
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeestersactie:  
start Oktobermaand Kindermaand  
De burgemeesters in Groningen zijn er weer klaar voor. 
Op woensdag 13 september melden zij zich bij een 
school in hun gemeente voor de start van Oktobermaand 
Kindermaand 2017. Deze keer lezen zij een spannend 
verhaal voor, waarin de piraat Christiaan Störtebeker 
(overigens een historisch figuur) een hoofdrol vervult. Als 
alles volgens wens verloopt zal daarna ook het 
memoryspel gespeeld kunnen worden, dat 
Erfgoedpartners heeft laten maken.   
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COLUMN  Roeli Broekhuis 
 

Lange adem 

Terug van drie weken vakantie geven de media nog steeds hetzelfde beeld:  

er is nog geen nieuw kabinet en er wordt veel verkend. Een proces om met  

een aantal partijen een plan voor de toekomst te maken, vergt nu eenmaal  

een lange adem. Er zijn volgens mij een paar uitzonderingen op dit fenomeen.  

Zo zal je in tijden van nood sneller moeten doorpakken. Maar het is ook mogelijk  

dat je elkaar zo aardig vindt of een gedeelde ambitie hebt, dat de samenwerking  

versneld tot stand komt. Gelukkig is in Nederland de nood niet hoog en mogelijk  

zijn er te weinig gedeelde ambities waardoor de politici tijd nodig hebben.  

Een kabinetsformatie is daarmee zeer vergelijkbaar met andere processen in de  

samenleving, zoals gemeentelijke herindelingen of samenwerken binnen de  

cultuursector. De eigen identiteit is belangrijk en als er geen noodzaak is of een  

gedeelde ambitie of een warm gevoel voor elkaar ontbreken, kan het proces van  

naar elkaar toegroeien lang duren. Omdat samenwerking voor culturele organisaties  

van levensbelang is, wens ik dat het komend seizoen er één zal zijn van het in  

harmonie delen van ambities.   
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Burgemeester Pieter Smit van Oldambt in 2016 
Foto: Robin Huisman 

http://www.erfgoedpartners.nl/


Dit spel is opgedeeld in twee delen en geschikt gemaakt voor kinderen van 4-8 jaar en 
voor kinderen van 9-12 jaar. Op de kaartjes staan voorwerpen, die in erfgoed-
instellingen in Groningen te zien zijn. Tot slot van hun bezoek delen de burgemeesters 
de stempelkaart uit. Het memoryspel is ook de ‘beloning’ die kinderen kunnen 
verdienen door vier stempels te verzamelen op deze kaart. 
Na 13 september kan het programma worden geraadpleegd op de website: 
www.kindermaand.nl.  

 
Bewoningsgeschiedenis Westerkwartier 
Eerste archeologielezing wordt verzorgd door Ernst Taayke 
In de vorige Erfgoedloper kondigden wij de lezingenserie rond archeologie, die 
Erfgoedpartners dit najaar aanbiedt, al aan. Nu kunnen wij melden dat de eerste lezing 
staat gepland voor donderdag 21 september in het Noordelijk Archeologisch Depot 
(NAD) in Nuis. Archeoloog Taayke, die beheerder is van het NAD, zal de toehoorders 
meenemen in de bewoningsgeschiedenis van het Westerkwartier vanaf de late 
prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen. Hierbij houdt Taayke de grenzen aan van 
de nieuwe gemeente, dus inclusief Middag-Humsterland. Hij zal ingaan op de invloed 
van de zeespiegelstijging in de prehistorie, de laatste bewoners in een vernattend 
zandgebied, de eerste bewoners van de kwelder en de eerste ontginners van de 
veengebieden. 

De lezing is openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie is van harte 
uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.  
De bewoning van het Westerkwartier vanaf de late prehistorie tot in de vroege 
Middeleeuwen 
Locatie  : Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis (Nieuweweg 76) 
Tijd  : Donderdag 21 september 2017 van 20:00 – 21:00.  
    Inloop vanaf 19:30 uur 
Toegang : Gratis (inclusief koffie/thee) 
Aanmelden : www.erfgoedpartners.nl / info@erfgoedpartners.nl 

 

Foto-expositie Boerderij in Beeld  
Vanaf vrijdag 8 september tot en met zondag 29 oktober is in de museumboerderij van 
landgoed Verhildersum de foto-expositie Boerderij in Beeld te zien.  In deze expositie 
tonen fotografen Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte in zes beeldverhalen het 
veranderende gebruik van de Groninger boerderijen en de relatie tussen mens en 
omgeving. 
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Deze foto-expositie maakt deel uit van het 
project Boerderij in Beeld, waarmee 
Erfgoedpartners en de Boerderijenstichting 
Groningen de Groninger boerderijen als iconen 
van het platteland onder de aandacht brengen. 
Daarbij is de blik gericht op heden, verleden en 
toekomst. 
 
www.boerderij-in-beeld.nl www.verhildersum.nl 

 

Colloquium Adellijke grafcultuur in het Duits-Nederlandse kustgebied 
donderdag 14 en vrijdag 15 september 
Op 14 en 15 september wordt in Schloss Jever (Duitsland) een tweedaags symposium 
gehouden over de adellijke grafcultuur in het Duits-Nederlandse kustgebied. Het 
colloquium heeft tot doel de kunsthistorische en historische kaders te schetsen van de 

adellijke grafcultuur in de Duits-Nederlandse 
kuststreek, waarbij het grafmonument van Edo 
Wiemken in Jever (tot stand gekomen rond 1560) 
centraal staat. In 2017 gaat namelijk een omvangrijke 
restauratie van start van dit grafmonument. Een groep 
erkende wetenschappers uit Nederland en Duitsland zal 
de actuele kennisstand ten aanzien van dit monument 
en de adellijke grafcultuur in de Eems-Dollard- Regio 
vaststellen. De uitkomsten zullen worden gebruikt voor 
de restauratiewerkzaamheden en moeten aanzetten 
tot verder onderzoek naar adellijke grafcultuur in het 
Vlaams-Nederlandse en het Duits-Deense kustgebied. 
Voor het programma zie 
http://www.rug.nl/research/icog/research/research-
centres/research-centre-for-historical-studies/events-
chs/2017-09-14_15-adellijke-grafcultuur. 

Datum : 14 en 15 september 2017 
Locatie : Schloss Jever 
Verplichte aanmelding vóór 8 september: info@schlossmuseum.de /  
+49 (0)4461 - 969 35 - 0 
 

Subsidiemogelijkheden Incidenteel Cultuurbudget 
Graag willen we u wijzen op de subsidiemogelijkheid die de provincie Groningen biedt 
om een aanvraag in te dienen voor dit Cultuurbudget. Daarbij gaat het om projecten op 
het terrein van erfgoed en amateurkunst. De provincie Groningen wil regionale 
projecten stimuleren gericht op een of meerdere van de volgende specifieke doelen: 
• participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten 
• de presentatie van het Groninger erfgoed 
• publieksbereik 
• innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of doorontwikkeling ervan) 
• (inter-)nationale en regionale samenwerking 
• Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording. 

 
  Foto: Harry Cock 
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U kunt vanaf nu een aanvraag indienen. Voor de eerste ronde is de sluitingsdatum  
15 september 2017. Voor de tweede ronde is de sluitingsdatum van 1 november 2017. 
Deze laatste datum is een onzekerheid. Vanwege het subsidieplafond kan het zijn dat u 
voor de datum van 1 november geen aanvraag meer kunt indienen. Wees er dus snel 
bij! Meer informatie hierover staat op de website van de provincie  
(https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/incidenteel-
cultuurbudget-icb/). 

Meer informatie over de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen en de 
voorwaarden waarop de aanvraag wordt beoordeeld, vindt u in de beleidsregel 
‘Incidenteel Cultuurbudget’, die op de website te vinden is. 

Let op: uw project moet voldoen aan de criteria! Kijk voor een volledig overzicht van de 
criteria en voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget eerst op de website. Hebt u 
daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Vedder van de 
afdeling, Economie, Cultuur en Projectfinanciering, (050) 316 45 24.  
 

 
Boek ‘Kerstvloed 1717, een pelgrimstocht’ en de hieraan verbonden 
wandelgids  

Op 25 december 2017 is het driehonderd jaar 
geleden dat de Kerstvloed Noord-Nederland en 
Noord-Duitsland teisterde. Het was de grootste 
natuurramp van Nederland in de afgelopen 
vierhonderd jaar.  Merkwaardig genoeg is het 
een bijna vergeten watersnood. Deze 
geschiedenis is voor de eerste keer beschreven 
in het boek ‘Kerstvloed 1717, een 
pelgrimstocht’ (www.profiel.nl). Aan het boek 
is een wandelgids verbonden, van de Eems tot 

het Lauwersmeer, die overeenkomt met het populaire Groninger wandelevenement 
Tocht om de Noord.  De wandelgids volgt de sporen van de Kerstvloed, loopt door 
historische en sfeervolle dorpen, volgt oude en nieuwe paden, wijst op specifieke 
karaktertrekken in  het Groninger landschap, leert iets over het nut van de dijken en 
het waterbeheer, laat de natuur opsnuiven en de rust ervaren, laat kennis maken met 
grote en kleinere Groninger cultuurschatten, zoals borgen, musea, kerken, orgels, 
molens, gebouwen en leuke plekjes. 

De toepassing van augmented reality (VEEEW) in boek en wandelgids 
zorgt voor een extra beleving voor lezer en wandelaar. Door met de 
VEEEW app pagina’s te scannen, herkenbaar aan het logo van 
VEEEW, krijgt de betekenis van het waterbeheer en het belang van 
dijkbewaking een extra dimensie. 
Boek en wandelgids zijn tot 1 oktober 2017 verkrijgbaar voor de 

combiprijs van € 17,50; daarna kost het boek € 22,50, de wandelgids € 4,50. 
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AGENDA 
►11 sept. Platform Orgel en publiek 17:00 – 19:00 uur    Erfgoedpartners  

►12 sept. Platform directeuren  10:00 – 12:00 uur    Fraeylemaborg 

►13 sept. Burgemeestersactie  10:00 – 12:00 uur    bs in provincie 

►21 sept. Lezing Archeologie  20:00 – 22:00 uur    NAD Nuis 

►28 sept. Platform Archeologie  10:00 – 12:00 uur    NAD Nuis 

 

Erfgoedloper is een uitgave van ERFGOEDPARTNERS  

Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen (050) 313 00 52. Reacties en kopij: 

pol@erfgoedpartners.nl. Wanneer u de Erfgoedloper niet langer wenst te ontvangen, 

kunt u dit aangeven door een bericht te sturen naar info@erfgoedpartners.nl. 
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