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In 1918 stak een aantal jonge kunstenaars de koppen bij 
elkaar om het Groninger kunstenaarschap wat meer be-
kendheid en nieuw élan te geven. Een ware explosie van 
kleuren was het gevolg.
Door Emmy Wagenaar Hummelinck. 

Jannes de Vries, Het drogen van bietenzaad, ca. 1960, olieverf op doek, 
80x60 cm, collectie Groninger Museum. – Foto: Marten de Leeuw

Honderd jaar De Ploeg in de Ommelanden

Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere 
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een correspondent die in de regio woont. Benieuwd naar 
verhalen uit andere streken? Kijk dan eens op deverhalen-
vangroningen.nl/regio; daar vind je alle artikelen die we 
in de verschillende huis-aan-huisbladen publiceren.

De oprichters
Johan Dijkstra, Jan Altink, Jan Wiegers, George 
Martens en Alida Pott waren jonge Groninger 
schilders die vonden dat het kunstklimaat hier in het 
noorden wat opgeschud moest worden. Zij zochten 
meer mogelijkheden om te exposeren en Groningen 
en de Ommelanden meer te betrekken bij de mo-
derne kunst. Zij richtten een vereniging op om de 
onderlinge contacten uit te breiden en gezamenlijk 
de schouders eronder te zetten. De naam ontsproot 
uit het brein van Jan Altink, hij vond dat er in Gro-
ningen op kunstgebied heel wat te ontginnen was: 
‘De Ploeg’ moest erdoor.

Ommekeer
De echte ommekeer in het schilderwerk van de 
Ploegleden ontstond nadat  Jan Wiegers in 1920 
tijdens zijn verblijf in het Zwitserse Davos de Duitse 
expressionist Ernst Ludwig Kirchner ontmoette. En-
thousiast over de scherpe kleurcontrasten bracht hij 
deze techniek mee naar Groningen en stak daar-
mee een aantal Ploegleden aan. Zij schilderden 
graag in de open lucht en trokken het Groninger 
Land in om het landschap en de wierdendorpen met 
hun ‘Gronings expressionisme‘ op het doek vast te 
leggen. Kenmerkend zijn daarbij de hoge horizon 
en de kronkelende weg er naartoe; hierdoor krijgt 
het landschap eerder een knus dan een weids karak-
ter. Zij kwamen vaak samen om te schilderen en te 
discussiëren in boerderij Blauwbörgje die even bui-
ten de stad langs het Reitdiep stond (nu het Zernik-
ecomplex; één van de straatnamen verwijst er nog 
naar). Deze plek is dan ook veelvuldig vastgelegd. 
Deze stroming heeft echter maar betrekkelijk kort 
geduurd. Na 1930 nam het vuur af, matigden zij 

hun penseelvoering en werd de stijl diverser.

Het vervolg
Kunstenaarsvereniging De Ploeg heeft standge-
houden en exposeert nog steeds. Alleen in de oor-
logsjaren is de vereniging tijdelijk opgeheven: de 
kunstenaars weigerden zich te onderwerpen aan het 
verplichte lidmaatschap van de Kulturkamm er.

Jannes de Vries
Een Ploeglid dat minder vaak genoemd wordt, is 
Jannes de Vries. De in Meppel geboren De Vries 
ging in 1920 naar de Normaalschool voor Teken-
leraren in Amsterdam en ontwikkelde zich verder 
tijdens zijn reizen naar Parijs, Rome, Florence en 
Noord-Afrika. Hij vestigde zich in 1924 in Gronin-
gen, sloot zich aan bij De Ploeg en is zelfs een tijdje 
voorzitter geweest, maar in die periode hield hij het 
bij zijn eigen stijl. Daarnaast was hij tekenleraar, 
illustrator en reclametekenaar om in zijn onderhoud 
te voorzien. Hij raakte echter overspannen en zag 
zich genoodzaakt zijn penseel neer te leggen en 
zijn lidmaatschap op te zeggen. Na een rustperiode 
brak bij hem het expressionistische vuur los en werd 
zijn kleurgebruik steeds feller. Na de oorlog sloot hij 
zich weer bij De Ploeg aan en ook daarna uitte hij 
zich steeds expressionistischer. Tegen het eind van 
zijn leven waren zijn landschappen bijna meer type-
rend voor de Ploegwerken dan die van de anderen 
tijdens de hoogtijdagen in de jaren twintig. Een 
voordeel van deze late bloei was dat de tijd er rijp 
voor was en hij er meer waardering voor kreeg. In 
1970 werd hem de Culturele Prijs van de provincie 
Groningen toegekend. Ook werd hij benoemd tot 
erelid van kunstkring De Ploeg. 

Te zien in deze regio:
‘Kleurendrift, Het land van De Ploeg’ met een 
groot aantal landschapswerken, waarvan vele 
nog niet eerder tentoongesteld, is tot 28 oktober 
2018 te zien in het Koetshuis van Landgoed Ver-
hildersum te Leens. www.verhildersum.nl 
‘Kunst-op-Sporen’, een tentoonstelling van werken 
van zowel oude als hedendaagse Ploegleden is, 
met een wandelroute langs de geportretteerde 
locaties, van 19 mei t/m 21 oktober 2018 te zien 
in Museum Wierdenland te Ezinge. 
www.wierdenland.nl 
‘De Ploeg Hotspots’. Vanaf 25 mei 2018 in het 
Groninger Museum worden trapsgewijs replica’s 
van kunstwerken van Ploegleden langs speciale 
wandel- en/of fi etsroutes onthuld. Het betreft een 
route langs 25 meesterwerken op locatie. 
www.deploeg100jaar.nl

Verhildersum
Toont het Groninger Museum dit jubileumjaar spe-
cifi ek werken uit de bloeiperiode van De Ploeg, 
Verhildersum exposeert landschappen over de ge-
hele periode waarin ook de zogenaamde ‘Purperen 
revolutie’ duidelijk tot uiting komt. In één van de 
werken van Jannes de Vries lijken het koolzaadveld 
en het jonge loof van een rij bomen licht te geven, 
De Ploeg ten top!


