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Fusie uit eigener beweging
Wiersma vertelt dat de fusie 
waarbij CGTC tot stand kwam (zie 
kadertekst), mee op aangeven was 
van de Provincie: ‘Het was ook een 
logische stap, want zowel het Huis 
als het Bureau hielden zich bezig 
met de immateriële cultuur van 
Groningen. Maar desondanks was 
de CGTC organisatie met zo’n 
zestal medewerkers nog klein en 
kwetsbaar. Dus was de vraag: “Hoe 
los je dat op?” Op een gegeven 
moment ontstond het idee om 
samen te gaan met Erfgoedpart-
ners. Daarmee werden materieel 
en immaterieel erfgoed met elkaar 
verbonden. In enkele andere 
provincies was dat al gebeurd.’

Als voorzitter van Erfgoedpartners 
was Triemstra nauw verbonden 
met de voorbereiding: ‘Aanvanke-
lijk hadden we een aantal samen-
komsten met CGTC. Daarbij 
vroegen we ons af, of er nog wel 
weer een organisatie bij kon; was 
het bestuurlijk en qua werkbelas-
ting te doen, maar vooral: kon het 
er nog bij in het ‘Huis’ aan het 
Lopende Diep? Onze directeur, 
Roeli Broekhuis, vond van wel. De 
organisaties passen bij elkaar en 
dus was het een natuurlijke bewe-
ging. Maar dat moet ook zo zijn 
wat de medewerkers betreft, qua 
draagvlak en samenwerking van 
binnenuit. Na verder gezamenlijk 
overleg van Erfgoedpartners en 

CGTC kwamen we tot de slotsom: 
“Dit is goed”. ‘
Wiersma geeft aan dat zijn visie op 
het samengaan van CGTC en 
Erfgoedpartners min of meer 
hetzelfde is: ‘Het is niet zo dat de 
mensen elkaar niet kennen. Dat 
geldt in ieder geval voor de mede-
werkers van het – voormalige 
– Huis van de Groninger Cultuur. 
Goffe Jensma en Martijn Wieling, 
werkzaam bij de Rijksuniversiteit 
Groningen, zaten misschien wat 
meer op afstand. Er was enige 
aarzeling, in de zin van: “Lukt dat 
allemaal?”, maar toch was de 
uitkomst  positief. Olaf Vos, nu 
streektaalfunctionaris en coördi-
nator, vond dat het samengaan 

veel nieuwe zaken kan opleveren. 
Riemke Bakker, voormalig be-
stuurslid van CGTC, kende Erf-
goedpartners al en maakt nu deel 
uit van het gemeenschappelijk 
bestuur.’ 
Wat het samengaan betreft ziet 
Triemstra voordelen: ‘Deze fusie is 
goed voor Groningen wat cultuur 
betreft. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is de taal. Helaas spreek 
ik die zelf niet, want hoewel 
geboren Groninger heb ik lang bui-
ten de provincie gewoond. Maar 
het Gronings vind ik prachtig, 
zoals die heel kernachtige uitdruk-
kingen. Groningers kunnen veel 
zeggen in weinig woorden.’
Wiersma: ‘Het zou mooi zijn als 
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‘Het streven is om er één 
mooie club van te maken’
door Albert Buursma

Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) zijn een 
bestuurlijke fusie aangegaan. In dit interview blikken de nieuwe voorzitter, 
Koos Wiersma (voorheen CGTC), en de scheidend voorzitter van 
Erfgoedpartners, Erik Triemstra, voor- en achteruit.
Het is een digitaal interview, niet alleen vanwege de pandemie, maar ook om 
praktische redenen: Triemstra woont nu in het midden des lands. Beide 
voorzitters hebben gemeenschappelijk dat ze oud-burgemeester zijn. 
Wiersma was eerste burger van gemeente De Marne en nadien waarnemer 
van Westerkwartier en Appingedam. Triemstra was burgemeester van 
Bellingwedde. Beiden kennen elkaar dan ook goed van burgemeesters-
overleggen en andere bijeenkomsten. Koos Wiersma Erik Triemstra
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het Gronings, zoals in Friesland, 
wat meer een bestuurstaal zou 
worden. Dat ook hoogleraren eens 
Gronings spreken. Herman 
Bröring, bijvoorbeeld, spreekt 
prachtig plat. Zelf ben ik geboren 
en getogen in het Westerkwartier 
en zie hoe het Hogelandster 
Gronings weer anders is. De 
groeiende aandacht voor die mooie 
taal vind ik geweldig.’

Cultuurverschil
Een vraag is, of beiden ook cul-
tuurverschil tussen de organisaties 
zien. Triemstra: ‘Zoals ik het zie 
heeft CGTC meer direct contact 
met het publiek, terwijl Erfgoed-
partners meer ondersteunend voor 
organisaties is. Dat zie je bij de 
medewerkers. Qua organisatie 
werkt Erfgoedpartners met een 
directiestatuut. Daarin staat wat 
de verantwoordelijkheden zijn van 
het bestuur en de directeur. Maar 
het belangrijkste is wederzijds 

vertrouwen. Wanneer er proble-
men zijn, moet de directeur kun-
nen bellen. Wij hebben een be-
stuur op afstand, waarbij de leden 
zijn benoemd op basis van hun 
deskundigheid op gebieden als 
musea, molens,  cultuur en taal. Je 
moet raakvlak met het werkveld 
behouden.’
Voor Wiersma is alles nog nieuw. 
Hij moet nog nader kennis maken 
met Erfgoedpartners als organisa-
tie: ‘Ik ken Erfgoedpartners na-
tuurlijk van de molens, de musea 
en het ander materieel erfgoed dat 
ze vertegenwoordigen. Bij CGTC 
gaat het vooral om taal en het 
publiek daarmee in contact te 
brengen, zoals jaarlijks via de Dag 
van de Grunneger Toal, waar veel 
mensen komen. Onze coördinator, 
Olaf Vos, is actief met projecten 
gericht op jongeren en scholen om 
zoveel mogelijk Groningers te 
laten kennismaken met hun taal. 
Erfgoedpartners is anders georga-

niseerd, maar voor beiden geldt 
dat ze trots zijn op het Groninger 
erfgoed en dat willen stimuleren. 
Wat de bestuurscultuur betreft is 
die wat mij betreft hetzelfde: het 
bestuur zorgt voor de randvoor-
waarden en fungeert als een 
klankbord, zo van: “Wat vindt het 
bestuur ervan?”. Er moet tussen 
bestuur en medewerkers sprake 
zijn van vertrouwen. Een bestuur 
moet dan mijns inziens een gezon-
de afstand bewaren, maar wel 
betrokken zijn, bij de organisatie 
en zaken als financiën.’

Blik op de toekomst
Op de vraag op welk vergezicht 
aan de horizon men zich gaat 
richten, antwoordt Wiersma: ‘We 
hebben prachtige jaarplannen en 
activiteiten die thematisch zijn 
afgestemd. Maar in principe 
blijven we dezelfde dingen doen, 
zoals “WoordWaark” (onderzoek 
naar Groninger taal) bij de Rijks-

universiteit. En we richten ons ook 
weer op de Dag van de Grunneger 
Toal in ‘Nieuw Forum’, het Forum 
Groningen, die zoals voorheen een 
dag moet worden met taal, muziek, 
toneel en deelname van histori-
sche verenigingen. De vraag is, hoe 
we die activiteiten met Erfgoed-
partners kunnen verbinden. Er 
gaan vast mooie verbindingen 
ontstaan. Materieel en immateri-
eel erfgoed kunnen heel goed met 
elkaar verknoopt worden.’
Triemstra: Een belangrijk aspect 
van Erfgoedpartners is digitalise-
ring. Bij musea en molens denk je 
daar niet meteen aan, maar het is 
goed als allerhande gegevens en 
afbeeldingen van molens en 
museumstukken beschikbaar 
komen via internet. Dat gebeurt bij 
ons al enige tijd en daarvoor zijn 
speciaal gelden beschikbaar 
gesteld. Een ander belangrijk 
onderdeel is educatie. Wat dat 
betreft zijn er raakvlakken met 

‘Bestuurlijke fusie’
Anders dan veel fusies is deze niet 
opgelegd van boven, maar voortgeko-
men uit de wens van twee organisa-
ties om samen sterker te staan. Het 
is een ‘bestuurlijke fusie’, waarbij er 
één bestuur is gevormd voor beide 
organisaties: Erfgoedpartners en 
Centrum Groninger Taal & Cultuur , 
die als afzonderlijke stichtingen 

blijven bestaan. Toch is het meer dan 
alleen een bestuurlijke fusie, want de 
medewerkers van beide organisaties 
zitten voortaan in één gebouw, een 
monumentaal pand aan het Lopende 
Diep, waarin Erfgoedpartners al was 
gehuisvest. Voor CGTC is daarmee 
een cirkel ook deels een beetje rond, 
want ooit was hier het Bureau 
Groninger Taal en Cultuur gehuisvest.
Overigens zijn zowel Erfgoedpartners 

als CGTC, op hun beurt, ook het 
product van het samengaan van 
organisaties. CGTC is ontstaan uit 
het Huis van de Groninger Cultuur en 
het Bureau Groninger Taal en Cultuur 
van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Erfgoedpartners is ontstaan uit de 
samenwerking van het Museumhuis 
Groningen en het Groninger Molen-
huis. Erfgoedpartners is een experti-
secentrum voor erfgoedinstellingen 

als musea, molens, borgen, Platform 
Archeologie & Publiek, orgelcommis-
sies, historische verenigingen, 
archieven en dergelijke in de provin-
cie Groningen. CGTC is hét advieslo-
ket voor immaterieel erfgoed, de 
Groninger taal en cultuur, in de 
provincie Groningen. Daarmee is er 
nu één adres voor materieel en 
immaterieel erfgoed’. 
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CGTC. Eigenlijk geldt dat voor 
allerlei projecten. Zoals de projec-
ten met orgelmuziek die Erfgoed-
partners sinds twee jaar ontwik-
kelt. De provincie had aangegeven 
wel te willen investeren in het 
behoud van orgelmuziek, maar dan 
moest het ook onder het publiek 
komen. Daar heeft CGTC al aan 
meegewerkt.’ (zie artikel ‘Het 
mooiste van 2 werelden: Cash in de 
kerk’)

Rol van de Provincie
Op de vraag wat de rol van de 
Provincie, waar men graag samen-
werking ziet, bij dit alles was 
reageert Triemstra: ‘Het was onze 
eigen wens om met beide organisa-
ties samen te gaan. Omdat de 
Provincie zo’n belangrijke rol 
speelt, moest de gedeputeerde 
uiteraard daarvan in kennis wor-
den gesteld. Die ondersteunde dat 
initiatief van harte. We hebben de 
plannen gepresenteerd en er is ook 
het nodige ambtelijk overleg 
geweest. Van belang was voor ons 
om de hoogte van de subsidies 
voor beide organisaties te behou-
den. De Provincie kon misschien 
willen korten, omdat er meer effici-
entie mogelijk was, maar een fusie 
betekent ook druk op de organisa-
tie.’ Wiersma beaamt dat: ‘We 
hebben het afgestemd met de 
gedeputeerde voor cultuur, Mirjam 
Wulfse. Ze zei: “Als jullie dat 

waardevol achten…”, We vonden 
dat de budgetten moesten behou-
den blijven en zo is het ook ver-
woord in de Cultuurnota, waar in 
opgenomen is dat de samenwer-
king tussen CGTC en Erfgoedpart-
ners als waardevol wordt gezien.’

Oude en nieuwe voorzitter
Als scheidend voorzitter van 
Erfgoedpartners blikt Erik Triem-
stra terug: ‘Voor de oprichting van 
Erfgoedpartners zat ik in het 
bestuur van het Museumhuis en 
het Molenhuis. Daarna ben ik acht 
jaar voorzitter van Erfgoedpartners 
geweest. Ik vind het echt tijd 
worden om te vertrekken. Als ik zie 
waar we vandaan komen en waar 
we nu zijn, is er heel wat gebeurd 
met musea, educatie, orgelmuziek 
en het bekend maken daarvan bij 
een breed publiek.
Toen Erfgoedpartners ontstond, 
dachten we: ‘Misschien werkt dit 
als een vliegwiel waarbij andere 
organisaties kunnen aansluiten, en 
zo is het ook gegaan, met de sa-
menwerking met de orgelstichtin-
gen en nu met CGTC. Er wordt 
ontzettend hard gewerkt. Bij de 
oprichting van Erfgoedpartners 
hebben we met het toenmalig 
bestuur een plan gemaakt met 
kansen en bedreigingen, maar ook 
met doelen. Daar hebben we een 
groot deel van gerealiseerd. Terug-
kijkend op die periode kan ik 

zeggen: “Ik heb het met veel plezier 
gedaan”. Er zit een fantastisch 
bestuur en het was mooi daar 
leiding aan te geven. De fusie 
komt, vind ik, op een goed mo-
ment.’ Dan naar de nieuwe voorzit-
ter, Koos Wiersma: ‘Ik vind het 
heel mooi dat ik met dit alles door 
mag gaan. Destijds volgde ik bij het 
Huis van de Groninger Cultuur 
Emme Groot op en heb vervolgens 
het ontstaan van CGTC meege-
maakt en begeleid. De groeiende 
belangstelling voor het Gronings is 
prachtig. Eerder werd het gezien 
als “boers”, schaamde men zich er 
misschien wel voor het te spreken.   

Nu is er gelukkig veel meer trots. 
Voor mij is het belangrijk de men-
sen te leren kennen: de andere 
bestuurders en niet in de laatste 
plaats de medewerkers van Erf-
goedpartners. Hoe alles in de 
praktijk gaat, moet ik nog onder-
vinden. Het streven is om er één 
mooie club van te maken. Wat ik 
merk is dat er veel kennis is bij de 
bestuursleden, maar ook bij de 
directie en medewerkers. Mensen 
zijn heel gedreven. Ik zal heel blij 
zijn als we weer daadwerkelijk los 
kunnen gaan met activiteiten en 
mensen echt te kunnen ontmoe-
ten. Daar zie ik naar uit.’

Felicitaties van gedeputeerde 
Ook gedeputeerde Mirjam Wulfse van de Provincie toont zich verheugd 
over de bestuurlijke fusie van CGTC en Erfgoedpartners. In de onder-
staande videoboodschap feliciteert ze beide organisaties met deze 
mijlpaal. Het geplande feestje, dat zou plaatsvinden op 5 februari in de 
Martinikerk, kon helaas vanwege corona niet doorgaan. Met deze video 
deelt de gedeputeerde haar enthousiasme over de fusie met de kijker. 

https://erfgoedpartners.nl/wp-content/uploads/2021/02/Mirjam-Wulfse_fb1.mp4


Het interview vindt plaats in de 
grote vergaderruimte in het 
gebouw waar nu beide organisa-
ties gehuisvest zijn. In een hoek 
staan wat opgevouwen verhuis-
dozen die getuigen van de verhui-
zing van CGTC. Op kasten tegen 
de wand staan verscheidene 
molentjes, die nog een definitieve 
plek moeten krijgen. Directeur 
Roeli Broekhuis van Erfgoedpart-
ners vertelt dat zij het voorgaande 
weekend druk is geweest met het 
verhuizen van dozenvol molen-
boeken van het Molenhuis naar 
de zolder. Olaf Vos, sinds vorig 
jaar coördinator van CGTC, komt 
binnen en vraagt waar hij iets kan 
vinden. Roeli verduidelijkt naar 
mij toe: ‘Hij moet nog weten waar 
alles staat’. Zoals altijd na een 
verhuizing moet veel nog zijn 
beslag krijgen.

‘Geen gemakkelijke tijd’
Door de pandemie is een fusie 
met alles wat daarbij komt niet 
gemakkelijk. Roeli: ‘Het gaat om 
een bestuurlijke fusie. Beide 
organisaties blijven als zodanig 
bestaan. We schuiven wel onze 
teams in elkaar, maar we hebben 
elkaar nog maar één keer “in het 
echt” gezien; de rest was via 
video.’ Olaf vult aan: ‘Als de 
situatie “normaal” was geweest, 
hadden we er heel anders voor 
gestaan. Er wordt nu bijvoorbeeld 

bij koffie en lunch niet over 
koetjes en kalfjes gepraat. Dat 
soort dingen mis je. Sinds ik 
werkende ben, merk ik dat zoiets 
belangrijk is. Je leert elkaar zo 
beter kennen, kunt sneller dingen 
zeggen.’ Roeli reageert: ‘Voor mij 
zijn de veranderingen het minst 
groot. Veel mensen ken ik wel, 
maar voor de beide teams is dat 
veel ingewikkelder. De meesten 
kennen elkaar nog niet. Het is wel 
bijzonder dat we in de loop van 
een jaar zonder problemen naar 
elkaar toe zijn gegroeid.’

Voordelen
Op de vraag wat de meerwaarde 
van deze fusie is, blijkt dat beiden 
duidelijk voordelen zien. Olaf: ‘Je 
zoekt elkaar nu sneller op. Voor-
heen hadden we met CGTC vaak 
een stramien met bepaalde activi-
teiten rond taal op vaste plekken, 
bijvoorbeeld een voorleeswed-
strijd. Nu ga je daar anders bij 
denken. Bijvoorbeeld muziek 
maken bij Groninger molens. Dan 
is er meer persoonlijke beleving, 
maar het spreekt ook een breder 
publiek aan. Dat heb je ook met 
orgels.’ Roeli: ‘Je merkt dat met 
thema’s, waarvan we weten: die 
zijn leuk om samen te doen, zoals 
“Oktober Kindermaand”. We zijn 
bezig met publieksactiviteiten die 
coronaproof zijn, bijvoorbeeld 
“Wandelen rond molens”. 
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Het wordt allemaal 
nog mooier!
door Albert Buursma; beeld: Elmer Spaargaren

Op de buitenmuur van het pand van Erfgoedpartners hangt sinds enkele weken 
een nieuw bordje, met daarop de namen en de logo’s van Centrum Groninger Taal 
& Cultuur (CGTC) en Erfgoedpartners. Het geeft aan dat beide organisaties nu 
onder één dak zitten. Reden voor een vraaggesprek met respectievelijk de 
coördinator en de directeur van de organisaties over wat dit allemaal betekent.
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Dat doen we samen met Peter 
Velthuis van “Pronkjewail”. 
De fusie betekent dat materieel 
erfgoed, waarmee Erfgoedpartners 
zich bezighoudt, en immaterieel 
erfgoed, het terrein van CGTC, nu 
gemakkelijker kunnen worden 
gecombineerd. Dat biedt voorde-
len; het verdient wel enige uitleg. 
Roeli: ‘Bij immaterieel erfgoed 
moet je denken aan liedjes, am-
bachten en gebruiken. Een orgel of 
een carillon is materieel erfgoed, 

maar de muziek is immaterieel 
erfgoed. Zo gaat het ook met 
archeologie: materieel zijn vond-
sten, maar een podcast met verha-
len daarover zijn immaterieel. Je 
kunt zaken van beide kanten 
benaderen. Dat alles biedt veel 
nieuwe mogelijkheden voor ons.’
Olaf ziet dat ook: ‘Het is voor ons 
ook iets nieuws. Voorheen waren 
we erg gericht op taal, zowel wat 
de wetenschappelijke als de 
publieke kant betreft. We willen 
nu meer naar de connectie van het 
immaterieel erfgoed met het mate-
rieel erfgoed. Nu lijkt die stap 
kleiner. Het wordt minder ab-
stract, want taal is dat nogal. Met 
een orgel kun je ook Groningstali-
ge liedjes begeleiden waardoor 
orgels en streektaal een breder 
publiek krijgen en muziekcultuur 
als immaterieel erfgoed wordt 
gepromoot.’

Cultuurverschillen en eigen 
disciplines
Op de vraag of er cultuurverschil-
len tussen beide organisaties 
bestaan antwoordt Olaf: ‘Vast en 
zeker. Ik ben in januari 2020 
begonnen te werken voor CGTC. 
Het is allemaal nog kijken hoe het 
loopt. Je moet elkaar nog leren 
kennen.’ Roeli: ‘Een verschil is dat 
wij veel werken voor andere 
organisaties, bij CGTC is dat 
minder het geval. Erfgoedpartners 

heeft een meer adviserende rol. 
Wij adviseren bijvoorbeeld over 
erfgoedonderwijs of collectiebe-
heer. Daarmee zijn we een zoge-
naamde ‘tweedelijnsorganisatie’.
Dit onderscheid is niet absoluut 
zoals Olaf aangeeft: ‘Wij doen dat 
ook wel. Zo is er een taalproject 
van Biblionet, waarbij CGTC helpt 
met de opzet. Dan hebben we een 
adviserende rol.’ Roeli: ‘Met taal 
moet je andere stappen nemen. 
Daarbij gaat het om inzicht. Dat 
merk je met onderwijs.’ Olaf: 
‘Inderdaad. Je vraagt je dan al snel 
af: “Wie moet wat doen?”. Maar als 
er drie verschillende scholen met 
lesmateriaal over taal aan de slag 
gaan, heb je weer een adviserende 
rol.’ 
De fusie is in principe alleen qua 
bestuur en directie. Het betekent 
niet dat beide organisaties voort-
aan alles samen gaan doen. Olaf: 
‘Je moet niet krampachtig probe-
ren gezamenlijk een doel te berei-
ken. Je moet kijken waar er bij 
verschillende projecten raakvlak-
ken zijn en hoe je van elkaars 
kennis en ervaring kunt profite-
ren. Dat biedt kansen. Je kunt nu 
ook beter gebruik maken van 
elkaars netwerken. Samen sta je 
sterker. Bij molens heb ik er 
bijvoorbeeld nooit aan gedacht om 
daar omheen samen iets te organi-
seren. Dat gebeurt nu wel’. Roeli: 
‘Voorwerpen vertellen een ver-

haal, bijvoorbeeld over het gebruik 
ervan. Dat is een stap die we 
samen gaan nemen. Daarnaast 
houdt ieder de eigen disciplines. 
Het is niet zo dat we alles samen 
hoeven te doen. Erfgoedpartners 
houdt bijvoorbeeld de advisering 
voor museale zaken en een taal-
cursus blijft bij CGTC. We moeten 
elkaar goed leren kennen en dan 
weten we ook steeds beter hoe we 
onze samenwerking vorm kunnen 
geven. Misschien komen we ooit 
tot een soort van gezamenlijke 
“Erfgoedboulevard”.’

Bewegingsvrijheid en 
zichtbaarheid
In welke mate hebben CGTC en 
Erfgoedpartners de ruimte om zelf 
te handelen? Over de speelruimte 
van de organisaties merkt Olaf op: 
‘We hebben de nodige bewegings-
vrijheid om dingen te doen, maar 
dat is natuurlijk wel gekaderd. Het 
gaat meer zo van: “Wat zou het 
bestuur hiervan vinden?” Roeli: 
‘Het is een “bestuur op afstand”; 
het denkt mee. Dat is ook de enige 
manier om met zoveel verschillen-
de aspecten van erfgoed om te 
gaan. Daarbij is het bestuur meer 
een partner op wie wij kunnen 
reflecteren. Wat dat aangaat, is het 
belangrijk dat de bestuursleden 
allemaal hun eigen kwaliteiten op 
het gebied van cultuur hebben.’
Een ander aspect is ‘zichtbaar-
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heid’. Roeli: ‘Het is belangrijk dat 
je als organisatie zichtbaar bent. 
Dat vindt de Provincie ook.’ Olaf: 
‘Daarbij speelt mee dat je dingen 
opzet, waarmee je gemakkelijk de 
media kunt bereiken. Maar dat 
heeft twee kanten. Er zijn altijd 
discussies over in hoeverre je 
zichtbaar moet zijn. We bestaan 
immers om anderen zichtbaar te 
maken.’

De toekomst: ‘mooier en rijker’
De combinatie van materieel en 
immaterieel erfgoed biedt duide-
lijke voordelen. Wat de fusie op 
het vlak van bestuur en directie 
betreft zal de ‘achterban’ van beide 
organisaties weinig merken. Wel 
zitten ‘de wetenschappelijke 
medewerkers van CGTC nu in een 
ander pand bij de Rijksuniversiteit 
Groningen en is er daarmee ook 
een ander adres voor bezoekers en 
post. Roeli en Olaf zijn beide, 
evenals het bestuur, overtuigd van 
de meerwaarde die het samengaan 
heeft voor het publiek.
Olaf: ‘Ik denk dat het mooier en 
rijker wordt. Bijvoorbeeld met 
publieksactiviteiten zoals de Dag 
van de Grunneger Toal, een groot 
jaarlijks evenement van CGTC, 
waarbij we samen kunnen werken. 
Je kunt iets nu breder organiseren. 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
een evenement als het Groninger 
Molenweekend. Daar kun je wat 

doen met poëzie, proza en muziek. 
Een ander voorbeeld was “Cash in 
de kerk”, november 2019 in 
Midwolda. Daar werden naar het 
Gronings vertaalde liedjes van 
Johnny Cash met orgelmuziek ten 
gehore gebracht. Dat was “stief 
oetverkocht” en er kwamen veel 
jonge mensen op af.
Roeli: ‘Bij “erfgoed” denk je vaak 
aan “witte hoofden”, maar je moet 
“nu” ook bewaren voor “later”. 

Erfgoed is bedoeld voor alle 
Groningers. We willen nieuwe 
doelgroepen benaderen. Het gaat 
over mensen zelf: wat je jezelf 
eigen maakt aan cultuur. Bij 
erfgoededucatie leren kinderen in 
de eigen omgeving om zich heen 
kijken, hoe ziet het landschap er 
uit: hoe is de bodem opgebouwd, 
wat kun je er verbouwen, leven of 
verder doen: eten, wonen, isole-
ment. Dat is meebepalend voor de 

cultuur. Groningen kent bijvoor-
beeld opvallend veel pelmolens. 
Pelmolens pellen gerst tot gort 
waarbij harde wind, windkracht 
zes of meer, nodig is. Daardoor 
hebben we veel streekgerechten 
met gort zoals “zoepenbrij”. Zo 
liggen er verbindingen tussen 
materieel erfgoed: molens en 
immaterieel: Samen gaan we zo 
richting publiek met nóg leukere 
activiteiten.’

Molen Germania in Thesinge; beeld: Harmannus Noot



WoordWaark
door Hedwig Sekeres

Beziedjen, hinkjen en stoepraandjen, 
zomaar wat Groningse woorden voor 
spelletjes die vroeger op straat en op 
het schoolplein gespeeld werden. De 
oplettende lezer zal vast al iets zijn 
opgevallen: deze werkwoorden lijken 
op verkleinwoorden gebaseerd te 
zijn, iets wat in het Nederlands 
helemaal niet kan. De mogelijkheid 
om van verkleinwoorden een 
werkwoord te maken is typisch 
voor het Gronings en voegt een 
speciale nuance toe. Vaak heeft 
het te maken met dingen die niet 
zo serieus zijn of meerdere keren 
herhaald worden, zoals bij 
spelletjes dus. Voor de projecten 
van Centrum Groninger Taal & 
Cultuur (CGTC) hebben dit soort 
woorden grote waarde, omdat 
ze niet alleen taalkundig 
interessant zijn, maar ook 
herinneringen en gevoelens 
oproepen bij de sprekers van 
het Gronings. Dit is één van 
de manieren waarop 
immaterieel erfgoed en 
wetenschappelijk 
onderzoek naar het 
Gronings elkaar vinden 
binnen CGTC.

WoordWaark
Het grootste project waarin we-
tenschap en publiek elkaar vinden 
binnen CGTC is WoordWaark, een 
interactieve en digitale taaldata-
bank voor het Gronings. Weten-
schappers van de Rijksuniversiteit 
Groningen en vrijwilligers werken 

bij WoordWaark samen om het 
Gronings te documenteren. Hier 
zijn onder andere woordenboe-
ken, resultaten van de enquête-
reeks Vroag en Antwoord en de 
gedoneerde woorden van bezoe-
kers opgenomen.
Een belangrijk onderdeel van de 
projecten en dataverzamelingen 

die binnen WoordWaark 
vallen, is dat er samenge-
werkt wordt met de Gro-
ningstalige gemeenschap. 
Er wordt gekeken waar de 
sprekers van het Gronings 
behoefte aan hebben en wat 
zij zelf kunnen bijdragen 
aan het in standhouden van 
de taal. Vrijwilligers (de 
WoordWaarkers) spelen dan 
ook een grote rol: hun exper-
tise en ervaring zijn onmis-
baar bij het juist documente-
ren van de verschillende 
varianten die het Gronings 
rijk is.

Van Old noar Jong
Voor het project Van Old noar 
Jong kwam de hulpvraag direct 
van de bewoners van de dorpen 
Zandeweer, Eppenhuizen en 
Doodstil. Zij waren op zoek naar 
een manier om hun dialect te 
bewaren en over te dragen aan de 
volgende generatie. Onderzoekers 
van de universiteit hebben vervol-
gens opnames gemaakt van de 

woorden die de oudere sprekers 
belangrijk vinden. Ook is er 
gevraagd welke waarde deze 
woorden hebben voor de sprekers. 
Een deel van de woorden is ver-
volgens verwerkt tot een educatie-
ve game die in het basisonderwijs 
ingezet zal worden. 
Daarnaast zijn de opnames toe-
gankelijk gemaakt in WoordWaark 
waar iedereen ze kan beluisteren. 
Dit geeft niet alleen inzichten in 
de Groningse dialecten, maar ook 
in de dingen die de Groningers 
belangrijk vinden. De Groningse 
spelletjes uit het begin van dit 
artikel zijn hier een mooi voor-
beeld van en zijn ook te vinden in 
WoordWaark.  

Digitalisering
Een ander project binnen Woord-
Waark is het digitaliseren van de 
meer dan 800 Groningstalige 
boeken in de universiteitsbiblio-
theek. De boeken worden met de 
hulp van vrijwilligers ingescand, 
waarna de scans door een compu-
terprogramma om worden gezet in 
digitale tekst. Dit programma is 
natuurlijk niet onfeilbaar en 
daarom worden de teksten door 
vrijwilligers nog eens gecontro-
leerd. Projectleider prof. dr. Goffe 
Jensma legt uit waarom er binnen 
dit project veel gebruik wordt 
gemaakt van vrijwilligers: ‘Citizen 
science, het betrekken van burgers 
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Opnames ‘Van old noar jong’ in 
volle gang; beeld: Martijn Wieling

bij dit wetenschappelijke project, 
is belangrijk voor het onderzoek 
naar de streektaal, maar draagt 
ook bij aan de blijvende belang-
stelling voor het Gronings.’
Uiteindelijk zullen alle teksten 
samen het Corpus Geschreven 
Gronings gaan vormen. Voor 
dialectonderzoekers is dit een 
belangrijke bron, want zo hebben 
zij veel data tot hun beschikking 
om de veranderingen en variatie 
binnen het Gronings te onderzoe-
ken. Maar ook voor het grote 
publiek is het corpus interessant: 
de verzamelde tekst zal gebruikt 
worden om voorbeeldzinnen te 
geven bij de woorden die in 
WoordWaark te vinden zijn. Met 
name voor mensen die hun Gro-
ningse woordenschat willen 
vergroten is dit een handige optie.

Een Groningse robot
Op WoordWaark is er niet alleen 
plaats voor het geschreven Gro-
nings, er valt binnenkort ook veel 
te luisteren. Naast de opnames die 
al op de site staan, is er namelijk 
het plan om meerdere 
tekst-naar-spraakmodellen te 
bouwen. Deze computermodellen 
leren op basis van voorgelezen 
tekst welke uitspraken horen bij 
de verschillende combinaties van 
letters in het Gronings. Eigenlijk is 
het vergelijkbaar met het voorle-
zen van een kind dat zelf ook 
meeleest, waardoor het zelf ook 
beter leert uitspraak aan tekst te 
verbinden.
Voor elke hoofdvariant van het 
Gronings, dus het Hogelandsters, 
Oldambtsters, Veenkoloniaals, 
Westerwolds, Westerkwartiers en 
Stadsgronings zal zo’n model 
ontwikkeld worden, waardoor de 
teksten in WoordWaark straks in 
alle zes de varianten te beluisteren 
zijn. Ook zullen de modellen 
ingezet worden door prof. dr. 
Jenny van Doorn bij het ontwikke-
len van een robot die met bewo-
ners van verzorgingshuizen 
dialect kan spreken of ze kan 
voorlezen. Juist voor deze groep is 
het dialect een mooie manier om 
een vertrouwd gevoel op te roepen 
en de connectie te maken met 
herinneringen aan en gebruiken 
van vroeger. Benieuwd hoe dit 

klinkt? Op de website van 
prof. dr. Martijn Wieling staat vast 
een voorproefje. 

Dialectonderzoek on tour
Om wetenschap en publiek nog 
beter bij elkaar te brengen be-
schikken de dialectonderzoekers 
van de RuG binnenkort over een 
mobiel laboratorium. Het zoge-
noemde Spraaklab is uitgerust met 
hoogwaardige opnameapparatuur 
en apparaten die gebruikt kunnen 
worden om de beweging van de 
tong en lippen in kaart te brengen. 
Door de komst van het mobiele lab 
wordt het makkelijker om onder-
zoek op locatie te doen. Daarnaast 
kan er bij publieksevenementen, 
zoals de Dag van de Grunneger 
Toal, zowel data verzameld wor-
den als voorlichting gegeven 
worden over de projecten van 
CGTC. 

Mitdoun?
Bent u inmiddels nieuwsgierig 
geworden naar het Spraaklab en 

wilt u het graag eens van binnen 
zien? We zijn nog op zoek naar 
vrijwilligers met een mooie lokale 
uitspraak die een aantal uren 
spraak willen bijdragen om het 
tekst-naar-spraakmodel te trai-
nen. Uw stem en uitspraak zullen 
dan vereeuwigd worden op 
WoordWaark, waar ze gebruikt 
worden om de verschillende 
teksten ‘voor te lezen’. Bij interes-
se kunt u contact opnemen met 
promovendus Martijn Bartelds, 
m.bartelds@rug.nl. 
Daarnaast zoeken we nog Woord-
Waarkers die graag willen helpen 
bij het digitaliseringsproject, 
zowel voor het scannen van de 
boeken als het controleren van de 
teksten. Neemt u bij interesse con-
tact op met Hedwig Sekeres, 
h.g.sekeres@rug.nl.  

Voor meer informatie over de 
onderzoeksprojecten van de RuG 
en de publieksactiviteiten van 
CGTC, kijk op www.cgtc.nl en 
www.woordwaark.nl. 

Het Spraaklab van de Rijksuniversiteit Groningen

http://www.martijnwieling.nl/
http://www.cgtc.nl
http://www.woordwaark.nl


Een alternatieve programmering 
kan helpen om meer mensen, van 
jong tot oud,  op een andere 
manier in contact te brengen met 
het orgel en een breed publiek te 
interesseren voor dit muziekin-
strument. Denk daarbij aan het 
combineren van orgelconcerten 
met andere elementen. Daardoor 
kan de kennis over en bekendheid 
met orgel en (orgel)muziek worden 
gestimuleerd. 
In 2019, tijdens de Orgelzomer 
2019, werd daarmee een begin 
gemaakt. 2019 was voor Gronin-

gen en het aangrenzende Ostfries-
land een belangrijk orgeljaar. De 
historische orgels in dit gebied 
stonden in internationale belang-
stelling omdat het dat jaar 300 jaar 
was geleden dat de belangrijke 
orgelbouwer Arp Schnitger over-
leed. Om Groningers bekend te 
maken met orgels stelden de 
samenwerkende orgelcommissies, 
samen met een partij in hun 
omgeving met wie zij het mooiste 
concert ooit wilden geven, een 
programma op onder de naam 
‘Het mooiste van twee werelden’. 
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Het mooiste van 2 werelden Cash in de kerk
rechts: organist Ludolf Heikens achter het Hintsorgel in Midwolda; 

links: zanger Alex Vissering; beeld: Elsbeth Mulder

door Thea Pol, beeld: Jelte Oosterhuis 

De provincie Groningen is voor orgelliefhebbers een uitgelezen plek; er zijn veel bijzondere 
orgels van bekende orgelbouwers en in de provincie worden allerlei orgelactiviteiten 

georganiseerd. Er heerst in de provincie een levendige orgelcultuur met veel concerten. 
Liefhebbers weten die orgels en de concerten te vinden. Maar die groep liefhebbers is een 
beperkte groep, vergrijst en wordt snel kleiner. Orgels bevinden zich bijna altijd in kerken. 

Door ontkerkelijking is dat voor veel mensen onbekend terrein. En zo komen ze ook niet 
meer in aanraking met het kerkorgel. Onbekend maakt onbemind. Dat geldt niet alleen 

voor volwassenen, maar in nog sterkere mate voor kinderen en jongeren. Veel 
muziekscholen zijn verdwenen en muziekonderwijs op school wordt steeds minder 
vanzelfsprekend, alhoewel er sinds kort sprake is van een kentering op dit terrein.
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Het programmaonderdeel ‘Cash in 
de kerk’ dat op 6 oktober 2019 
werd gegeven in de kerk van 
Midwolda was een groot succes en 
was ruimschoots uitverkocht. Er 
moesten zelfs mensen worden 
teleurgesteld. 
De Stichting Hintsorgel Midwolda 
en de stichting dorpsbelangen 
stelden een concertprogramma 
samen. Olaf Vos vertaalde teksten 
van Johny Cash (1932-2003) in het 
Gronings en zong samen met Alex 
Vissering tijdens het concert een 
aantal daarvan onder begeleiding 
van het orgel. Olaf en Alex werden 
bijgestaan door leden van de band 
VanDeStraat: Mervyn Gerds op 
gitaar, Jetse Goris op drums, Tom 
Ritsema op contrabas en Herman 
Grimme op toetsen. Het Hintsor-
gel van Midwolda werd bespeeld 
door organist Ludolf Heikens. Na 
afloop konden de mensen het 
orgel van dichtbij bewonderen en 
nagenieten met een drankje en 
een hapje.
De wereld van het orgel en de 
wereld van ‘Grunneger laidjes’: het 
lijken twee uitersten, maar in 
Midwolda kwamen ze bij elkaar. 
En dat dankzij de Groningse 
zanger Alex Vissering, 
taalvirtuoos Olaf Vos en de orgel-
commissie van Midwolda/orga-
nist Ludolf Heikens, die de han-
den ineengeslagen hadden voor 
deze unieke voorstelling rondom 

de Amerikaanse countryzanger 
– ‘the man in black’ – Johnny 
Cash.
In boeiende verhalen, songs en 
melodieën maakte het publiek 
tijdens deze voorstelling kennis 
met de wereld van Johnny Cash. 
Vissering en Vos vertelden en 
zongen; organist Ludolf Heikens 
liet horen hoe verrassend mooi de 
melancholische countrysongs 
klinken als ze op het monumenta-
le Hintsorgel worden gespeeld. 
Een leuke twist aan het geheel was 
dat de liedjes in het Gronings 
werden gezongen, in een vertaling 
gemaakt door Olaf Vos zelf.
Voor organist Ludolf Heikens was 
het een primeur: al spelend op het 
prachtige Hintsorgel van Midwol-
da was hij die dag zowaar even lid 
van de begeleidingsband Van-
DeStraat, die bij dit concert voor 
de muzikale begeleiding zorgde, 
en dat maakte het de perfecte 
blend van 2 mooie werelden. En 
natuurlijk greep Heikens deze 
kans ook aan om het publiek te 
laten proeven van de orgelmuziek, 
met een paar echte hoogtepunten 
uit de orgelcultuur. 
De bedoeling is om ook in 2021, als 
de coronaomstandigheden dit 
mogelijk maken, het concert ‘Cash 
in de kerk’ uit te voeren. Mogelijk 
dit najaar. Wij houden u op de 
hoogte!

Van het Cashlied ‘Give my love to Rose’ maakte Olaf Vos 
de volgende vertaling

Ik von hom vlak bie t spoor, t was dizze mörn
Zag t vot hai was meer dood as levent
Ik ging even bie hom zitten om te luustern
Noar wat of ter gebeurd was, dit is wat e zee

Ze hebben mie net goan loaten ‘k zat in Veenhoezen
Tien joar laank was vrijheid veur mie n dreum
Ik was onderwegens noar mien stee in Oethoezen
Om mien Roos te zain en veur t eerst mien zeun

Geef mien laifde aan Roos willen joe dat veur mie doun
Geef heur al mien senten en zeg heur koop mor n moal wat moois
Zeg mien zeun zien pa is zo groots op hom
En vergeet dus nait mien laifde te geven aan Roos.

Zeg heur baaident bedankt dat ze op mie wacht hebben
Zeg mien jonkje help dien mamme en dou dien best
Zeg tegen Roos dat ze op zuik mout noar n aander
Want ik wil nait geern dat ze allain is op t lest

Meneer hier is n puut mit al mien senten
t Duurt nait laank meer en din bin ik dood
Wat n geluk dat joe mie zain hebben dizze mörn
En vergeet dus nait mien laifde te geven aan Roos

Geef mien laifde aan Roos willen joe dat veur mie doun
Geef heur al mien senten en zeg heur koop mor n moal wat moois
Zeg mien zeun zien pa is zo groots op hom
En vergeet dus nait mien laifde te geven aan Roos.

https://youtu.be/05cl8LmXI8U
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