
 
 

Persbericht: Enthousiaste passagiers in historische bussen 

 

Deze zomer organiseert De Verhalen van Groningen samen met het Nationaal Bus 

Museum en verschillende andere instanties bustochten in historische bussen. Passagiers 

rijden in een bijvoorbeeld een oude VEONN, GADO, DAM of ESA-bus langs verschillende 

culturele en historische instellingen en bijzondere locaties om zo kennis te maken met 

de geschiedenis van reizen en vervoer in Stad en Ommeland. De tochten worden 

georganiseerd in het kader van het thema ‘Onderweg’, waarbij De Verhalen van 

Groningen ook op zoek is naar persoonlijke herinneringen aan reizen met bus, tram, 

trein of ander vervoermiddel. 

 

Onderweg 

In het weekend van 12 en 13 juli reden er twee bussen langs oude busroutes. Op 

zaterdag 12 juli reed DAM 154 met zijn passagiers naar Appingedam, die daar een 

rondleiding kregen bij Brons Motorenmuseum en de speciale tentoonstelling Onderweg 

bekeken in het Museum Stad Appingedam. De reacties waren zonder uitzondering 

enthousiast.   

 

Dhr. Reus uit Appingedam: “Wat leuk om weer een ritje met de DAM te kunnen maken! 

Mijn vader was monteur bij de DAM en moest soms door weer en wind op een lege 

carrosserie van Eindhoven naar Groningen rijden, zittend op een aardappelkistje. Dat is 

nu natuurlijk onvoorstelbaar. Helaas is hij overleden, maar wat had hij het ook prachtig 

gevonden om weer even in de vertrouwde DAM te rijden!” 

 

“Wat bijzonder om de DAM-bus weer te zien rijden, heel bijzonder!” mevrouw 

Grunefeld herinnert zich nog een busritje van toen ze net getrouwd was en met een 

DAM-bus van en naar Farmsum reed. Medepassagier Betsie stapte vlak voor de brug uit, 

maar vergat haar koekjes. De chauffeur zette vlak na de brug resoluut de bus stil en zei 

dat ze wel terug zou komen. “De bus wachtte een paar minuten, en ja hoor: daar kwam 

Betsie op de fiets aan, dus bus achterna om haar koekjes te halen.” 

 

Mijn wereld op wielen 

Ook op zondag 13 juli vertrok een historische bus. De touringbus van de ESA reed met 

de deelnemers eerst naar vliegveld Eelde, waar een presentatie wachtte over de 

geschiedenis van de luchthaven. Daarna volgde de ESA een groot deel van de 

authentieke route naar Leek, waar de passagiers de tentoonstelling Mijn wereld op 

wielen bezochten in het Rijtuigenmuseum Nienoord. 



 

Mijn wereld op wielen draait om personenvervoer in de negentiende en twintigste eeuw 

en focust op herinneringen van Groningers. Een deel van de tentoonstelling staat dan 

ook open voor de inbreng van particuliere verhalen of materialen. Er worden bijzondere 

en persoonlijke verhalen verteld aan de hand van foto’s en objecten. Zo maken de 

bezoekers kennis met de verhalen van oud-buschauffeur Gerard Tobbe uit Zeerijp, die 

onder meer met unieke en persoonlijke dia’s en zijn oude chauffeurspet zijn verhaal 

vertelt. Ook bijzonder zijn de materialen van Hans Luttmer, zoals foto’s en het 

loonsverhogingsbriefje van zijn opa, seinhuiswachter Luttmer, uit 1908: hij ging toen 

twee gulden per dag verdienen. Dit interactieve gedeelte van de tentoonstelling wordt 

georganiseerd door De Verhalen van Groningen. 

 

Bezoekers, maar ook toevallige passanten, konden op zondag 13 juli ook aan een 

meerijdende cameraman hun persoonlijke verhaal kwijt. Een toevallige ontmoeting met 

een oud-buschauffeur van de ESA leverde bijvoorbeeld een mooi verhaal op. Hij zag 

‘zijn’ bus op de parkeerplaats van Nienoord staan en kwam even langs. Ook elders en 

onderweg lokken de historische bussen veel kreten van herkenning uit. Het filmpje van 

deze mooie busrit en herinneringen is te zien via: www.deverhalenvangroningen.nl.  

 

Meerijden en meedoen 

Op 9 en 10 augustus en in oktober rijden de historische bussen nog verschillende routes. 

Op 9 augustus organiseert De Verhalen van Groningen ook weer een ‘verhalendag’ in 

Museum Nienoord, waar deelnemers en passanten hun herinneringen aan reizen in 

Groningen kunnen delen. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: 050 2110503 of 

info@deverhalenvangroningen.nl. Bekijkt u vooral ook www.deverhalenvangroningen.nl 

 

Contactgegevens 

Voor de pers: ingeborg.bennink@deverhalenvangroningen.nl 

 

 


