
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekcijfers 2017 
Jaarlijks vragen wij bij de erfgoedinstellingen (musea, 

molens) de bezoekcijfers van het voorgaande jaar op. 

Ook begin 2018 kunt u van ons weer een verzoek 

verwachten, de bezoekcijfers in te leveren. Wij hopen 

dat u aan deze jaarlijkse peiling meewerkt. De ervaring 

leert dat de pers doorgaans zeer geïnteresseerd is in 

deze cijfers. 
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 ik om tekst in te voeren. 

COLUMN  Roeli Broekhuis 
De tijd (ver)vliegt 

Deze spreuk, die te vinden is op tal van uurwerken en zonnewijzers, is  

ontleend aan Vergilius. Kennelijk spreekt hier een diepe wijsheid door want  

in veel talen wordt nog steeds gesproken over het fenomeen dat de ‘tijd  

vliegt’. Dat gevoel overkomt mij steeds in de weken voor de zomervakantie  

en voor de kerstvakantie. Alle druk wordt opgevoerd om voor de vakanties  

zoveel mogelijk gedaan te krijgen, alsof de wereld ophoudt te bestaan.  

Door alle druk van het moment vliegt de tijd en glipt die door onze vingers  

heen. Een passender thema voor deze laatste column van het jaar kon ik 

niet bedenken. Maar toen ik opzocht waar de uitdrukking vandaag kwam, stuitte ik op het 

originele tekstfragment van Vergilius (fugit inreparabile tempus) met een bijbehorende 

toelichting over de tijd die verloren gaat en nooit meer zal vernieuwen. Dan gaat het niet over de 

tijd die vliegt, maar de tijd die vervliegt. Het gaat dus niet om tijd die zomaar voorbij gaat, maar 

om tijd die verloren gaat en die je daarom goed moet besteden. Wat mij betreft is dat niet door 

snel prestaties te leveren, maar vooral door met aandacht de dingen te doen die waardevol zijn. 

Met dank aan Vergilius wens ik iedereen die dit leest een heel goede tijd toe.  
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Als u de informatie over 2017 al heeft, is inleveren van deze gegevens nu al 

mogelijk: info@erfgoedpartners.nl. Wij verwachten het totaaloverzicht zo rond 1 

februari gereed te hebben. Een toelichting op de cijfers wordt zeer op prijs gesteld 

evenals fotomateriaal. Molenorganisaties worden van harte uitgenodigd hun 

bezoekcijfers aan ons door te geven. 

 
Symposium Digitaal Museum 
Vooraankondiging 

Op 12 maart 2018 wordt tijdens een 

symposium het Digitaal Museum, de digitale 

website met Groningse topstukken, officieel 

gepresenteerd.  De afgelopen jaren hebben 

fotografen, tekstschrijvers, vormgevers, 

technici en uiteraard de 

musea/collectiebeherende instellingen in 

Groningen meegewerkt aan de 

totstandkoming van deze website. Deze 

website is mogelijk dankzij de financiële en morele ondersteuning van de Provincie 

Groningen. Programma en andere informatie over het symposium kunt u over 

enige tijd verwachten, maar noteert u bij 12 maart alvast symposium Digitaal 

Museum in uw agenda.  

 

Platform Orgel en publiek 

De volgende vergadering van het platform Orgel en publiekstaat gepland voor 29 

januari 2018 van 20:00 – 21:30 uur bij Erfgoedpartners. Op het programma staan 

onder andere orgels en educatie en de orgelagenda. 

 

 

Informatiebijeenkomst musea Honderd jaar  

De Ploeg 

In 2018 is het honderd jaar geleden dat 

kunstenaarscollectief De Ploeg werd opgericht. 

Erfgoedmeester Tjerk Poppinga ontwikkelt naar aanleiding 

hiervan een speciaal erfgoededucatietraject rond 100 jaar 

De Ploeg onder de titel  

Dit is Mien Laand. Op 10 januari 2018 zal hij dit 

traject toelichten aan de musea. Het 

erfgoededucatieproject is bestemd voor de bovenbouwleerlingen van het primair 

onderwijs. Na ondertekening door een groot aantal basisscholen verspreid over 

      
     Johan Dijkstra Singel Groningen;  
                     Foto: CG/A. Tiktak 
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vrijwel de gehele provincie Groningen (circa 10.000 leerlingen), heeft hij voor dit 

project een ontwikkelsubsidie ontvangen van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 

Groningen. Het project bestaat uit een erfgoedles, en schilderles door een 

kunstenaar, een inspiratieles met bijvoorbeeld een bezoek aan de  

Ploegtentoonstelling in het Groninger Museum en een praktijkles, waarin de 

leerlingen zelf aan de slag gaan en in het landschap hun eigen versie van een 

ploegschilderij te maken. Het idee van Tjerk is om aan het einde van het Ploegjaar 

2018 in samenwerking met een aantal musea (een selectie van) de oogst van de 

praktijkles te exposeren. Het liefst in musea in de omgeving van de deelnemende 

scholen, zodat de kinderen de expositie met hun (groot)ouders dichtbij huis 

kunnen bezoeken.  

Heeft u belangstelling voor dit project of heeft uw museum zelf (een voornemen 

tot) een activiteit in het kader van het Ploegjaar en ziet u een mogelijke combinatie 

van activiteiten? Meldt u zich dan voor de bijeenkomst op 10 januari a.s. aan met 

een mail naar info@erfgoedpartners.nl (graag vermelden: uw naam en de naam 

van uw museum, uw telefoon en mailadres en aantal personen). Heeft u wel 

belangstelling voor dit onderwerp maar kunt u niet op 10 januari aanwezig zijn? 

Dan kunt u een bericht sturen naar  bovengenoemd mailadres, zodat wij u in 

contact kunnen brengen met Tjerk Poppinga. 

Datum: woensdag 10 januari 2018 

Tijd: 10:30 – 12:00 uur 

Plaats: kantoor Erfgoedpartners, Lopende Diep 8, Groningen 

  

Adlib gebruikersplatform 
Op maandag 15 januari wordt van 10:30 – 12:30 uur een Adlib gebruikersplatform 

gehouden. Het platform vindt plaats bij Erfgoedpartners aan het Lopende Diep 8 in 

Groningen. 

 
Over ons 
Vertrek Anna van der Molen 

Afgelopen week hebben wij afscheid genomen van Anna van der Molen. Zes jaar 

heeft zij zich verdienstelijk gemaakt als projectmedewerkster. Projecten waar zij 

zich mee bezighield waren ondermeer Wad een workshop, archeologie -platform, -

website. Anna was al coördinator bij Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 

(OVCG) maar kon uitbreiding van uren krijgen. Wij denken met veel plezier aan 

haar terug als collega, maar omdat zij in het Groningse erfgoedveld werkzaam 

blijft, verwachten wij haar nog regelmatig tegen te komen. 
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Bureausluiting  
De medewerkers van Erfgoedpartners houden de 

komende twee weken kerstvakantie. De laatste 

werkdag is op 22 december. Vanaf maandag 8 

januari 2018 staan wij u graag weer te woord. Wij 

wensen u goede (feest)dagen toe en een 

voorspoedig (cultureel) 2018. 

 

 

 

 
AGENDA  

 
 
 
►10 januari Informatiebijeenkomstmusea 10:30 – 12:00 uur         Erfgoedpartners 
►29 januari   Platform Orgel en publiek 20:00 – 21:30 uur         Erfgoedpartners 
►20 maart   Platform Directeuren  10:00 – 12:00 uur         Verhildersum 

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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