
 
 
 
Bevrijdingsmuseum Noord Nederland  
Het noorden van Nederland is een unieke regio 
met een gezamenlijke geschiedenis van de 
periode 1940 tot 1945. Als Bevrijdingsmuseum 
Noord Nederland vertellen we onze bezoekers 
hierover: een aangrijpend verhaal in een 
moeilijke tijd. Maar vooral over de bevrijding in 
de periode januari tot en met mei 1945. Foto’s 
en verhalen, kranten en tijdschriften, films, 
ooggetuigenverslagen, geluidsfragmenten en de 
voorwerpen uit onze collectie vertellen samen 
het verhaal van de bevrijding van het noorden 
van ons land. 
 
Exposities 
In de exposities laten we de ontwikkeling zien, 
hoe het begon, het verloop van de oorlog.  
De gebeurtenissen voor, tijdens en na de 
bevrijding in 1945. De presentaties spelen in op 
de verwachtingen van de bezoekers en zijn zo 
opgezet dat iedereen er iets in kan herkennen. 
Door de keuze voor het noordelijke perspectief 
onderscheiden de presentaties zich sterk van 
andere oorlogs- en verzetsmusea in Nederland. 
Speciale aandacht is er voor de directe 
betrokkenheid van inwoners van het noorden, 
de verzetsmensen en de oorlogsslachtoffers uit 
de eigen omgeving.  
 
Diverse plaatsen 
Het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is als 
gast in verschillende gebouwen in het noorden 
van ons land. Lokaal en regionaal worden 
exposities ingericht bij bestaande organisaties 
en expositieruimtes. Bijvoorbeeld specifiek over 
de plaatselijke bevrijding of een gebeurtenis in 
de regio. Dit past in het kader van de gemaakte 
exposities, steeds over plaatselijke of lokale 
gebeurtenissen en binnen de gemeente 
waarover de expositie is gemaakt. Dit betekent 
dat de presentaties in alle plaatsen anders zullen 
zijn.  
 
 

 
 

 
 
De expositie Noordwest-Groningen  
Het Noordwesten van de provincie Groningen 
heeft een eigen verhaal van de bevrijding na de 
zware tijd van bezetting en onderdrukking. Maar 
ook het gevaar en de angst, de bedreiging, het 
verzet en verraad. Met schaarste en gebrek 
zodat in de hongerwinter mensen vanuit het 
westen naar de boerderijen in het noorden 
kwamen. Daar werden zij gastvrij onthaald, het 
voelde als waren zij ‘in het paradijs’. 
 
Een indrukwekkende presentatie 
Samen met foto’s, verhalen en filmbeelden uit 
de omgeving is het een indrukwekkende 
presentatie. Onze exposities worden getoond op 
verschillende plaatsen in het noorden.  
 

       
 
Ook in het noordwesten van de provincie 
De expositie over ‘Oorlog en Bevrijding 
Noordwest-Groningen 1940-1945’ is van 21 april 
tot en met 14 mei 2023 te gast in de prachtige 
monumentale Donatus Kerk in Leermens. Het 
gebouw, waarvan de bouw rond het jaar 1050 is 
begonnen, is eigendom van de Stichting Oude 
Groninger Kerken. De Kerk staat op een van de 
hoogste wierden van de provincie. Onder het 
koor is de grafkelder uit de 16e eeuw, waar in de 
oorlog onderduikers verborgen zaten.  
 

 
Kaart Expositie Noordwest-Groningen 
 
 


