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Column
Onbegrensde mogelijkheden
Vrijdag 12 januari was ik in Utrecht
voor een overleg met collega’s uit
andere provincies over de vraag hoe
wij als organisaties onze
werkzaamheden moeten
aanpassen aan een wereld die
razendsnel verandert. Onze
inspiratiebron was het boek ‘Nooit af’
van Martijn Aslander en Erwin
Witteveen, waarin een beeld
wordt geschetst van een
samenleving die door nieuwe
technieken verandert. Digitalisering
en de bereikbaarheid van kennis en

Deze ontwikkelingen zijn voor de
erfgoedsector van groot belang
omdat onze organisaties een
andere rol krijgen. Waar je
vroeger naar een museum ging
om kennis op te doen, zal je dat
tegenwoordig vooral via
internet binnenhalen. Het
ontmoeten van mensen en het
samen beleven van ervaringen
door middel van exposities,
lezingen, streekmarkten en
concerten zal steeds
belangrijker worden. Aan het
begin van 2018 staan we voor de
grote uitdaging om mensen
én digitaal goed te bedienen in
een wereldwijd web én persoonlijk

informatie leiden er bijvoorbeeld
toe dat mensen zelf meer de regie
kunnen nemen. Er zijn colleges en
opleidingen via internet te volgen,
informatie is altijd binnen handbereik
en instituten als scholen,
universiteiten, musea, bibliotheken
en overheden moeten of een
nieuwe rol vinden of ze worden op
den duur overbodig. Samenwerken
en kennis delen zijn de nieuwe
uitgangspunten en beschermen van
eigen rechten en eigenbelang
zijn steeds minder gewenst.

te bereiken op een manier
waardoor mensen zich thuis
voelen.

Roeli Broekhuis

Symposium Collectie Groningen
12 maart 2018 / The Big Building / Achterweg 1, Groningen

Op maandag 12 maart aanstaande
van 10:00 – 16:00 uur wordt de
website www.collectiegroningen.nl
officieel gelanceerd. Dat doet
Erfgoedpartners door middel van een
symposium over beeldcultuur. Het
symposium heeft de titel ‘Ben ik in
beeld’ gekregen en zal gaan over de

economisch geograaf aan de
Universiteit Twente en bijzonder
hoogleraar Transitie in Stad en Regio
aan de Radboud Universiteit. ’s
Middags worden er workshops
gegeven, waaruit door de deelnemers
een keuze kan worden gemaakt.
De voorbereidingen voor het

betekenis van beeldcultuur voor
musea. Het programma bestaat uit
twee delen. ’s Ochtends zijn er twee
lezingen. De eerste lezing wordt
verzorgd door dr. Susan Aasman,
universitair docent mediastudies, de
tweede door prof. dr. Gert-Jan
Hospers (Enschede, 1974),

symposium zijn in volle gang. Later dit
jaar zullen wij u uitgebreider
informeren over het programma maar
noteert u dit symposium alvast in uw
agenda. Er zal een geringe bijdrage
voor de lunch worden gevraagd.

Na de Kerstvloed
Slotsymposium op zaterdag 20 januari 2018

2017 stond in het teken van de
herdenking 300 jaar Kerstvloed 1717.
Dit herdenkingsjaar ging op 10
december 2016 van start met een
startsymposium waarin de vraag
centraal stond of het een natuurramp
of een bestuurs-ramp betrof. Waren de
weeromstandigheden bijzonder of was
de toestand van de dijken slecht? Het
antwoord luidde toen, dat beiden een
rol speelden.
In het slotsymposium van 20 januari
rond de Kerstvloed van 1717 staan de
mensen centraal: wie kwamen er om,
zijn daar schuldigen voor aan te
wijzen? Hoe gaan de overlevenden
met zo’n ramp om en hoe komt het
leven weer op gang? Diverse sprekers
komen aan het woord: over de
actualiteit van het onderzoek van de
Kerstvloed, over waarom
Uithuizermeeden zo
uitzonderlijk zwaar werd getroffen en
wie als ‘daders’ kunnen worden

gezien, over de gevolgen van de
Kerstvloed in de dorpen in De Marne,
over het verloop van de Kerstvloed in
Oost-Friesland en over de verwerking
van de Kerstvloed in gedichten.
Van de 140 stoelen zijn er nog circa 25
beschikbaar.
Het symposium wordt georganiseerd
door de Groninger Archieven en Stad
& Lande in samenwerking met de
Stichting Verdronken Geschiedenis en
Erfgoedpartners.
Datum: zaterdag 20 januari 2018 van
13:00 – 17:00 uur
Plaats: de Groninger Archieven,
Cascadeplein 4, Groningen
Kosten: € 7,50 per persoon, inclusief
koffie en thee; deelname uitsluitend na
aanmelding. Voor meer informatie:
www.groningerarchieven.nl

Ken je eigen Groninger molen
Op 30 januari wordt bij het Groninger
Molenhuis de startbijeenkomst
gehouden van het pilotproject Ken je
eigen Groninger molen. In deze pilot
wordt onderzocht hoe
moleneigenaren, molenaars en andere
vrijwilligers met deskundigen
kunnen samenwerken bij het
verzamelen van gegevens over de
molen. Deze gegevens vormen de
basis voor het uitvoeren van een
bouwhistorisch onderzoek door een
deskundige. Dit leidt tot een

definitieve waardebepaling van de
betreffende molen, waarmee het
belang van toekomstige restauraties
beter onderbouwd kan worden. Aan de
pilot doen zes molens mee, die
worden ondersteund door drie
bouwhistorici. Het project loopt vanaf
30 januari tot de zomer van 2018. Aan
het project wordt bijgedragen door De
Hollandsche Molen, het Prins
Bernhard Cultuurfonds Groningen en
het H.S. Kammingafonds.

Cursus erfgoedjuf/-meester 2018
Op 31 januari begint de derde cursus
erfgoedjuf/-meester. Met de cursus
worden erfgoedjuffen en
erfgoedmeesters opgeleid, die in staat
zijn een brug te slaan tussen
cultuuronderwijs en cultureel erfgoed.
Ze geven scholen en
erfgoedinstellingen inspirerende input,
brengen verbindingen tot stand en
zorgen ervoor dat erfgoedprojecten
een goede basis in de uitvoering
krijgen. De afgelopen jaren zijn door
Erfgoedpartners

twintig erfgoeddocenten opgeleid.
De cursus bestaat uit tien lessen. Er is
plaats voor 10 cursisten. Een Paboopleiding met onderwijs-bevoegdheid
of een Educatieve Master strekt tot
aanbeveling maar is niet per se
noodzakelijk. Informeer naar de
mogelijkheden. De kosten voor
deelname zijn € 150. De cursus wordt
deels bij Erfgoedpartners in
Groningen, deels bij K&C in Assen en
deels op locatie gegeven. Voor meer
informatie: www.erfgoedpartners.nl

Noordelijke Lustwarande 2.0
In januari vindt een eerste bijeenkomst
plaats in het netwerk-project
Noordelijke Lustwarande 2.0, dat een
vervolg is op een eerder project uit
2015. Doel is om een duurzame
samenwerking op te zetten tussen
eigenaren van historische tuinen,
parken en landgoederen in Friesland,
Groningen, Drenthe en Oost-Friesland
(D).Gezamenlijk vormt dit groene
erfgoed in combinatie met
buitenplaatsen, staten en borgen, een
lint van ‘groene parels’ in NoordNederland en Noordwest-Duitsland. In
drie netwerkbijeenkomsten
wordt onderzocht wat het

gezamenlijke verhaal is dat dit erfgoed
verbindt. Ook worden concrete
afspraken gemaakt over
publieksbereik, de inzet van
gezamenlijke publiciteitsmiddelen en
kennisdeling. Erfgoedpartners treedt
op als penvoerder.Het project wordt in
het kader van INTERREG V-A
Programma Deutschland-Nederland
mede gefinancierd met middelen uit
het Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling en door de provincies
Drenthe, Friesland, Groningen en de
deelstaat Niedersachsen. Voor meer
informatie: www.lustwarande.eu.

Platform Borgen
Het eerste overleg van het platform
borgen is op dinsdag 20 februari van
10:00-12:00 uur bij Erfgoedpartners.

De agenda ontvangen de deelnemers
zo’n twee weken van te voren.
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10:00 - 12.00 uur

The Big Building

Verhildersum

Erfgoedloper is een uitgave van ERFGOEDPARTNERS Stichting Erfgoedpartners Lopende
Diep 8 Groningen, Gr 9712 NW Netherlands (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 of door op deze link te klikken:
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.
Copyright (C) 2018 Stichting Erfgoedpartners All rights reserved.
Stuur deze mail door naar een vriend
Update profiel

