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Woord vooraf

REDACTIE ERFGOEDPARTNERS

We leven in een digitale wereld. Uitgevers van kranten en tijdschriften merken dat als geen
ander. Steeds vaker zien zij zich voor de vraag gesteld: “moeten we digitaal gaan of blijven
we een papieren versie uitgeven?” Vaak wordt dan voor een compromis gekozen: zowel
digitaal als op papier. Erfgoed inzicht is al vanaf de eerste uitgave in 2014 digitaal. Dat heeft
ontegenzeggelijk voordelen. Er kunnen filmpjes worden toegevoegd, die een artikel extra
kunnen illustreren. Of geluidsfragmenten van bijvoorbeeld een orgel.
Een goed voorbeeld van dat laatste is Sietze de Vries, die de werking van het kabinetorgel
van de Menkemaborg uitlegt. De verspreiding gaat bovendien veel gemakkelijker. Je bereikt
binnen korte tijd veel (meer) mensen! Maar anderen nestelen zich liever met een papieren
tijdschrift in een luie stoel dan achter een beeldscherm te kruipen. Zegt u het maar.
Vrijwel alle erfgoedinstellingen in onze provincie begeven zich inmiddels op de digitale
snelweg. Elke zichzelf respecterende instelling heeft een eigen website, zit op Facebook en
misschien op Twitter. De kunst is om al deze digitale media bij te houden.
Musea in Groningen hebben er een
extra middel bijgekregen om zichzelf
te presenteren. De website www.
collectiegroningen.nl toont op
verrassende wijze per museum een
top tien: prachtige foto’s en goede
teksten, die uitnodigen om de collectie
in het echt te gaan zien.
De site bevat momenteel 322

In dit nummer vindt u artikelen van organisaties die op verzoek van de redactie uitleggen op
grond waarvan zij hun top tien hebben samengesteld. Daarbij worden soms verrassende
conclusies getrokken!
De redactie hoopt dat dit nummer een waardevolle voorbode is van het symposium op 12
maart over beeldcultuur, dat Erfgoedpartners organiseert.
Digitalisering: hoe je het ook wendt of keert, het is een onderdeel van onze samenleving
geworden, of je dat nu leuk vindt of niet. Erfgoedpartners hoopt dat de website Collectie
Groningen ertoe mag bijdragen dat beschouwers bezoekers worden. Onze prachtige
collecties zijn het meer dan waard.

objecten en dat aantal groeit nog
steeds. Musea en erfgoedinstellingen
uit de provincie presenteren op deze

Wij wensen u veel lees- en luisterplezier.
www.collectiegroningen.nl

website bijzondere objecten uit hun
collectie. Naast een korte beschrijving
staan er van elk object foto’s op de
site die door iedereen vrij gebruikt
mogen worden. Erfgoedpartners wil
het gebruik van deze afbeeldingen
graag stimuleren. Zo ontstond het
idee om studenten van de opleidingen
Game Art en Game Development van
het Noorderpoort de opdracht te
geven een game te ontwikkelen op
basis van het materiaal dat
momenteel op de website te vinden is.
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TEKST: DINEKE VAN DER WAL/ FOTO’S: GAMELAB

Out of the box:
Door de kussenkast naar een
andere wereld

Via het impresariaat van het Noorderpoort kreeg Tim Cottenham, MBO docent Game Art &
Design, onlangs een opdracht binnen van Erfgoedpartners om een game te ontwikkelen op
basis van objecten die te bekijken zijn op de website Collectie Groningen. Een bijzonder
project waarbij de studenten vanuit hun eigen expertise aan de slag zijn gegaan met
topstukken uit Groninger erfgoedcollecties.

GameLab
Tim Cottenham - naast docent ook coördinator van het GameLab - was direct enthousiast toen
hij de opdracht binnen kreeg. “Hiervoor hebben we een aantal serious games ontwikkeld,
daarbij is vaak veel minder ruimte voor eigen inbreng. De vrijheid die deze opdracht biedt is
voor de studenten heel erg fijn, hierdoor is er veel meer ruimte voor hun eigen creativiteit.”
In het GameLab werken studenten die meedoen aan een excellentietraject. Dit traject bestaat
uit een intensief programma waarbij studenten de kans krijgen om veel werkervaring op te
doen om zo hun talent te ontwikkelen. Dat betekent dat ze naast de gewone lesuren nog 240
uur extra op school aanwezig zijn om aan speciale projecten te werken, in dit geval dus een
game op basis van Collectie Groningen. “We zijn begonnen met een voltijd werkweek waarin de
studenten een concept hebben ontwikkeld. Op de eerste dag hebben ze in tweetallen een
object gekozen en daarbij een concept bedacht. De vier concepten die hier uit voortkwamen
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hebben ze vervolgens aan elkaar gepresenteerd. Uiteindelijk is er één concept overgebleven
wat nu door de hele groep wordt uitgewerkt.” Dit gebeurt op woensdag, na de lessen werken
de studenten van 16:00 tot 21:00 uur in het GameLab. Daarbij is gelukkig ook ruimte voor
gezelligheid, zo eet de groep elke woensdag met elkaar.

Stoffige kast
“De studenten kwamen op de website van Collectie Groningen een kussenkast van de borg
Verhildersum tegen. Een prachtig object omdat het kan functioneren als een poort naar een
geheime wereld, een soort Narnia. Dit is het concept waarmee ze aan de slag zijn gegaan,”
vertelt Tim. “Het mooie van die kast is bovendien dat dergelijke kasten ook op andere plekken
staan, ze kunnen dus een game maken die ook geschikt is voor andere instellingen.” Binnen de
opleiding wordt niet vaak met erfgoed gewerkt. Sommige studenten waren in het begin dan
ook wat afwachtend. ‘’Wat moeten we nou met zo’n stoffige kast?” is dan de eerste reactie.
Maar ik spoor ze aan om ‘out of the box’ te denken, om hun eigen creativiteit erop los te laten
en een spel te bedenken dat ze zelf zouden willen spelen.”
Het spel wat momenteel ontwikkeld wordt is een coöperatieve game, een game waarin
mensen met elkaar moeten samenwerken. Eén van de spelers krijgt een virtual reality bril op.
Deze speler belandt in een virtuele wereld waarin hij slechts 10 centimeter hoog is. Wanneer je
de virtual reality bril opzet, zie je als speler dus ineens een immens hoge kussenkast voor je
opdoemen. Doordat de speler in de virtuele wereld zo klein is kan hij door de kast lopen en ook
de objecten in de kast bekijken. Daarnaast staan één of meerdere personen zonder virtual
reality bril. Zij staan in de echte wereld en moeten de speler in de virtuele wereld gaan helpen
om het geheime compartiment in de kast op te sporen. Het doel is uiteindelijk om via dit
geheime compartiment in een verborgen fantasiewereld terecht te komen. Om dit voor elkaar

4

Artists en programmeurs
De artists zorgen voor de vormgeving.
Er zijn drie programmeurs, zij voegen
alle elementen samen en zorgen
ervoor dat alles werkt. In een kleine
ruimte naast het lokaal zitten Martijn
Eisses (21), John Heininga (17) en
Mike Land (22) “te vechten tegen de
code” zoals Tim het noemt. Het komt
erop neer dat zij ervoor zorgen dat je
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te krijgen moeten de spelers samen puzzels oplossen. Elk compartiment van de kast staat
gelijk aan een level en in elk compartiment moet een puzzel worden opgelost. Dit doen de
spelers met behulp van een fictief dagboek dat van de borgbewoners is geweest. Het mooie
van het spel is dat het de mogelijkheid biedt om heel veel historische informatie in de kast en
de puzzels te verwerken. Hierdoor wordt het spel niet alleen leuk om te spelen maar ook heel
leerzaam.

Hecht team
Het maken van een game is een teamprestatie, elke student heeft een eigen taak, bovendien
moeten ze nauw met elkaar samenwerken en veel overleggen. Evan van der Meer (18 jaar) is
student Game art, hij houdt bovendien van schrijven. Een kwaliteit die goed van pas komt bij

het spel ook daadwerkelijk kunt
spelen, dat de speler zich door de
gecreëerde wereld kan bewegen en
bijvoorbeeld objecten op kan pakken.
“Eigenlijk zijn we vooral ook vaak
problemen aan het oplossen”
vertellen de drie. Een functie die eerst
werkte, kan het soms ineens niet
meer doen doordat er iets veranderd
is. “Soms ontstaat er een spanningsveld tussen artists en programmeurs.
De artists willen graag dat alles er zo
mooi mogelijk uitziet, maar wanneer
ze teveel details toevoegen dan kan
het spel vastlopen. Dat is het
spanningsveld waarin de studenten
constant met elkaar moeten
samenwerken,” legt Tim uit.
Op het bureau van de programmeurs
ligt een virtual reality bril. Wanneer je
die bril opzet bevind je je in een
andere wereld en verschijnt er een
kolossale kussenkast voor je neus.
In een van de poten komt straks een
deurtje waardoor de speler naar
binnen kan gaan om het verhaal van
de borgfamilie te ontdekken. Hopelijk
kijk je na het spelen van dit spel voor
altijd met andere ogen naar zo’n
kussenkast en vraag je je bij elke kast
die je tegenkomt weer even af welk
verhaal er misschien in verborgen zit.

het ontwikkelen van een game. Binnen het huidige project houdt hij zich samen met docent
Tim onder andere bezig met het verder uitwerken van het concept en het bedenken van de
puzzels. Daarbij moet je op heel veel dingen letten. Naast dat je als gamedesigner een
spelwereld bedenkt moet je ervoor zorgen dat de andere teamleden weten wat de bedoeling
is. “Het concept moet voor de artists en developers duidelijk zijn. Zij werken elk aan hun eigen
onderdeel, maar uiteindelijk moet alles wel weer bij elkaar passen,” vertelt Evan.
Zo heeft iedereen binnen het team een taak. “Bij de toelating tot het excellentieprogramma
wordt daar ook op gelet. Iedereen heeft een eigen rol,” aldus Tim. Naast de game designer zijn
er vier game artists. Een van hen is Christel Mulder (17), momenteel werkt ze aan een kop en
schotel. Samen met de andere artists maakt ze zo een heel servies dat in een compartiment
van de kast komt te staan. Noah Korthals (18), de lead artist, heeft de artistieke leiding. Hij
zorgt ervoor dat de artists allemaal in dezelfde stijl werken zodat straks alles goed bij elkaar
past. Om de kast zo veel mogelijk op het origineel te laten lijken zullen ze binnenkort ook 3D
scans gaan maken van de kast die op Verhildersum staat. Op die manier worden de details
exact overgenomen.” “Voor onze studenten is dat een mooie oefening,” legt Tim uit. “De
gamewereld ontwikkelt zich razendsnel, dus we moeten er constant voor zorgen dat
studenten de kans krijgen om met de nieuwste technieken te werken.”
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TEKST: MIRIAM OOTJERS / FOTO’S: ACTIVE CUES

De Tovertafel								
Het levend houden
van herinneringen

Spelen draagt positief bij aan
gezondheid en levensvreugde. Helaas
is spelen niet voor iedereen
weggelegd. Leeftijd, beperkingen,
omgeving: het zijn allemaal factoren
die het spel in de weg kunnen zitten.
Active Cues heeft met de Tovertafel
een manier gevonden om het spel
weer voor iedereen toegankelijk te
maken en mensen op een leuke,
sociale en interactieve manier in
beweging te krijgen. En binnenkort
wordt daar ook een cultureel tintje
aan toegevoegd.

Je kunt het brein zien als een spier. En spieren moet je
trainen om actief te blijven. Het trainen van de hersenen doe
je door ze te verleiden met uitdagingen. Als gezond mens
zonder beperkingen krijgen we dagelijks duizenden prikkels die het
brein aan het werk zetten. Dat houdt ons scherp en bij de les en stelt ons in staat steeds
nieuwe uitdagingen aan te gaan.“Bij ouderen met dementie ontbreken die prikkels vaak”,
zegt Mathijs Konings, chef productontwikkeling bij Active Cues. “Ze glijden weg in apathie,
met als gevolg dat de omgeving deze mensen mentaal minder ‘aan het werk’ zet. Terwijl het
doorbreken van deze passiviteit de levensvreugde van deze mensen juist verhoogt. En in
dat doorbreken, dáár ligt onze missie.”
De eerste stappen van Active Cues werden gezet door Hester Le Riche. Zij deed haar
promotieonderzoek naar het doorbreken van passiviteit van ouderen met dementie, door een
product te ontwikkelen dat hen stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie. “Een
prachtige doelstelling, waar veel onderzoek aan gekoppeld was - en is - en waarin er is
meegelopen in verzorgingstehuizen om te kijken hoe het is als begeleider en als bewoner Er
zijn interviews gehouden met bewoners, zorgbegeleiders en familie en veel concepten zijn
gevormd en weer verworpen.”
“Dementie heeft een grote invloed op de manier waarop je brein de wereld om zich heen
ervaart. Het beïnvloedt de manier van interactie en de coördinatie en dus ook de manier van
het spelen van spellen. Door middel van literatuuronderzoek en samenwerking met diverse
partijen is het concept van de Tovertafel Original tot stand gekomen. In onze eerste poging
wilden we de mensen een kopje koffie laten drinken. Het daarvoor gebruikte lichtspel op de
tafel leidde tot grote hilariteit bij de bewoners. Ze volgden de beelden met hun handen,
probeerden ze te vangen en hadden de grootste lol. Er werd uiteindelijk niet één kopje koffie
gedronken, maar het gaf ons wel inzicht in de verdere ontwikkeling van de Tovertafel. De
activiteit op zichzelf, de interactie met elkaar en het plezier dat de mensen hadden, was
precies het doel dat we voor ogen hadden.”
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Met de verkregen inzichten is de Tovertafel verder ontwikkeld en drie jaar geleden op de markt
gebracht met een aantal spellen. “Sindsdien heeft Active Cues een grote vlucht genomen en
inmiddels hebben we een flinke uitbreiding achter de rug. Hester - inmiddels gepromoveerd en
directeur van het bedrijf - mag trots zijn op wat ze tot nu toe bereikt heeft! We hebben een
geweldig product, maar zoals bij elk product moet je dit voortdurend bijschaven. Nieuwe
inzichten, verder onderzoek; alles zorgt ervoor dat we de Tovertafel blijven door-ontwikkelen.”
Met als resultaat de Tovertafel UP, voor mensen met een verstandelijke beperking. “Hiervoor
hebben we spellen ontwikkeld die de speler serieus neemt als volwassene en iedereen
uitdaagt op zijn of haar eigen niveau. Ook hier zien we dat het werkt; de spelers worden
actiever, de interactie met medespelers en begeleiders neemt toe en vooral: de mensen
hebben plezier.”

Collectie Groningen

Active Cues is het resultaat van een
samenwerkingsverband tussen
diverse onderzoekers, ontwerpers en

“Op een dag werden we benaderd door Erfgoedpartners. In eerste instantie reageerden we een
beetje verbaasd - Wat wil een instelling op gebied van cultuur van ons? - maar dat sloeg al snel
om in enthousiasme. Erfgoedpartner deelt namelijk een passie met ons: het behouden van de
wereld om je heen. Active Cues doet dat door apathie te doorbreken en weer contact te leggen
met de buitenwereld, Erfgoedpartners door het behoud van cultureel erfgoed en dit te
ontsluiten voor iedereen. Met als gemeenschappelijke doel: het levend houden van
herinneringen. Herinneringen horen niet in een kluis opgeborgen te liggen. Mensen moeten
zich niet afsluiten van de wereld, conservatoren moeten artefacten niet stofvrij en verborgen
voor het oog van de wereld in een kelder wegzetten. Het moet gezien, besproken, herbeleefd
worden.”

ontwikkelaars. Samen gaan ze op zoek
naar manieren om
gedragsveranderingen bij mensen in
de gezondheidszorg te
bewerkstelligen, door middel van het
toepassen van spelelementen. Met als
resultaat: de Tovertafel.

In de digitale databank wordt op dit moment gezocht naar beelden die passend zijn voor de
doelgroep. “Dat zijn beelden die aansluiten bij de wereld van de bewoners. Een schoentje van
vijfhonderd jaar oud doet dat niet, een anijsblokje of een zitje in de tram van 1960 wel. Daarna
gaan we het nieuwe spel laten spelen door de doelgroep, schaven we het eventueel nog wat bij
en brengen het vervolgens op de markt. Het is een prachtige aanvulling en de mensen gaan er
ongetwijfeld veel plezier aan beleven!”
www.tovertafel.nl
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Topstukken
Je zou zeggen dat een antwoord op de

TEKST: OBBY VEENSTRA

Een kwestie van verhaal

vraag “wat zijn jullie topstukken?”
voor elk museum een eitje is. Voor
veel musea met een traditie van
professioneel collectiebeheer is dat
ook zo. Voor het MOW, zoals wel meer
streekmusea een museum van
jarenlang vrijwilligers- en liefdewerk,
geldt dit helaas niet. In 2012
constateerde het museum dat de
bestaande collectieregistratie op

De website www.collectiegroningen.nl toont museale collecties uit stad en ommeland. Aan
de hand van diverse topstukken zien bezoekers wat de verschillende Groninger musea zoal
te bieden hebben. De website geeft antwoord op de vraag wat voor moois zich in de zalen
en de depots van de musea bevindt, en belangrijker, het vertelt de verhalen achter deze
stukken. Maar hoe komt de keuze voor zo’n lijst van topstukken eigenlijk tot stand? Daar
komt wellicht meer bij kijken dan je denkt.

meerdere vlakken ontoereikend was
en startte het een volledig (!) nieuwe
registratie. Sinds 2014 kreeg dit meer
vaart door een vast en toegewijd
registratieteam, met overigens
verschillende, elkaar opvolgende
mensen.

Momentopname
Met het steeds verder inzichtelijk worden van de eigen collectie ontdekt het MOW nog elke
maand een nieuw topstuk. Hierbij komt, dat sinds een paar jaar de collectie nieuwe, bijzondere
aanwinsten kent. De ‘top-tien’ op de website Collectie Groningen is dan ook een
momentopname. Deze kwam al een tijdje geleden – in 2016 – tot stand. Dit alles neemt niet
weg dat enkele stukken natuurlijk wel tot het vaste repertoire van het MOW behoren. Het werk
van Lodewijk Bruckman mag bijvoorbeeld niet ontbreken. Deze fijn-realistische schilder van
werken vol symboliek woonde enige tijd in Bellingwolde, onder meer in een hotel tegenover
het museum. Hij schonk, bijna dertig jaar geleden, een collectie aan de toenmalige gemeente
Bellingwedde, met als voorwaarde, dat het werk ook aan het publiek getoond zou worden. Zijn
werk is bijzonder door de hoge kwaliteit, alsmede zijn bekendheid in de Verenigde Staten waar
bijvoorbeeld het Metropolitan Museum of Art zijn werk aankocht. In Nederland vind je
schilderijen van hem slechts sporadisch in andere musea, zoals bijvoorbeeld het CODA in
Apeldoorn. Het MOW is het enige museum met een substantieel aanbod rond deze bijzondere
schilder. Een overzicht van zijn leven en werk vind je overigens op een speciale website:
www.lodewijkbruckman.nl

Fotoscan: Harm Bellinga, Arte del Norte
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Ook een kleine collectie werken van originele Ploegleden kan het museum niet onvermeld
laten. Hoewel het MOW voor de algemene kunst en geschiedenis van de Groninger Kunstkring
De Ploeg graag naar het Groninger Museum verwijst, koestert het enkele schilderijen en
tekeningen van onder meer Ben Walrecht, Johan Dijkstra en Jan Altink. Alle werken hebben een

Topstuk of niet
De cultuurhistorische collectie van het
MOW bevat duizenden stukken etc.,
met nauwelijks documentatie en voor
een deel niet overzichtelijk opgesteld.
Het depot is nogal vol. De laatste jaren
brengt het museum deze stukken,
met veel geduld en onderzoek,
volgens museale richtlijnen in kaart.
Veel van de oorspronkelijke
contextuele informatie van een object
raakte door gebrekkige administratie
verloren. Van wie was het, waar en
waarvoor werd het gebruikt, zijn zo
niet eenvoudig te beantwoorden
vragen. Terwijl het verhaal achter een
object nu juist het verschil maakt
waarom iets een topstuk is of juist
niet. Ook de regionale waarde van
stukken bestaat voor een groot deel
uit de gebruiksgeschiedenis en
herkomst van een stuk. Dat zie je niet
altijd direct aan een stuk af. De vraag
“wat maakt een voorwerp tot een
topstuk”, is een vraag die musea
überhaupt steeds weer opnieuw
stellen. Dit is niet alleen onderhevig
aan ontwikkelingen in de collectie
maar bijvoorbeeld ook een effect van
historische waardering en onderzoek
of soms zelfs een tentoonstelling. Nog
niet zo heel lang geleden zagen

innige band met de eigen regio, wat de werken voor het museum speciaal maakt. Je kunt dan
denken aan een verbeelding van de Westerwoldse Aa (Altink) en verschillende dorpsgezichten
van Bellingwolde (van onder meer Walrecht en een onlangs aan het museum nagelaten
Dijkstra).

Het verhaal achter een object bepaalt de waarde
Sommige musea tonen vooral de geschiedenis van de elite van de samenleving. De rijke
familieportretten van oude meesters in olieverf, het zilver en goud en zo voort. De waarde van
veel streekmusea is nu juist dat zij het leven van alle dag bewaren, uit een tijd dat dit per streek
veel verschillen kende. Verschillen die tot uiting kwamen in kleding, huisraad of
landbouwtechnieken bijvoorbeeld. Vanuit die hoek bekeken, ziet een topstuk er wezenlijk
anders uit en kan ook een onooglijk object een rijke geschiedenis tonen. Zoals gezegd, het
verhaal achter het stuk bepaalt in hoge mate de waarde. De context die een tentoonstelling
biedt kan verder mede bepalend zijn. In een tentoonstelling over rituelen bijvoorbeeld
vertegenwoordigt een verjaardagskaart een andere waarde dan in een expositie over de
artistieke verbeelding van de streek.

bepaalde musea de waarde van
stukken voor een deel in de rijkdom
ervan. Hoe glanzender in het
expositielicht, hoe beter.

Ook de keuze voor de topstukken op de website Collectie Groningen bepaalde het MOW door
het achterliggende verhaal. Het verhaal van de oudste bewoning van de streek bijvoorbeeld in
een oude grafurn en vuistbijl. Hiernaast het verhaal van de rijkdom van de herenboeren in
zilveren rookgerei, voor veel mensen samen te vatten als de Graanrepubliek-story.

Collectieprofiel
Nu de collectie van het MOW steeds inzichtelijker wordt, het museum verwacht voor 2020 de
collectie op orde te hebben, doet zich het volgende voor. Er openen zich nieuwe verhalen, maar
ook krijgt het museum een steeds sterker idee wat de kernverhalen van de collectie zijn. Dit
alles brengt met zich mee dat het museum zijn collectieprofiel kan en gaat aanscherpen.
In de lange geschiedenis van het museum (sinds 1973) heeft de organisatie alles wat ook maar
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enigszins oud is, verzameld. De collectie kent enkele sterke, samenhangende onderdelen,
waaronder textiel, maar het merendeel is een ad hoc verzameling. In de loop der jaren had dit
een wonderlijk effect. Zo beheert het museum zo’n twaalf ketels maar geen enkele pan, en kan
het een volledige tafel dekken waarbij enkel de lepels ontbreken. Een sterker collectieprofiel
betekent ook het opschonen van de collectie. In feite het stellen van de vraag bij elk stuk: is dit
een topstuk of niet? Vertelt dit stuk iets over de regionale geschiedenis of ‘identiteit’ van de
streek (in al zijn vloeiende betekenissen)? Hoe uniek is dit stuk?

Vriescheloo

Zouden we op dit moment een nieuwe top tien samenstellen voor de collectiewebsite dan ziet
deze er anders uit, al doet dat niks af aan de waarde van de eerdere selectie. De selectie op de
website Collectie Groningen zal het museum dan ook uitbreiden. Hiernaast experimenteert het
MOW met het plaatsen van collectieafbeeldingen op Pinterest, door het maken van
associatieve Pinterestborden. Een bord als ‘fashionistas rond 1900’ toont bijvoorbeeld de rijke
mode en bijbehorende attributen van de dames uit de grote herenhuizen in de omgeving van
het museum. Op beide manieren maakt het MOW zijn depot toegankelijk. Veel van de online
getoonde objecten staan niet in vaste opstelling in het museum, al toont het museum ook
originelen in de doorlopende mini-wisseltentoonstelling Sprekend object in de vitrine van de
balie. Het MOW is een programmerend museum, met continu wisselende presentaties. Om
topstukken tot hun recht te laten komen, is digitalisering van wezenlijk belang. Door het
continue tonen van de objecten kan het museum historische (of artistieke) kennis en
verwondering verspreiden. Het kan zijn museale doelen ook buiten het eigen pand vorm geven.
Last but not least kan het op deze wijze objecten aanbieden ter inspiratie. Inspiratie tot nieuwe
objecten en/of nieuwe verhalen.

Fotoscan: Harm Bellinga, Arte del Norte

Obby Veenstra is directeur van MOW – Museum de Oude Wolden

MOW-Museum de Oude
Wolden
Hoofdweg 161
9695 AE Bellingwolde
(0597) 53 15 09
www.museumdeoudewolden.nl

Openingstijden
woensdag tot en met vrijdag van
11:00-17:00 uur, zaterdag en zondag
van 13:00 -17:00 uur
Johan Dijkstra, Stelmakerij Dijkmeijer
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TEKST: JOHAN VAN DIJK/FOTO’S: ELMER SPAARGAREN

Collectie Groningen: de top tien
van Museum Wierdenland

Het is een frisse, maar prachtige winterochtend, als Heidi Renkema, directeur van Museum
Wierdenland in Ezinge, vol enthousiasme Erfgoed in Zicht ontvangt. Het is tijd voor een
rondleiding door de top tien van Museum Wierdenland, die in het kader van Collectie Groningen
is gemaakt. Renkema is een bevlogen spreker en vertelt eerst iets meer over haar achtergrond
en de geschiedenis van het museum. Als geboren Groningse was een carrière als
museumdirecteur in het Middag-Humsterland toch niet de meest voor de hand liggende keuze.

Professor Van Giffen

Heidi Renkema
Na haar afstuderen als landbouwkundige aan de Universiteit
Wageningen heeft Renkema een heel
scala aan functies bekleed in binnenen buitenland. Het Groningerland
bleef toch trekken en na een aantal
jaren bij de Natuur- en Milieufederatie

Zonder de persoon van professor Albert van Giffen (1884-1973) was er geen Museum
Wierdenland geweest. De opgravingen die door deze archeoloog in en rond de wierde van
Ezinge zijn gedaan, vormen de basis van de bijzondere collectie die in het museum te vinden is.
Zo bijzonder zelfs dat een groep Deense archeologen bij een bezoek aan Wierdenland het
liefkozend over “het Pompeï van het noorden” had, aldus de museumdirecteur. Het is dan ook
niet zo verwonderlijk dat de meeste artefacten uit de top tien direct of indirect wat met Van
Giffen te maken hebben. We beginnen de rondleiding in het museumcafé waar in een grote
vitrine de eerste twee bijzonderheden te vinden zijn: de tas van de archeoloog en zijn
waterpas. Gewapend met onder andere deze middelen en zijn onafscheidelijke alpinopet ging
de wetenschapper in 1930 aan het werk. En ook al behoort de rieten stoel van de professor
niet tot de top tien, een prominente plaats heeft die wel!

Maquette als topstuk
Meer dan de helft van de top tien wordt gevormd door voorwerpen die al vele eeuwen oud zijn,
maar dat geldt niet voor de grote maquette die naast de museumwinkel te vinden is. Al zijn het
dan niet de jaren die dit museumstuk bijzonder maken, het verhaal wat er doorverteld wordt, is

Groningen te hebben gewerkt, begon
ze aan een nieuwe uitdaging in
Appingedam. De bedoeling was om
daar een nieuwe invulling te gaan
geven aan de oude synagoge die
eigendom is van de Stichting Oude
Groninger Kerken. Dit avontuur verliep
iets anders dan gepland en er deed
zich een nieuwe kans voor om als
museumdirecteur aan de slag te gaan
in Museum Wierdenland. Sinds januari
2016 bekleedt Renkema deze functie
en heeft ze als landbouwkundige
duidelijk een binding met het verre
agrarische verleden dat in het
museum weer tot leven komt. Met
nog een andere betaalde kracht stuurt
ze een team van zo’n 65 vrijwilligers
aan dat het museum openstelt.
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dat zeker wel en vooral kinderen zijn er door gefascineerd. Je ziet namelijk een wierde zoals die
is geweest in de beginperiode, dus nog voor het begin van de jaartelling. Centraal ligt de dobbe
voor de zoetwatervoorziening en daaromheen zijn primitieve boerderijen, opgebouwd uit
houten palen met matten van vlechtwerk of van grasplaggen, te vinden. Rond de wierde is een
stuk van een riviertje te zien, gelegen in een landschap met kleine akkers waar de diverse
voedingsmiddelen werden gebouwd. “Onder andere tuinbonen konden prima worden
verbouwd in de zoute grond” vertelt Heidi Renkema. Enkele zaden die opgegraven zijn maken
dan ook deel uit van de museale collectie. Het boerenbedrijf rond het begin van de jaartelling
gedijde erg goed op de vruchtbare grond en boeren met zo’n 40 koeien waren dan ook geen
uitzondering.

De doorsnede
Bij de opgravingen van Van Giffen zijn meer dan vijf verschillende lagen van bewoning
aangetroffen. Een opengewerkte en levensechte doorsnede van een aantal meters hoog laat
dit duidelijk zien. Boven kun je nog net de kloostermoppen van de middeleeuwse kerk zien en
de onderste laag wordt gevormd door de fundering van een van de primitieve boerderijen. “Let
even op de botten van dieren die je in de fundering vindt: waarschijnlijk waren die bedoeld als
offergift.” legt Heidi Renkema uit.

Het paardengraf

Het beeldje van Jupiter
Het Romeinse Rijk heeft zich
gedurende een aantal jaren rond het

Zo klein als Jupiter is, zo groot is het dubbele paardengraf dat door Van Giffen even buiten
Ezinge aangetroffen is. Het gaat om twee paarden en een hond die ergens in de 8e eeuw na
Christus zijn begraven. Vermoedelijk betreft het offerdieren omdat de vondst gedaan is op een
vroeg middeleeuws grafveld voor mensen. Afgedekt door een grote glasplaat is het graf in het
zand duidelijk zichtbaar gemaakt voor het publiek. “Vooral kinderen zijn altijd erg onder de

begin van de jaartelling uitgestrekt tot
aan het huidige Noord-Nederland. Dat
er dus een beeldje van de Romeinse
oppergod Jupiter (het equivalent van
de Griekse Zeus) in de top tien is
opgenomen, mag geen verbazing
wekken. Het opvallend gaaf bewaard
gebleven beeldje doet overigens sterk
aan de veel latere David van
Michelangelo denken. Het beeldje
wordt geflankeerd door oude kammen
die ook aangetroffen zijn en eveneens
tot de topstukken uit de collectie
behoren. Renkema wijst er op dat
deze heel erg fraai versierd zijn en dat
geeft zeker iets aan over de mate van
versiering die de vroege bewoners van
het gebied hebben toegekend aan hun
gebruiksvoorwerpen.
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indruk van dit unieke graf.” voegt Renkema toe. “Eigenlijk is dit topstuk op zichzelf ook heel erg
uniek. Er zijn namelijk maar zeer weinig dierlijke resten van deze omvang in Groningen
gevonden die zo ontzettend goed bewaard zijn gebleven.”

De potten
Heel wat potten zijn ook bij de opgravingen naar boven gehaald in vele stukjes en vervolgens
weer in elkaar gezet. Uiteraard mag zo’n pot, doorgaans bedoeld om voedsel of water in te
bewaren, ook niet in de top tien ontbreken. Het aardewerk laat daarnaast zien dat de
vruchtbare zeeklei ook zo’n 2000 jaar terug al voor diverse doeleinden werd gebruikt. Dat geldt
overigens ook voor de kaaszeef van aardewerk. Bijzonder om je te bedenken dat dit
Nederlandse product ook in die tijd al een belangrijke bron van voedsel was…
Benieuwd geworden naar al de top tien van Museum Wierdenland? Een voorproefje is te
vinden op www.collectiegroningen.nl, maar het is zeker aan te bevelen om de collectie in het
echt te gaan bekijken!

Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10
9891 AD Ezinge
(0594) 62 15 24
www.wierdenland.nl

Openingstijden
april tot en met oktober dinsdag tot
en met zondag 11:00 – 17:00 uur
november tot en met maart dinsdag
tot en met zondag 13:00 – 17:00 uur
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TEKST: ROB DIJKSTRA / FOTO’S: GRONINGER MUSEUM

Het Groninger Museum
een museum met
internationale uitstraling

Het Groninger Museum is de afgelopen honderdvijftig jaar uitgegroeid van een Museum van
Oudheden voor de provincie en stad Groningen tot een museum met internationale
uitstraling. De collectie is zowel omvangrijk als gevarieerd. De verzameling betreft onder
andere een groot aantal archeologische vondsten en regionale kunstnijverheid zoals
Gronings zilver. Er is in Noord-Nederland ook veel Aziatische keramiek bewaard gebleven
die vanaf de zeventiende eeuw werd geïmporteerd. De stukken die het Groninger Museum
daarvan heeft verzameld behoren tot de belangrijkste in Nederland.

Uitgebreide verzameling
Begin twintigste eeuw kreeg het museum de eerste verzameling beeldende kunst geschonken
van Geesje Mesdag-van Houten, voornamelijk schilderijen van de Haagse School. Dertig jaar
later schonk de kunsthistoricus Hofstede de Groot veel zeventiende-eeuwse schilderijen en
tekeningen. De moderne kunst in Groningen begon met de schilderkunst van
kunstenaarsvereniging De Ploeg in de jaren 1920-1930. Binnen haar gelederen kwam
achtereenvolgens een expressionistische en impressionistische richting tot ontwikkeling die
zich typeerde door een regionale gebondenheid en een internationale artistieke oriëntatie. Nog
steeds worden van De Ploeg werken aangekocht voor de collectie. Een ander zwaartepunt in
de collectie vormt de schilderkunst uit de jaren tachtig en het postmoderne, voornamelijk
Italiaanse design uit dezelfde periode. Wat betreft hedendaagse keuzes ligt er een accent op de
overgangsgebieden tussen beeldende kunst, mode en design.
Uit zo’n uitgebreide verzameling zijn met groot gemak vele top tien varianten te maken. Een
keuze maken is daarom niet makkelijk. Met tien objecten kun je niet de gehele breedte van de
collectie tonen. Deze top tien geeft toch een mooie beeld van de collectie. Het is mede bepaald
door mijn persoonlijke smaak. Verder is van belang dat een object een pakkend plaatje moet
zijn op het beeldscherm.
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Pakkend object
Het masker van Middelstum en de zilveren kraantjes zijn unieke voorbeelden van een regionale
archeologische vondst en kunstnijverheid. Het olifantje van Japans porselein is een pakkend
object uit de verzameling Aziatische keramiek. De kunstenaars van De Ploeg worden
vertegenwoordigd door, misschien wel de belangrijkste kunstenaar die Groningen heeft
voortgebracht, Hendrik Nicolaas Werkman. Ernst Ludwig Kirchner was de grote inspirator voor
veel leden van De Ploeg. De collectie Hofstede de Groot bevat naast vele werken van onder
andere Rembrandt, Jan Lievens, Aelbert Cuyp en Hendrick Avercamp ook een meesterwerk van
Peter Paul Rubens, de olieverfschets Aanbidding der Koningen. Het is een van de meest
uitgeleende werken van het museum. De architect van het museumgebouw, designer,
kunstenaar theoreticus en dichter Alessandro Mendini is vertegenwoordigd met zijn iconische
Proust stoel. Het stippeltjesmotief op deze stoel zien we terug in het museumgebouw en veel
van zijn andere objecten. De spiegel van Jeff Koons en de tekening van Enzo Cucchi laten de
jaren tachtig van de twintigste eeuw zien: de periode waarin het Groninger Museum
internationale allure begon te krijgen dankzij het eigenwijze beleid van toenmalig
museumdirecteur Frans Haks. De hedendaagse aankoop van de ontwerper Joris Laarman laat
zien hoe een tafel kan worden gemaakt met behulp van een digitaal productieproces. Het
object geeft een kijkje in de toekomst.
Rob Dijkstra is coördinator Informatiecentrum van het Groninger Museum

Groninger Museum
Museumeiland 1
9711 MW Groningen
(050) 3 666 555
www.groningermuseum.nl

Openingstijden
dinsdag tot en met zondag van
10:00-17:00 uur
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TEKST: ANNA VAN DER MOLEN

Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte

Van SS-typemachine tot
bevrijdingsrokje
Het Groningse erfgoed
van de oorlog

Het Oorlogs- en
Verzetscentrum Groningen
Het Oorlogs- en Verzetscentrum
(OVCG) is een kleine, maar
dynamische erfgoedinstelling in de
provincie Groningen. Hoewel ze
gevestigd is bij de Groninger
Archieven, is het een aparte stichting
die zich inzet voor het levend houden
van de herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog. Dit doet ze op
verschillende manieren, onder andere
door het ondersteunen bij zoekvragen,
het ontwikkelen en uitvoeren van
educatieprojecten, het maken van
documentaires en beheren van een
indrukwekkend archief met
betrekking tot de Tweede
Wereldoorlog in Groningen. Dit archief
bestaat uit documenten, foto’s,
affiches en objecten uit de periode
’40-’45. www.ovcg.nl.

Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte

Van onzichtbaar naar altijd beschikbaar
De documentatie van het OVCG bestaat uit brieven, dagboeken, officiële documenten,
verzetskaarten, foto’s, affiches en veel ander plat materiaal. Dat materiaal ligt opgeslagen in
de depots van de Groninger Archieven en is, op enkele niet openbaar toegankelijke stukken na,
in de studiezaal te bekijken. Heel anders is dit voor de objectencollectie van het OVCG. Deze ligt
opgeslagen op een andere locatie, in het depot van de stichting zelf. Hier liggen de helmen van
Duitse, Canadese en Poolse militairen, gasmaskers, verduisteringslampen en vele andere
voorwerpen die gezamenlijk het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Groningen vertellen.
Aangezien het OVCG zelf niet over een expositieruimte beschikt, verlaten deze objecten
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Niet in geld uit te drukken
In het depot van het OVCG liggen
honderden stukken die we wel
tentoon zouden willen stellen.
Natuurlijk moeten we een keuze
maken. Op dit moment zijn 19
objecten van het OVCG
gedigitaliseerd: een topje van de
ijsberg. Bij de selectie van deze
objecten is gekeken naar de
topstukken van de collectie, wat
echt heel bijzonder en uniek
materiaal is zoals de SStypemachine uit het Scholtenhuis,
maar ook naar het verhaal dat het
OVCG wil vertellen. De meeste
interessante stukken zijn niet altijd
van grote waarde, maar vaak hele
persoonlijke objecten. Voorbeelden
hiervan zijn brieven en dagboeken.
De collectie beslaat de bezetting, de
bevrijding en alles er tussen in. We
hebben objecten en documenten
betreffende het verzet, de
Jodenvervolging, collaboratie, het
Scholtenhuis, de luchtoorlog en nog
veel meer. In de selectie is
geprobeerd daar een weergave van
te geven. Daarnaast is gekeken naar
verschillende soorten collectie, dus
naast objecten ook archiefstukken
en foto’s. Dit beslaat immers het
grootste deel van de collectie van
het OVCG.
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nauwelijks het depot. Voor het jaarlijkse onderwijsproject in april wordt in de hal van de
Groninger Archieven een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in Groningen ingericht.
Hierbij wordt uiteraard de collectie van het OVCG gebruikt, maar slechts een klein deel ervan.
Hoe mooi zou het zijn om ook de andere bijzondere voorwerpen tentoon te kunnen stellen
voor een groot publiek?
Het digitaal museum is voor het OVCG dus een uitkomst om zonder de benodigde ruimte, toch
haar indrukwekkende collectie zichtbaar te maken voor geïnteresseerden. Iedereen kan nu
thuis, vanuit zijn of haar luie stoel, het bevrijdingsrokje, het kampuniform uit Westerbork, de
radio verborgen in de catechismus, en de haarlokjes van de gebroeders Gootjes bekijken. Al
deze objecten, die anders slechts sporadisch het depot zouden verlaten, zijn nu dag en nacht te
zien!

Waardevol of oud papier?
Hoewel de Tweede Wereldoorlog meer dan zeventig jaar geleden is, komen er nog steeds
documenten en objecten uit deze periode boven water. Van algemene bonkaarten of
persoonswijzen, tot een briefje van een verzetsvrouw uit een kamp. Regelmatig horen we
“voor mij is het erg waardevol, maar ik ben bang dat mijn kinderen als ik er niet meer ben, het
bij het oud papier doen”. Om dit voor te zijn, organiseert het OVCG elk jaar op 3 mei de ‘Niet
Weggooien!’ actiedag. Op deze dag kunnen mensen speciaal langskomen om hun
oorlogserfgoed langs te brengen. Deze dag wordt altijd goed opgepakt in de pers en we
ontvangen nog jaarlijks mooie objecten. En gelukkig weten veel mensen ook de rest van het
jaar hun weg naar OVCG te vinden met materiaal uit de oorlog. De collectie groeit nog steeds,
dus wellicht draagt het OVCG over een paar jaar weer tien hele nieuwe topstukken aan!
Anna van der Molen is coördinator OVCG

Oorlogs- en Verzetscentrum
Groningen (OVCG)
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen
(050) 599 20 27
www.ovcg.nl

Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte
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TEKST: ELLEN BAKKER / FOTO: COLLECTIE GRONINGEN

De website is klaar en dan?
‘Online’ tentoonstelling
De virtuele exposities kunnen het
verhaal van Groningen steeds op een
andere manier vertellen. Zo is het
mogelijk om objecten uit verschillende
collecties te combineren. Iemand die

In de afgelopen jaren heeft Erfgoedpartners samen met musea en collectie-beherende
instellingen in Groningen gewerkt aan een gemeenschappelijk doel: de Collectie Groningen
door mooie afbeeldingen en goede teksten online te presenteren. De website heeft als
meerwaarde dat objecten van Groningse musea op één site te vinden zijn. Daarnaast
worden bezoekers aan de website gestimuleerd om afbeeldingen van de site te gebruiken.
Op deze manier wordt de zichtbaarheid van de instellingen vergroot.

bekend is met het maken van tentoonstellingen weet misschien wel
dat het belangrijk is om een invalshoek te kiezen en het onderwerp goed
af te bakenen. Je zou daarbij kunnen
denken aan bijvoorbeeld een periode,
of aan een thema als ‘kleding door de
eeuwen heen’, of aan een beroep. De
objecten kunnen hierbij als startpunt
dienen, maar ook is het mogelijk om
te vertrekken vanuit een bepaald idee
en daar de objecten bij te zoeken. Als
de invalshoek eenmaal is bepaald,
wordt er nagedacht over hoe het
verhaal vorm krijgt. De selectie van de

Erfgoedinstellingen werden door Erfgoedpartners uitgenodigd om een lijst met hun topstukken
in te leveren. En er werd er nagedacht over hoe de website er uit zou moeten gaan zien. Vooral
dit laatste is belangrijk, want zonder een goede presentatie wordt de bezoeker niet geprikkeld
om verder op onderzoek uit te gaan. Vormgeving en gebruiksvriendelijkheid spelen daarin
uiteraard een grote rol. In samenwerking met een fotograaf, vormgever en schrijver is de
website tot stand gekomen. Een overzichtelijke afwisseling van mooie foto’s en
publieksvriendelijke teksten zorgen ervoor dat de gebruiker makkelijk de weg weet te vinden
door de verschillende collecties en objecten.

Niet statisch
Het eerste deel van het project is globaal op deze wijze verlopen. Op een gegeven moment lijkt
het punt bereikt waarop de website ‘af’ is: iedere instelling heeft zijn top tien aangeleverd en
de website is uitgebreid getest en klaar voor gebruik. Ogenschijnlijk is de finish bereikt, maar
dat is verre van waar. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe zorg je ervoor dat je je bezoekers

objecten is erg belangrijk en ook de
manier waarop deze worden verwerkt
in de ‘online’ tentoonstelling. >>
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Net als bij een fysieke tentoonstelling,
is er ook op de website van de
Collectie Groningen de mogelijkheid
om de rode draad in overkoepelende
teksten aan te geven. Daarnaast
worden objectteksten geschreven.
Welke keuzes daarin gemaakt
worden, hangt af van het onderwerp
en welke rol het object daarin heeft.
Soms vergt dit meer onderzoek naar
het onderwerp. Als al deze facetten
bepaald zijn en er eventueel onderzoek gedaan is, kan er een opzet
gemaakt worden en kunnen de
teksten geschreven worden. Uiteindelijk wordt er dan een gloednieuwe
tentoonstelling op de website
geplaatst. In de toekomst wordt het
wellicht mogelijk voor bezoekers om
ook zelf een tentoonstelling samen te
stellen. Op deze manier hoopt
Erfgoedpartners de website aan te
kunnen blijven vullen met content die
de objecten steeds op een verrassende manier bijeenzet of wellicht aanzet
tot nieuwe inzichten en verbanden. De
schat aan informatie die de website te
bieden heeft laat zien hoe divers en
waardevol het Gronings erfgoed is en
stimuleert de bezoeker om al deze
objecten ook in het echt te gaan
bekijken. Met de bestaande database
van de topstukken is collectiegroningen.nl dus niet ‘af’; dit is slechts het
begin!

ook weer terug laat keren naar de website? De bedoeling is dat de website interessant blijft. Zo
worden er geregeld nieuwe foto’s geplaatst. Kortom, de Collectie Groningen is geen statisch
geheel, maar blijft vernieuwen.

Uitbreiden databank
Met het bovenstaande in gedachten wordt er gewerkt aan fase twee van het project Digitaal
Museum. Ten eerste zijn de objecten die reeds op de website staan slechts een fractie van het
totaal aan erfgoed dat zich in Groningen bevindt. Daarom wordt er ook naar gestreefd om de
bestaande databank uit te breiden en meer objecten digitaal beschikbaar te maken voor het
publiek. Daarnaast staan op collectiegroningen.nl een aantal pagina’s, die blijvend zullen
worden vernieuwd of aangevuld. Denk hierbij aan de nieuwspagina, waar bijvoorbeeld
bezoekers van de site op de hoogte worden gebracht van lopende tentoonstellingen in de
musea in Groningen. Een andere mogelijkheid die de website biedt, is het maken van ‘online’
tentoonstellingen. De enorme schat aan objecten die op de website is verzameld, biedt ruimte
om objecten onbeperkt in een nieuwe context naast elkaar te kunnen presenteren. Dit is iets
dat in de musea vanwege praktische zaken als ruimte en geld, maar ook de kwetsbaarheid van
de objecten, soms moeilijker te realiseren is.
Ellen Bakker is werkzaam als trainee bij Erfgoedpartners
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