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COLUMN

Roeli Broekhuis

Mist
“Het is een kleine wereld”, zei mijn collega vanochtend bij binnenkomst.
De mist beperkte het zicht tot een aantal meters waardoor de dag in rust begon.
Het is haast tegengesteld aan al het lawaai in mijn hoofd, nu vandaag het Jaarplan
2018 af moet, dat uiterlijk morgen bij de provincie op de mat moet liggen. We
waren op tijd begonnen en hadden intern alles al doorgesproken, maar op het
laatst kost het toch meer tijd. Toch is dat niet de reden waarom mijn hoofd onrustig
is. Het is bij mij vooral de compactheid van een Jaarplan waarin alles beschreven
wordt wat je in 2018 wilt doen. Je leest het niet alleen binnen een uur, maar je
beleeft het ook binnen een uur en voor je het weet zit je hoofd in september 2018.
Waar blijft de tijd? Ik begrijp dat het maken en evalueren van plannen nodig is om
grip op het proces te houden, maar ik ben opgelucht als het weer allemaal op
papier staat, zodat ik weer terug kan naar een kleine wereld met een paar meter zicht.

Kennisbijeenkomst funerair erfgoed
20 oktober 2017 in Groningen
Bent u vrijwilliger of beheerder op een begraafplaats of
beleidsmaker funerair erfgoed? Dan kunt u 20 oktober
deelnemen aan een kennisbijeenkomst over funerair
erfgoed. Deze eerste kennisbijeenkomst in het kader van
het project ‘Noordergraf’, belicht thema’s als beheer,
behoud en restauratie, maar ook beleidskeuzes en
alternatieve verdienmodellen voor begraafplaatsen. De
bijeenkomst wordt gehouden in De Bovenkamer van
Groningen, Noorderbinnensingel 14 in Groningen.

Joodse begraafplaats Uithuizen
Foto: RHC Groninger Archieven

Ga naar http://erfgoedpartners.nl/sites/noordergraf/ om u aan te melden. Voor het
programma gebruik de link Kennisbijeenkomst Funerair Erfgoed 20 oktober
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Tweede archeologielezing
Dit najaar organiseert Erfgoedpartners samen met de deelnemers van het platform
Archeologie en Publiek een drietal archeologielezingen. De eerste was op 21
september in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis en werd verzorgd door
archeoloog en beheerder van het depot Ernst Taayke. De belangstelling was
overweldigend. Maar liefst 110 mensen luisterden naar lezing over de bewoning in
het Westerkwartier vanaf de late prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen.
De tweede lezing is op donderdag 19 oktober in het Dorpshuis in Zeerijp. Spreker is
dan wetenschapper dr. Karel Essink. Zijn lezing zal gaan over de Strandgaper
(schelpdier levend in Waddenzee en andere Europese kustwateren). Hoe kon deze al
vóór de ontdekking van Amerika door Columbus
weer terug zijn in Europa, nadat hij daar in de
laatste IJstijd was uitgestorven. Een en ander is
gebaseerd op C14-dateringen van in NoordGroningen gevonden schelpen. In dit verhaal
komt ook de vermoedelijke rol van Vikingen aan
bod; die waren tenslotte al vóór Columbus in
Amerika.
Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie
wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn. De bijeenkomst begint om 20:00 uur met een inloop vanaf 19:30 uur. Ook deze
avond is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via de website www.erfgoedpartners.nl
of door een mail te sturen naar info@erfgoedpartners.nl.

Cursusaanbod 2017-2018
Binnenkort kunt u op onze website het cursusaanbod 2017-2018 verwachten. Net als
voorgaande jaren is het aanbod onderverdeeld in de volgende rubrieken: algemene
organisatie, behoud en beheer, registratie en documentatie, en publiek, presentatie,
educatie. Daarnaast worden er platformbijeenkomsten
gehouden en in het voor- en najaar ‘Kijkje in de
keuken’. De cursussen zijn zowel voor beginners al
gevorderden, kunnen bij Erfgoedpartners worden
gegeven of op locatie (in company). De duur van de
cursussen variëren van een halve dag tot twee dagen.
Alvast een greep uit het aanbod:
Algemene organisatie:
- museaal denken en handelen
- werken met vrijwilligers
Behoud en beheer:
- werken in het depot, passief en actief conserveren,
registratie, depotbeheer, klimaatbeheersing,
materialen van objecten, gereedschappen, verpakken, transporten, schade aan
objecten door licht, vocht, ongedierte en mens, beveiliging.
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Registratie en documentatie:
- Adlib voor beginners of gevorderden met aandacht voor het collectiebeleid,
registratieplan, objectregistratie, MUSIP, programmatuur, AAT (Art & Architecture
Thesaurus).
Publiek en presentatie:
- media- en publieksbereik
- werken met nieuwe media
- klantgericht denken en handelen
- rondleidingen
- museumwinkels

Oktobermaand Kindermaand
Zondag 1 oktober start Oktobermaand Kindermaand.
Voor de provincie Groningen hebben zich 42 (!) in
stellingen aangemeld. Deze week bijvoorbeeld kwamen
er nog aanmeldingen binnen van VRIJDAG
(Kinderwerkplaats), Staatsbosbeheer Lauwersmeer
(Kabouterweken), GR-ID Grafisch Museum (met onder
andere de speurtocht Let eens op letters), Musea
Heiligerlee (De griezelige geschiedenis van de
oningewijde klokken), Zpannend Zernike (maak kennis
met wetenschap en techniek door middel van
experimenten, rondleidingen, workshops en lezingen).
Het volledige programma is te vinden op
kindermaand.nl en cultuurkalendergroningen.nl.

Culturele mobiliteit: inschrijving weer van start
Basisschoolleerlingen kunnen weer deelnemen aan Culturele mobiliteit. Culturele
Mobiliteit helpt scholen om te reizen naar het Groninger Museum en Groningse
erfgoedbestemmingen en daar deel te nemen aan een uitdagend programma. Het
project ondersteunt scholen bij de organisatie van het bezoek en het vervoer. Een
leerkracht kan kiezen uit een bezoek met de Kunstbus of met de Erfgoedbus en reist
eenvoudig en betaalbaar naar een instelling in de stad of provincie Groningen.
De onderwijsprogramma’s van Culturele Mobiliteit zijn geschikt voor groep 1 t/m 8
van het primair onderwijs. Scholen kunnen deelnemen
aan Culturele Mobiliteit als zij op minimaal 5 km
afstand van de culturele instelling zijn gevestigd. Er
wordt gereisd met een historische bus van het
Nationaal Bus Museum.
Het programmaboekje is te vinden op:
http://erfgoedpartners.nl/subdossier/culturelemobiliteit-2/.
Aanmelden
http://www.kcdr.nl/groningen/culturelemobiliteit_gro
ningen/
Voor meer informatie: www.erfgoedpartners.nl.

Uit het erfgoedveld
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Dag van de Groninger Geschiedenis 2017
Ieder jaar wordt in het gebouw van RHC Groninger Archieven de Dag van de
Groninger geschiedenis gehouden. Dit jaar vindt de 31ste editie plaats op zaterdag
14 oktober. Er zijn lezingen, excursies en natuurlijk de markt waar kerken, historische
verenigingen, musea, borgen, boerderijen, molens en dergelijke zich presenteren.
Ook Erfgoedpartners zal op de markt vertegenwoordigd zijn.
www.dagvandegroningergeschiedenis.nl.

AGENDA
►19 oktober Lezing archeologie
►20 oktober Bijeenkomst fun. erfgoed
Gron.
Hele maand oktober:
► Oktobermaand Kindermaand
► Maand van de Geschiedenis
►29 januari Platform Orgel en publiek
►20 maart
Platform Directeuren

20:00 – 22:00 uur Dorpshuis Zeerijp
13:00 – 17:00 uur Bovenkamer

20:00 – 21:30 uur Erfgoedpartners
10:00 – 12:00 uur Verhildersum

