
ZOEKEN NAAR SPOREN VAN VROEGER

☐    Stolpersteine

☐    Molen

☐    Oude gevels

☐    (Oorlogs)monument

☐    Borg

☐    Kloostermoppen

☐    Oude boerderij

☐    Standbeeld

☐    Dijk of wierde

☐    Begraafplaats

☐    Kerk

☐    Sluis

☐    Oude brug

☐    Kanaal

☐    Straatnaam



zoeken naar sporen van vroeger

Ga in jouw wijk, dorp of stad op zoek naar 
sporen van het verleden! 
Je kunt thuis of op school speuren naar de 
dingen op deze zoekkaart. Dat kan een ge-
bouw zijn, maar ook een monument of iets 
in het landschap. Het is leuk om daarna 
extra informatie over al je vondsten op te 
zoeken. Zo maak je zelf een geschiedenis-
verhaal van je eigen plek! Om je op weg te 
helpen geven we uitleg bij een paar sporen 
op de voorkant van het blad. We laten je 
ook weten hoe je meer informatie over je 
vondsten kunt vinden. Veel zoekplezier!

Stolpersteine

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig be-
gon in 1994 met een bijzonder project. Hij 
legde stenen in de stoepen voor de huizen 
waar mensen hebben gewoond die door de 
nazi’s in de Tweede Wereldoorlog vermoord 
zijn. De betekenis van Stolpersteine is 
struikelsteen. In verschillende steden en 
dorpen in Groningen zijn deze stenen te 
vinden. Zo kun je stilstaan bij wat er is ge-
beurd met deze mensen. Zijn deze stenen 
ook in jouw buurt? Via de ‘struikelstenen’ 
app of de website map.stolpersteine.app 
kom je te weten waar de stenen liggen en 
welk verhaal erbij hoort.

Borg

In Groningen zijn veel borgen te vinden. 
Borgen zijn grote stenen huizen of gebou-
wen die er al honderden jaren staan. Veel 
borgen zijn ook verdwenen. Vaak zit er ook 
een gracht om een borg heen. Alleen rijke 
Groninger families woonden in borgen. 

Kloostermop

Dit is een grote en grof gebakken baksteen 
uit de Middeleeuwen. Een kloostermop is 
veel groter dan een baksteen waar te-
genwoordig mee wordt gebouwd. Vroeger 
werden er kloosters, kerken en soms ook 
wel huizen mee gebouwd. Kloostermoppen 
kunnen meer dan 500 jaar oud zijn!

Dijk of wierde

Een dijk of wierde is door mensen gemaakt 
om zich te beschermen tegen water. Een 
wierde is een grote heuvel, vaak bebouwd. 
Een dijk is een strook met grond die staat 
of stond aan water. 

Wierden zijn erg oud, soms wel van voor 
onze jaartelling! Door dijken en wierden 
bleven mensen, dieren en gewassen be-
schermd tegen het water

Oorlogsmonument 
Een oorlogsmonument herinnert vaak aan 
de Tweede Wereldoorlog. Het idee van 
monumenten is om stil te staat bij wat er 
75 jaar geleden in deze oorlog is gebeurd 
en welke mensen zijn overleden. Op de 
website www.4en5mei.nl kun je vinden of 
er ook een oorlogsmonument bij jou in de 
buurt is. 

Molen

Je bent vast weleens een molen tegenge-
komen: op het platteland, in een dorp of 
misschien zelfs in een stad. Vroeger waren 
er wel 1000 molens in Groningen, om de 
mensen te voorzien in gemalen graan, 
gerst, papier of hout, maar ook om water 
weg te pompen. Tegenwoordig zijn er veel 
minder molens. Het is leuk om een bezoek-
je te brengen aan een molen. Kijk eens op: 
www.groningerlandschap.nl/erfgoed/mo-
lens-groningen

Gevel
Een (voor)gevel is de voorkant van een 
gebouw. Oude gevels zien er soms prachtig 
uit, met bijzondere ramen en versiersels. 
Er zijn verschillende soorten gevels. Zo is 
de trapgevel opgebouwd als een trappetje 
dat omhoog en omlaag gaat. Is de klokge-
vel in de vorm van de bovenkant van een 
ouderwetse klok. En heeft de halsgevel een 
smalle rechthoekige top.

Stolperstein Folkingestraat Groningen
Foto Jaline de Groot

Ansichtkaart Menkemaborg Uithuizen, 1949. 
Uitgever F.Becker

Gevel voormalige Raadshuis Appingedam, 1973. 
Fotograaf onbekend

Kloostermoppen van de Akerk in Groningen 
Foto Jaline de Groot

Naar meer informatie speuren

Hoe kom je nog meer te weten over al die dingen die je in jouw dorp, wijk of stad bent 
tegengekomen? 

• Een oudere inwoner kan je vaak veel meer vertellen. 
• Zoek op het internet naar informatie over de geschiedenis van jouw dorp. 
• Zoek oude foto’s of kaarten op www.beeldbankgroningen.nl
• Misschien is er zelfs een film van vroeger van jouw dorp of  
• www.filmbankgroningen.nl/dorpsfilms
• Je bibliotheek heeft vaak ook boeken over de geschiedenis van jouw dorp, wijk of 

stad. 
• Ook kun je natuurlijk een bezoekje brengen aan een lokaal of regionaal archief! 

De Groninger Archieven bewaren allemaal informatie over de stad en de provincie 
Groningen. Dat zijn oude papieren, boeken, foto’s en films. Iedereen mag deze bij ons 
komen bekijken! We vinden het leuk als mensen opzoek gaan naar het verleden. Het kan 
heel interessant zijn om te weten hoe mensen vroeger leefden. Maar het is ook handig 
om zo beter te begrijpen waarom dingen vandaag zijn zoals ze zijn.
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