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Het Geschiedenisnetwerk 

voor Noordwest-Duitsland en 

Noord-Nederland is in maart 

officieel gelanceerd. Een van de 

deelnemende instanties is de 

Fryske Akademy. Op de eerste 

conferentie, die in september 

wordt georganiseerd, presenteert 

men twee omvangrijke projecten: 

migratiegeschiedenis en 

digitalisering.

PETER VAN DER MEER

Onder het thema Migratiegeschiedenis 

vallen twee deelprojecten: in het 

deelproject ‘Leren en werken over 

de grens’ werken historici en volkskundigen 

samen bij het verzamelen van individuele 

ervaringen die bij migratie horen. Verschillende 

(beroeps-)groepen worden onderzocht. Het 

Geschiedenisnetwerk wil weten wat de voor- en 

nadelen zijn van werken en leren over de grens.

Het tweede deelproject, ‘Nieuwe perspectieven 

op de geschiedenis van migratie’ moet een 

overzicht bieden van de kennis die er is door 

recent onderzoek naar migratie in het verleden, 

zowel in Noord-Nederland als in Noordwest-

Duitsland. 

Het project Digitalisering omvat ook twee 

deelprojecten. Met het thema HISGIS 

Ostfriesland wordt een basis gelegd voor het 

vergroten van kennis over de Middeleeuwse 

samenleving en stadsontwikkeling in het 

grensgebied. Als pilot-project wordt het 

historische centrum van Leer opgenomen 

in HISGIS en worden kaarten uit 1870 

gedigitaliseerd. Het deelproject Digitalisering 

van Middeleeuws Oud-Fries Recht concentreert 

zich op het invloedrijke Oud-Friese recht. 

Onderzocht zal worden hoe de bestaande digitale 

systemen geïntegreerd en uitgebreid kunnen 

worden met Oud-Friese rechtsteksten die zich in 

Duitse archieven bevinden.

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de 

samenwerking op het terrein van regionale 

geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland 

en Noordwest-Duitsland. Deze samenwerking 

moet ertoe bijdragen dat de afzonderlijke 

historische perspectieven op de geschiedenis 

van Noordwest-Duitsland en Noord-

Nederland met elkaar verbonden worden. 

Het Geschiedenisnetwerk wil historici uit 

Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland 

door inhoudelijke bijeenkomsten bij elkaar 

brengen en aan gezamenlijke producten werken. 

‘Grensoverschrijdende projecten openen 

nieuwe perspectieven op de geschiedenis 

en geven tegelijkertijd een impuls aan het 

grensoverschrijdende cultuurtoerisme’, aldus 

organisatoren Marijn Molema (projectleider) en 

stagiair Jorrit Jansen bij de Fryske Akademy. 

Voor het leggen van duurzame verbindingen 

tussen historici aan weerszijden van de grens 

is een goede strategie nodig; een workshop 

en een conferentie moeten daaraan bijdragen. 

De workshop, die in augustus van dit jaar in 

Groningen plaatsvindt, wordt georganiseerd 

door Meindert Schroor, portefeuillehouder 

cultuurhistorie van de Waddenacademie, en 

door Jorrit Jansen. Tijdens de workshop worden 

ideeën uitgewisseld over lopend en toekomstig 

onderzoek naar migratie in grensgebieden. 

Op de Midterm Conference van 20 september 

in Assen wordt een breed veld van personen 

en instanties genodigd met als doel om het 

netwerk te verbreden. Naast de presentatie 

van de deelprojecten is er ook ruimte voor een 

toekomstdiscussie.

> Meer weten?
http://gesnet.eu/

Jonge Duitse vrouwen uit Lingen die als 
dienstmeiden in Nederland werkten, met 
vriendinnen poserend in klederdracht, 1925.

>
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Grensoverschrijdende 
geschiedbeoefening

Jorrit Jansen (Dalfsen, 1992) is in mei begonnen 
met een stage op de Fryske Akademy voor 
zijn master Geschiedenis Vandaag aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen. Eén van zijn taken 
is  het organiseren van de eerste conferentie van het 
Geschiedenisnetwerk op 20 september te Assen. 
(Foto Hoge Noorden)
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 KORT NIEUWS MARIJKE DE BOER

Tadema
Tresoar heeft een belangrijke 
verzameling werken van Sir 
Lourens Alma Tadema ontvangen. 
De schenking komt van oud-
antiquaar Gerben Dykstra van De 
Tille in Leeuwarden. De collectie 
bevat portretten van familieleden, 
tekeningen van landschappen, 
knipsels van bloemen, planten, 
voorwerpen en van historische 

figuren. Daarnaast zijn er enkele daguerrotypes van 
familieleden van de schilder en enige documentatie. 
Het werk dateert uit de periode rond 1850, het is dus 
allemaal jeugdwerk. Werk uit die tijd is zeer schaars. 
www.tresoar.nl

Kakiemon
Keramiekmuseum Princessehof 
heeft twee zeldzame 17e-eeuwse 
Kakiemon plastieken gekocht. 
De figuren zijn geïnspireerd op 
hooggeplaatste courtisanes uit 
Japan, wat blijkt uit de kleding. De 
figuren staan bekend als bijin, wat 
mooie elegante vrouw betekent. 
Deze bijin verkeren in goede 

staat. Binnen Europa hebben het Victoria & Albert 
Museum in Londen en het Musei Capitolini in Rome als 
enige musea bijin van Kakiemon in de collectie.
www.princessehof.nl

Fluitje
Bij Harlingen 
ontdekten 
archeologen 
de resten van 
een bewoonde 

terp uit, waarschijnlijk, het jaar 700. De vondsten zijn 
gedaan op de plek waar de nieuwe weg N31 komt. Er 
is onder andere een fluitje gemaakt van schapenbot 
gevonden en kogelpotschijven en een mantelspeld. De 
onderzoekers ontdekten verder mensenbotten en een 
waterpot opgetrokken uit kloostermoppen. Er is ook 
servies uit de Romeinse Tijd of de IJzertijd gevonden.
www.omropfryslan.nl

Zuivelschool
De Fryske Akademy doet onderzoek naar de voormalige 
zuivelschool in Bolsward. In samenwerking met Van 

Hall Larenstein, 
de hogeschool 
waar de 
zuivelschool in 
1996 in opging, 
wordt de 
geschiedenis 
van de school 
uitgediept. 
Onderzoeker 

Ronald Plantinga interviewt oud-leerlingen 
en oud-docenten van de zuivelschool en doet 
archiefonderzoek. Het onderzoek is onderdeel van een 
bredere studie waarin wordt onderzocht wat Friesland 
tot een succesvolle regio voor de landbouw en de 
verwerkende industrie heeft gemaakt.
www.omropfryslan.nl

Planetarium
Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium is uitgebreid. 

In het naastgelegen pand 
is ondermeer een nieuwe 
entree, een educatieve 
interactieve tentoonstelling 
en een nieuwe filmzaal 
ingericht. In de vrijgekomen 

ruimten in het historische huis van Eisinga zijn nu zijn 
handschriften te bekijken. Ook is er ruimte ontstaan 
voor tijdelijke exposities. 
www.planetarium-friesland.nl

Aelke van Juckema
Museum Martena in Franeker heeft een schilderij uit 
1607, afkomstig uit de Stichting Eysinga-Harinxma 
Stichting, laten restaureren. Het werk toont een 
overleden meisje, de tweejarige Aelke van Juckema. 

Voor zover bekend is dit 
het oudste schilderij van 
een overleden kindje in 
Nederland. Haar ouders 
waren de eigenaren van 
het Sjaerdemaslot en de 
Camminghastins in Franeker. 

Aelke werd in november 1605 geboren, haar moeder 
stierf vier maanden later. Vader Ruurd van Juckema 
heeft het als aandenken aan zijn dochtertje laten 
schilderen. Onbekend is wie het heeft gemaakt.
www.museummartena.nl

Dorpsfilm Drachten
Het Fries Film Archief heeft van Smelne’s Erfskip een 
film van Johan Adolfs binnengekregen, dé Nederlandse 
dorpsfilmer van de 20ste eeuw. Het gaat om de 

dorpsfilm van Drachten 
uit 1954. Adolfs was een 
filmmaker en producent 
die van 1948 tot 1970 
verantwoordelijk was voor 
de realisatie van zo’n 1.500 

dorpsfilms. In deze dorpsfilms zijn veel bewoners uit 
de dorpen geportretteerd. Ook komt de middenstand 
prominent in beeld, omdat veel winkeliers Adolfs 
betaalden voor deze screentime. 
www.friesfilmarchief.nl

Helm
Na onderzoek blijkt een helm, die al eeuwen lang 
aan de muur van de kerk van Schettens hangt, heel 
zeldzaam te zijn. Conservator Jeroen Punt van het 
Nationaal Militair Museum in Soesterburg ontdekte 
dat de zes kilo zware helm van Schelte van Aysma 

was. Deze officier vocht in 
de Tachtjarige Oorlog en 
kwam in 1637 om het leven 
bij de strijd om Breda. In 
de kerk liggen de stoffelijke 
overschotten van deze 

familie. Op een grafsteen, die decennia lang verborgen 
lag onder een vlonder in het koor van de kerk, vond 
Punt de aanwijzing dat de helm van Van Aysma zelf 
is geweest. Op de steen stond een identieke helm 
afgebeeld. Na restauratie komt de helm in de vaste 
collectie van het museum. Een kopie, in de vorm van 
een 3D-print, met een informatiebord hangt in de kerk.
www.omropfryslan.nl

Schilderij
Museum Dokkum heeft met een publieksactie 
het geld binnen voor de restauratie van een 
schilderij. In drie weken tijd is het streefbedrag van 
ruim 3.600 euro opgehaald. De Wassenbergh-Clarijs-
Fontein Stichting steunt de restauratie met ruim 15.000 

euro. Het 18e-eeuwse schilderij van een onbekende 
schilder meet 245 x 90 centimeter en is gemaakt van 
drie aan elkaar bevestigde planken. Uit die tijd zijn 
maar een paar schilderijen met Dokkum als thema. Het 
werk toont de haveningang aan de oostzijde van de 
stad, met de Halvemaanspoort en de Kettingbrug. Na 
restauratie krijgt het doek een permanente plaats in de 
expositie over de geschiedenis van Dokkum.
www.museumdokkum.nl

Vestdijkwandeling 
De nieuwe app ‘Vestdijk in Harlingen’ voert langs 
plekken die in het leven van Simon Vestdijk een 

grote rol speelden. Foto’s en 
jeugdherinneringen van Vestdijk 
zelf zijn erin opgenomen, 
zoals het geboortehuis op 
de Voorstraat. De app voor 
smartphones is ontwikkeld 
door de Vestdijkkring en het 
Letterkundig Museum en geeft 
tijdens de route informatie in de 
vorm van beeld en gesproken 

tekst over de geschiedenis van de stad, de schrijver, zijn 
motieven en werken. 
www.letterkundigmuseum.nl

Echtgenoot Mata Hari
Rudolph Mac Leod, de echtgenoot van Mata Hari, heeft 

ook in Leeuwarden 
gewoond. Dat 
ontdekte Jan Faber 
van het HCL tijdens 
onderzoek naar de 
bewoningsgeschiedenis 
van het pand Bij 
de Put 13. Uit het 
bevolkingsregister uit 
de periode 1859-1876 
bleek dat nummer 13 
tussen 1860 en 1862 
werd verhuurd aan 
kapitein John Brienen 
Mac Leod. Hij kwam 

daar wonen met echtgenote Dina Louisa Baronesse 
Smirts de Landas en hun twee kinderen Rudolph en 
Louise Jeanne. Ze vestigden zich op 1 mei 1860 in 
Leeuwarden. Het gezin verhuisde twee jaar later naar 
het Zuidvliet Wijk L huisnr. 151, alwaar ze nog tot 3 mei 
1864 bleven. Margaretha Geertruida Zelle (Mata Hari) 
en haar latere echtgenoot Rudolph zijn elkaar nooit 
tegengekomen in Leeuwarden. In 1864 was Margaretha 
nog niet geboren.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
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(Foto Johan van der Veer)


