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Het MuzeeAquarium organiseert 
tenminste drie keer per jaar een 
wisseltentoonstelling over een 
thema uit de vaste presentatie, 
eventueel verbonden met de 
actualiteit. De gemeente Delfzijl 
heeft onlangs een inventarisatie 
laten maken van karakteristieke 
panden en op de lijst prijken 
meerdere voorbeelden van 

Amsterdamse 
Schoolarchitec-
tuur. 
Dat is niet 
verwonderlijk: 
de wijk Oud-
West
bijvoorbeeld is 
bijna helemaal 
in deze stijl 
uitgevoerd. 
Het was al 
langer de wens 

om deze stijl eens in het zonnetje 
te zetten door er een tentoonstel-
ling aan te wijden, maar nu de 

huizen opnieuw in de belangstel-
ling staan vanwege versterking, 
leek dit het juiste moment. 

Stratenlijstje
Dat begon met een plan: het 
MuzeeAquarium heeft een goede 
fotograaf als vrijwilliger en hij is 
met een stratenlijstje op pad 
gegaan om in de gemeente Delfzijl 
foto’s te maken. Daarnaast is 
contact opgenomen met het 
gemeentearchief om oude foto’s, 
bouwtekeningen en uitbreidings-
kaarten te mogen lenen. De Stich-
ting Huizinga Meubel Nederland 
was bereid een stijlvolle kast en 
documentatiemateriaal uit te 
lenen en een tekst aan te leveren 
voor de expositie. Omdat
architectuurhistoricus en manager 
bij De Verhalen van Groningen 
Anja Reenders gespecialiseerd is 
in de Amsterdamse School in 
Groningen, werd zij gevraagd voor 
de opening. Helaas moest 

Amsterdamse 
School 

in Delfzijl
architectuur

en vormgeving

Stichting MuzeeAquarium Delfzijl   Zeebadweg 7   9933 AV  Delfzijl   

telefoon 0596 - 63 22 77   www.muzeeaquarium.nl   info@muzeeaquarium.nl   

Openingstijden   Maandag t/m zondag (uitgezonderd feestdagen) 10.00 uur - 17.00 uur

12 september 2020 t/m 3 januari 2021

Amsterdamse School in Delfzijl
Architectuur en vormgeving 
MuzeeAquarium Delfzijl  
Op verzoek van de redactie schreef Cynthia Heinen, directeur van 
MuzeeAquarium Delfzijl, een artikel over de totstandkoming van de 
tentoonstelling Amsterdamse School. Architectuur en vormgeving.
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vanwege coronamaatregelen de 
openingsplechtigheid met geno-
digden vervallen, maar zij was 
gelukkig wel bereid de tentoon-
stellingsteksten te redigeren.

Jaren dertig huiskamer
Er is een oproep gedaan via lokale 
media voor objecten, meubilair, 
bouwfragmenten en alles wat 
maar enigszins de stijl van de 
Amsterdamse School uitdroeg en 
geleend mocht worden voor de 

tentoonstelling. Maar helaas...er 
kwam slechts één reactie op! Dat 
betekende dat we andere
bronnen moesten aanboren om de 
expositie te kunnen vullen: via de 
Stichting Monument en Materiaal 
uit Groningen kregen we 
glas-in-loodramen, binnen- en 
buitendeuren, dakpannen, bake-
lieten deurkrukken en tegels te 
leen, die goed pasten bij de archi-
tectuurfoto’s uit Delfzijl. En een 
rondgang door Boerma’s Antiek-
hoeve in Uithuizen leverde genoeg 
meubilair en kleingoed op om een 
heuse huiskamer uit de jaren 
dertig in te kunnen richten. Er 
mochten zelfs stoelen worden 
geleend voor de filmhoek, zodat 
bezoekers helemaal in stijl de 
films kunnen bekijken. Kleinere 
objecten konden via kringloop-
winkels en marktplaats op de kop 
worden getikt als rekwisieten.

Algemene historie van Delfzijl
De collectie van het 
MuzeeAquarium is vooral opge-
bouwd uit scheepvaart-gerelateer-
de objecten. Maar deze tentoon-
stelling heeft tot het inzicht geleid 
dat het verstandig is om de collec-
tie gericht uit te breiden naar de 
algemene historie van Delfzijl. Een 
aantal van de objecten zal dan ook 
toegevoegd worden aan de collec-
tie, de rest zal als rekwisieten een 
onderkomen vinden in het depot. 

Juist in de laatste week, toen de 
inrichting al bijna voltooid was, 
kwamen vrijwilligers opeens met 
klokken, kandelaars en kleedjes 
aanzetten: “is van mijn ouders 
geweest, wist niet dat het ook 
Amsterdamse School was, maar 
nu herken ik het!”. Dat is dan weer 
de winst van zo’n tentoonstelling, 
in meerdere opzichten!

De tentoonstelling is nog te zien 
tot en met 3 januari 2021.

MuzeeAquarium Delfzijl 
Zeebadweg 7
9933 AV Delfzijl
0596 63 22 77 
info@muzeeaquarium.nl 
www.muzeeaquarium.nl

mailto:info%40muzeeaquarium.nl%20%20?subject=
http://www.muzeeaquarium.nl
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In Kloostermuseum Sint Bernar-
dushof in Aduard is tot en met
 1 november de tentoonstelling 

‘Van schrijfplankje tot schoolbord. 
Onderwijs in Stad en Ommeland 

van 1200 tot 1800’ te zien. Een van 
de samenstellers, Kees Kugel, 

schreef over deze tentoonstelling 
het navolgend artikel. 

Lerarentekorten, onderwijsver-
nieuwing, administratieve taken 

en verantwoordingsplicht, (te) 
grote klassen, te lage salarissen, 
feminisering: de laatste jaren is 

het onderwijs volop in het nieuws. 
Men krijgt niet de indruk dat er 

sprake is van rust en evenwicht. 
De voorbereidingsgroep voor de 

tentoonstelling van 2020 in 
Museum Sint Bernardushof in 

Aduard, bestaande uit 
Riet Michel, Martin de Bruijn, 

Hans Beek en Kees Kugel, vond 
het interessant om terug te kijken 

in de tijd: hoe werd in het verle-
den in Stad en Ommeland onder-

wijs gegeven? Al gauw werd het 
besluit genomen ons te richten op 

de periode 1200-1800. 

In het museum zijn drie ruim-
ten voor tentoonstellingen 
beschikbaar: op de beneden-

verdieping een grotere kamer en 
een kleinere kamer, die abtenka-
mer wordt genoemd. Op de boven-
verdieping is een langwerpige, vrij 

smalle tentoonstellingsruimte. 
In de grote kamer is aan de hand 
van afbeeldingen en objecten te 
zien hoe het onderwijs vorm kreeg 
tot de Reformatie, die in Stad en 
Ommelanden zijn beslag kreeg in 
1594, toen Staatse troepen de stad 

Groningen op de Spanjaarden 
veroverden. De hal vormt de 
overgang naar de tijd na de Refor-
matie. In de abtenkamer en op de 
bovenverdieping wordt getoond 
hoe het onderwijs werd georgani-
seerd van circa 1600 tot circa 1800.

Van schrijfplankje tot schoolbordVan schrijfplankje tot schoolbord
Onderwijs in Stad en Ommeland Onderwijs in Stad en Ommeland 
van 1200 tot 1800van 1200 tot 1800
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De grote kamer: het onderwijs 
tot de Reformatie in 1594
Aan de wanden van de grote 
kamer ziet men hoe Karel de 
Grote (circa 800) een grote rol 
speelde bij het stichten van kloos-
ters, kerken en scholen. Er waren 
schrijvers en ambtenaren nodig 
voor de administratie van het 
Frankische Rijk. Toen de kloosters 
er eenmaal waren, hielden deze 
zich volop bezig met het geven 
van onderwijs. Kloosterscholen 
waren aanvankelijk bedoeld voor 
de opleiding van toekomstige 
kloosterlingen, maar werden ook 

bezocht door kinderen van leken. 
Onderwijs geven was ook een taak 
van parochies. Belangrijk voor de 
geschiedenis van het onderwijs in 
de kloosters waren Bernardus van 
Clairvaux en Caesarius van 
Heisterbach. 
Barnardus van Clairvaux is als 
leraar afgebeeld. Het is wel de 
vraag of hij naast zijn taken als 
schrijver, stichter van kloosters en 
bemiddelaar in kerkelijke conflic-
ten nog tijd had om les te geven. 
Caesarius van Heisterbach schreef 
het boek Dialogus, een verzame-
ling wonderverhalen die als 
leermateriaal dienst deed. 
De kerkvader Hieronymus, hier 
afgebeeld in zijn studeervertrek 
met boeken en schrijfmaterialen, 
zorgde  in de vierde eeuw als 
kluizenaar in de buurt van 
Bethlehem voor de Vulgata, een 
vertaling van de Bijbel uit de 
grondtalen Hebreeuws en Grieks 
in het Latijn. Deze vertaling was 
gezaghebbend gedurende de 
middeleeuwen. 
Rechts van de schouw zien we 
Vrouwe Sapientia (Wijsheid), die 
in een klooster theologisch onder-
wijs geeft. Op allegorische wijze 
zijn de zeven vrije kunsten ver-
beeld, de basis van middeleeuws 
onderwijs.
In de drie vitrines van de grote 
kamer is in afbeeldingen en 
voorwerpen het leven binnen en 

buiten de school te zien: in de 
linker vitrine kleding, gebruiks-
voorwerpen en materialen voor 
spelen en leren. De middelste 
vitrine toont in drie sublieme 
beelden van hout en steen lezende 
of onderwijzende personen uit de 
Bijbel of de kerkgeschiedenis die 
het belang van onderwijs en lezen 
benadrukten en waarmee de 
mensen zich identificeerden. We 
zien Anna, de moeder van Maria, 
die haar dochter onderwijst, 
Christus als twaalfjarige in de 
tempel en ‘Sint Anna te drieën’. In 
de rechtervitrine zien we materia-
len voor schrijven en rekenen. 
In de hal is een kaart te zien 
waarop het aantal bestaande 
scholen in Noord-Nederland vóór 
de Reformatie is aangegeven. 

Het schilderij van Jan Steen toont 
een dorpsschool na de Reformatie.
Na de Reformatie was de rol van 
kloosters in het onderwijs uitge-
speeld. De Gereformeerde Kerk 
nam het toezicht op het onderwijs 
over. Schoolmeesters dienden lid 
van deze kerk te zijn. Zij werden 
benoemd door de wereldlijke 
machthebbers, de Groninger 
jonkers. 

De abtenkamer
Aan de wanden van de abtenka-
mer hangen afbeeldingen van 
kosterijen in de provincie Gronin-
gen. In de kosterij, de woning van 
de schoolmeester, werd in een 
daarvoor meer of minder geschik-
te ruimte lesgegeven. Soms kregen 
leerlingen les onderin een toren 
(Usquert) of in een bijgebouwtje 
aan een kerk of klooster (Rottum). 
In Aduard was van 1595 tot 1890 
een school gevestigd in de be-
waard gebleven ziekenzaal van de 
abdij, die ook als kerk werd ge-
bruikt. De schoolmeester woonde 
op de bovenverdieping. In de 
rechtervitrine van de abtenkamer 
zien we afbeeldingen van deze 
school, inclusief een reconstructie 
van de zijingang.
Een bijzondere vondst was de 
inventarislijst uit 1735 van een 
winkeltje in Aduard. Corneliske 
Clasen verkocht onder meer 
schoolboeken, waardoor we zeker 
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weten dat in de school van Aduard 
gebruik werd gemaakt van ABC-
boeken en catechismus-boeken. 
Een ander belangrijk schoolboek 
was Trap der Jeugd. 

De bovenverdieping
Hier zijn de twee rollen te zien die 
na de Reformatie door school-
meesters werden gespeeld: de 
schoolmeester als dienaar van de 
kerk en als dienaar van de jonker 
(borgheer). Er is een afbeelding te 
zien van het graf van Fokko 
Harmens Wildeman, die de boe-
ken van de diaconie in Hellum 
bijhield. Bezoekers die van links 
naar rechts het lange paneel 
volgen, krijgen een indruk van de 
sollicitatieprocedure voor school-
meesters. Zij moesten een schrijf-
proef (toonschrift) overleggen en 
aantonen dat zij goed konden 
zingen (een belangrijke vaardig-
heid vanwege de verplichting tot 
het aanleren van de Psalmen). 
Het toezicht op het onderwijs was 
in handen van de classis van de 
Gereformeerde Kerk. Deze kerk-
vergadering nodigde op gezette 
tijden schoolmeesters uit om 
verslag uit te brengen. Waren zij 
betrokken bij onoirbare praktij-
ken, dan dienden zij zich te ver-
antwoorden. Predikanten hadden 
de opdracht het reilen en zeilen 
van het onderwijs in de gaten te 
houden. 

Het toezicht op de scholen werd 
na de bezetting van Nederland 
door het Franse leger in 1795 
overgenomen door de overheid. Er 
werden schoolopzieners (inspec-
teurs) aangesteld, die de scholen 
bezochten. De rapporten die de 

inspecteurs Van Swinderen, 
Westers en Uilkens daarover 
schreven, zijn voor een groot deel 
bewaard. 
De schoolmeester was dikwijls 
organist, koster en voorlezer in de 
dorpskerken. In de houten vitrine 

zien we de lessenaar in de Dorps-
kerk te Zuidhorn ten dienste van 
het voorlezen uit de Bijbel. In deze 
kerk bleef de Statenbijbel met 
inscriptie bewaard, die in 1795 
door Maurits Clant van Hankema 
is geschonken. 
In de glazen vitrine worden 
schoolboekjes getoond die ge-
schreven zijn door schoolmeesters 
als Hermanus Kremer en Hendrik 
Westers.
Onder in de vitrine ligt een certifi-
caat ter herinnering aan de eerste 
onderwijswet van 1801. Het is 
uitgereikt in 1851 aan een leerling 
van de school in Aduard.

Film en boekje
Op de tentoonstelling, vooralsnog 
toegankelijk aan de hand van een 
coronaprotocol, is de prachtige 
film te zien die Willem Kroon over 
dit onderwerp maakte. Bovendien 
kan tegen een gering bedrag het 
zeer belangwekkende boekje 
worden aangeschaft dat voor de 
tentoonstelling is geschreven door 
Riet Michel en Kees Kugel. 
De tentoonstelling is nog te zien 
tot en met 1 november 2020.

Kloostermuseum 
Sint Bernardushof 
Hofstraat 45, 9831 RB Aduard
050 403 2109
info@kloostermuseumaduard.nl
www.kloostermuseumaduard.nl

mailto:info%40kloostermuseumaduard.nl?subject=
http://www.kloostermuseumaduard.nl 
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Na de coronasluiting in maart 
waren er maandenlang geen 
kinderen en schoolklassen in de 
Fraeylemaborg. Gelukkig is dat na 
de zomervakantie weer mogelijk 
geworden. We kunnen in oktober 
al weer terugkijken op diverse 
schoolbezoeken. Naast scholen die 
ons bezochten in het kader van de 
Open Monumentendag hebben we 
voor ons educatieproject Arm en 

Rijk een flink aantal groepen op 
bezoek gehad. In deze onzekere 
tijden is een bezoek natuurlijk 
anders dan normaal. Als museum 
houden we ons uiteraard aan de 
richtlijnen die gelden in corona-
tijd. In de praktijk betekent dit: 
handen desinfecteren bij 
binnenkomst, de groepsgrootte 
beperken en zo veel mogelijk 
afstand houden.

Tafel
We ontvangen veel groepen jonge 
kinderen van het primair onder-
wijs. Afstand houden is soms 
lastig, de kinderen zijn enthousi-
ast en moeten soms geholpen wor-
den. Dit proberen we op te lossen 
door zo veel mogelijk de opdrach-
ten in ruimtes te houden waar 
afstand wel mogelijk is en door 
bijvoorbeeld een tafel tussen de 

kinderen en de begeleider te 
zetten. Ook hebben we de op-
drachten meer verspreid door het 
gebouw zodat er niet te veel 
kinderen tegelijk in een ruimte 
zijn. Iedere groep kinderen heeft 
een begeleider en ook hier houden 
we afstand.

Buiten normale openingstijden
Voor de gewone bezoekers hebben 
we een éénrichting looproute door 
het gebouw. Door de opdrachten 
die de kinderen doen is deze 
looprichting voor hen erg lastig. 
We proberen zo veel mogelijk 
scholen in te boeken buiten de 
normale openingstijden, dus op 
maandag of voor 
10:00 uur. Is de schoolklas wel op 
bezoek tijdens de normale ope-
ningsuren dan worden de bezoe-
kers erop gewezen dat er een 
groep in de borg is. Zij hebben dan 
de keus om bijvoorbeeld eerst de 
tentoonstelling in het Koetshuis te 
bekijken, koffie te drinken of een 
wandeling door het park te ma-
ken. Het landgoed is groot genoeg 
om schoolbezoek en regulier 
bezoek te scheiden.

Kinderen zijn welkom bij de 
Fraeylemaborg in schoolverband, 
maar ook als individuele bezoeker.
Voor deze doelgroep is een bezoek 
zeker de moeite waard. In oktober 
hebben kinderen elke zondag 

Kinderactiviteiten op de Fraeylemaborg
in coronatijd en tijdens Oktober Kindermaand
Oktober is Kindermaand en er zijn dan op zaterdagen en zondagen allerlei gratis activiteiten voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar in culturele- en natuurorganisaties in stad en provincie Groningen. Dit jaar was het voor Erfgoedpartners, 
die Oktober Kindermaand in Groningen organiseert, in verband met corona afwachten hoeveel organisaties zich zouden 
aanmelden. Niet iedere organisatie is namelijk in staat de 1,5 meter afstand te garanderen. Gelukkig kregen wij nog 
heel wat aanmeldingen binnen, waaronder van de Fraeylemaborg in Slochteren. Op verzoek van de redactie van 
Erfgoednieuws schreef Annet Westrup-Hoving, educatief medewerkster van Museum Landgoed Fraeylemaborg, hoe zij 
in coronatijd kinderen ontvangen. 
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gratis entree en is er veel te 
beleven.

Houtschijf beschilderen 
Naast een speurtocht door de borg 
of een sprokkeltocht door het park 
organiseert de Fraeylemaborg elke 
zondag in oktober een speciale 
activiteit. Oktober Kindermaand 
is op 4 oktober op een creatieve 
manier gestart. Kinderen konden 
een houtschijf uit het bos beschil-

deren, het was dierendag dus een 
goede aanleiding om dieren te 
schilderen. Ook werden er pan-
nenkoeken gebakken. Een week 
later was er een wandeling met 
gids en quiz van de Fraeylemaborg 
naar de Fraeylemamolen. 
Op 18 oktober, zo was gepland, 
kon een kabouter- en paddenstoe-
lentocht worden gelopen maar de 
borg besloot deze te annuleren 
vanwege de verscherpte corona-

maatregelen. De Kindermaand 
wordt afgesloten met een creatie-
ve schrijf- en tekenmiddag op 
zondag 25 oktober. Kinderen 
kunnen samen met een echte 
schrijfster en illustratrice aan de 
slag met het thema: Hoe zou je 
dag eruit zien als je een dag 
jonkheer of freule op een borg zou 
zijn?
Voor de meeste activiteiten is 
reserveren nodig zodat we de 

groep klein kunnen houden of 
met verschillende starttijden 
werken.

Door samen met scholen en 
individuele bezoekers ons aan de 
regels te houden willen we als 

landgoed een veilige omge-
ving bieden waarin kinde-

ren de veelzijdigheid van 
ons erfgoed ontdekken.

Museum Landgoed 
Fraeylemaborg
Hoofdweg 30
9621 AL Slochteren
0598-421568

info@fraeylemaborg.nl
www.fraeylemaborg.nl 

Oktober Kindermaand
Oktober Kindermaand is de 
maand waarin er heel veel 
creatieve en spannende 
activiteiten zijn voor kinderen 
tussen de 4 en 12 jaar. Op een 
laagdrempelige manier maken zij 
kennis met culturele instellingen 
in de provincie. Op alle zater-
dagen en zondagen in oktober 
worden er verschillende speciale 
activiteiten aangeboden. Aan 
Oktober Kindermaand doet weer 
een keur aan instellingen mee. 
Het programma is te raadplegen 
via www.kindermaand.nl.

mailto:info%40fraeylemaborg.nl%20?subject=
http://www.fraeylemaborg.nl
http://www.kindermaand.nl
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Bevrijdingsmuseum 
Noord-Nederland in 
Vestingmuseum Oudeschans
Oorlog – Verzet – Bevrijding 
1940-1945 Verlengd
tot en met 29 november 
Vanwege lovende reacties op de 
tentoonstelling ‘Oorlog-Verzet-Be-
vrijding 1940-1945’ is besloten 
deze te verlengen tot en met 29 
november. De expositie vertelt 
over de jaren 1940-1945 in 
Oost-Groningen, met name 
Oudeschans, Bellingwolde en de 
huidige gemeente Westerwolde, 
met belangrijke verhalen over het 
verzet en de oorlogsslachtoffers. 
Voor meer informatie over deze 
tentoonstelling verwijzen wij naar 
de tentoonstellingsagenda van 
Erfgoednieuws juni.

Museum Klooster Ter Apel
Dit is mijn verhaal – jongeren 
over een kantelpunt in hun leven
Foto’s van Cigdem Yuksel
tot 24 januari 2021 
In de tentoonstelling Dit is mijn 
verhaal vertellen achttien jonge 
christenen over een kantelpunt in 
hun leven. Zij koppelen hun 
persoonlijke verhaal aan een 
Bijbelverhaal dat hen in die 
periode hoop en inspiratie gaf. De 
tentoonstelling schetst een eigen-
tijds beeld van wat het betekent 
om vandaag de dag jong en chris-
ten te zijn. Fotograaf Cigdem 

Yuksel maakte van twaalf verha-
lenvertellers krachtige - en tege-
lijk kwetsbare - portretten. De 
verhalen van twaalf jongeren zijn 
te beluisteren in begeleidende 
audiodocumentaires. De overige 
zes vertellen hun verhaal in een 
video. Dit is mijn verhaal is een 
productie van het Bijbels Museum 
in Amsterdam.

Museum De Buitenplaats Eelde 
Aline Thomassen. The wound is 
the place where the light enters 
you,  tot en met 31 januari 2021 
Museum De Buitenplaats te Eelde 
presenteert een solotentoonstel-
ling met werk van kunstenaar 
Aline Thomassen (Maastricht 
1964). Thomassen woont en werkt 

afwisselend in Nederland en 
Marokko. In haar werk laat zij de 
wereld van Noord-Afrikaanse 
vrouwen op een bijzonder expres-
sieve manier versmelten met haar 
eigen ervaringen. Het vrouwelijk 
lichaam speelt daarin een centrale 
rol. De titel die Thomassen aan 
haar expositie heeft meegegeven, 
is afkomstig uit een gedicht van de 
soefi mysticus Rumi (1207 - 1273), 
waarvan de laatste strofe luidt: 
‘The wound is the place where the 
light enters you.’ (‘De wond is de 
plaats waar het licht binnen 
komt.’). Het zijn woorden die 
tevens als leidraad kunnen dienen 
bij deze tentoonstelling.
Groninger Museum Groningen
The Rolling Stones – Unzipped 

14 november 2020 tot en met 
28 februari 2021
The Rolling Stones – Unzipped is 
de eerste internationale tentoon-

stelling ooit over de wereldbe-
roemde rockband. Na Londen, de 
Verenigde Staten en Azië gaat de 
expositie in vernieuwde vorm door 
Europa touren, met de primeur 
voor Groningen. Aan de hand van 
ruim 400 originele objecten uit het 
persoonlijke archief van de band, 
geeft de tentoonstelling een 
indrukwekkend kijkje achter de 
schermen. Er zijn niet alleen 
instrumenten en stage designs te 
zien, maar ook zeldzame au-
diofragmenten en videomateriaal, 
persoonlijke dagboeken, iconische 
kostuums, postermateriaal, album-
covers en zelfs hun studio en het 
bescheiden verblijf in Edith Grove 
in Londen. 

Maand van de Geschiedenis 
Oktober is al sinds jaar en dag 
maand van de geschiedenis. 
Het thema 2020 is Oost/West.
Ook in Groningen zijn er 
activiteiten.

Tentoonstellingen en activiteiten

https://erfgoedpartners.nl/wp-content/uploads/2020/02/Erfgoed-nieuws-06-2020.pdf
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Storyworld Groningen
Wakawaka! 40 Jaar PAC-MAN
tot en met 10 januari 2021
Een van de beroemdste figuren uit 
videogames bestaat alweer 40 jaar: 
PAC-MAN!
Het iconische gele happertje 
veranderde de gamewereld voor-
goed en bleef al die jaren razend 
populair. Ontdek hoe PAC-MAN 
is ontstaan, hoe revolutionair de 
game was en waarom het kleine 
gele happertje zo’n groot succes 
werd in Japan en ver daarbuiten. 

Universiteitsmuseum Groningen
Op reis met Aletta: een hoorspel
18, 24, 25, 31 oktober en
1 november
Reis mee met de Nederlandse 
activiste én eerste studente aan de 
universiteit Aletta Jacobs in haar 
wereldwijde strijd voor vrouwen-
kiesrecht in dit unieke en meesle-
pende hoorspel. Aletta Jacobs 
(1854-1929) is met recht te om-
schrijven als een powervrouw. Ze 
is de eerste vrouw in Nederland 
die een universitaire studie af-
rondde, ze zette zich in voor 
prostituees, introduceerde het 
pessarium in Nederland, bevocht 
vrouwenkiesrecht en reisde de 
wereld over om vrede te bevorde-
ren. Over Aletta’s grote wereldrei-
zen, in 1911 en 1912, gaat dit span-
nende hoorspel. Reis mee met 
Aletta in haar strijd om vrouwen-

kiesrecht wereldwijd bekend te 
maken. Hoor uit haar eigen me-
moires hoe zij de wereld om haar 
heen zag en ga een stukje mee 
terug in de tijd.

Het hoorspel wordt afgespeeld in 
de Wijnbergzaal. Hier is plaats 
voor 10 personen per ‘ronde’. Het 
hoorspel wordt doorlopend afge-
speeld, dus er is nooit een lange 
wachttijd mocht de zaal vol zitten. 
Het hoorspel duurt ongeveer 
8 minuten. Voor meer informatie 
raadpleeg de website van het 
Universiteitsmuseum.

Museum Stad Appingedam
Online quiz: Oost, west, thuis 
best! 3-31 oktober
Wat weet u van de stad Appinge-

dam? Museum Stad Appingedam 
organiseert tijdens de Maand van 
de Geschiedenis een online quiz 
over deze stad vol met interessan-
te weetjes. Aan het einde van de 
maand wordt uit de groep inzen-
ders een winnaar getrokken die 
een VIP-arrangement voor twee 
personen in het museum krijgt.
www.maandvandegeschiedenis.nl

Museum Nienoord Leek
Met de Hessenwagen over de 
Hessenwegen. 1-31 oktober
Tijdens de Maand van de Geschie-
denis kunt u de Hessenwagen in 
het rijtuigdepot aanschouwen en 
wordt de historie van de Hessen-
route die van oost naar west liep 
uitgelicht.
www.maandvandegeschiedenis.nl

Groninger Archieven
Maand van de Groninger 
Geschiedenis. oktober
De activiteiten worden dit jaar 
vanwege corona verspreid over de 
hele maand oktober en vinden 
niet alleen in de stad maar ook in 
de provincie Groningen plaats. 
En die ontmoetingen zijn zowel 
digitaal als fysiek. 
www.maandvandegeschiedenis.nl

Slavernijverleden
Ook Groningen heeft een slaver-
nijverleden. Lieuwe Jongsma van 
de Groninger Archieven vertelt 
daarover in een film die gemaakt 
is door de landelijke organisatie 
van de Maand van de 
Geschiedenis. 

https://www.rug.nl/university-museum/visitor-information/calendar/2020/2020102425-op-reis-met-aletta-een-hoorspel
https://www.rug.nl/university-museum/visitor-information/calendar/2020/2020102425-op-reis-met-aletta-een-hoorspel
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/18632/online-quiz-oost-west-thuis-best
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/19173/hessenwagens-en-hessenwegen
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/19615/maand-van-de-groninger-geschiedenis-2020
https://www.youtube.com/watch?v=Lo9nWgGzrGo
https://www.youtube.com/watch?v=Lo9nWgGzrGo
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