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‘ IN GRONINGEN REFLECTEERT DE FELICITATIE ‘KON MINDER’ EEN GEPAST ENTHOUSIASME VOOR IEMANDS PROMOTIE.’

STELLING NIENKE SCHRIPSEMA MEDISCHE WETENSCHAPPEN

SPEL

Welke Groninger wethouder werd ‘de Raspoetin van het Noorden genoemd’? En hoeveel geld bracht de  
eerste vijftig jaar van de gaswinning op? Over deze en nog 398 vragen over Stad en Ommelanden kunnen spelers  

van KREK! zich het hoofd breken.

BERT PLATZER

UBBO EMMIUS

Ubbo Emmius wist alles. Roep hem te hulp als je een antwoord niet weet.

Ubbo Emmius 
is de joker

D
e wortels van het kennisspel KREK! 
liggen in de jaren negentig. Kees 
Frenay (1955), in 1986 aan de RUG 
afgestudeerd als Neerlandicus, 

had met een compagnon een communi-
catie- adviesbureau – met acht medewerkers 
– waar het idee ontstond voor een vraag-
en- antwoordspel over Groningen. In 1993 
verscheen ‘Rondje Groningen’, dat zijn weg 
vond naar Groningers over de hele wereld.
Om meer met zijn vak bezig te zijn en minder  
met het managen van een bedrijf heeft 
Frenay sinds een jaar of twintig zijn bureau 
ingeruild voor een bestaan als freelancer. 
‘Een van onze toenmalige medewerkers, 
Joop de Vries, heeft ook in Groningen gestu-
deerd, maar woont inmiddels in Haarlem’, 
vertelt hij. ‘Joop heeft dit jaar een Haarlemse 
versie van het spel gemaakt en daardoor leek 
het mij leuk om een actuele Groningse versie 
te maken.’

Bommen Berend-kaart
De opzet van het spel is eenvoudig: de spelers 
nemen om beurten een kaart met vragen van 
de stapel en met een dobbelsteen bepalen ze 
welke van de vijf vragen ze moeten beant-
woorden – bij een zes mogen ze zelf kiezen. 
Wie de vraag goed beantwoordt, mag de 
kaart houden. De achterkant van de kaar-
ten bestaat uit een deel van een afbeelding. 
Degene die als eerste de zes kaarten heeft 
verzameld die samen één afbeelding vor-
men, wint.
Een van de vijf categorieën vragen is ‘weten- 
schap en studentenleven’, waarin de RUG 
uiteraard goed is vertegenwoordigd. Boven-
dien schittert Ubbo Emmius in het spel als 
joker. ‘Wetenschappers waren in zijn tijd 
universele geleerden, dus de Ubbo Emmius-
kaart mag je inzetten als je het antwoord niet 
weet’, zegt Frenay. ‘Met de Bommen Berend-

kaart mag je aanvallen en bij een ander een 
kaart wegpakken. Je kunt ook pech hebben  
en de Sint Martinus-kaart trekken. Dan  
moet je de helft van je kaarten weggeven.’
Ook achter de schermen speelt de RUG een 
rol. Frenay: ‘Het spel wordt uitgegeven door 
uitgeverij Nobelman, van Gerrit Brand. Hem 
ken ik van de studie Nederlands. Zo zie je 
dat het handig is om dat soort contacten te 
hebben. Want zo’n spel maken is één, maar 
het verkopen is twee.’

Leuke verhalen
Net als in 1993 verdiepte Frenay zich voor 
het maken van het spel in de geschiede-
nis van Stad en Ommelanden. ‘Ook nu viel 
me weer op dat er zo ontzettend veel leuke 
verhalen zijn en dat er ook altijd mensen 
zijn die daar veel van weten. Overal zit een 
verhaal achter, maar als je het niet kent, 
loop je eraan voorbij. Het prachtige beeld  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langs moeders graf op het Hereplein bij
voorbeeld, is in de oorlog verwijderd en kapot-
gemaakt, omdat het naar voorbeeld van een 
schilderij van de joodse schilder Jozef Israëls 
is gemaakt. De eerste naoorlogse burgemees-
ter heeft de brokstukken bijeengescharreld, 
aan elkaar laten lassen en weer onthuld.’
Vanwege dit soort verhalen staan de ant-
woorden in een apart boekje. ‘Bij de helft 
van de antwoorden vertellen we in een paar 
regels dit soort verhalen’, zegt Frenay. ‘Dat 
is natuurlijk heel beknopt, maar hopelijk 
triggert het mensen om zich wat verder in de 
geschiedenis te verdiepen.’

    kost € 17,50 en is onder 
meer verkrijgbaar bij boekhandels, speelgoed-
winkels en kiosken in de provincie Groningen of 
via internet en www.nobelman.nl.

http://www.nobelman.nl



