
          
 

 

Nascholing in de Groninger Archieven: 
 intrigerende lezing en praktische workshops 

 
“De heer Boterman had nog wel een uur aan het woord mogen zijn!”. Met deze uitspraak 
verwoordde een deelnemer het gevoel van velen na afloop van de pakkende lezing van prof. 
dr. Boterman. Op donderdag 22 februari werd de nascholing Oorlog in de Groninger 
Archieven georganiseerd.  
 
De middag werd geopend door Tim Huijgen, vakdidacticus Geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. In zijn openingswoord stond hij stil bij het initiatief van Esther 
Koops om een praktische nascholing voor geschiedenisdocenten in de Groninger Archieven 
te organiseren. De realisering van deze nascholing werd daarmee vandaag ook een 
eerbetoon aan Esther Koops. 
 
Prof. dr. Frits Boterman, auteur van onder andere Duitse Daders en Het land van Merkel, 
vervolgde de middag met een lezing waarin hij inging op de vraag waardoor het mogelijk was 
dat er, zeker ook in vergelijking met omliggende landen, zoveel Nederlandse joden 
gedeporteerd zijn. Het uur spreektijd was te kort om volledig in te gaan op de complexiteit 
van dit vraagstuk én om alle vragen uit de zaal te kunnen beantwoorden. Een groot applaus 
klonk dan ook na afloop voor de bevlogen wijze waarop Boterman zijn uitermate boeiende 
verhaal deed.  
 

 
 
De tweede helft van de middag stond in het teken van drie workshops die door medewerkers 
van de Groninger Archieven en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) 
gegeven werden. Jona van Keulen leidde deelnemers rond in de depots van de Archieven.  
Peter Riem liet deelnemers zich vastbijten in krantenartikelen uit regionale bladen. 
Gebeurtenissen uit de Koude Oorlog stonden hierin 
centraal. Vrijwilligers van het OVCG boden een reeks 
foto’s uit de Tweede Wereldoorlog aan die als 
mysterieopdracht gebruikt kunnen worden in de lessen. 
Het doel om tijdens de workshops deelnemers te 
inspireren hoe zij bronmateriaal in hun lessen in 
kunnen zetten en welke rol de Archieven en het OVCG 
hierin kunnen spelen, is behaald!  
  
Uiteraard werd er afgesloten met een gezellige borrel en maakten velen gebruik van de 
mogelijkheid om bij te praten met (oud-)collega’s uit het veld. We kijken terug op een 
geslaagde nascholingsmiddag en een prettige samenwerking met de Groninger Archieven 
en het OVCG.  
 
Meer informatie over het nascholingsaanbod van de Lerarenopleiding Geschiedenis van de 
RUG vindt u op de website van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord. Op de websites 
van de Groninger Archieven en het OVCG vindt u meer informatie over het educatieve 
aanbod dat zij hebben. 


