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Start Maand van de Geschiedenis Groningen 
  

1 oktober start de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement 
van Nederland. In oktober ontdek je gisteren om vandaag te begrijpen. Ook in 
Groningen organiseren diverse culturele instellingen activiteiten rondom het actuele 
thema van dit jaar: Geluk. Een greep uit het programma.  
 
Rijk in Groningen 
Vooraanstaande Groningse families woonden in de 17de en 18de eeuw op borgen en in 
stadspaleizen. De tentoonstelling Rijk in Groningen – Borgen en Stadspaleizen 1600-1800 brengt 
de grootste schatten uit deze periode in Groningen samen. Elke zondag in oktober is er een 
speciale excursie vanuit het Groninger Museum naar een van de museale borgen. 
Groningen Groninger Museum, 8, 15, 22 en 29 oktober 12.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/rijkingroningen 
 
Dag van de Groninger Geschiedenis 
De 31ste Dag van de Groninger Geschiedenis vindt plaats in en rondom RHC Groninger 
Archieven. Er is eenmalig een unieke verzameling van zeven Groninger muntschatten te zien en 
geluk en ongeluk komen aan bod in een gevarieerd programma met o.a. lezingen, wandelingen 
en muziek. Ook voor kinderen is er van alles te doen. 
Groningen RHC, 14 oktober 11.00-17.00 uur  
maandvandegeschiedenis.nl/groningergeschiedenis 
 
Ridders op zoek naar geluk 
Lezing over de middeleeuwse Ridderroman. In dit literaire genre worden in dichtvorm ridders 
bezongen die op zoek zijn naar het geluk, de liefde, de graal etc. Of ze die ook vonden, vertelt 
Manuel Claasen in deze lezing. 
Stadskanaal Streekhistorisch Centrum, 15 oktober14:30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/page/7007/ridders-op-zoek-naar-geluk 
 
Geluk in de Menkemaborg 
Kom erachter wat geluk in de 18de eeuw betekende voor de bewoners van de Menkemaborg in 
Uithuizen met een special tour. 
Uithuizen Menkemaborg, 1 t/m 31 oktober  
maandvandegeschiedenis.nl/menkemaborggeluk 
 
De complete agenda is te bekijken op: maandvandegeschiedenis.nl/agenda  

 
Organisatie 

Het Nederlands Openluchtmuseum organiseert in oktober 2017 voor de zesde maal de Maand 
van de Geschiedenis, die haar veertiende editie beleeft. De Nacht van de Geschiedenis wordt 
georganiseerd door het Rijksmuseum. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is investeerder van de 
Maand van de Geschiedenis. Samen met meer dan 35 partnerorganisaties en meer dan 1000 
culturele instellingen, waaronder boekhandels en bibliotheken, brengt de Maand van de 
Geschiedenis elk jaar in oktober geschiedenis dichterbij dan ooit. 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Algemene persinformatie is te vinden op: maandvandegeschiedenis.nl/pers  
U kunt contact opnemen met Padmini Kruitwagen, 06-47191725 of maand@openluchtmuseum.nl  
 
 
 

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/7310/tentoonstelling-rijk-in-groningen-borgen-en-stadspaleizen
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/8457/dag-van-de-groninger-geschiedenis-2017
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/verder-dan-de-volkswil
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/verder-dan-de-volkswil
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/menkemaborggeluk
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/agenda
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/pers
mailto:maand@openluchtmuseum.nl
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Downloads 
Logo’s Maand van de Geschiedenis 
Campagnebeelden Maand van de Geschiedenis  
Sfeerbeelden Maand van de Geschiedenis  
Video Maand van de Geschiedenis 
 

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/853/logo-s
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/7665/campagnebeelden
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/854/sfeerbeelden
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/2000/maand-van-de-geschiedenis-in-beeld

