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EEN WEGGEPOETST VERLEDEN 
Collectie Groningen – online museum met Groningse topstukken 
 
Deze opgeruimde titel refereert aan de kansel in de kerk van Woltersum; de enige middeleeuwse 
houten kansel met schilderingen in Nederland. Dit bijzondere meubelstuk van de Stichting Oude 
Groninger Kerken is een van de objecten die onderdeel uitmaakt van Collectie Groningen, het 
online museum met Groningse topstukken. De Groningse erfgoedinstellingen presenteren op 
Collectie Groningen gezamenlijk hun topstukken: mooie en verrassende objecten die samen het 
verhaal van Groningen en de Groningers vertellen. 
 
Uit de uitgebreide collectie van de kerken van Stichting Oude Groninger Kerken zijn vooralsnog 
twintig objecten geselecteerd, waarvan inmiddels zestien zijn terug te vinden binnen Collectie 
Groningen. Behalve die beschilderde houten kansel in Woltersum, kan men kennisnemen van het 
Hemony Carillon in Middelstum, kan men zich verbazen over de hondenzweep in Nieuw 
Scheemda, zich vergapen aan het kleurige interieur van de Wiersemakerk in Westeremden, aan 
de eeuwenoude kaarsnisjes in Middelbert, of onder de indruk geraken van de monumentale kerk in 
Zeerijp.  
 
Deze pronkstukken geven een voorproefje van wat er in de erfgoedinstellingen te zien is. Niet 
alleen zichtbaarheid geldt, de afbeeldingen en teksten mogen in principe vrij van rechten door 
derden worden gebruikt. Dit vergroot de zichtbaarheid in het drukke landschap van de 
hedendaagse beeldcultuur. Onbekend maakt onbemind. Aan de hand van de website wordt meer 
verteld over de topstukken van de erfgoedorganisaties in Groningen. Redactie en coördinatie 
wordt verzorgd door Erfgoedpartners. Meer weten over de Collectie Groningen: 
www.collectiegroningen.nl 
 
Collectie Groningen: Het online museum met Groningse topstukken 
Collectie Groningen is een samenwerking van alle erfgoedorganisaties in de provincie Groningen. 
Op www.collectiegroningen.nl zijn de (afbeeldingen van de) pronkjuwelen van Groningen te zien. 
Digitaal, in hoge kwaliteit en in principe rechtenvrij zodat iedereen er profijt van kan hebben. 
Hieraan zijn wel enkele vrijwaarden verbonden, zie hiervoor de website. Zo kunnen deze 
afbeeldingen gebruikt worden in het onderwijs of bij het inrichten van huis en kantoor et cetera.  
 
EINDE BERICHT 
----------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, Communicatie en PR 
Stichting Oude Groninger Kerken woldring@groningerkerken.nl, tel: 050 – 3123569 of 06-
52102342. 
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