Workshop: Nieuwe perspectieven op migratiegeschiedenis in NoordNederland en Noordwest-Duitsland
Workshop: Neue Perspektiven auf Migrationsgeschichte im nördlichen
Niederlande und Nordwestdeutschlands

Groningen, 29 August 2016
Rijksuniversiteit Groningen, Harmoniegebouw,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26

Georganiseerd door/organisiert von:
Geschiedenisnetwerk, Waddenacademie and Rijksuniversiteit Groningen
In samenwerking met/in Kooperation mit:
Fryske Akademy and Emslandmuseum Lingen

- Jorrit Jansen
MA-Student Rijksuniversiteit Groningen
Stagiaire Geschiedenisnetwerk

Inhoud
Inhoud ..................................................................................................................................................... 1
Program workshop ............................................................................................................................... 2
Introductie .............................................................................................................................................. 3
Introduction: new perspectives on the history of migration ............................................................ 4
Migration im Wattenraum: Bestandsaufnahme, Möglichkeiten und Richtung für künftige
Forschung .............................................................................................................................................. 7
Aanmerkingen op de presentaties van dr. Meindert Schroor en dr. Hidde Feenstra............... 10
Historische Migrationsforschung am IMIS Osnabrück, Themen und Tendenzen .................... 11
German Migration to Groningen and Drenthe in the 19th and early 20th century ...................... 13
Migration and Museologie ................................................................................................................. 16
Discussie over toekomstige projecten ............................................................................................. 18
Deelnemerslijst.................................................................................................................................... 20

1
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15:4516:15

Dr. Andreas Eiynck (Emslandmuseum Lingen) 1312.0018
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17:00

2017

Migration und Museologie

17:0018:30

1312.0018

Land van Kokanje
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Introductie
Prof. Dr. Maarten Duijvendak (Rijksuniversiteit Groningen)

De introductie tot de workshop werd gehouden door de dagvoorzitter Prof. Dr.
Maarten Duijvendak van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij sprak over het belang
van migratie in de huidige tijd, maar ook in de geschiedenis. Tussen Nederland en
Duitsland is er in principe altijd sprake geweest van migratie. Iets dat ook zal blijken
uit de verschillende presentaties.
Ook op wetenschappelijk niveau bestaat een brede belangstelling voor dit
thema. Deze brede belangstelling blijkt ook uit dat de presentaties van de workshop
uiteenlopende onderwerp bespreken. Zoals migratie in het Waddengebied, maar ook
migratie van Noordwest-Duitsland naar Noord-Nederland, internationale migratie en
de mogelijkheden tot musealisering van migratie. Het karakter van iedere presentatie
is daarmee anders. Het geeft de verscheidenheid van het onderwerp aan. Juist
daarom is het voor het Geschiedenisnetwerk is dit een goed onderwerp om mee te
beginnen, omdat het namelijk in zichzelf al grensoverschrijdend is en op vele
perspectieven samenwerking mogelijk is.

3

Introduction: new perspectives on the history of migration
Dr. Meindert Schroor (Waddenacademie)

De eerste presentatie van de
workshop werd gegeven door dr.
Meindert Schroor van de
Waddenacademie. De
Waddenacademie is gesitueerd in
Leeuwarden. De ambitie van deze
organisatie is om de
wetenschapsinhoudelijke
onderlegger te leveren voor een economisch en ecologisch verantwoorde toekomst
van het werelderfgoed Waddenzee. De Waddenacademie wil dit bereiken door de
wetenschappelijke hiaten te identificeren in de kennis om de duurzame ontwikkeling
van het Waddengebied te bevorderen en tegelijkertijd relevante onderzoeksvragen
voor het Waddengebied agenderen. Daarnaast wil de Waddenacademie een
coherent onderzoeksprogramma op regionaal, nationaal en internationaal niveau
stimuleren. Ook wisselt de Waddenacademie informatie en kennis uit tussen
wetenschappers, overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en
NGO’s. Het Waddengebied geeft een antwoord en een vulling van het ontbreken van
een geïntegreerde geschiedenis van het Waddengebied.
Na de introductie van de Waddenacademie kwam dr. Meindert Schroor tot zijn
eigen demografisch onderzoek. Dit onderzoek gaat verder dan migratie, omdat het
een reconstructie bevat van de bevolking door middel van doop- en
huwelijksregisters en begrafenissen. Het richt zich specifiek op de stedelijke
gebieden Leeuwarden, Groningen, Harlingen, Dokkum en Sneek.
Het Noordzeegebied is altijd een gebied geweest waarin voornamelijk
seizoensgebonden migratie aantrekkelijk was. Daar is via onder andere Lucassen en
Bölsker-Schlicht redelijk veel over bekend. Er is echter niet veel bekend over
permanente vestiging van migranten. De vragen die dr. Meindert Schroor heeft
gesteld in zijn dissertatie gaan voornamelijk over de origine van de migranten, het
aantal, geslacht, tijd en ruimte in de 17e en 18e eeuw. Om achter het antwoord van
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deze vragen te komen is gebruik gemaakt van burgerlijke registers en
huwelijksregisters.
De grootste migratiestromen in het Noordzeegebied waren tussen het
Waddengebied en het achterland, de
eilanden en het vasteland, de
Waddeneilanden onderling en binnen de
afzonderlijke delen van het achterland.
Dr. Meindert Schroor zoomde tijdens de
presentatie in op de herkomst van nieuwe
burgers in de stad Groningen. In
afbeelding 1 is de herkomst van nieuwe
burgers weergegeven. Wat opvalt uit deze
afbeelding is dat de meeste nieuwe
burgers van de stad Groningen afkomstig
zijn uit de Ommelanden, Noord-Nederland
en Noordwest-Duitsland. De migratie
richting de stad Groningen is als het ware
een staart vanuit Noordwest-Duitsland en de Ommelanden naar de stad Groningen.
Dr. Meindert Schroor heeft in zijn dissertatie ook onderzocht waar bruidegoms
en bruiden vandaan kwamen. Dit is weergegeven in de onderstaande grafieken. Uit
de grafieken blijkt dat de bruiden en bruidegoms veelal uit Stad en Lande, overige
delen van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland kwamen.
Grafiek 2.5: Groningen, herkomstgebieden bruidegoms
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Grafiek 2.6: Groningen: herkomstgebieden bruiden in %
100%
90%
Overig

80%

Overig
Duitsland
Noordwest/Dui
tsland
Overig
Republiek
Overig NoordNederland
Stad en Lande

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
vijfjarige periode

De presentatie van dr. Meindert Schroor heeft duidelijk gemaakt dat er redelijk veel
migratie was tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Dit benadrukt
wederom het belang hier verder onderzoek naar te doen.
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Migration im Wattenraum: Bestandsaufnahme, Möglichkeiten
und Richtung für künftige Forschung
Dr. Hidde Feenstra (Warffum, Freelance historical researcher)

Dr. Hidde Feenstra heeft de eerste stappen gemaakt in verder onderzoek naar
migratiegeschiedenis in het Waddengebied. Hij heeft een inventarisatie gemaakt van
bronnen uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. De inventarisatie beslaat een
nogal groot terrein. Dit is enerzijds geografisch, anderzijds zijn er veel verschillende
onderzoeksterreinen met betrekking tot migratiestromen in de kustgebieden.
Tussen de Waddeneilanden onderling en met de vastelandskust was veel
uitwisseling. Tussen 1600 en 1800 was er veel contact in de walvis- en zeevaart
tussen Amsterdam (en Rotterdam), Den Helder, Harlingen, Leeuwarden, Dokkum,
Groningen, Emden, Bremen, Bremerhaven en Hamburg. Na 1960 kwam het toerisme
op in dit gebied. Daarnaast was
er ook de trek van het
platteland en de kustgebieden
naar de steden, trekarbeid met
aansluitend immigratie in de
kustgebieden vanuit het
achterland, venen en
kolonisatie vanaf de 16e eeuw
met migratiestromen vanuit
aangrenzende gebieden en het
achterland en de joodse migratie.
Dr. Hidde Feenstra liet in zijn presentatie een voorbeeld zien van immigratie
naar het eiland Schiermonnikoog aan de hand van huwelijksregisters. In afbeelding 2
is de reikwijdte te zien van waar de immigranten die naar Schiermonnikoog kwamen
vandaan kwamen. Zo kwamen er mensen vanuit de andere Waddeneilanden, NoordNederland en Oost-Friesland om te trouwen op Schiermonnikoog.
De omvang van de migratie is te zien in tabel 1. De meeste mensen die op het
eiland trouwden, kwamen van het eiland zelf. De meesten migranten die naar
Schiermonnikoog kwamen om te trouwen kwamen uit Friesland en Groningen. Dr.
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Hidde Feenstra heeft de aantallen hierna verdeeld over mannen en vrouwen die
migreerden.
Herkomst van de echtgenoten van Schiermonnikoog 1718-1812
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Literatuur over migratiestromen in het waddengebied (eilanden en kust) als zodanig
is nauwelijks aangetroffen. Het is echter niet zo dat er niet over is geschreven. De
gegevens zijn echter niet gemakkelijk te vinden. Deze zit namelijk vaak verstopt in
historische (vooral sociaal-economische) en/of landeskundliche publicaties, zoals
boeken en artikelen, over plaatsen of streken in het kustland. Daarnaast moeten
migratiebewegingen afgezet worden tegen veranderingen op taalgebied. Literatuur
met betrekking tot taal- en naamkunde moeten geïntegreerd worden. In het verleden
is wel geopperd dat de ‘ontfriesing’ van het kustgebied met immigratie vanuit het
achterland zou samenhangen. Over de mate en aard daarvan wordt verschillend
gedacht, maar toch zijn er aanwijzingen in die richting. Dit is bijvoorbeeld het geval in
Von Lehe, Geschichte des Landes Wursten.
Voorts is er ook nog het bronnenmateriaal. Dat is aan de Nederlandse kant
beter ontsloten dan in Noordwest-Duitsland. Daartegenover staat dat het verschijnsel
van de Ortssippenbücher in Nederland weinig verbreid is. Met name Oost-Friesland
kent er inmiddels een groot aantal, ook van de Waddeneilanden. Dit bespaart in elk
1

Einschl. Ameland u. Terschelling.
Einschl. Jeverland.
3
Einschl. Amsterdam.
2
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geval een tijdrovende en vaak moeizame rondreis langs kerkelijke gemeenten, die
hun kerkboeken nog zelf bewaren.
De literatuur die verzameld is strekt zich uit van Noord-Holland tot het
Wezergebied. Daartoe behoren onder andere de Waddeneilanden van Texel tot en
met Wangerooge, Noord-Holland, Friesland, Groningen en Oost-Friesland, Jever,
Butjadingen en Wursten.
Er ligt een heel terrein open voor toekomstig onderzoek. Ten eerste moet een
onderzoeker veel publicaties lezen en bronnenmateriaal doorwerken, om vervolgens
gegevens te kunnen kwantificeren. Vervolgens zal door middel van opdrachten
gekomen moeten worden tot een serie deelonderzoeken. Met name de migratie
tussen de Waddeneilanden onderling en de uitwisseling met het vasteland en de trek
van het platteland naar de steden liggen nog grotendeels braak en zijn in de nabije
toekomst geschikt voor onderzoek.
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Aanmerkingen op de presentaties van dr. Meindert Schroor en
dr. Hidde Feenstra
Het probleem dat dr. Richard Paping aankaartte tijdens de discussie na de
presentatie van dr. Hidde Feenstra had betrekking op huwelijksregisters. In deze
registers staat vaak de woonplaats van de gehuwden en niet de geboorteplaats. Als
migratieonderzoek is gebaseerd op huwelijksregisters, dan mis je een heleboel
migratie. Het lijkt namelijk dat er niet veel migratie is, terwijl die er wel is. Mensen
migreren namelijk niet alleen vanwege huwelijken, maar ook vanwege economische
ontwikkelingen. Het probleem is niet makkelijk op te lossen, omdat data niet direct
beschikbaar is. Het is wel mogelijk om een patroon in de migratie te vinden.
De vraag is ook of migratieonderzoek moet gaan om algemene processen of
dat het specifiek moet. Gaat migratieonderzoek over het algemene patroon of moet
je specifiek weten om welke groepen het gaat? Dr. Marcel Berlinghoff gaf aan dat het
ook belangrijk is te kijken naar momenten waarin inter-religieuze of inter-regionale
integratie plaatsvindt. Die momenten moeten teruggekoppeld worden naar wat zoiets
kan betekenen voor de algemene tendens in migratie. Daarbij let je op details van
bepaalde migratiestromen, terwijl de rode draad van de algemene migratie ook wordt
gevolgd.
Een probleem blijft dat er veel boeken over Noord-Nederland en NoordwestDuitsland zijn, maar dat niet bekend is waar mensen vandaan komen. Zoals dr.
Hidde Feenstra aangaf moet veel literatuur gelezen worden en bronnenmateriaal
moet gekwantificeerd worden. Hierdoor kan bekend worden waar mensen vandaan
kwamen.
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Historische Migrationsforschung am IMIS Osnabrück, Themen
und Tendenzen
Dr. Marcel Berlinghoff (Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien
,IMIS, Universität Osnabrück)

Dr. Marcel Berlinghoff sprak over het
instituut waar hij werkzaam is. Dit is het
Institut für Migrationsforschung und
Interkulturelle Studien (IMIS) dat verbonden
is aan de universiteit van Osnabrück. Het
instituut is opgericht in 1991 op initiatief van
Prof. Dr. Phil. habil. Klaus J. Bade. Het is
een interdisciplinair en interfacultaire
instituut, waarin zowel landelijke als regionale migratie het hoofdpunt is. Het instituut
bestaat naast historici ook uit bijvoorbeeld sociologen, politicologen en geografen.
IMIS biedt daarnaast een masterprogramma’s Internationale Migration und
Interkulturelle Beziehungen en MISOCO aan, evenals het onderzoeksprogramma
Produktion von Migration en evenementen voor studenten van de universiteit van
Osnabrück.
De kerndisciplines van IMIS
bestaan uit geschiedenis, sociologie en
(sociale-)geografie. Daarnaast zijn de
volgende disciplines belangrijk: recht,
politieke wetenschappen, ethnologie,
kunstgeschiedenis, taal-, onderwijs- en
religiewetenschappen, psychologie en
genderstudies. IMIS werkt samen in
internationale samenwerking
bijvoorbeeld via het Europese project netwerk International Migration, Integration and
Social Cohesion in Europe (IMISCOE), het Erasmus-programma voor studenten, The
Integration of Europe’s Second Generation (TIES) en de Enzyklopädie Migration in
Europa.
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Het zwaartepunt van de historische
migratieonderzoeken van IMIS ligt op het
gebied van het Migratieregimes – Staat und
Migration, geweldmigratie en
vluchtelingenonderzoek, migratie in het
geheugen van families, geografische
migratiebewegingen, analyses van grote
hoeveelheid data die in verband staan met
migratie en migratie en integratie van de Russische Duitsers.
Toekomstige onderzoeksprojecten en
mogelijkheden voor samenwerking
liggen volgens Dr. Marcel Berlinghoff
vooral op het gebied van analyses op
basis van grote hoeveelheden data
met betrekking tot migratie, onderzoek
naar geweldsmigratie via bijvoorbeeld
Gestapo-bestanden of opvang en
integratie van Vietnamese
bootvluchtelingen, onderzoek naar hoe families migratie en mobiliteit in de
herinneren in de eigen familie en grensoverschrijdende schoolprojecten.
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German Migration to Groningen and Drenthe in the 19th and
early 20th century
Dr. Erwin Karel en dr. Richard Paping (Rijksuniversiteit Groningen)

Dr. Erwin Karel en dr. Richard Paping presenteerden hun paper over Duitsers die
migreerden naar Groningen en Drenthe in de negentiende en twintigste eeuw. Het
doel van het onderzoek is om de ontwikkelingen en karakteristieken van de Duitse
migranten in Groningen en Drenthe te analyseren. De deelvragen die zij stelden
hadden betrekking op waar migranten naartoe gingen, waar zij vandaan kwamen,
wat hun leeftijd was en welke beroepen de migranten deden.
Voor dit onderzoek zijn digitale
databases van AlleGroningers.nl en
AlleDrenthe.nl toegepast. Daarbij
hebben ze ook hulp gekregen van
het Drents Archief. De concentratie in
het onderzoek lag vooral op diegene
die ongehuwd naar deze provincies
kwamen, daarbij zijn de
huwelijksregisters voor de periode
1811-1934 de belangrijkste bron.
Deze Duitse migranten migreerden naar het Noord-Nederland aan het eind van hun
tienerjaren of in hun vroege jaren twintig. Slechts een aantal is gemigreerd als jong
kind met hun familie, rekening houdend dat dit soort van gezinsmigratie over
landsgrenzen vrij beperkt was.
De keuze van de bronnen voor de migratie is zeer beperkt en het gebruik van
huwelijksregisters houdt in dat de Duitse migranten die ongehuwd bleef niet zijn
opgenomen in de analyse. Het grootste deel van de Duitsers die in Nederland
trouwden hebben zich tien jaar voor hun huwelijk gevestigd in Nederland. In het
onderzoek hebben dr. Richard Paping en dr. Erwin Karel zich beperkt tot eerste
huwelijken.
Een alternatieve bron voor migratie zijn de overlijdensakten, die zelfs voor een
langere periode beschikbaar zijn – namelijk van 1811-1959. In overlijdensakten wordt
meestal de geboorteplaats vermeld. Het voordeel van deze akten is dat ook een deel
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van de achttiende-eeuwse migranten zijn vastgelegd. Een nadeel is dat mensen op
verschillende leeftijden kunnen sterven, waardoor het moeilijk is om precies aan te
geven wanneer de Duitse personen daadwerkelijk migreerden naar Drenthe en
Groningen. Vanwege de verschillen in leeftijd van overlijden wijken veel personen af
van het gemiddelde. Desalniettemin willen dr. Erwin Karel en dr. Richard Paping in
een latere fase van het project ook deze gegevens analyseren.
In de afbeelding hiernaast
is te zien dat de Duitse migratie
relatief gezien minder belangrijk
werd in de negentiende eeuw. Na
de Eerste Wereldoorlog werd
deze migratie weer belangrijker.
Het waren voornamelijk vrouwen
die migreerden.
In de volgende
afbeelding is te zien naar
welke sociaaleconomische
gebieden de Duitse migranten
vooral trokken. Zij trokken
voornamelijk naar de steden,
de veenkoloniën en rurale
gebieden in de grensregio.
Van de 11.767 geanalyseerde
huwelijksakten zijn 2.383
Duitsers naar de stad
Groningen geëmigreerd. Dit is met 20% de grootste groep drie keer groter dan de
tweede groep van 847 mensen die naar Emmen vertrokken. Daarnaast migreerden
men naar plaatsen zoals Beerta, Bellingwolde, Winschoten en Dalen +
Schoonebeek.
Deze migranten kwamen voornamelijk uit Ostfriesland, Bentheim, Emsland en
Westfalen. Zij kwamen vooral uit protestantse gebieden en trokken ook het meest
naar protestantse gebieden in Nederland. Op het moment dat Duitse migranten
trouwden waren zij ouder dan de gemiddelde Groninger of Drent die trouwde in de
negentiende eeuw. De migratie naar Nederland zorgde er waarschijnlijk voor dat er
14

een vertraging in trouwen. Dit verschil verdwijnt echter in het begin van de twintigste
eeuw. De meeste migranten waren arbeiders in Groningen en Drenthe. Migranten
werkten echter ook in de dienstverlening, de ambachten en het boerenbedrijf.
Waarbij het belang van migranten in al deze beroepen minder werd. Een kleine
uitzondering is het boerenbedrijf die vanaf halverwege de negentiende eeuw een
stijging maakt, maar rond de eeuwwisseling weer daalt.
Er moet nog meer onderzocht worden, maar wat met zekerheid gezegd kan
worden is dat Duitse migratie in de negentiende eeuw in Groningen en Drenthe niet
heel belangrijk was. De reden hiervoor is dat de economie in Nederland minder snel
groeide dan in Duitsland.
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Migration and Museologie
Dr. Andreas Eiynck (Emslandmuseum Lingen)

De presentatie van dr. Andreas Eiynck ging over migratie en de mogelijkheden om dit
te laten zien in een museumtentoonstelling. Migratie is een fundamenteel onderdeel
van de Europese geschiedenis sinds de zestiende eeuw, maar musea hebben het
onderwerp migratie niet hoog in het vaandel staan. De musea werken met een
lokale, regionale of nationale kijk op de wereld. Hun collecties en tentoonstellingen
geven een sfeer van ontwikkeling en een statische visie op de geschiedenis.
Migratie is zonder twijfel een breukpunt in iemands leven, maar breuken zijn
geen onderdeel van hoe geschiedenis wordt verteld of getoond is de meeste musea.
Een aantal musea bevatten echter wel aspecten van migratie: dit zijn navigatie- en
verkeersmusea. Maar schippers, handelaren en chauffeurs wilden altijd weer
teruggaan nar huis, de meesten wilden niet migreren. Ze creëerden culturele
contacten met andere groepen mensen, maar migreerden niet.
Een voorbeeld van Duitse handelaren die
naar Nederland migreerden zijn de
Brennikmeijers, de oprichters van de C&A.
Zij keren aan het eind van hun leven nog
steeds terug naar Mettingen, dat is de plaats
waar zijn van origine vandaan komen. Van
handelaren is juist veel over gebleven,
omdat zij veel moesten schrijven. Andere
groepen migranten waar veel van bewaard is gebleven, zijn Joden, soldaten,
gastarbeiders, mensen die vanuit de Sovjet-Unie komen en familiegeschiedenissen.
Er zijn een aantal lokale musea en tentoonstellingen over speciale groepen
migranten, bijvoorbeeld over handelaren in Vriezenveen die betrekkingen hadden
met Rusland of seizoenarbeiders zoals de Hannekemaaiers (ook wel Hollandgänger
genoemd) en marskramers of Tödden uit Westfalen.
Een museum die alleen over migratie gaat bestaat echter niet in Nederland en
Duitsland, terwijl in beide landen veel mensen wonen met voorouders uit andere
landen zoals Frankrijk, België, Duitsland, Suriname, Oost-Indië, Marokko of Polen,
Rusland, Tsjechië, Roemenië, Turkije enzovoort. In Nederland is meer dan 90% van
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de bevolking afkomstig van buitenlandse voorouders. In Duitsland ligt dit percentage
lager, maar in één á twee generaties zal dit ook rond de 90% zijn.
Een populair museum over Duitse emigranten is te vinden in Bremerhaven. In
het museum geeft men het verhaal van ongeveer zeven miljoen mensen die
Duitsland verlieten in de achttiende en negentiende eeuw. Vele bezoekers uit
Duitsland, de Verenigde Staten en andere landen waar men een instroom heeft
gehad van Duitse immigranten komen naar het museum.
Tegelijkertijd is dit museum een goed voorbeeld van de problemen voor het
beschrijven van migratie in een tentoonstelling. Het meest opvallende onderdeel van
het museum in Bremerhaven is een Noord-Atlantisch lijnschip met de slaaphutten
van de emigranten op het benedendek. De tentoonstelling duurde slechts drie á vier
weken. Het is moeilijk en minder aantrekkelijk om de armoede van de emigranten in
hun land van herkomst en de problemen van de integratie in hun nieuwe land
tentoon te stellen. De integratie kon soms vele jaren of zelfs meerdere generaties
duren.
Het vertellen van biografieën van immigranten en hun families is wel een
goede mogelijkheid om de kansen en problemen van migratie te laten zien. Maar er
is een andere kijk op de verschillende aspecten van de migratie in museale
collecties. Veel objecten in de musea worden bewaard door hun voormalige
eigenaren in nagedachtenis van hun eigen voorouders, van hun steden, regio’s en
landen van herkomst.
Als het gevolg van het feit dat de meeste mensen in de negentiende en
twintigste eeuw relaties hadden met immigranten, vluchtelingen of andere vormen
van migranten, zijn er veel objecten in de musea die in het kader van het
migratieperspectief gezien kunnen worden. Migranten kochten bijvoorbeeld spullen in
Duitsland en namen dat mee naar Nederland of de Verenigde Staten. De familie
bewaard dit, waardoor de herinnering van migratie in de familie blijft bestaan. De
spullen worden doorgegeven aan de volgende generatie.
De collecties in musea bevatten een grote hoeveelheid en verscheidenheid
aan objecten, die het verhaal van de migratie van de zestiende tot en met de
twintigste eeuw kunnen vertellen. Het is onze plicht en missie, om deze aspecten in
onze tentoonstellingen meer te laten, omdat migratie één van de belangrijkste
onderwerpen is in de Europese geschiedenis.
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Discussie over toekomstige projecten
Geleid door dagvoorzitter Prof. Dr. Maarten Duijvendak (Rijksuniversiteit Groningen)

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale
geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Door de
organisatie van gezamenlijke activiteiten en onderzoeksprojecten worden personen
en organisaties dichter bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat tevens een agenda voor
de toekomst. Onze samenwerking draagt ertoe bij de afzonderlijke historische
perspectieven op de geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland
met elkaar te verbinden. Zo bouwen we aan de geschiedenis van een Europees
grensgebied – een geschiedenis die mensen nader tot elkaar brengt en
grensoverschrijdend cultuurtoerisme bevordert. Het doel van de workshop New
perspecties on the history of migration in the Northern Netherlands and the
Northwest of Germany was om tot een eerste aanzet te komen voor toekomstige
projecten omtrent migratiegeschiedenis.
Dr. Marcel Berlinghoff merkte op dat geen van de presentaties een geheel
nieuwe kijk op het gebied was, maar dat er wel veel veranderingen plaatsvonden in
het Noordelijke grensgebied. Daarbij zijn er veel valkuilen, zoals nationale grenzen,
in onderzoek naar het Waddengebied. De vraag voor het netwerk is hoe dit te
overkomen. Migratieonderzoek heeft vaak een nationale benadering, terwijl het
Geschiedenisnetwerk grensoverschrijdend wil zijn. Dr. Meindert Schroor gaf aan dat
de komende jaren vooral zullen bestaan uit work in progress. Werkgroepen kunnen
georganiseerd worden. Het Geschiedenisnetwerk kan die werkgroep vervolgens
helpen door personen en organisaties met elkaar in verbinding te brengen ten
behoeve van het uitwisselen van data. Ook om hulp vragen naar specifieke bronnen
in Duitsland en Nederland.
Otto Knottnerus vroeg zich echter af of we niet eerst moeten kijken naar de
relevantie van migratiegeschiedenis voor het publiek. We moeten ons afvragen waar
mensen geïnteresseerd in zijn. In de regio van het Geschiedenisnetwerk trekken
mensen vooral weg. Volgens prof. dr. Maarten Duijvendak is het
Geschiedenisnetwerk een transnationaal netwerk en gaat het over culturele
overdracht tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. De relevantie van
migratie is dat het onder andere innovatie stimuleerde. De relevantie kan ook zitten in
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de actualiteit van problemen die met migratie gepaard gaan, zoals integratie. Dr.
Richard Paping gaf aan dat in een onderzoek naar migratie een connectie gemaakt
moet worden met een historische periode. Een mogelijkheid om duidelijk te maken
hoe migratie als relevant gezien kan worden, is door een vergelijking te maken
tussen de huidige situatie en een vroegere periode. Ook kan de relevantie duidelijk
gemaakt worden door familiegeschiedenissen te reconstrueren. Daarbij moet
gekeken worden naar hoe die familiegeschiedenis zich verhoudt tot de algemene
migratie van een bepaalde periode. Het belang van familiegeschiedenis wordt
onderschreven door Dr. Berlinghoff.
Otto Knottnerus vulde dit aan door aan te geven dat mensen een identiteit
claimen. Dit is veelal een identiteit van een regio of een stad. Migratie beïnvloed
dergelijke identiteiten, waardoor identiteit dynamischer wordt. Er moet niet alleen
maar verteld worden wat altijd is geweest, maar ook wat veranderd is door de tijd.
Mensen hebben over het algemeen namelijk een statische kijk op het verleden,
terwijl het verleden veel dynamischer is. De vraag is dan ook hoe migratie als
dynamisch onderwerp gepresenteerd kan worden.
Dr. Andreas Eiynck gaf aan dat familiegeschiedenissen één van de
belangrijkste migratie-onderwerpen is in musea. Men kijkt dan op microniveau naar
migratie en welke impact dat had op de desbetreffende families. Dr. Erwin Karel zei
dat daarbij het grotere geheel niet vergeten moet worden, die moet ook
geconstrueerd worden. Daarbij moet een goed overzicht gegeven worden van
migratiebewegingen in het grensgebied. Belangrijk voor een dergelijk overzicht zijn
bronnen van beide kanten van de grens, zo vulde Egbert Brink aan. Het Drents
Archief heeft bijvoorbeeld geen overzicht over Duitse bronnen. Duitse organisaties
zullen dit wel hebben en het Geschiedenisnetwerk kan helpen dat men deze kennis
deelt. Duitse organisatie hebben juist van de Nederlandse kant weinig overzicht over
organisaties, onderzoek en bronnen.
Een ander heikel punt is hoe nu verder te gaan. De workshop was een middel
om elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Het netwerk moet nu
toewerken naar concrete ideeën. De vraag naar de output daarvan is belangrijk. Ook
is de schaal van onderzoek belangrijk. Op de conferentie van 20 september zal
verder gediscussieerd worden over meer concrete plannen voor het
Geschiedenisnetwerk.
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