3E CONFERENTIE / 3. KONFERENZ
LEEUWARDEN, 12-09-2018

PROTOKOLL IN FORM VON KURZEN
ZUSAMMENFASSUNGEN DER EINZELNEN VORTRÄGE

PLAATSEN VAN GRENSREGIONAAL BEWUSTZIJN
Waar vinden we de geschiedenis die Noord-Nederland en
Noordwest-Duitsland met elkaar verbindt? Deze vraag keert
voortdurend terug in de ontmoetingen tussen personen en
organisaties die samenkomen in het Geschiedenisnetwerk.
Tijdens de 3e conferentie zullen we ons concentreren op
plaatsen van grensregionaal bewustzijn.
We zullen op zoek gaan naar plekken die aan weerszijden van de
grens herinneringen oproepen. Om wat voor soort
herinneringen gaat het dan? Welke rol spelen deze plaatsen in
ons hedendaagse historische besef? En bieden plaatsen van
grensregionaal bewustzijn kansen voor het intensiveren van
grensoverschrijdende geschiedbeoefening?

ORTE VON GRENZREGIONALEM BEWUSSTSEIN
Durch welche historischen Ereignisse, an welchen dazu
passenden Orte verbindet sich die Geschichte der nördlichen
Niederlande und Nordwestdeutschlands? Diese Frage wird
immer wieder während der Treffen und Veranstaltungen des
Geschichtsnetzwerks gestellt. Auf der 3. Konferenz des
Netzwerks werden wir uns deshalb auf Orte konzentrieren, die
grenzübergreifend das regionale Bewusstsein geprägt haben.
Wir werden nach Orten suchen, die auf beiden Seiten der
Grenze Erinnerungen wecken. Über welche Art von
Erinnerungen reden wir hier? Welche Rolle spielen diese Orte in
unserem gegenwärtigen Geschichtsbewusstsein? Und bieten
Orte von grenzübergreifendem regionalen Bewusstsein auch
Möglichkeiten zur Intensivierung grenzüberschreitender
Aktivitäten?
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PROGRAMMA 3E CONFERENTIE GESCHIEDENISNETWERK
Woensdag 12 September 2018 - Fryske Akademy, Leeuwarden

OPENING EN WELKOM
Drs. Willem Smink (Directeur-bestuurder ad interim, Fryske Akademy)
Dr. Marijn Molema (Coördinator Geschiedenisnetwerk)
LEZING EN DISCUSSIE
Dr. Paul Wessels (Landschaftsbibliothek, Ostfriesische Landschaft)
‘Der Upstalsboom in Rahe bei Aurich als friesischer Erinnerungsort?’
LEZING EN DISCUSSIE
Drs. Jose Martin (Herinneringscentrum Kamp Westerbork)
‘Plaatsen van herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog’

WORKSHOPS (KEUZEPROGRAMMA):
Workshop 1:
‘Lager ohne Grenzen / Kampen zonder grenzen’
Met o.a. Imke Müller-Hellmann, dr. Hinke Piersma, dr. Sebastian Weitkamp en drs. Jose Martin.
Workshop 2:
‘„Wunderkammern“ – Möglichkeiten grenzübergreifender Museumsarbeit und kulturelles Erbe / Mogelijkheden
grensoverschrijdende aanpak musea en cultureel erfgoed’
Met o.a. dr. Sebastian Traunmüller en diverse vertegenwoordigers van musea.
Workshop 3:
‘Orte der Wiederverständigung / Plaatsen van hernieuwde verstandhouding’
Met o.a. Ilona Riek MA, dr. Henk Nijkeuter, Helmut Collmann.

ACTIVITEIT: RONDLEIDING LANGS DE TOPSTUKKEN VAN HET FRIES HISTORISCH CENTRUM TRESOAR
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PROGRAMM 3. KONFERENZ GESCHICHTSNETZWERK
Mittwoch 12. September 2018 - Fryske Akademy, Leeuwarden

ERÖFFNUNG UND BEGRÜßUNG
Drs. Willem Smink (Geschäftsführer ad interim, Fryske Akademy)
Dr. Marijn Molema (Koordinator Geschichtsnetzwerk)
LESUNG UND DISKUSSION
Dr. Paul Wessels (Landschaftsbibliothek, Ostfriesische Landschaft)
‘Der Upstalsboom in Rahe bei Aurich als friesischer Erinnerungsort?’
LESUNG UND DISKUSSION
Drs. José Martin (Herinneringscentrum Kamp Westerbork)
‘Orte der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg’

WORKSHOPS (OPTIONALES PROGRAMM):
Workshop 1:
‘Lager ohne Grenzen / Kampen zonder grenzen’
Mit u.a. Imke Müller-Hellmann, dr. Hinke Piersma, dr. Sebastian Weitkamp.
Workshop 2:
‘„Wunderkammern“ – Möglichkeiten grenzübergreifender Museumsarbeit und kulturelles Erbe / Mogelijkheden
grensoverschrijdende aanpak musea en cultureel erfgoed’
Mit u.a. dr. Sebastian Traunmüller und Vertreter aus verschiedenen Museen.
Workshop 3:
‘Orte der Wiederverständigung / Plaatsen van hernieuwde verstandhouding’
Met o.a. Ilona Riek MA, dr. Henk Nijkeuter, Helmut Collmann.

AKTIVITÄT: FÜHRUNG DURCH DAS FRIESISCH-HISTORISCHE ZENTRUM TRESOAR
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Welkom / Wilkommen
Dr. Marijn Molema

“Op de lange termijn hoopt dit Geschiedensnetwerk een grensoverschrijdende geschiedbeoefening te bevorderen,
waarin verhalen ontstaan over over de overeenkomsten en verschillen in het gemeechappelijke verleden van ons
grensgebied. Om een basisniveau aan contacten te scheppen, voeren we vanaf 2015 kleinere projecten uit, zoals
het toepassen van het Friese HisGIS systeem om de Duitse stad Leer, of kleinschalige publicaties over
migratiegeschiedenis. Daarbij worden wij ondersteunt door de Eems Dllard Regio en INTERREG, die wij op deze
plaats hartelijk dank voor hun steun. Vanaf 2019 moet het netwerk onderhouden worden door de jaarlijkse
conferenties. Op de conferenties agenderen we thema’s die van belang zijn aan weerszijden van de grens. Door
lezing en debat leren we van elkaars benaderingen, en ontstaat er mogelijk een samenwerkingsagenda voor de
toekomst.”
“Langfristig will das Geschichtsnetzwerk die grenzüberschreitende Praxis fördern. Um eine Basis zu schaffen,
werden wir ab 2015 kleinere Projekte durchführen, wie z.B. die Anwendung des friesischen HisGIS-Systems auf die
deutsche Stadt Leer oder kleinere Publikationen zur Migrationsgeschichte. Unterstützt werden wir dabei von der
Eems Dllard Region und INTERREG, denen wir hier für ihre Unterstützung danken möchten. Ab 2019 pflegen wir
das Netzwerk weiter durch die jährlichen Konferenzen. Im Fokus der Konferenzen stehen Themen, die auf beiden
Seiten der Grenze wichtig sind. Durch Lesen und Debattieren lernen wir von den Ansätzen des jeweiligen anderen,
und es kann eine gemeinsame Agenda für die Zukunft entstehen.“
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Paul Wessels
(Ostfriesischen Landschaft)
Paul Wessels ist Geschäftsführer der Landschaftsbibliothek der
Ostfriesischen
Landschaft
in
Aurich,
der
größten
wissenschaftlichen Bibliothek in Ostfriesland. Die Ostfriesischen
Landschaft nimmt im Auftrage ihrer Gebietskörperschaften und
des Landes Niedersachsen zentrale kommunale und dezentrale
staatliche Aufgaben auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft
und Bildung wahr und betreibt dazu entsprechende
Einrichtungen. Wessels Beitrag zur Konferenz des
Geschitchtsnetzwerkes trägt den Titel 'Der Upstalsboom in Rahe
bei Aurich als friesischer Erinnerungsort?'

Paul Wessels is het hoofd van de Landschaftsbibliothek van de Ostfriesische Landschaft in Aurich, de grootste
wetenschappelijke bibliotheek in Ostfriesland. Het Landschaft voert namens de lokale autoriteiten en de deelstaat
Nedersaksen de centrale gemeentelijke en decentrale overheidstaken uit op het gebied van cultuur, wetenschap
en onderwijs en beheert bijbehorende voorzieningen. Wessels' bijdrage aan de conferentie van het
Geschiedenisnetwerk draagt de titel 'Der Upstalsboom in Rahe bei Aurich als friesischer Erinnerungsort?“
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Jose Martin
(Herinneringscentrum Kamp Westerbork)
Mw. Jose Martin werkt als onderzoeker bij Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, is communicatiecoach en tekstschrijver, en woont al een
jaar of tien in Duitsland.
Nog steeds zijn er veel vragen over het verblijf in kamp Westerbork van
de slachtoffers van de jodenvervolging in Nederland. In de database Een
Naam en Gezicht van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
worden gegevens opgeslagen uit vele verschillende archieven, die
samen een antwoord kunnen geven op die vragen. Jose Martin
omschrijft zichzelf wel eens als 'forensisch genealoog' - zij probeert uit
vele verschillende sporen uit het verleden een duidelijk verhaal te reconstrueren.
(Bron: https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-martin-0b309714/)
Mw. Martin verving op het congres haar collega Drs. Dirk Mulder, die wegens omstandigheden moest afzeggen.
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Workshop 1:

‘Lager ohne Grenzen / Kampen zonder grenzen’
Met Imke Müller-Hellmann, dr. Hinke Piersma, dr. Sebastian Weitkamp e.a.
Verslag: Nadieh Meijer (Fryske Akademy)
Deze workshop genaamd ‘Kampen zonder grenzen’ gaat over de gezamenlijke herinneringscultuur rond de
tweede wereldoorlog. Hinke Piersma zal de discussie leiden. Zij is werkzaam bij het NIOD in Amsterdam en houdt
zich daar onder andere bezig met het herinneren. Tijdens deze workshop vindt er eerst een presentatie van Imke
Müller-Hellmann plaats, gevolgd door een presentatie van Sebastiaan Weitkamp daarna is de discussie geopend.
Imke Müller-Hellmann komt uit Bremen en is
historica, hoewel ze geen geschiedenis heeft
gestudeerd heeft zij toch een geschiedenisboek
geschreven:
Verschwunden
in
Deutschland
(Verdwenen in Duitsland). Over dit boek geeft zij
lezingen. Het boek vertelt de verhalen van KZ
Engerhafe waar gevangenen in 1944 onder barre
omstandigheden moesten werken aan de
zogenoemde
Friesenwalls,
tankgrachten
ter
verdediging
van
de
Noordzee.
De
leefomstandigheden maakten vele slachtoffers, wiens
namen vandaag de dag in Engerhafe op een
gedenksteen staan. Toen Imke Müller-Hellmann deze
gedenksteen met bezocht met haar oma die uit het
IMKE MUELLER-HELLMANN
gebied komt, viel het haar op dat er niet alleen
Ostfriesische namen op de gedenksteen stonden maar
ook veel buitenlandse namen. Omdat haar oma haar niet meer kon vertellen, ging zij zelf op zoek naar de verhalen
achter deze namen. Imke Müller-Hellmann heeft in haar zoektocht 11 families in 7 landen bezocht en de verhalen
die ze daar vond heeft ze opgetekend in haar boek. Tijdens de workshop laat Imke Müller-Hellmann een aantal
foto’s gezien die ze heeft gemaakt van de nabestaanden die ze bezocht en vertelt ze kort een aantal verhalen die
ze heeft gevonden.
Een van de verhalen gaat over de oudoom van Jantje Pot en zij is hier vandaag aanwezig. Haar oudoom was een
goede netwerker en vond zo adressen voor onderduikers en daar is later een verzetsgroep uit voortgekomen.
Deze groep is verraden en hij werd opgepakt. In 1953 heeft de familie bericht gekregen dat hij is opgegraven en
geïdentificeerd en hij is toen in Sexbierum begraven. Later heeft Jantje Pot aan Imke Müller-Hellmann geschreven
of de naam op haar lijst van mensen die zijn omgekomen in Engerhafe voorkwam en samen met Imke MüllerHellmann hebben ze zijn laatste maanden opnieuw bekeken. Dat was erg belangrijk voor de familie. Imke leest
hier een stuk over voor uit het boek.
Sebastian Weitkamp is werkzaam bij Gedenkstätte Esterwegen. Hij vindt het belangrijk om de verhalen over deze
plaatsen bekend te maken. In Emsland en Bentheim stonden vroeger 15 kampen in het grensland. In Emsland
waren namelijk grote moorgebieden die gecultiveerd konden worden. Pas later werden dit concentratiekampen
maar het begonnen als strafkampen rond 1939. Mannen die schuldig bevonden waren aan roof, diefstal, bedrog
of politieke misdaden zoals voorbereiding op hoogverraad werden hier naartoe gestuurd. In de oorlog werden er
soldaten die gestraft werden tewerk gesteld. Bijvoorbeeld soldaten die twijfel over het doel van de oorlog
verspreidden. Zij werden niet door het militaire maar het civiele strafrecht veroordeeld en moesten zo tijdens
hun gevangenschap de moren cultiveren en later onder andere bommen ruimen. Na het begin van de oorlog
werden deze gevangen verplaatst naar grote kampen in het noorden van Noorwegen waar straten gelegd en
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bunkers gebouwd moesten worden. De kampen werden nu gebruikt voor Poolse en later ook Nederlandse en
andere krijgsgevangen, zo rond de twintig- tot vijfentwintigduizend.
Sebastian Weitkamp vertelt dat de geschiedenis van deze kampen voor lange tijd vergeten/verdrongen werd in
Duitsland. Pas rond 1980 kwam er een beweging in het hele land om zich bezig te gaan houden met wat er is
gebeurd en kwamen er burgerinitiatieven. Ook kwam er een Informatiecentrum Emslandlager. Later is er voor
alle kampen op één plaats een Gedenkstätte opgericht, zo is er één herdenkingsplaats. Sebastian Weitkamp is
benieuwd naar grensoverschrijdende perspectieven omdat de kampen in het grensgebied eigenlijk maar weinig
voor Nederlanders zijn gebruikt. Uit contact is duidelijk geworden dat de verhalen van Westerbork en Emsland
erg verschillen. In 2009, toen de Gedenkstätte Esterwegen opende zijn er gezamenlijke arrangementen
aangeboden voor zowel Duitse als Nederlandse bezoekers. Er kwamen weinig groepen uit Nederland maar meer

losse bezoekers en families. Omdat beide locaties zich nu bezig houden met andere thema’s gebeurt er niet
zoveel meer samen. De Gedenkstätte is nu bezig met Engelse en Nederlandse informatie bieden. Rotaryclubs van
Groningen en Brake zijn samen een project als dat van Imke Muller-Helman gestart, waar zij op zoek gaan naar de
herkomst van de 1800 strafgevangenen die daar op de begraafplaats begraven liggen. Zij zien op deze manier
kansen in het verbinden van de herdenkingscultuur.
Hinke Piersma vraagt aan de deelnemers om zich te mengen in de discussie. Hoe brengen we de gezamenlijke
herinneringscultuur verder? Heiner Schüpp geeft aan dat toen hij tijdens een internationaal project gedenkstätte
esterwegen bezocht met jongeren, de taal een grote barrière was. Ook gelooft hij dat hoewel kamp Westerbork
en de Gedenkstätte esterwegen niet hetzelfde verhaal hebben, zij wel de herinneringscultuur samen delen en het
daarom belangrijk is om onderling informatie uit te wisselen. Een probleem dat hij ziet is dat verhalen over de
tweede wereldoorlog met zijn generatie uitsterven en dat het moeilijk is om de herinnering levend te houden.
Jantje Pot vertelt dat zij in Engerhafe zowel informatie heeft verzameld als persoonlijke ontmoetingen heeft gehad
en dat vooral de persoonlijke ontmoetingen in Duitsland erg belangrijk zijn. Imke Muller-Helman voegt hier aan
toe dat de Duitsers het wel mogelijk hebben gemaakt om te herdenken wat er is gebeurd.
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Oebele de Vries vertelt over zijn persoonlijke ervaring met grensoverschrijdende herinneringscultuur. In 19441945 was er in de Dollardregio een Straflager in Willemshaven gevuld met gevangen uit Noord-Nederland . Eén
van de gevangen was een oom van hem. Hij heeft gevraagd om de geschiedenis van deze plaats en heeft daar een
klein boek over geschreven. Later is er met betrokkenen verzocht om in Willemshaven ontvangen te worden om
een gedenksteen te plaatsen en later om in Aurich ook een gedenksteen te plaatsen. Sinds 1990 gaan zij ieder
jaar naar Willemshaven om een krans te leggen.
Hinke Piersma geeft aan dat dit een voorbeeld is van herinneringscultuur zoals wij deze nu al veel kennen. Zij
vraagt of er ideeën zijn voor nieuwe manieren van grensoverschrijdend herinneren. Als voorbeeld noemt zij dat
er in kamp Westerbork in eerste instantie Duitse joden werden opgesloten en dat er later passen Nederlandse
joden naartoe werden gebracht. Tussen beide groepen ontstonden hierdoor spanningen. Zij vraagt zich af of dit
soort verhalen goed zijn om te agenderen.
Sebastian Weitkamp denkt dat dit een goede vraag is, maar dat de huidige herinneringscultuur het meeste
bezocht wordt door traditionele mensen. Er is vaak een politicus aanwezig, er is treurige muziek en bijvoorbeeld
de mogelijkheid om namen voor te lezen. In Osnabrück wordt de kristalnacht herdacht door scholen ieder jaar
een eigen manier van herinnering te laten organiseren zoals bijvoorbeeld een toneelstuk. De huidige manier van
herdenken past misschien niet meer bij nieuwe generaties en daarom moeten we op zoek naar nieuwe manieren
van herdenken.
Heiner Schüpp vertelt dat 4 mei een herdenkingsdag is, waar we in Nederland vooral de soldaten herdenken. In
november is de kristalnacht en dat is voor hem meer een herdenkingsdag waar de gewone slachtoffers worden
herdacht, hij vindt dat het namen voorlezen beter past bij deze dag. Ook benadrukt hij dat men de herinnering
alleen levend kan houden door de jeugd te betrekken.
Hinke Piersma geeft aan dat er in Nederland ook vaak conflicten ontstaan over de herdenking, zoals wie er nu
eigenlijk herdacht moeten worden op 4 mei, en of dat niet te weinig of te veel groepen zijn en er is weinig aandacht
voor grensoverschrijdende herinnering. Heiner Schüpp vertelt dat in Duitsland hetzelfde gebeurt. Zo wordt vaak
alleen de Jodenvervolging herdacht en niet de vervolging van Sinti en Roma en zij voelen zich buitengesloten. Ook
zijn homoseksuelen op dezelfde manier vervolgd maar niet op dezelfde manier behandeld. Ook zijn er groepen
die zich afvragen op er 70 jaar na de oorlog nog steeds herdacht moet worden, en andere groepen vragen zich af
of herdenken nog wel ieder jaar moet gebeuren.
Jantje Pot merkt op dat ze in Engerhafe ziet dat dat er minder gedacht wordt in dader en slachtoffer, maar dat er
meer herdacht word wat er is gebeurd omdat de meeste mensen zelf de oorlog niet hebben meegemaakt. Paul
Wessels denkt dat er in de grensregio’s mogelijkheden zijn voor grensoverschrijdend onderzoek en financiering
voor bijvoorbeeld biografieën. Er is nu vooral veel interesse in eigen onderwerpen.
Sebastian Weitkamp vertelt dat hier grote vorderingen in zijn. Ook wil hij nog zeggen dat hij ervaart dat voor elfen twaalfjarigen de Tweede Wereldoorlog als net zo ver in de geschiedenis wordt gezien als Napoleon. Terwijl
deze leeftijd belangrijk is om humanisme en een gevoel voor democratie te ontwikkelen. Op scholen zal hier dus
aandacht aan moeten worden besteed.
Hinke Piersma bedankt iedereen voor de bijdrage aan de discussie en de aanwezigheid. Tijdens de plenaire sessie
vat Hinke Piersma de uitkomst van de workshop samen in drie kernpunten:
-

De meeste herdenkingen die nu (grensoverschrijdend) plaatsvinden zijn traditioneel in hun opzet. Vaak
worden er kransen gelegd, wordt er gesproken en is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om namen voor te
lezen. Er is daarin eigenlijk nog geen sprake van een gezamenlijke herinneringscultuur.
Er is zowel in Nederland als in Duitsland discussie over het herdenken. Zo wordt er in beide landen
gesproken over wie er herdacht moeten worden en of herdenken nodig is en blijft.
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-

Door de tijd wordt het moeilijker om jongere generaties te betrekken bij het herdenken en om de
herinnering levend te houden. Er zal daarom voor deze groep gezocht moeten worden naar nieuwe
manieren om te herdenken. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor zowel het Duitse als Nederlandse
onderwijs.

10

Workshop 2:

‘Wunderkammern: Möglichkeiten grenzübergreifender Museumsarbeit und kulturelles
Erbe’ / ‘Mogelijkheden grensoverschrijdende aanpak musea en cultureel erfgoed’.
Mit Dr. Sebastian Traunmüller, Emsländische Landschaft|
Bericht: Helge Guelzau (Fryske Akademy)

Im Fokus der 3. Konferenz des Geschichtsnetzwerkes am 12.
September 2018 an der Fryske-Akademy in Leeuwarden lagen
Orte von grenzregionalem Bewusstsein. Der Workshop
„Wunderkammern:
Möglichkeiten grenzübergreifender
Museumsarbeit und kulturelles Erbe“, der im Verlauf der
Konferenz von Dr. Sebastian Traunmüller neben zwei weiteren
Workshops angeboten wurde, hatte das Ziel die Chancen einer
möglichen vertieften Kooperation zwischen deutschen und
niederländischen Institutionen, die sich mit der gemeinsamen
Geschichte unserer Grenzregion beschäftigen, auszuloten.

SEBASTIAN TRAUNMUELLER

Als Workshopleiter lenkte Traunmüller, der als Kulturmanager bei
der Emsländischen Landschaft tätig ist, den Blick zunächst auf das sich verändernde Verständnis von
Museumsarbeit, vor allem auch im Hinblick auf materielles und immaterielles Kulturerbe. Weiterhin umriss er die
Vorteile einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit von Museen.
Zu den klassischen Aufgaben von Museen gehören vor allem das Sammeln und Aufbewahren. Geschichte wird
somit vorrangig durch das Ausstellen von Exponaten vermittelt. Natürlich zählt daneben auch die Forschung zu
den klassischen Aufgaben von Museen. Im Zentrum stehen dabei jedoch immer Objekte und Artefakte. Die
traditionelle Museologie ist dabei sehr gebäudebezogen und orientiert sich an bestimmten sozialen Gruppen und
deren Vorstellung von Kultur und Geschichte. Das Konzept der „New Museology“ verfolgt hingegen eine andere
Herangehensweise. Es nimmt die soziale und politische Rolle der Museen in den Blick und fordert eine
Weiterentwicklung dieser „weg von Palästen der Sammlung, hin zu Orten der Öffentlichkeit“.
Durch neue Vermittlungsmethoden soll neben der materiellen auch die immaterielle Geschichte in Form von
Sprache und mündlich überlieferter Tradition, darstellender Kunst, traditionellem Handwerk, sozialer Praxen wie
Feste und Rituale, oder aber das Wissen über Umwelt und Universum einem breiteren Publikum zur Verfügung
gestellt werden. Kennzeichnend für das immaterielle Kulturerbe ist sein naher Bezug zum Menschen. Zudem ist
es sehr lebendig und dynamisch, verändert sich also ständig. Wichtig ist jedoch, dass das materielle und
immaterielle Kulturerbe untrennbar miteinander verknüpft sind und nur zusammen unser kulturelles Erbe bilden.
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Das Konzept der „New Museology“, das auch das Ziel hat Museen inklusiver zu gestalten, wird oft als gar nicht so
neu betrachtet. Allerdings gibt es vor allem in ländlichen Regionen noch großes Potenzial für zusätzliche Angebote,
um neue Besucher für Museen zu gewinnen. Die „New Museology“ bietet Ansätze, um z.B. auf demografische

Veränderungen, eine neue gesellschaftliche Zusammensetzung oder unterschiedliche Stakeholder zu reagieren
und diese aktiv zu integrieren. Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Museen, aber auch anderer
Institutionen, kann hierbei helfen und ist somit ein Weg zukünftiger Museumsarbeit. Vorher muss allerdings
immer geklärt werden, ob es sich bei der Zusammenarbeit nur um ein einzelnes, zeitlich begrenztes Projekt
handeln soll, oder ob eine Kooperation auf Dauer angelegt ist. Die Frage ist dabei, wie mögliche Ergebnisse und
Produkte einer solchen Zusammenarbeit aussehen sollen.
Mit Blick auf die nördlichen Niederlande und Nordwestdeutschland ist schnell zu erkennen, dass es sich hierbei
um eine sehr ländlich geprägte Region handelt. Metropolferne heißt allerdings nicht unbedingt Kulturferne. Im
Gegenteil lassen sich hier viele kulturelle Einrichtungen finden, die jedoch in kleinteiligeren Strukturen in Form
von regionalen Museen und Sammlungen
organisiert sind. Der Fokus liegt dabei vor
allem auf immateriellen Kulturerbe. Diese
Tatsache bietet eine große Chance für eine
mögliche Zusammenarbeit, da auf einem
solchen
einfachen
und
eher
niedrigschwelligen
Niveau
keine
dominanten Partner vorherrschend sind
und mögliche Kooperationen zwischen
kleineren Partnern auf Augenhöhe
entstehen können.
Mögliche Partner für die museale
Zusammenarbeit sieht Traunmüller in den
unterschiedlichsten Institutionen. Auf der
Suche nach einem möglichen Kooperationspartner sollten sich Museen nicht nur auf andere Museen beschränken.
Auch Heimatvereine, Ausstellungshäuser, Theater, Galerien, Firmen, Kommunen, Kunstschulen, Hochschulen und
Universitäten, oder sogar Musiker und freie Künstler haben das Potenzial ein Partner für eine spannende und
erfolgreiche Zusammenarbeit zu sein. Im Gegensatz zu Museen beschäftigen sich diese Akteure neben dem
materiellen Kulturerbe vor allem mit dem immateriellen, alltäglichen Kulturerbe. Sie stellen etwas Lebendiges und
Dynamisches dar, das wir den kommenden Generationen hinterlassen.
Partizipative Projekte mit externen Kulturträgern können für die Museen allerdings auch eine Herausforderung
darstellen. Infolge einer „shared authority“ müssten die Museen auch dazu bereit sein, Verantwortung
abzugeben. Zudem können gewisse Spannungsverhältnisse zwischen Wissenschaft und Emotion, Profi und
Amateur, Erhalten und Verändern entstehen. Insgesamt überwiegen jedoch die Vorteile einer
grenzübergreifenden musealen Zusammenarbeit, da waren sich die Diskussionsteilnehmer des Workshops einig.
Für viele groß gedachte Projektideen ist das Überschreiten nationaler Grenzen nötig, die oft zusammenhängende
Kulturräume willkürlich durchschneiden.
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In der abschließenden Diskussion wurde deutlich, dass fast alle teilnehmenden Museumsvertreter an einer
grenzübergreifenden Zusammenarbeit ihrer Institution interessiert sind. Erkennbar wurde, dass das eigentliche
Problem dabei oft ist, dass eine solche Zusammenarbeit an bestimmte Personalien geknüpft ist und wenn diese
wechseln, auch die Zusammenarbeit droht auszulaufen. Es fehlt an einem internationalen Netzwerk, das Kontakte

unterhält, Konferenzen und Versammlungen organisiert, um so zwischen möglichen Partnern zu vermitteln. Das
Geschichtsnetzwerk stellt eine gute Möglichkeit hierzu dar. Während des Workshops wurden bereits erste
Kontakte und Ideen für eine mögliche Zusammenarbeit ausgetauscht.
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Workshop 3

Orte der Wiederverständigung / Plaatsen van hernieuwde verstandhouding
Met: Ilona Riek (Universität Münster), Dr. Henk Nijkeuter (Drents Archief), Helmut Collmann (Interfriese Raad)
Verslag: Marijn Molema
Wiederverständigung: dit Duitse begrip maakt pijnlijk duidelijk wat er na de Tweede Wereldoorlog ontbrak aan
de relatie tussen Nederlanders en Duitsers. Door de wonden van de oorlog was er veel wederzijds onbegrip. De
Nederlands konden de misdaden van hun oosterbuur niet verkroppen. Dit was ook één van de redenen van de
annexatieclaims, waardoor inwoners van Ostfriesland, Emsland en Grafschaft Bentheim bang waren om hun
Heimat te verliezen. De annexatieclaims bleken nagenoeg onrealistisch en het contact tussen beide landen
herstelde relatief snel.
Een onderbelichte bijdrage aan de Wiederverständigung werd
geleverd door culturele organisaties aan weerszijden van de
grens. Tussen de Nederlandse provincie Fryslan en de Duitse
regio’s Ost- en Nordfriesland werden bijvoorbeeld uitwisselingen
georganiseerd. Deze werden georganiseerd door de Interfriese
Raad, die nog altijd bestaat. In Drenthe en de Grafschaft
Bentheim troffen genootschappen elkaar. Ook in Groningen zijn
er voorbeelden van Wiederverständigung te vinden. De
ontmoetingen vonden vaak plaats op symbolische plaatsen en
ILONA RIEK
leidde tot contacten die mogelijk nog intensiever waren dan voor de
Tweede Wereldoorlog. De vraag die we in deze workshop gaan verkennen, is of dit thema zich leent voor
samenwerking. Verdienen de culturele contacten in ons grensgebied meer aandacht? Welke inhoudelijke en/of
organisatorische aanpak zou hierbij passen?
Helmut Collmann, voorzitter van de Interfriesische Rat, geeft een eerste ineiding waarin hij het doel en de
geschiedenis van zijn grrensoverschrijdende vereniging uiteen zet. De Interfriese Raad bestaat uit drie secties, de
Raad zelf bestaat uit vertegenwoordigers van die drie sectes. Een preseident wordt voor een periode van drie jaar
gekozen. De geschiedenis gaat terug tot 1925, in 1956 werd de basis gelegd van de vereniging zoals we die nu
kennen. Het doel van de Interfriese Raad is het bevorderen, presenteren en behouden van de Friese cultuur.
Daarvoor wordt informatie en ervaring uitgewisseld, alsook gezamenlijke activitieten gestimuleerd. Daarnaast
onderhoud de Interfriese Raad contacten met andere minderheden in Europa. Belangrijk in de organisatie van de
Interfriese Raad zijn de werkgroepen waarin bijvoorbeeld boeren, vrouwen en lokale politici elkaar treffen. Men
streeft naar werkgroepen voor de visserij, economie en de Weltnaturerbe Waddenzee. Dhr. Collmann stelt dat de
Interfriese Raad een secrtetariaat nodig heeft, waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft door de inzet van
professionele medewerker(s).
De tweede inleider is Henk Nijkeuter, directeur Collecties en Publiek op het Drents Archief. In het Drents Archief
ligt het archief van H.J. Prakke (1900-1992) die zich na de Tweede Wereldoorlog heeft ingezet voor de culturele
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betrekkingen tussen Duitsland en Nederland – meer specifiek die tussen Drenthe en het Grafschaft Bentheim.
Prakke werd later hoogleraar aan de universiteit van Münster. Het soort van netwerken waarin hij zich begaf zijn
interessant en lenen zich voor onderzoek. Dhr. Nijkeuter oppert het idee om culturele netwerken te
Inventariseren door een projectgroep die zich dan zou moeten richten op uitwisselingen door culturele
organisaties in Friesland, Groningen, Drenthe en Duitsland. Centrale vraag daarin: wat waren de drijfveren, wat
werd gerealiseerd en hoe is de evolutie van deze uitwisselingen verlopen? De resultaten van het onderzoek kan
gepresenteerd worden, bijvoorbeeld door het ntwikkelen van een website en het plaatsen van touchtafels met
daarop toelichting van gebouwen, monumenten en plaatsen van herinnering die refereren aan de
Wiederverständiging.
Aansluitend op de twee
inleidingen volgt er een
discussie. Dhr. E. Duijff
(provincie Fryslân) deelt de
vragen
waarmee
als
ambtenaar van de provincie
worstelt, namelijk hoe de
culturele
betrekkingen
tussen beide grensregio’s
versterkt moeten worden.
Wat is daarvoor nodig? Geld?
Een organisatie? Of een persoon? De provincie Fryslân wil verder komen in dit vraagstuk en in 2019 een
verkennend symposium organiseren. Dhr. M. Molema (Fryske Akademy) vult daarop aan dat het belangrijk is om
inzicht te krijgen in de netwerken die in het verleden zijn ontstaan, om daarmee ook beter I te kunnen schatten
welke vormen van grensoverschrijdende samenwerking succesvol zijn.
Dhr. R. Mecklenburg (Ostfriesische Landschaft) stelt dat er veel ideeën zijn, dit is ook gebleken tijdens een
bijeenkomst in Zuidbroek waar culturele organisaties met elkaar kennismaakten. Echter, het blijft zoeken naar de
juiste vormen voor het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking. Er is altijd een persoon nodig, die
een eerste aanzet geeft. Dhr. H. Nijkeuter (Drents Archief) vult aan dat er inderdaad veel verschillende initiatieven
en projecten zijn; het is de kunst om deze aan elkaar te koppelen, met elkaar in verbinding te brengen. Mevr. E.
Kadijk noemt de continuïteit van grensoverschrijdende samenwerking een grote uitdaging. Dhr. O. Knottnerus
stelt dat het in de eerste plaats moet gaan om het wekken van nieuwsgierigheid naar elkaar.
Workshopleider mevr. I. Riek vraagt of de culturele betrekkingen in de grensregio een eigen geschiedenis behoeft?
Ja, antwoord dhr. H. Veenstra (provincie Drenthe). Veel van wat er gebeurd is, blijft onbekend en daarom weten
we niet wat wel en niet gelukt is als het gaat om culturele samenwerking. Dhr. J. Abbes (gemeente Westerwolde)
beantwoordt de vraag in het licht van de toekomst: onderzoek zou moeten bijdragen aan de continuïteit en
dynamiek van onze regionale cultuur.
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