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Museum Wierdenland
Tentoonstelling Hou(t) van Bomen
Bomen en hout in het terpen- en wierdengebied

Heidi Renkema, directeur van
Museum Wierdenland in Ezinge,
schreef een artikel over de totstandkoming van de tentoonstelling ‘Hou(t) van Bomen’.
Zo snel mogelijk na het einde van
de lockdown willen we de tentoonstelling ‘Hou(t) van Bomen’ openen
in Museum Wierdenland. Deze
tentoonstelling zal een mozaïek
aan onderwerpen behandelen die
allemaal met bomen en hout in het
terpen- en wierdengebied te maken

hebben. Het doel is om kennis over
bomen te vergroten en bezoekers
liefde voor bomen mee te geven.
Achtergrond tentoonstelling
Het idee is zo’n anderhalf jaar
geleden ontstaan tijden een
gesprek met Patricia Huisman, de
vrouw van Matthijs Röling en
woonachtig in Ezinge. Ze was erg
begaan met het lot van bomen in
de regio en zou graag extra aandacht voor bomen willen in lesprogramma’s of bijvoorbeeld in

een kunsttentoonstelling. Zelf liep
ik ook al een tijdje rond met het
idee om een tentoonstelling
rondom archeologisch hout te
organiseren. We besloten de
mogelijkheden te verkennen!
Bomen zijn tegenwoordig bijna
dagelijks in het nieuws. Zo wil de
provincie Groningen kilometers
extra bos aanleggen om het landschap te vergroenen, en wil de
gemeente Groningen meer bomen
en groen in de stad om verkoeling
te brengen in de steeds hetere
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zomers. Maar er worden ook
regelmatig bomen gekapt om
uiteenlopende redenen en lang
niet iedereen is het daar altijd mee
eens. CO2, Biomassa, eikenprocessierups, iepenziekte, allemaal
boom-gerelateerde onderwerpen
die regelmatig voorbij komen. Hoe
zit het eigenlijk met bomen in de
wierdenregio? Welke bomen
komen hier oorspronkelijk vandaan? Waar werden bomen en
hout de afgelopen 2500 jaar voor
gebruikt? Passen bomen wel in dit
landschap? Meer dan genoeg
vragen en materiaal om wel tien
tentoonstellingen te vullen.
Inhoud van de tentoonstelling
In een museum over wierden
beginnen we natuurlijk bij de
vroege wierdenbewoners. In de
tijd vóór de aanleg van de dijken
liep het land in de winter af en toe
onder water. Bomen houden niet
van zout water en ze waren dan
ook schaars in het kwelderlandschap. Op de wierden groeiden
appelbomen en hazelaars, en de
vlier groeide als enige ook toen al
overal. Ondanks de bomenschaarste zijn er best veel archeologische
vondsten van hout gedaan in de
wierde van Ezinge en in andere
wierden en terpen zoals palen,
2

Beeld: herbarium beuk

schalen, spinstokjes, wagenwielen
en waterputten. Waar kwam dat
hout vandaan?
We kijken ook naar de recentere
geschiedenis van bomen in de
regio. Welke bomen werden
aangeplant bij borgen, boerderijen,
begraafplaatsen en langs wegen?
Wat was het nut van deze bomen?
Als laatste kijken we naar de
situatie nu. Hoe gaat het met de
bomen? Welke onderwerpen zijn
actueel? Willen we de hele regio
volplanten met bomen of past dat
juist helemaal niet? Wat wordt er
tegenwoordig met het hout van
lokale bomen gedaan?

Voorbereiding
Een typische tentoonstelling in
Wierdenland is een combinatie
van archeologie, geschiedenis,
landschap, natuur, kunst en
actualiteit. De tentoonstelling
moet er aantrekkelijk uitzien en
voor ieder wat wils bevatten, een
leerzame speurtocht voor jonge
kinderen, mooie kunstwerken en
achtergrondinformatie voor
geïnteresseerden in geschiedenis
en archeologie. We willen nieuwe
wetenschappelijke informatie
delen met een breed publiek en
werken bij de inrichting vaak
samen met kunstenaars. De
grootste uitdaging is altijd weer

om de draad van het verhaal dat
we willen vertellen vast te houden
en de verbinding tussen de verschillende onderwerpen duidelijk
te maken.
Het begint bij een idee voor een
tentoonstelling, een onderwerp
dat aansluit bij visie en missie van
het museum en dat actueel is.
Daarop volgt een brainstorm
waarin we met verschillende
medewerkers en stagiaires gaan
kijken wat we aan het onderwerp
kunnen koppelen. We zoeken dan
gelijk uit wie niet mag ontbreken
bij het organiseren van de tentoonstelling. Bij ‘Hou(t) van Bomen’ was dat onder andere Jelte
van der Laan. Hij is namelijk dé
archeologische expert op gebied
van hout uit het terpen- en wierdengebied. Als de belangrijkste
partners toe hebben gezegd wordt
er een projectvoorstel geschreven.
Deze wordt gebruikt voor het
verkrijgen van subsidie en is
tevens het basisdocument waar
vanuit de tentoonstelling wordt
georganiseerd. Als duidelijk is wat
het budget ongeveer zal zijn gaan
we concreet aan de slag en wordt
een plan van aanpak gemaakt.
Partners
De meeste tentoonstellingen in
Wierdenland bestaan uit veel
verschillende onderdelen. We
werken dan ook vaak met een

brede groep partners zoals kunstenaars, archeologen, landschapsdeskundigen, ambachtslieden en
medewerkers van organisaties die
zich met het thema bezig houden
zoals in dit geval onder andere de
Bomenstichting en Staatsbosbeheer. Daarnaast werken we veel
samen met de school in Ezinge en
met andere musea in de regio.
Iedereen levert een onderdeel van
de expositie en wij brengen de
informatie en voorwerpen samen
en zorgen dat het grote verhaal
klopt. We maken ook minder voor
de hand liggende verbindingen
tussen de verschillende tentoonstellingsonderdelen en we laten
partners zelf aan het woord. Een
paar voorbeelden die straks terug
te vinden zijn in de tentoonstelling ‘Hou(t) van Bomen’:
• Op een schilderij van Henk
Helmantel staat een drietal
bomen in het landschap vlak
bij zijn ouderlijk huis in de
buurt van Huizinge. Hij vertelt
hoe het landschap de afgelopen
decennia is veranderd en over
het gemis van dit soort boomgroepjes in het landschap.
• Jelte van der Laan is
archeoloog, gespecialiseerd in
hout. Hij woont in de regio,
Kloosterburen, en is een
fervent klompendrager. Zijn
klompen koopt hij bij de
klompenmakerij in Eenrum
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waar al sinds 1900 klompen
worden gemaakt van lokaal
wilgenhout.
• De tuin van Matthijs Röling in
Ezinge staat vol met bomen en
struiken en bevat veel verwilderde hoekjes die erg belangrijk zijn voor de flora en fauna
in het gebied. De tuin is daarnaast ook een interessant
voorbeeld van hoe een van
oorsprong boerentuin kan
worden omgevormd tot een
belangrijk mini-ecosysteem.
In de tentoonstelling zal de liefde
voor bomen en hout centraal

staan en daarom is veel ruimte
beschikbaar voor kunstwerken
over bomen en hout van kunstenaars en ambachtslieden uit de
regio. Stieneke van der Wal van
het Noordererf heeft een belangrijke adviserende rol als het gaat
om erfbeplanting en biodiversiteit.
Crowdfunding
Via een crowdfundingsactie
willen we niet alleen proberen wat
extra budget voor de tentoonstelling te krijgen maar ook aandacht
te genereren voor het onderwerp.
www.voordekunst.nl/projecten/

Organisatie tentoonstelling in
coronatijden
De organisatie van een tentoonstelling tijdens een lockdown
heeft voor- en nadelen. Een van
de weinige voordelen is dat we op
een rustiger tempo de expositiezaal kunnen uitruimen en opnieuw inrichten. Normaal trekken
we twee weken uit voor de overgang van de oude naar de nieuwe
tentoonstelling. Nu hebben we
bijna twee maanden de tijd.
De nadelen zijn groter. Veel bruiklenen zijn lastig te krijgen omdat
er weinig of geen mensen aan het

werk zijn in de depots van het
Groninger Museum en het
Noordelijk Archeologisch Depot in
Nuis. De bouwmarkt waar we
normaal verf en andere materialen
aanschaffen mengt geen verf
meer. Daardoor kunnen we de
gewenste groene kleur niet via
deze weg krijgen. Ook is het lastig
afspraken in te plannen voor het
vervoer van objecten. Maar uiteindelijk gaat het ons wel lukken
en wordt het een prachtige tentoonstelling.
Afhankelijk van de coronasituatie
hopen we een aantal lezingen en
excursies te organiseren, zoals een
excursie met een boswachter naar
het park bij de Allersmaborg in
Ezinge. Een lezing over erfbeplanting, een lezing over archeologie
en hout en diverse creatieve
workshops met houtbewerking.
Maar het belangrijkste is toch dat
bezoekers niet alleen veel leren
van een bezoek aan de tentoonstelling maar dat ze ook iets meer
van bomen zijn gaan houden en
op een nieuwe manier de bomen
in hun omgeving gaan bekijken.
Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10
9891 AD Ezinge
0594 621 524
www.wierdenland.nl
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Museum Het Behouden Blik

Blik naar Binnen
Collectieregistratie
en - presentatie van
een klein museum
Carin van de Wal van museum Het Behouden Blik in Uithuizermeeden
schreef een bijdrage over de collectieregistratie en – presentatie, waarin
het museum tijdens COVID-19 flinke stappen heeft kunnen zetten.
‘Blik naar Binnen’. Onder deze titel organiseerden wij in 2014, samen met
de Boekwerkplaats in Stedum, al eens een bijzonder project dat 125
unieke kunstwerken opleverde. Een aantal hiervan was tot begin januari
2020 nog te zien in de overzichtsexpositie 30 jaar atelier Wim Gremmen
in het GRID in Groningen.

Net als in deze uitklapbare kunstwerken zat gedurende het afgelopen jaar de verrassing voor ons
ook aan de binnenkant.
COVID-19 zorgde ervoor dat het
museum tot drie keer toe een
periode gesloten moest blijven
waardoor alle activiteiten met één
streep uit de agenda verdwenen.
We moesten de bakens verzetten
en wennen aan de onzekerheid en
de wetenschap dat dit virus niet
zomaar voorbij zou zijn. Voor ons
een kans om onze blik te richten
op die zaken die achter de schermen al langer onze aandacht
vroegen, maar waar we door de
drukte en de waan van de dag niet
aan toe kwamen.
De Collectieregistratie
De digitalisering van onze collectie lag al geruime tijd stil. Zo lang
al dat zich eind 2019 spontaan een
nieuwe vrijwilliger bij ons meldde
met de vraag of we op dit onderdeel van ons museum nog extra
handen konden gebruiken. Jazeker
wel!
De overstap naar Axiell Collections in 2017 was heel mooi, maar
had als gevolg dat de hele database gecontroleerd moest worden.
Een tijdrovende klus, waar nu
zomaar alle ruimte voor was. We
maakten van de gelegenheid
gebruik om tegelijkertijd foto’s te
vernieuwen en teksten aan te

vullen en uit te breiden. We waren
tevreden met het resultaat.
De volgende stap lag in de koppeling van deze database naar onze
website. Samen met de websitebouwer, Frissekom in Winsum, en
collega Filip Vedder van Erfgoedpartners hebben we ons over deze
uitdaging gebogen. De wondere
wereld van de API’s en hoe informatie uit de cloud te halen en te
publiceren laat ik graag aan de
experts, maar onze gezamenlijke
inspanningen hebben er toe geleid
dat op 15 november de nieuwe
website werd gepubliceerd.
Aan de voorkant is er niets veranderd, maar aan de achterkant des
te meer. De volledige website in
andere talen aanbieden, wekelijks
nieuwe objecten online publiceren
en werken in een omgeving die
zeer gebruiksvriendelijk is en
uitnodigt om via de website te
communiceren is absolute winst
en bepaald niet onbelangrijk nu
iedereen aan de computer gekluisterd zit...
Gelukkig hebben we de beelden
nog.
We waren ook bijzonder blij met
de opnamen die Museum TV al in
2019 maakte van onze collectie.
De documentaire werd en wordt
tijdens de lockdown goed gevonden en we bevinden ons inmiddels
in het gezelschap van nog
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Jubileum
Op 18 augustus 2021 is het precies
20 jaar geleden dat ons museum
haar deuren opende voor publiek.
Een feestelijk moment dat we
willen markeren met een nieuwe
publicatie. Het voorwerk voor Blik
in Groningen, het verhaal van vier
blikfabrikanten die zich in de stad
Groningen toelegden op het
produceren van decoratieve
verpakkingsblikken in de periode
1894 tot aan WOII. We konden de
deur niet uit maar het eigen
archief bood, in combinatie met
een aantal digitale archieven, al
meer dan voldoende informatie
om de publicatie voor te bereiden.
Wat rest is, na de lockdown, een
bezoek aan de Groninger Archieven om een aantal zaken met
eigen ogen te kunnen controleren
alvorens we tot publicatie overgaan.
Beeld: Anton Tiktak, Arte del Norte

22 Groninger musea die aan dit
project hebben deelgenomen. Een
mooie landelijke aanvulling op
CollectieGroningen.nl, het platform waar de Groninger musea 10
(of meer) van hun topstukken
presenteren, in rechtenvrij beschikbaar beeld en publieksvriendelijke teksten van onder meer
Fred Ootjers en beelden van
Anton Tiktak.

De aandacht
Net als andere musea hebben ook
wij 70% ingeleverd op het aantal
bezoekers aan het museum. Dat
betekent natuurlijk ook een
daling in de inkomsten. Niet
helemaal evenredig, want gedurende de perioden dat we open
mochten zijn en bezoekers op
afspraak en binnen de gestelde
tijdvakken mochten ontvangen,
werd van deze mogelijkheid goed
gebruik gemaakt. We hadden

leuke ontmoetingen waardoor we
in klein gezelschap het delen van
verhalen èn nieuwe aanwinsten
konden beleven. De aandacht van
de media, die ook dichtbij moest
blijven voor de verhalen, werd er
overigens niet minder van. Tweemaal live in de uitzending van
radio Noord en meegenomen
worden in de museumtest van het
Dagblad van het Noorden. Ook
hier heeft ieder nadeel dus z’n
voordeel!

volle onzekerheid.
Afgelopen jaar lukte het nog om
het nadeel tot voordeel te maken.
Maar de plannen voor het nieuwe
jaar uitvoeren wordt een heel
ander verhaal. Gaat het ons
lukken om fondsen voor een
grotere bijdrage te benaderen met
een veel te kleine eigen bijdrage?
Of moeten projecten op de langere
baan geschoven worden?
Wij zien hierin een enorme uitdaging die we graag aangaan.

De uitdaging
Wij sluiten een jaar af waarin onze
financiële reserves volledig verdampt zijn. De vooruitblik naar
2021 is nog volstrekt onzeker. We
beginnen het jaar gesloten en in

Museum Het Behouden Blik
Hoofdstraat 99
9982 AC Uithuizermeeden
0595 413 999
www.hetbehoudenblik.eu

Beeld: Anton Tiktak, Arte del Norte
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Digitalisering van erfgoedcollecties in Groningen

Beeld: Anton Tiktak, Arte del Norte

Vanaf 2015 werken musea samen
aan het zichtbaar maken van hun
collecties in een digitaliseringsproject dat door Erfgoedpartners
wordt getrokken. In www.collectiegroningen.nl is ieder museum
zichtbaar met minimaal 10 objecten. Op dit moment kunnen
bezoekers bladeren door een
collectie van 566 objecten en
maandelijks wordt dit aantal
uitgebreid.

Door een subsidie van het Prins
Bernhard Cultuurfonds konden 15
musea overstappen naar een
modern collectieregistratiesysteem (Axiell Collections) waarbij
gegevens in de ‘cloud’ worden
opgeslagen en waarbij het mogelijk is om de collectie op internet
te tonen en om de collectie te
verbinden met andere musea. Dit
laatste gebeurt via een API waardoor computersystemen met

elkaar kunnen communiceren. Zo
wordt het voor musea mogelijk om
aan te sluiten bij de Collectie
Nederland of bij Europeana. Het
Behouden Blik heeft al veel
stappen gezet in het zichtbaar
maken van de collectie.
Ook komende jaren blijft er veel
werk te verzetten op het gebied
van digitalisering van alle collecties, omdat op die manier zicht-

baar wordt welke voorwerpen
musea bewaren. Dat is niet alleen
leuk voor het publiek, maar ook
interessant voor onderzoekers.
Daarom hebben OCW, de provincie Groningen en fondsen geïnvesteerd in digitalisering en
scholing. Deze aanpak wordt de
komende jaren voortgezet.
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Eerste online taalcursus
Gronings van CGTC van start
Cursist

Cursist

Cursist

Cursist

Cursist

Cursist

Docent

Centrum Groninger Taal & Cultuur
(CGTC) begint de komende periode
met online taalcursussen
Gronings. Door de coronamaatregelen konden de fysieke
cursussen in 2020 niet worden
voortgezet. CGTC onderzocht de
mogelijkheden voor online
lesgeven en begin 2021 was het
zover.
Docent Gronings Hindry
Schoonhoven en zijn cursisten
hadden de primeur en de eerste
online Grunneger toalles was een
succes: “Na een geslaagde proefles
eind vorig jaar is op 6 januari 2021

de eerste online cursus Gronings
via Zoom van start gegaan. De
primeur was voor de cursisten die
afgelopen maart - u weet wel
waarom - gestrand zijn halverwege de cursus Gronings voor gevorderden. Na een maandenlange
onderbreking konden de leergierige cursisten en ik als docent ons
hart weer ophalen met een verhelderende discussie over ‘mens,
mèns, mins of mìns’, een harmonieus uitgevoerde groepsopdracht
over de groene werkwoordsvolgorde, de schoonheid van alternerende werkwoorden en het taalgebruik van Peter Visser. Een beetje

onwennig misschien in het begin,
maar al heel snel was het ‘net als
vroeger’. Iedereen was dik tevreden met het online vervolg van de
afgebroken cursus. Een blijvertje
in het aanbod van het CGTC.“
Cursusaanbod CGTC
Hindry Schoonhoven is één van
de taaldocenten Gronings werkzaam bij Centrum Groninger Taal
& Cultuur. Sinds 2013 geeft hij
verschillende cursussen Gronings
bij CGTC waaronder de cursus
Gronings voor gevorderden. De
lessen vinden doorgaans plaats op
de dinsdagavonden in het gebouw

van de Groninger Archieven in
Stad. CGTC heeft een doorlopend
cursusaanbod Gronings met in het
voorjaar en najaar de taalcursussen Introductie op het Gronings,
Gronings spreken en Gronings
voor beginners. Voor wie niet kan
kiezen is er de Combinatiecursus
Gronings, waarin zowel het spreken als de grammatica en de
spelling aan bod komt. Deze
cursussen van CGTC gaan voorlopig in de fysieke vorm niet door.
Hiervoor in de plaats zijn nu
speciale online cursussen Gronings ontwikkeld. De online
cursus bestaat uit 10 lessen en de
kosten zijn € 50,- exclusief het
lesboek.
Online Gronings leren?
Geef je op!
Deze maand start CGTC met nog
twee online cursussen Gronings
spreken die zullen worden gegeven door Wil Werkman, docente
Gronings en cursuscoördinator bij
CGTC. Wil je meer weten over de
online taalcursussen van CGTC?
Neem voor meer informatie en opgave contact op met cursuscoördinator Wil Werkman:
cursusgronings@gmail.com.
Voor meer Grunnegs en actualiteiten rondom de Groninger taal en
cultuur kijk op www.cgtc.nl.
Volg CGTC ook op Facebook en
Twitter.
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Tentoonstellingen en activiteiten

Iedere maand zijn nieuwe tentoonstellingen en activiteiten in dit
overzicht te vinden. Vanwege
COVID 19 kunnen data soms
wijzigen. Raadpleeg daarom
vooraf de website van de betreffende organisatie.
Museum Wierdenland Ezinge
Ja, ik wil
tot en met 28 februari
In deze expositie zijn 80
trouwfoto’s te bekijken, gemaakt
voor de deur van het voormalige
gemeentehuis van Ezinge. Ezinge
was tot 1989 een eigen gemeente
en daar is maar liefst 1066 keer
getrouwd. Natasja Bennink en
Onno Broeksma, de huidige
bewoners van het gemeentehuis,
hebben begin 2020 een oproep
gedaan voor oude trouwfoto’s.
Boven verwachting stroomden de
meest mooie en bijzondere foto’s
binnen: per mail, per post, en

mensen kwamen langs met hun
fotoalbum.
Het kunstenaarsechtpaar wilde
met een bijzondere expositie
stilstaan bij de honderdste
verjaardag van het gebouw, dat tot
de herindeling van 1990 dienst
deed als gemeentehuis van Ezinge.
Nadat Ezinge was opgegaan in de
gemeente Winsum verloor het
gemeentehuis zijn functie en bood
het onderdak aan Museum
Wierdenland. Ruim tien jaar
geleden verhuisde het museum
naar de huidige locatie aan de Van
Swinderenweg.
MuzeeAquarium Delfzijl
Mara. Het Joodse familieverleden
van Delfzijl
tot en met 4 april 2021
Deze expositie vertelt het verhaal
van de Joodse inwoners van
Delfzijl, die op 11 maart 1942 onder
dwang moesten vertrekken. Naast

foto’s, documenten en bewaard
gebleven objecten, zijn er ook op
eigen wijze geschreven
persoonlijke verhalen te lezen
over de Joodse buurman, kennis of
vriend.
Groninger Museum
The Rolling Stones – Unzipped
verlengd tot en met 28 maart
De expositie Unzipped in het
Groninger Museum wordt met een
maand verlengd. De
tentoonstelling over de Rolling
Stones is niet tot 28 februari, maar

De voormalige synagoge van Delfzijl in 1979, toen het Leger des Heils er huisde.

tot en met 28 maart te zien. De
expositie Unzipped opende de
deuren op 20 november, maar
moest al na een paar weken de
deuren weer sluiten in verband
met de lockdown. Er is een kleine
kans dat de expositie nog langer
in het museum te zien is. Het
Groninger Museum heeft
voldoende ruimte in de planning,
maar Unzipped is in principe
vanaf juni in het Franse Marseille
te zien. Houd daarom de website
van het museum in de gaten.
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