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Woonachtig in de gemeente 
Midden-Groningen besloot hij te 
solliciteren naar de functie van 
directeur van het Nationaal Bus 
Museum in Hoogezand. Dit 
museum werd in 1987 opgericht en 
werd sindsdien geleid door 
vrijwilligers. In 2020 wilde de 
toenmalige (vrijwillige) 
coördinator stoppen en zich alleen 
nog richten op het voorzitterschap 

van het bestuur. Het museum was 
dus op zoek naar een opvolger. ‘Ik 
kom uit een heel andere wereld’ 
vertelt Rob, ‘de wereld van politie 
en justitie, waarin ik te maken had 
met nationale veiligheid, zaken als 
terrorisme op mijn pad kwamen en 
waarin ik bijvoorbeeld overlegde 
met de staatssecretaris. Bij musea 
dacht ik aan gebouwen waar je 
doorheen loopt, de collectie bekijkt 

en daarna weer vertrekt. Ik had 
geen idee van wat zich achter de 
schermen afspeelt, maar nu ik een 
tijdje meeloop, merk ik dat ik dat 
misschien nog wel het interessants 
vind.’
Voordat Rob solliciteerde, nam hij 
eerst poolshoogte in het museum. 
‘Ik wilde weten wat het met me 
deed om daar rond te lopen.’ De 
nieuwe directeur is vol ambitie. 

Herhaalbezoek stimuleren staat 
hoog op zijn prioriteitenlijstje. 
Bezoekers moeten natuurlijk 
informatie krijgen over het 
busvervoer in Nederland, maar 
daarnaast moeten ze ook een vorm 
van ‘beleving’ ervaren, iets 
bijzonders hebben meegemaakt 
waardoor zij terug willen komen. 
Hij noemt als voorbeeld een bus 
besturen in een simulator. Hoe 
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Afgelopen maart begon een 

nieuwe fase in het leven van 

Rob Bezema. Na 41 jaar de 

samenleving te hebben gediend bij 

het Ministerie van Justitie kon hij 

per 1 februari 2021 met 

prepensioen. Maar Rob is niet het 

type voor ‘zitten achter de 

geraniums’ dus lag het voor de 

hand om een nieuwe uitdaging te 

zoeken zoals dat tegenwoordig zo 

mooi heet.

Rob Bezema, de nieuwe directeur van het 
Nationaal Bus Museum in Hoogezand
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voelt het om je bus door het 
drukke stadsverkeer te loodsen. 
Wat Rob opviel toen hij begon, is 
dat er nauwelijks gebruik werd 
gemaakt van de horeca-
voorziening van het museum. ‘We 
hebben een volledige horeca-
vergunning. Toch opende het 
museum pas om 13:00 uur 
waardoor  inkomsten uit de horeca 
werden gemist. Het restaurant is 
een verdienmodel. Ik heb de 
openingstijd dus vervroegd naar 
11:00 uur.’ Rob is druk bezig om de 
horecavoorziening te 
moderniseren met een nieuw 
interieur, een nieuwe uitstraling. 

Passie voor techniek
Aandacht voor de jeugd is 
eveneens van belang. En dat 
betekent bijvoorbeeld dat er actief 

gekeken wordt hoe de jeugd 
geïnteresseerd kan worden voor 
techniek. De rijksoverheid heeft 
het Albert Dros Fonds geïnitieerd 
met veertig miljoen euro in kas. De 
bedoeling is in het Nationaal Bus 
Museum stageplekken te creëren 
voor jongeren die geïnteresseerd 
zijn in techniek. ‘Je kunt dan 
oudere medewerkers van het 
museum inzetten bij de 
begeleiding. Voor een museum met 
veel mobiel erfgoed is onderhoud 
van het grootste belang.’ Rob somt 
op: ‘We hebben 57 bussen waarvan 
54 in eigen beheer, we hebben 
mensen nodig voor de carrosserie, 
het plaat- en spuitwerk, 
onderhoud motoren enzovoorts. 
We hebben te weinig monteurs.’ 
Ook medewerkers met andere 
vaardigheden zijn nodig: voor het 

archief, de balie en de horeca 
bijvoorbeeld. 

Uitdagingen
‘We staan voor grote uitdagingen’ 
weet de nieuwe directeur. ‘Wat 
willen we laten zien en waar? Is 
het huidige museum de plek waar 
dit moet gebeuren of moeten we 
omzien naar een nieuwe locatie of 
is zelfs nieuwbouw een optie?’ Dat 
zijn vragen waar bestuur en 
directeur zich voor gesteld zien en 
waarover ze met de gemeente 
Midden-Groningen in gesprek 
zijn. Rob: ‘Binnenkort komt de 
wethouder langs. We hebben een 
groot depot met heel veel spullen. 
De afdeling kleding noemen we  
wel eens gekscherend de Peek & 
Cloppenburg van het museum. 
Wat doen we daarmee? En in een 
loods in Overschild staan nog eens 
tientallen bussen weg te roesten, 
goed voor de oud-ijzerhandel. Dus: 
wat bewaren we en wat kan 
worden afgestoten bijvoorbeeld 
door middel van verkoop via een 
beurs. Het hoofd archief stelde 
voor een verklaringsformulier op 
te stellen voor schenkers waarin 
staat dat wij het recht hebben om 
spullen van de hand te doen als 
het niet past in ons 
verzamelbeleid. Dat voorstel heb ik 
omarmd en laten uitvoeren. 
Daarom is het belangrijk dat de 
collectie wordt geregistreerd en 

digitaal toegankelijk gemaakt.’ 
Het museum groeit uit z’n jasje is 
Rob opgevallen, ook wat betreft 
werkplekken. De gemeente is 
genereus geweest toen corona zijn 
intrede deed. Het museum wordt 
door hen ook gezien als een 
middel om mensen te plaatsen die 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben en het komt zelfs voor dat 
medewerkers het museum als 
springplank gebruiken en weer 
aan het werk komen. 

Vrijwilligers
Rob nam ook de interne structuur 
van het museum onder de loep. Er 
zijn 90 vrijwilligers aan het 
museum verbonden en het is 
nodig daarmee goede afspraken te 
maken. Vrijwillig is namelijk niet 
vrijblijvend. De vrijwilligers 
worden ondergebracht in vier 
uitvoerende ‘diensten’: 
1. Archief (waaronder fotografie / 

digitalisering / ICT / web-
beheer), 

2. Administratie (waaronder 
logistiek/ planning).

3. Facilitair ( waaronder gastheer/
vrouw / horeca / inkoop/ 
schoonmaak.

4. Financiën.                                       
Per afdeling is er een coach. 
Daarnaast vinden regelmatig 
teamoverleggen binnen die 
kleinere eenheden plaats en Rob 
schuift bij ieder teamoverleg 

 Foto: Herman Bink

https://www.croonwolterendros.nl/nl/nieuws/stichting-albert-dros-fonds-opent-deuren-voor-jongeren-met-afstand-tot-techniek
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regelmatig aan. Voortgangs-
gesprekken worden ook gehouden 
om te horen hoe het met de 
vrijwilliger gaat. In dialoog blijven 
met elkaar is voor een goede 
verstandhouding belangrijk. 
Voordat iemand vrijwilliger in het 
museum kan worden, vindt er 
eerst een ‘sollicitatiegesprek’ 
plaats. Monteurs en lassers zijn als 
vrijwilligers het lastigst te krijgen 
daarom wordt een aantal keren per 
jaar geadverteerd in de 
vrijwilligerskrant. 

Samenwerking
Sinds Rob directeur is van het 
Nationaal Bus Museum mag hij 
aanschuiven bij het Platform 
Directeuren van Erfgoedpartners. 
Dit platform, dat twee keer per jaar 
bijeenkomt, is bedoeld voor musea 
met een betaalde directeur. Hier 
worden zaken besproken, die alle 
professioneel geleide musea 
aangaan bijvoorbeeld zaken die 
spelen rondom corona, en er 
worden ervaringen uitgewisseld 
met collega’s. Verder is het 
museum aangesloten bij De 
Culturele Compagnie, een 
overlegplatform van professionals 
en amateurs op het gebied van 
cultuur, onderwijs en welzijn in de 
gemeente Midden-Groningen. De 
leden hebben regelmatig overleg 
en hebben ook invloed. Als er 
nieuw cultuurbeleid wordt 

ontwikkeld schrijft de Culturele 
Compagnie mee. Ook hebben ze 
een manifest opgesteld over het 
aantrekkelijk maken van aanbod 
waarmee cultuur, toerisme en 
educatie bevorderd wordt in een 
gemeente waar de bevolking vaak 
minder draagkrachtig is en niet 
altijd toegang heeft tot het 
culturele aanbod. Samenwerking 
met andere busmusea in 
Nederland wordt niet geschuwd. 
Met de gemeente Midden-
Groningen zijn er goede contacten. 
Vooral met beleidsambtenaar 
Helmi Kammenga wordt overlegd 
bijvoorbeeld over de financiële 
huishouding van het museum. De 
gemeente toonde zich tijdens de 
coronapandemie betrokken bij het 
museum en stelde een subsidie 
van € 50.000,- beschikbaar. 

Publiciteit
Zorg voor de collectie, zoals 
hierboven genoemd, is belangrijk 
voor een museum. Hiermee 
worden immers de verhalen 
verteld. In het geval van het 
Nationaal Bus Museum is dat het 
verhaal van het busvervoer in 
Nederland. ‘Van het eerste vervoer 
per postkoets tot heden. Iedere bus 
heeft een historie. Die informatie 
verzamelen wij en slaan die op in 
een digitaal bestand.’ Publiciteit, 
om mensen te laten weten, dat je 
als museum bestaat, is natuurlijk 
onontbeerlijk. Vier keer per jaar 
verschijnt Halte 13, het blad voor 
donateurs en sponsors van het 
museum, in een oplage van 400 
exemplaren. Ook Rob werkt daar 
aan mee. Verder is hij actief op 
sociale media als Facebook en 

Instagram en gaf hij een interview 
voor Radio 5. Onlangs werd hij 
benaderd door RTL 4. De redactie 
van een nieuw televisie-
programma Terug naar de regio 
was op zoek naar onderwerpen en 
ze gaan ook aandacht besteden 
aan het Nationaal Bus Museum. 
En er kwam een nieuwe folder. 

Toekomst
Terugblikkend op zijn eerste vijf 
maanden in het Nationaal Bus 
Museum weet Rob dat er nog veel 
werk aan de winkel is en dat er 
geïnvesteerd moet worden in de 
toekomst. Zijn beeld van wat een 
museum is, is inmiddels gekanteld. 
Hij heeft al de nodige kennis 
opgedaan over wat een museum 
achter de schermen is. Expertise 
daarover opbouwen voor hem en 
zijn medewerkers kan bijvoorbeeld 
door cursussen en trainingen via 
Erfgoedpartners te volgen. Rob: 
‘Over vijf jaar moet het Nationaal 
Bus Museum een belevenis bieden 
waar iedereen, zowel jong als oud, 
zijn hart kwijt kan.’

Nationaal Bus Museum
Produktieweg 13
9601 MA Hoogezand
(0598) 38 3004
www.nationaalbusmuseum.nl 

 Foto: NMB

https://www.nationaalbusmuseum.nl


Acht belangrijke figuren
De staf is het eerste voorwerp in 
de nieuwe tentoonstelling 
Masterminds van het 
Universiteitsmuseum. Aan de 
hand van acht belangrijke figuren 
toont het museum de geschiedenis 
van de Groningse universiteit. Van 
de oprichting in 1614 tot de 
Nobelprijs van Ben Feringa in 
2016. Naast de pedelstaf is 
bijvoorbeeld de fasecontrast-
microscoop van Frits Zernike te 

zien. Deze andere Groningse 
Nobelprijswinnaar deed een 
aanpassing aan het instrument 
waardoor het microscopisch 
onderzoek een reuzensprong kon 
nemen. In het museum zijn ook 
stenen te vinden uit de collectie 
van Petrus Camper, een 
wereldberoemd geleerde die in de 
achttiende eeuw aan de 
universiteit werkte. En het 
museum vertelt daarnaast een 
verhaal rond onderzoeksmateriaal 

van Tine Tammes, de eerste 
vrouwelijke hoogleraar in 
Groningen. 

Hoogtepunten uit het verleden
Het Universiteitsmuseum is 
gehuisvest in de oude Universi-
teitsbibliotheek. In 2019 moest de 
vaste collectie worden uitgeruimd 
omdat de buitenkant van dat 
historische pand aan groot 
onderhoud toe was. Dat was het 
moment om de vaste tentoon-

stelling tegen het licht te houden 
en een begin te maken met een 
nieuwe opstelling. In de jaren na 
2019 heeft het team van het 
museum met man en macht aan 
die nieuwe tentoonstelling 
gewerkt. De hele bovenverdieping 
zou voortaan één geheel vormen. 
Dat betekende dat ook de 
anatomische opstelling, een kleine 
dwarsdoorsnede van het oude 
Groningse Anatomisch Museum, 
onderdeel van het geheel zou 
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door Arjen Dijkstra / foto’s: Ciska Ackermann 

Kort na de oprichting van de Groningse universiteit in 1614 werd de 
eerste pedelstaf in gebruik genomen. De universiteit had de lokale 
zilversmid Luitgen Westerwolt opdracht gegeven om het zware beslag 
te maken. Het duurde meer dan tweehonderd jaar voor de universiteit 
een tweede staf liet maken, en vervolgens duurde het nog eens bijna 

tweehonderd jaar voor een derde in gebruik werd genomen. Heel af en 
toe, tijdens de opening van het academisch jaar of bij 
lustrumvieringen, zijn alle drie staven nog steeds in gebruik. Vanaf nu 
is de oudste pedelstaf weer te zien in het Universiteitsmuseum als hij 
niet in gebruik is. 

Masterminds in het Universiteitsmuseum 
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uitmaken. Daarnaast werd de al 
bestaande Aletta Jacobskamer 
geïntegreerd in het grotere 
verhaal. Dat grote verhaal bestond 
uit een aantal hoogtepunten uit 
het verleden van de RUG. 

Sibrandus Stratingh
Deze opdracht leek makkelijker 
bedacht dan uitgevoerd. Na het 
groot onderhoud aan de 
buitenkant, moest het groot 
onderhoud aan de binnenkant 
gefinancierd worden. Er zijn twee 
partijen die hier veel aan hebben 
bijgedragen. Aan de ene kant de 
Rijksuniversiteit zelf. Aan de 
andere kant zegde het Klaas 
Dijkstrafonds een aanzienlijke 
subsidie toe, om het verhaal van 

Sibrandus Stratingh te vertellen. 
Stratingh was hoogleraar 
scheikunde en is bekend als 
uitvinder van het wagentje van 
Stratingh in 1834, een van de 
eerste elektrische wagentjes ter 
wereld. Het model dat het 
Universiteitsmuseum in bezit 
heeft, wordt zelfs gezien als het 
oudst nog bestaande exemplaar. 
Maar Stratingh deed meer. Zo 
ontwierp hij een waterstofmotor 
en maakte hij een stoomwagen - 
ook als één van de eersten ter 
wereld. Van die stoomwagen 
ontdekte de Groningse 
onderzoeker Ulco Kooystra 
hoogwaardige tekeningen in de 
Koninklijke Bibliotheek. Met 
behulp van de subsidie van het 

Klaas Dijkstrafonds konden wij 
een werkend schaalmodel door 
Anton Stoelwinder laten maken. 
Het resultaat is verbluffend. In de 
tentoonstelling staat een prachtig 
klein rijtuig, met daarop een 
stoommotor. Het is makkelijk voor 
te stellen hoe een dergelijk 
voertuig de straten van de stad 
Groningen onveilig maakte in de 
jaren 1830. Met behulp van 
3D-techniek, filmbeelden en een 
goed educatieprogramma kan de 
onderzoeker ondertussen leren 
hoe de elektrische wagen en de 
stoomwagen zich tot elkaar 
verhouden. Dit alles in de context 
van andere ontdekkingen die in 
Groningen zijn gedaan. Zo was 
Stratingh een van de mede-
oprichters van het Groninger 
Natuur- en Scheikundig 

Genootschap, een plek waar 
allerlei jonge geleerden bij elkaar 
kwamen om over nieuw 
onderzoek te praten. Dat was in 
die tijd nog geen vast onderdeel 
van hun werk aan de universiteit, 
maar hierdoor werd het wel 
mogelijk om op bredere schaal 
onderzoek te doen. 
Stratingh was ook een inspiratie-
bron voor Ben Feringa, die in 2016 
een Nobelprijs won met een heel 
ander (elektrisch!) wagentje: een 
nano-auto. 

Moderne vormgeving
Voor het ontwerpen van de 
tentoonstelling werkte het 
Universiteitsmuseum samen met 
een aantal jonge ontwerpers. 
Via Mooie Dingenmakers uit 
Leeuwarden werden Maurice van 



7

der Werff en Jauke van den Brink 
ingehuurd. Met een gewaagde 
vormgeving, die naadloos aansluit 
op het historische gevoel van de 
oude Universiteitsbibliotheek, 
gaven zij de tentoonstelling een 
modern en fris gevoel. Door een 
opvallend kleurgebruik en een 
sterke symboliek sluit de 
vormgeving ook aan bij het 
verhaal dat centraal staat. De 
moderne vormgeving bood ook de 
kans om moderne technieken 
beter te integreren. Touchscreens, 
verschillende lichtprofielen en 
een aantal interactieve elementen 
bieden aan de bezoeker de 
mogelijkheid om voorbij de 
teksten te komen. Zo legt het 

museum kort uit wat de 
uitvinding van Zernike precies 
inhield, maar de bezoeker kan dit 
ook zien aan de hand van een 
aantal voorbeelden. 

Vrouwen in de wetenschap
Een belangrijke update kreeg de 
Aletta Jacobskamer. De afgelopen 
jaren stond daar het vrouwen-
kiesrecht centraal. Het is dit jaar 
precies 150 jaar geleden dat Jacobs 
zich inschreef aan de 
Rijksuniversiteit als eerste 
volwaardige vrouwelijke student 
van Nederland. Dat gaf aanleiding 
om het verhaal van vrouwen in de 
wetenschap te illustreren. Aan de 
hand van een aantal bekende Groningse voorbeelden komt die 

kant van de geschiedenis tot 
leven. Zo doneerde Dirkje Postma, 
één van de meest vooraanstaande 
Groningse onderzoekers van de 
afgelopen decennia, het beeldje 
dat zij kreeg toen ze in 2000 de 
Spinozapremie won. Zij was pas 
de tweede vrouw die deze hoogste 
Nederlandse wetenschappelijke 
onderscheiding kreeg. 

Klaar voor de toekomst
Naast een nieuwe tentoonstelling 
pakte het UM ook de oude 
bibliotheek zelf aan. Een 
historische wandschildering in de 
grote zaal werd gerestaureerd en 
er is nieuw museaal licht 
geïnstalleerd. De komende jaren is 

het museum klaar om volop 
bezoek te ontvangen. We willen 
een cruciale rol spelen in het 
educatieaanbod van Groningen. 
Het museum is klaar om een 
trekpleister te zijn voor toeristen. 
We willen graag vertellen over de 
geschiedenis van de universiteit, 
aan inwoners van Stad en 
Ommeland, medewerkers van de 
RUG en vooral ook aan Groningse 
studenten. 
(Met dank aan Redmar Hein en 
Veerle Neijboer)

Universiteitsmuseum Groningen
Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a
9712 EA Groningen
050 363 50 83
www.rug.nl/museum 

https://www.rug.nl/museum
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De musea zijn vanaf 5 juni weer geopend voor 
het publiek. Raadpleeg de diverse websites om 
te weten te komen hoe u kaarten kunt 
bestellen. Daar vindt u ook de meest actuele 
informatie. 

Feerwerd, Fransum en Oldehove
Noordenwind Muziekproducties organiseert 
zondag 26 september een muzikale fietsroute 
rondom drie kerkjes van de Stichting Oude 
Groninger Kerken.
De deelnemers krijgen drie uiteenlopende 
concerten voorgeschoteld en tussen de 
concerten door geniet men van het landschap 
tijdens een fietstochtje van ongeveer 25 
minuten. Het hele rondje heeft een lengte van 
20 kilometer. Uiteraard mag men ook met 
ander vervoer naar de verschillende locaties 
reizen.
De concerten vinden plaats in de kerkjes van 
Feerwerd, Fransum en Oldehove. In Feerwerd 
wordt opgetreden door Julia & Julia, in 
Fransum door het Noord-Nederlands 
Saxofoonkwartet en in Oldehove door de 
Slagwerkfabriek. Kaarten reserveren kan via 
noorderwindmp@gmail.com.

Borg- en tuincomplex Museum Nienoord 
Leek 
Eerste cultuurmarkt Westerkwartier
2 oktober van 11:00 – 17:00 uur; gratis entree
Op zaterdag 2 oktober vindt de eerste editie 
van de culturele uitmarkt Cultuur in het 
Westerkwartier plaats. Het belooft een 
kleurrijk, oogstrelend en levendig evenement 
te worden met goede muziek, straattheater, 
kunst, poëzie, harmonie, fanfare en koren. Een 
buitenpodium voor muziekoptredens, 

binnenruimtes voor intiemere optredens, een 
grote cultuurmarkt in de Noordhal van het 
museum en in de Engelse landschapstuin, en 
in het Koetshuis demonstraties en workshops. 
Voor een hapje en drankje zijn er binnen en 
buiten horecapunten en foodtrucks. De 
hoofdact van de dag, Rapalje, sluit de 
Cultuurmarkt op een passende wijze af.
www.museumnienoord.nl/agenda

Groninger Archieven 
Aan het werk tijdens Dag en Maand van de 
Groninger Geschiedenis, Oktober 2021
Oude strokartonfabrieken, geploegde akkers, 
vissersboten en arbeidershuisjes. In de hele 
provincie Groningen vind je stille getuigen van 
(verdwenen) arbeid. Oktober is traditiegetrouw 
de Maand van de Geschiedenis en het thema 
van 2021 is Aan het werk. De Groninger 
Archieven organiseren dit jaar een Maand 
(MGG) en een Dag van de Groninger 
Geschiedenis (DGG) rond dit thema. 

Elke Groninger regio heeft van oudsher zijn 
eigen vorm van industrie, handel, landbouw of 
nijverheid. De Groninger Archieven nemen 
deze samen met een aantal partners onder de 
loep tijdens de MGG. Maak kennis met de 
werkzaamheden van boeren, monniken, 
schippers, arbeiders en wetenschappers en 
ontdek waarom deze beroepen met name in 
bepaalde delen van de provincie voorkwamen. 

Vijf fietsroutes 
Speciaal voor de MGG is het fietsrouteboekje 
Aan het werk ontwikkeld. Hierin staan vijf 
routes door Stad en Ommeland van gemiddeld 
40 kilometer lang. Ze voeren langs 
verschillende historische plekken en vertellen 
de arbeidsgeschiedenis in deze omgeving. Het 
fietsrouteboekje is vanaf 1 oktober te verkrijgen 
bij de Groninger Archieven en deelnemende 
musea: MOW | Museum Westerwolde 
(Bellingwolde), MuzeeAquarium (Delfzijl), 
Noordelijk Scheepvaartmuseum / Museum 
aan de A (Groningen), Openluchtmuseum Het 
Hoogeland (Warffum) en Veenkoloniaal 
Museum (Veendam). 
www.groningerarchieven.nl

Dag van de Groninger Geschiedenis 
Na een jaar van afwezigheid staat de Dag van 
de Groninger Geschiedenis weer op het 
programma. Op zaterdag 9 oktober openen de 
deuren van de Groninger Archieven. In het 
gebouw krijgt u een rondleiding gebaseerd op 
het fietsrouteboekje Aan het werk. 
Aanmelden is noodzakelijk via www.
maandvandegroningergeschiedenis.nl. 
Inzamelmiddag Poparchief – Groningen
Poparchief Groningen heeft in de loop der 

Tentoonstellingen en activiteiten

https://noorderwindmp@gmail.com
https://www.museumnienoord.nl/agenda/ 
https://www.groningerarchieven.nl
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jaren al heel wat informatie en items 
verzameld over bands, podia, festivals en 
dergelijke. Tegelijkertijd ontbreekt er nog veel. 
Heeft u thuis iets liggen dat interessant kan 
zijn voor het Poparchief? Kom dan in oktober 
langs bij een inzamelmiddag bij u in de buurt! 
Op vrijdag 8 oktober is de inzamelmiddag in 
het pand van de Groninger Archieven. Op 
zaterdag 16 oktober is de inzamelmiddag in de 
foyer van het Cultureel Centrum in Zuidhorn. 
Op zaterdag 23 oktober is de inzamelmiddag in 
de foyer van het Kielzog Theater in 
Hoogezand.

Doe-middag voor kinderen
In de herfstvakantie organiseren de Groninger 
Archieven een speciale kindermiddag. Deze 
vindt plaats op woensdag 20 oktober. De 
middag is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 
jaar. Tijdens deze middag gaan we knutselen 
met historische technieken: we gaan een echte 
blauwdruk maken.
Aanmelden voor alle activiteiten in het kader 
van de Maand van de Groninger Geschiedenis 
kan vanaf donderdag 23 september.
www.dagvandegroningergeschiedenis.nl

Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen
ODE - 90 jaar Noordelijk 
Scheepvaartmuseum: Een eerbetoon en 
vooruitblik, t/m 6 maart 2022
Ruim 90 jaar geleden richtten drie notabele 
Groningers met slechts 708 gulden in kas de 
Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum op. 
In de tentoonstelling ODE - 90 jaar Noordelijk 
Scheepvaartmuseum wordt aan de hand van 
verhalen, foto’s, schilderijen, scheepsmodellen, 
gebruiksvoorwerpen en gereedschappen de 

geschiedenis van een kleine honderd jaar 
verzamelen, registreren en presenteren verteld. 
Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag: 
Wat is een museum nou precies? De 
tentoonstelling is niet alleen een eerbetoon 
aan het Scheepvaartmuseum maar neemt de 
bezoeker ook alvast mee in het proces op weg 
naar Museum aan de A, een algemeen 
historisch museum voor heel Groningen. 
Dit nieuwe museum opent naar 
verwachting zijn deuren in 2024. Voor de 
invulling van dit nieuwe museum wordt 
bezoekers gevraagd om mee te denken. Welke 
objecten wil men graag terugzien in het 
Museum aan de A? Welke thema’s uit de 
Groninger geschiedenis moeten aan bod 

komen? Bezoekers kunnen bij de 
tentoonstelling hun input leveren via speciale 
touchscreens. De voorkeuren van het publiek 
worden meegenomen in de inrichting van het 
nieuwe museum. En dat niet alleen: bezoekers 
kunnen ook een eigen tentoonstelling maken, 
aan de slag gaan in een ‘mini-museum’ of een 
privéverzameling tentoonstellen. 
Naast de provinciale musea is ook Centrum 
Groninger Taal & Cultuur (CGTC) gevraagd om 
vanuit het Gronings als streektaal een bijdrage 
te leveren aan de ODE tentoonstelling. 
Kornelis ter Laan (Slochteren, 8 juli 1871 – 
Utrecht, 6 maart 1963) - politicus, onderwijzer, 
taalkundige én pioneer als het gaat om 
onderzoek naar de Groningse taal - is voor 
CGTC een grote inspirator. Voor de expositie 
ODE en in het kader van het 150ste 
geboortejaar van Ter Laan koos CGTC een 
bijzonder, Gronings object uit van deze 
veelzijdige man.
ODE - 90 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum

Oude Groninger Kerken en SPOT Groningen
Ode 24 t/m 26 september, 8 t/m 10 oktober 2021
Tijdens Ode, een nieuw initiatief van Stichting 
Oude Groninger Kerken en SPOT Groningen, 
vormen de oude Groninger kerken het decor 
voor een reeks sfeervolle concerten. Paul de 
Munnik is bekend van het duo Acda en de 
Munnik, maar hij doet echter veel meer. Dit 
jaar scoorde De Munnik een hit met Als Ik Je 
Weer Zie, samen met Maan, Typhoon en…
Thomas Acda. Daarnaast verscheen zijn derde 
soloalbum, simpelweg genaamd III: twaalf 
veelzijdige liedjes die in september in de 
sfeervolle ambiance van de Groninger kerken 
prachtig tot hun recht zullen komen. 

https://dagvandegroningergeschiedenis.nl/programmaoverzicht/
https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/evenementen/event/405-ode-90-jaar-noordelijk-scheepvaartmuseum
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In oktober voeren bariton Martijn Cornet en 
het Ragazze Quartet een versie van Schuberts 
Winterreise uit, een hoogtepunt uit de 
klassieke muziek. De 24 liederen werden 
oorspronkelijk geschreven voor zang en piano. 
Martijn Cornet en het Ragazze Quartet 
maakten samen met arrangeur Wim ten Have 
een prachtige versie voor bariton en 
strijkkwartet, die ook op cd verscheen. 
Programma Paul de Munnik 24 september 
20.00 uur Kerk Noordbroek 25 september 
20.00 uur Molukse Kerk Appingedam 26 
september 15.00 uur Stefanuskerk 
Finsterwolde Ragazze Quartet & Martijn 
Cornet - Winterreise vrijdag 8 oktober, 20.00 
uur Kerk Solwerd zaterdag 9 oktober, 20.00 uur 
Kerk Garmerwolde zondag 10 oktober, 15.00 
uur Jacobuskerk Feerwerd Kaartverkoop 
www.groningerkerken.nl/nl/activiteiten 

MOW Museum Westerwolde
Fototentoonstelling Thuis t/m 27 feb. 2022
We zijn, mede door corona, meer thuis dan 
ooit. Maar wat is thuis eigenlijk allemaal? Een 
plek? Een gevoel? Een herinnering? Zit het in 
stenen of spullen of juist in onze ervaringen? 

Verschillende fotografen verkennen wat thuis 
zoal kan betekenen. Zij onderzoeken niet het 
vanzelfsprekende je eigen plek onder de zon, 
of daar waar je koffie vertrouwd smaakt, maar 
wel ons verlangen naar geborgenheid, de 
tijdelijkheid van wat wij thuis noemen en de 
manieren waarop wij van een plek een thuis 
maken. In de tentoonstelling zijn foto’s, found 
footage, film, installaties en meer te zien. 
Exposanten zijn Tijmen van Dijk, Heleen 
Haijtema en Marjorie No. Verder jong talent 
van Noorderpoort Groningen (Dian Dijkstra, 
Jela van Gool en Melissa Kleine) en 
verschillende interactieve elementen. 
www.hetmow.nl/agenda

Museum De Buitenplaats 
Jubileumtentoonstelling: 25 jaar Museum De 
Buitenplaats - Beeld van een verzameling
t/m 18 april 2022

Vijfentwintig jaar geleden werd Museum De 
Buitenplaats in Eelde opgericht door Jos en 
Janneke van Groeningen (1934 – 2018, 1943 – 
2007). Ter ere van dit jubileumjaar is de 
tentoonstelling 25 jaar Museum De 
Buitenplaats - Beeld van een verzameling te 
zien, waarin licht wordt geworpen op de 
ontstaansgeschiedenis van het museum en de 
belangrijke rol van het echtpaar Van 
Groeningen. Wegens succes is deze 
tentoonstelling verlengd t/m 18 april 2022.  
www.museumdebuitenplaats.nl 

Synagoge Groningen 
Nieuwe permanente museale inrichting
Veertig jaar na de herinwijding in 1981 opent 
Synagoge Groningen de nieuwe vaste 
tentoonstelling. Er is twee jaar intensief 
gewerkt aan de permanente museale 
inrichting. Tientallen persoonlijke verhalen 
zijn vastgelegd in woord, beeld, film en audio. 
En niet zomaar verhalen. Het is een 
zintuigenprikkelende ervaring over hoe het is 
om in Joods Groningen te leven. Door middel 
van interactieve zuilen voorzien van 
honderden uiterst zorgvuldig ingekleurde 
zwart-wit beelden, activerende doe-stations en 
een ruime (leen-) collectie in samenwerking 
met onder andere het Joods Historisch 
Museum en diverse particuliere collecties.

Nieuwe museale inrichting 
Wie nu Synagoge Groningen binnenloopt, 
wordt op moderne en eigentijdse wijze, via 
touch screens met digital storytelling, doe-
stations, live-gesprekken, kunstobjecten en 
grote vitrines gevuld met museale schatten, 
meegezogen in de rijke Joodse geschiedenis 

https://www.groningerkerken.nl/nl/activiteiten
https://www.groningerkerken.nl/nl/activiteiten
https://www.hetmow.nl/agenda
https://www.museumdebuitenplaats.nl
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van Groningen. Synagoge Groningen ontpopt 
zich hiermee tot een bijna volwaardig museum 
dat daarnaast dagelijkse culturele activiteiten 
en diensten huisvest. Historicus en 
tentoonstellingsmaker Willy van der Schuit 
ontwikkelde samen met Ontwerpcollectief 
Groningen het nieuwe interieur dat onderdeel 
is geworden van het opvallende monument. 
Liefke Knol maakte een aantal 
indrukwekkende films en Bertien Minco 
maakte een speciale audiotour met 
familieverhalen. 
www.synagogegroningen.nl/audiotour

Museum Klooster Ter Apel
De middeleeuwen van Helmantel, nieuwe 
schilderijen en middeleeuwse objecten in 
Museum Klooster Ter Apel
Tussen Groningen en de Eemshaven ligt het 
oude wierdedorp Westeremden. Hier staat de 
herbouwde middeleeuwse pastorieboerderij 
van Henk en Babs Helmantel. In deze pastorie 
is het Museum Helmantel ondergebracht. Er 
worden schilderijen van fijnschilder Helmantel 
getoond, maar ook hele bijzondere voorwerpen 
uit de eigen collectie. Een belangrijk deel van 
die Collectie van Henk en Babs Helmantel 
wordt door middel van langdurig bruikleen 
geëxposeerd in de Priorkamer en 
Subpriorkamer van Museum Klooster Ter Apel. 
Naast de meer bekende schilderijen van Henk 
Helmantel zijn ook een aantal door hen 
verzamelde bijzondere middeleeuwse 
sculpturen, meubels en gebruiksvoorwerpen in 
de expositie opgenomen. 
Begin september zijn veel middeleeuwse 
objecten schilderijen van Helmantel 
omgewisseld, waardoor er nu weer een nieuwe 

tentoonstelling te zien is in de beide kamers 
van het Museum Klooster Ter Apel. 
www.kloosterterapel.nl/nl/actueel

Doe mee met de Streektaalestafette 2021
Sta je voor de klas en wil je meer weten over 
het hoe en waarom van streektaal in het 
onderwijs? Meld je dan aan voor 
de Streektaalestafette 2021, georganiseerd 
door Levende Talen Nedersaksisch 
www. nedersaksisch.levendetalen.nl
De estafette vindt verspreid over vier dagen in 
vier Nedersaksische regio’s plaats van 25 tot en 
met 28 oktober 2021. In deze vier dagen krijg je 
als leraar de kans de meerwaarde van 
streektaal voor in je eigen klas te ontdekken en 
ga je naar huis met hands-on materiaal om 
direct zelf mee aan de slag te gaan. Bist doe der 
ook bie?

Data en locaties
• Maandag 25 oktober, 16:00-19:00 in Assen
• Dinsdag 26 oktober, van 16:00-19:00 in 

Steenwijk

• Woensdag 27 oktober, van 16:00-19:00 in 
Nijverdal (Memory Museum)

• Donderdag 28 oktober, van 16:00-19:00 in 
Doetinchem (Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers)

Deelname - inclusief koffie, koek en maaltijd - 
is gratis voor leden van Levende Talen 
Nedersaksisch. Geen lid? Voor € 20,- ben je 
welkom én ontvang je een scholingscertificaat 
(2,5 SLU) plus een goodiebag met 
Nedersaksische leermiddelen.
Aanmelden kan tot 1 oktober 2021 via deze link 
aanmelden of een mailtje naar
nedersaksisch@levendetalen.nl.
Meer weten? Kijk dan op https://
nedersaksisch.com/agenda/
streektaalestafette-2021/

https://www.synagogegroningen.nl/audiotour 
https://www.synagogegroningen.nl/audiotour 
https://www.kloosterterapel.nl/nl/actueel
https://nedersaksisch.com/agenda/streektaalestafette-2021/
https://nedersaksisch.com/agenda/streektaalestafette-2021/
https://nedersaksisch.com/agenda/streektaalestafette-2021/
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