laat zien dat er met een relatief kleinschalig cultuurproject 
aanzienlijk wat bereikt kan worden. 

Zoals uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk wordt zijn 
er tijdens de reis van Gronings Vuur diverse lokale thema’s 
aangesneden en heeft de culturele infrastructuur door de 
hele provincie heen een positieve impuls gekregen. Het vuur 
verlichtte aspecten van de leefwereld van mensen en leidde tot 
ontdekking, herkenning en schuring. Daarnaast heeft Gronings 
Vuur in de gemeenten vuurtjes ontstoken en aangewakkerd, om 
bij te dragen aan verbinding en samenwerking. Hierbij is er een 
schijnwerper op onderdelen van het culturele veld gezet, is het 
netwerk van mensen en organisaties versterkt en/of vergroot, en 
heeft Gronings Vuur een inspirerende en leerzame ervaring aan 
de betrokkenen geboden. 

Welke lessen kunnen er vanuit anderhalf jaar Gronings Vuur 
meegenomen worden naar de toekomst? Tijdens het project 
is er een schat aan ervaring opgedaan en er zijn dan ook op 
vele vlakken lessen te trekken. Met het oog op het duurzaam 
versterken van het culturele veld in de provincie Groningen 
worden hier drie lessen uitgelicht:

Vuur kan tot meer vuur leiden
Gronings Vuur is voortgekomen uit de ambitie van de Provincie 
Groningen om een duurzame impuls aan de culturele 
infrastructuur in de provincie te geven. Nu het project ten einde 
is zal nog moeten blijken wat voort blijft bestaan naar aanleiding 
van de afgelopen anderhalf jaar. Zoals genoemd bood Gronings 
Vuur een inspirerende en leerzame ervaring aan de betrokkenen 
en in veel gemeenten zijn mensen enthousiast geworden om 
het vuurtje brandend te houden. Connecties, energie en ideeën 
zijn ontstaan. Hierbij hebben mensen de wens uitgesproken 
om vaker op een soortgelijke manier samen te werken en ook 
zijn in sommige gemeenten al concrete vervolgstappen gezet. 
Zichtbaar is dat het vuur van Gronings Vuur zich verspreidt en 
meer vuurtjes doet ontvlammen.  

Hieraan gerelateerd kwam tijdens VUURMAKERS IN GESPREK 
naar voren dat concrete actie, het ‘samen de handen uit de 
mouwen steken’, belangrijk is. Aanwezigen35 noteerden als 
belangrijke inzichten: 

“minder bla, meer actie”, “het meedoen is het 
belangrijkst”, “leren door doen”, “na praten 
overgaan tot actie”, “vanuit samenwerken tot 
elkaar komen en vervolgstappen zetten”.

Een aanjager kan de vonk ontsteken en, naar 
verwachting, de vuurtjes brandend houden
Gronings Vuur heeft laten zien dat er in de gemeenten veel 
mogelijk is. Het project heeft mensen laten ervaren hoe er met 
amateurs en professionals vanuit verschillende kunstdisciplines 
samengewerkt kan worden aan een eindpresentatie over 
een lokaal thema. Het project heeft in dit opzicht een 
voorbeeldfunctie gehad, waarbij Gronings Vuur als een frisse 
wind werd gezien die (nieuwe) mensen en partijen heeft 
samenbracht, geënthousiasmeerd en laten leren door te doen.   

35  Geïnteresseerden en mensen die betrokken zijn geweest bij het Gronings Vuur cultuurproject.
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Tijdens VUURMAKERS IN GESPREK was de algemene tendens 
dat het culturele veld aanjagers zoals Gronings Vuur nodig heeft. 
Aanwezigen gaven aan: 

“je hebt trekkers nodig die middenin de 
samenleving/gemeente staan”, “de juiste 
mensen met energie en competenties 
dichtbij in de regio”, “iemand met 
voelsprieten in de gemeente, die verbinding 
houdt met [het] cultuur platform, en vooral in 
het veld verbindingen legt, met veel kennis 
van het gebied”, “elke regio een eigen cultuur-
kwartiermaker die [het] netwerk onderhoudt, 
verbindingen legt, makers een duwtje in de 
juiste richting geeft”. 

Hierbij is de verwachting dat zo’n aanjager het culturele veld in 
beweging en ontwikkeling houdt.

Er waren tijdens VUURMAKERS IN GESPREK verschillende 
opvattingen over wie (of welke organisatie) een aanjager zou 
kunnen of moeten zijn, en wat die persoon precies zou moeten 
doen. Moet dit een persoon zijn die gelieerd is aan de gemeente 
of het cultuur platform, of juist niet? Moet het een aanjager uit 
de eigen gemeente of regio zijn of juist iemand van buitenaf? 
En moet zo iemand alleen ‘aanjagen’ en verbinden of ook zelf 
uitvoerend bezig zijn? Moet de aanjager vraag gestuurd of juist 
aanbodgericht werken?

Om het vuur gaande te houden moet 
je  stilstaan bij wat er is gebeurd en bij 
 gewenste en mogelijke vervolgstappen voor 
de toekomst 
Bij kortlopende of eenmalige projecten is een vaak gestelde en 
terechte vraag hoe structureel de invloed van een project is. 
Zoals genoemd werd tijdens het evaluatieonderzoek duidelijk 
dat deze vraag ook ten aanzien van Gronings Vuur speelde, 
met als onderliggende vraag hoe het vuur van de afgelopen 
anderhalf jaar te borgen. 

Vanuit Gronings Vuur werd via de lokale evaluatiegesprekken 
na afloop van elke eindpresentatie en de overkoepelde 
afsluitende bijeenkomst bewust op een bepaalde vorm van 
borging ingezet, door in gesprek te gaan over de toekomst. 
Tijdens VUURMAKERS IN GESPREK zijn de aanwezigen met 
elkaar in dialoog gegaan over hun ambities op het gebied van 
kunst en cultuur in de provincie, en hoe dit vorm te geven. 
Aanwezigen konden zelf de agenda van de dag bepalen door 
ter plekke gespreksonderwerpen aan te dragen. In de sessies 
kwam een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod. Dit 
varieerde van onderwerpen specifiek gericht op het vervolg 
van Gronings Vuur, als bredere onderwerpen zoals: hoe kun je 
jongeren betrekken en interesseren voor bestaande cultuur? 
Wat hebben cultuurmakers nodig om zichtbaar(der) te worden 
voor hun omgeving? Deze aanpak, waarbij mensen aangespoord 
werden om gezamenlijk na te denken over ambities en mogelijke 
vervolgstappen, viel bij aanwezigen in goede aarde. Gronings 
Vuur heeft op deze manier ervaringen, inzichten en gespreksstof 
opgeleverd om (samen) verder mee aan de slag te gaan.   
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6.2 Een vooruitblik
De toekomst zal uitwijzen wat blijft branden na anderhalf jaar 
Gronings Vuur. Energie, ideeën, ambities en wensen zijn er in 
ieder geval genoeg. Zo kwamen tijdens het evaluatieonderzoek 
vanuit de Lokale Teams wensen voor de culturele infrastructuur 
naar voren. Deze wensen verschillen logischerwijs per gemeente, 
maar vier ervan werden vaker genoemd: 1) meer samenwerking, 
kruisbestuiving en verbinding tussen culturele spelers, ook 
vanuit het culturele veld met andere sociale domeinen; 2) meer 
zichtbaarheid van wat er lokaal op het gebied van kunst en 
cultuur gebeurt, inclusief zichtbaarheid van de cultuur platforms 
(i.o.); 3) meer aanbod op het gebied van kunst en cultuur voor 
een jongere doelgroep en 4) een vervolgproject in de stijl van 
Gronings Vuur, ‘om het vuurtje brandend te houden’. Op deze 
elementen zou in de toekomst ingezet kunnen worden. 

Zichtbaar is dat 
het vuur van Gronings 
Vuur zich verspreidt 

en meer vuurtjes doet 
ontvlammen.
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Met het oog op een mogelijk vervolg van Gronings Vuur zelf 
kwamen er tijdens VUURMAKERS IN GESPREK meerdere 
aanbevelingen voorbij. Zo klonk de roep voor een langer traject, 
om meer tijd te hebben om verschillende doelgroepen en 
plaatselijke organisaties te benaderen en zodoende bij aanvang 
een brainstorm te kunnen houden waarbij meer mensen en 
organisaties kunnen aanhaken en meedenken. De bottom-up 
manier van werken van Gronings Vuur is positief ervaren en mag 
nog sterker worden ingezet. Zo werd de aanbeveling gedaan 
voor meer eigen inbreng van de deelnemende partijen en 
mensen, waarbij zij nog meer zelf aan het roer van het project 
komen te staan. Lokale inbedding wordt als erg belangrijk 
gezien, gelijktijdig werd de suggestie gedaan om bij grotere 
thema’s en ontwikkelingen aan te sluiten om een goed kader 
te hebben. Verder werd genoemd dat de verwachtingen over 
een eindpresentatie duidelijk moeten zijn, maar ook dat er 
ruimte voor experimenteren, voor ‘spelen, spontaniteit en het 
onverwachte’ moet blijven. Aanhaken van de media werd ook 
als aanbeveling gedaan, door met een helder verhaal te komen 
en de nieuwswaarde te vergroten. Tot slot werd onderstreept 
dat continuïteit van belang is en er ‘structureel meer aandacht/
steun/geld nodig [is] voor het (faciliteren van) de bottom-up 
cultuurbeweging’.

VUURMAKERS IN GESPREK markeerde het einde van de reis van 
Gronings Vuur, maar het vuur lijkt niet te doven. Projectleider 
Gea Smidt beoogt, op persoonlijke titel, een ‘Gronings Vuur 2.0’ 
te starten om nogmaals de gemeenten van de provincie rond 
te gaan. De insteek is een langere projectperiode, met meer tijd 
per gemeente. Daarnaast is er vanuit de provincie Groningen 
de wens uitgesproken om de ‘backbone’ van kunst en cultuur 
sterker en beter te maken. In het Uitvoeringsprogramma Cultuur 
2021-2024 laat de provincie weten opnieuw een gastconservator 
in te willen zetten, om de nodige organisatiekracht naar de regio 
te brengen. De eindbijeenkomst van Gronings Vuur leert dat er 
behoefte is aan een stevig fundament, zodat initiatieven niet op 
zichzelf staan en de eenmaligheid overstijgen. 

De eindbijeenkomst 
van Gronings Vuur leert 
dat er behoefte is aan 
een stevig fundament, 

zodat initiatieven 
niet op zichzelf staan 
en de eenmaligheid 

overstijgen.
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