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De Scriptieprijs Groninger Geschiedenis wordt vandaag voor de tweede keer uitgereikt. 

De onderscheiding is een initiatief van het Regionaal Historisch Centrum Groninger 

Archieven en het Huis van de Groninger Cultuur.  

De initiatiefnemers hebben hiermee twee doelstellingen voor ogen. Ten eerste willen wij 

stimuleren dat onderzoek wordt gedaan naar de Groninger geschiedenis en dat daarbij 

archiefbronnen worden gebruikt. We willen daarbij – als achterliggende gedachte - de 

boodschap overbrengen dat het werken met originele stukken niet alleen belangrijk maar 

ook spannend is. Het archief brengt je in direct contact met mensen die lang geleden 

leefden! 

Ten tweede biedt de scriptiewedstrijd een platform waarop onderzoekers in opleiding de 

resultaten van hun noeste vorsen kunnen laten zien.   

 

De inzendingen voor de Scriptieprijs worden beoordeeld door een jury. Het dagelijks 

werk van elk van de juryleden is er in elk geval gedeeltelijk op gericht een breed publiek 

te bereiken met allerlei aspecten van geschiedenis en cultuur.  

 

De jury bestaat dit jaar uit: 

Douwe van der Bijl, bibliothecaris bij het Groninger Forum 

Jona van Keulen, hoofd Publieksactiviteiten van de Groninger Archieven 

Pieter Sijpersma, oud-hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden, tevens 

voorzitter van de jury  

Jan Willem Veluwenkamp, historicus, oud–docent van de opleiding Geschiedenis van de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

 

De jury van de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis hanteert bij de beoordeling van de 

ingezonden werkstukken een aantal criteria die een directe vertaling zijn van de 

doelstellingen van de initiatiefnemers. Voor de duidelijkheid worden ze hier nog eens 

herhaald. De ingezonden scripties zijn beoordeeld op:  

 
1. Leesbaarheid: de mate waarin het verslag zonder veel voorkennis gelezen kan worden  

2. Een verantwoord, origineel en aansprekend gebruik van bronnen  

3. Aantrekkelijkheid van benadering en/of uitwerking van het onderwerp voor een breder 

publiek  

4. De bijdrage aan de geschiedenis van Groningen. 

 

Dat zijn dus goeddeels andere criteria dan de opleidingen van de deelnemers hanteren – 

universiteiten en hogescholen.  

De jury houdt er rekening mee dat opleidingen en werkstukbegeleiders dwingende 

formats voor de scripties opleggen, onder meer met het oog op de controleerbaarheid 

van het bronnengebruik. Het is duidelijk dat deze formats de leesbaarheid niet altijd ten 

goede komen. 

 

De jury was aangenaam verrast door de plezierige leesbaarheid en het gedegen 

brongebruik van de inzendingen. Natuurlijk was dit des te meer het geval bij de 

werkstukken die wij hebben genomineerd. 

 

Vier inzendingen kregen een nominatie. We noemen die in willekeurige volgorde: 

 

Christiaan Brinkhuis met zijn scriptie getiteld: De voorhoede van de studentenrevolutie: 

de radicalisering van de studentenbeweging in Groningen in de jaren 1970. Voor hem is 

die episode geschiedenis, voor velen van ons een onderwerp dat wij uit eigen ervaring 

kennen. Brinkhuis vraagt zich af welke factoren bijdroegen aan de radicalisering van de 

studentenbeweging in Groningen en welke strijdmiddelen werden ingezet. Zijn aandacht 

gaat uit naar de rol van de GSb, de Groninger Studentenbond, het verzet tegen de 

verhoging van het collegegeld naar 1000 gulden en de Wet Universitaire 

Bestuurshervorming, die het Universitaire bestuur minder ingrijpend democratiseerde 



dan aan de RUG al praktijk was. Brinkhuis onderzoekt daarbij ook wat de invloed van de 

CPN was. Dat bracht hem zelfs tot in de dossiers van de toenmalige BVD.  

 

Jaline Hut-de Groot zond haar scriptie in die als titel heeft ‘Doelmatig maar tevens 

schoon’ Architectuur & wetenschap in het Botanisch Laboratorium in Groningen 1892-

1899. Zij analyseert  de samenwerking tussen de hoogleraar Jan Willem Moll en de 

architect, rijksbouwmeester Jacob van Lokhorst bij het ontwerp van het Botanisch 

Laboratorium. Die samenwerking was harmonisch waardoor de hoogleraar een gebouw 

kreeg dat aan zijn wensen voldeed en hem in staat stelde op de toen meest moderne 

manier zijn onderwijs vorm te geven. De architect slaagde er daarbij in vast te houden 

aan zijn eigen smaak en stijl. De scriptie is zorgvuldig onderbouwd en geformuleerde. De 

onderzoekster heeft een veelheid aan teksten en tekeningen gebruikt om alle fasen van 

dit proces zorgvuldig te reconstrueren en legt vast hoe de ideeën van beide mannen zich 

ontwikkelden en vorm kregen. 

 

De inzending van Jim Klingers is getiteld: De Groninger Punt, het tolhuis waar de stad 

begon. De tweede ondertitel van het werkstuk maakt duidelijk dat dit een bouwhistorisch 

verkenning is van Huize de Groninger Punt te Glimmen. Het grootste deel van dit 

werkstuk betreft een gedetailleerd bouwhistorisch analyse van het pand. Deze analyse 

wordt voorafgegaan door de geschiedenis van het pand, dat lang diende als tolhuis en 

herberg. Klingers schenkt daarbij veel aandacht aan de eigenaren, pachters en de 

bewoners en de landschappelijke context  op die punt van Groningen. Dit werkstuk sluit 

aan op de groeiende belangstelling voor de geschiedenis van de bebouwde omgeving. 

 

Lisanne Coolen schreef een – Engelstalige - scriptie over het afsluiten van brieven in de 

16e eeuw, toen er nog geen enveloppen gebruikt werden: Anti-snoop measures in paper 

en wax. Coolen gebruikt archiefstukken in letterlijke zin, op een hele originele manier. Zij 

bekijkt brieven uit het 16e-eeuwse archief van de familie Van Ewsum om na te gaan hoe 

ze waren afgesloten. Ze kopieert met modern papier alle vouwen in deze brieven na en 

zoekt naar patronen. Ook gaat ze na of er verband is tussen de manier van afsluiten en 

de inhoud van de brieven, de status en het geslacht van de afzender en de verhouding 

tussen afzender en geadresseerde. Haar voorlopige, helder onderbouwde en nuchtere 

conclusie: er lijkt vooral een verband met trends, mode en individuele voorkeuren. In de 

ogen van de jury een pareltje van pure geschiedschrijving, beperkt van thema en 

problematiek, maar voorbeeldig uitgewerkt. 

 

Het werkstuk over een herkenbaar gebouw, met een eeuwenlange geschiedenis op een 

markant punt, voldoet volgens de jury het meest aan de gestelde criteria van de 

scriptiewedstrijd. Het vlot geschreven verhaal over de geschiedenis van ‘een redelijcke 

goede herberge, de Punt genaemt’ maakt nieuwsgierig. De juryleden dachten bij lezing: 

“daar willen we heen, dat wil ik zien”. Wij vinden een scriptie die zulke enthousiaste 

reacties oproept een terechte winnaar. Want historisch onderzoek moet niet alleen 

vragen beantwoorden, maar ook nieuwsgierig maken en nieuwe vragen oproepen. 

 

Omdat bij Jim Klingers het gevoel bleef knagen dat het lang aangegeven en aangenomen 

bouwjaar van 1736 niet kón kloppen, bekeek hij de bronnen opnieuw en zocht door. Hij 

gebruikt naast de literatuur bijvoorbeeld het archief van het stadsbestuur, stukken over 

de verpachting van de tol, ordonnanties voor de postwagen, bouwvergunningen en de 

kadasteradministratie, rekeningen en natuurlijk kaartmateriaal. Met zijn kritische blik en 

de aansprekende combinatie van schriftelijke informatiebronnen, het gebouw zelf en de 

sporen in het omringende landschap, slaagt hij erin een bevredigender antwoord te 

vinden en duidelijk te maken dat dit gebouw veel ouder is en al langer een belangrijke 

functie vervulde, op de punt van Groningen.  

Met zijn toegankelijke schrijfstijl en met zijn oog voor het onzichtbare trekt Klingers de 

lezer mee door tijd en ruimte in een hoekje van het Gorecht. Wij wanen ons in een 

tijdmachine. 

 

De jury kent de scriptieprijs Groninger Geschiedenis 2017 toe aan Jim Klingers.  


