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K. ter Laanprijs 2019 voor
Martin Hillenga

Martin Hillenga.
foto archief Siese Veenstra

Groningen De K. ter Laanprijs 2019 gaat naar stad-Groninger
cultuurhistoricus Martin Hillenga voor zijn boek Wadapatja. Daarin
verzamelde hij in de geest van K. ter Laan Groningse
(eigen)aardigheden.

De K. ter Laanprijs (1000 euro en een bronzen beeldje van kunstenaar Natasja
Bennink uit Ezinge), wordt sinds 1985 door stichting t Grunneger Bouk uitgereikt
aan mensen en instellingen die zich over een langere periode verdienstelijk
hebben gemaakt (en dat nog steeds doen), voor de Groninger taal en cultuur.

Martin Hillenga (Zuidlaarderveen, 1972) is een geboren Drent en een getogen
Groninger. Hij woont in Groningen, maar groeide op aan weerszijden van de
Kielsterachterweg. Studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen,
met als specialiteit Europese etnologie (volkskunde). Hij ontwikkelde zich tot een
bevlogen cultuurhistoricus met liefde voor het vak.
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De jury oordeelt dat Hillenga ‘wetenschap vermomt als faits divers en zo een breed
publiek bedient’. Zelf typeert hij zijn werkwijze als ‘naar hetzelfde kijken als
anderen, maar iets anders zien’. In Dagblad van het Noorden schrijft hij
tweewekelijks een veelgelezen column onder de titel Levend Erfgoed .

Hillenga is medesamensteller van De atlas van Beckeringh (met Reinder Reinders
en Auke van der Woud), Groningen 40-45, 400 jaar Semslinie, een reeks boeken
onder auspiciën van de stichting 400 jaar Veenkoloniën, Tot Hulp en Troost (Het
Heilige Geest Gasthuis in Groningen), De kerk als tijdmachine (met beeldend
kunstenaar Stefan de Keijser).

Op dat oeuvre plaatste Martin Hillenga vorig jaar zijn indrukwekkende solo
Wadapatja. Daarin beschrijft hij wat Groningen tot Groningen maakt, alle
(eigen-)aardigheden van de Groningers, voorzien van illustraties.

Met zijn magnum opus trok hij de onverdeelde aandacht van de jury van de K. ter
Laanprijs: schrijver en dichter Fieke Gosselaar, Eddy de Jonge (Groninger
Archieven), Jan Groenbroek (stichting t Grunneger Bouk) en Louis van Kelckhoven
(streektaalredacteur Dagblad van het Noorden).

,,De 101 gebundelde artikelen over ‘typisch Gronings’ in Wadapatja, van
knipselbonen tot krentjebrij, van Groninger dracht tot academische toga, van
blaarkop tot babyhokje, roepen een mild gevoel van verbazing of juist een warm
bad van herkenning op – afhankelijk van waar de lezer vandaan (of weg) komt’’,
schrijft de jury in haar rapport. ,,Er staat een hele bult in Wadapatja, de teksten zijn
kort en het boek is bijna vergeefs; wat meer kan een Groninger van een boek
verlangen?’’

De K. ter Laanprijs wordt vrijdag 3 april 2020 door Koos Wiersma, namens
stichting Grunneger Bouk, uitgereikt in restaurant De Boerderij bij De
Fraeylemaborg in Slochteren.

 


