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Er is één prijs die ver buiten het bereik van Ben Feringa ligt: de Scriptieprijs 
Groninger Geschiedenis die vandaag voor het eerst wordt uitgereikt. De 
onderscheiding is een initiatief van het RHC Groninger Archieven en het Huis van 

de Groninger Cultuur en is georganiseerd in samenwerking het Gronings 
Historisch Dispuut Ubbo Emmius. 

De initiatiefnemers hebben hiermee twee doelstellingen voor ogen. Ten eerste is 
dat het stimuleren van onderzoek naar de Groninger geschiedenis met 
gebruikmaking van archiefbronnen, natuurlijk met als achterliggende gedachte 

het overbrengen van de boodschap dat het werken met originele stukken niet 
alleen belangrijk is, maar ook spannend kan zijn. Ten tweede is dat het bieden 

van een platform voor jonge onderzoekers en hun onderzoeksresultaten.   
 
Met de beoordeling van de inzendingen werd een jury aan het werk gezet, 

waarvan de leden in hun dagelijks werk in zekere mate te maken hebben met 
het bereiken van een breed publiek met geschiedenis, regionale cultuur en de 

resultaten van onderzoek. Deze jury bestaat uit: 
 

Douwe van der Bijl, bibliothecaris van het Groninger Forum 
Martin Hillenga, zelfstandig ondernemer en historicus 
Jona van Keulen, hoofd Publieksactiviteiten van de Groninger Archieven 

Pieter Sijpersma, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden 
 

De jury van de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis hield zich bij het 
beoordelingsproces vast aan een aantal criteria die een directe vertaling zijn van 
de doelstellingen van de organisatie. 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  

 
Dat zijn dus goeddeels andere criteria dan die waarmee de onderzoeken door de 
beoordelaars namens de opleiding zijn bekeken. De jury was aangenaam verrast 

door de inventiviteit en gedegenheid bij het gebruik van bronnen, zeker wat de 
scripties betreft die de eindselectie haalden. Maar dat is slechts één van de 

beoordelingspunten. De jury signaleert – en deze opmerking is vooral bedoeld 
aan het adres van de opleiding en begeleiders – dat het dwingende format dat is 
opgelegd met het oog op de controleerbaarheid van het bronnengebruik de 

leesbaarheid doorgaans niet ten goede komt. Dat geldt ook voor de inpassing 
van het onderzoeksthema in een wetenschappelijk discours.  Omdat geschiedenis 

uiteindelijk voor mensen wordt geschreven, is het het overwegen waard de 
schrijvers meer vrijheid te gunnen of aan het aspect van presentatie een 
minstens even zwaar gewicht toe te kennen. Dit hoeft zeker niet ten koste te 

gaan van het wetenschappelijke niveau. De scriptie is op die manier niet alleen 
het sluitstuk van de studie, maar ook een eerste stap naar een toekomstig vak, 

dat vaak in publiekstoepassingen ligt. 
 



Het tweede punt van kritiek betreft de taal. De jury is zich ervan bewust dat het 

Nederlands aan allerlei veranderingen onderhevig is, maar toch niet in die mate 
die enkele inzendingen suggereren. Om dit punt samen te vatten: geen enkele 

scriptie was vrij van taal- en stijlfouten. 
 
Tot zover de vorm. Zouden de vier uiteindelijk genomineerde onderzoeken 

worden gecombineerd tot één scriptie, dan zou dat geleid hebben tot de titel 
'Fietsende regentenweduwen in het Gorecht tussen 1215 en 1935' – een 

onderzoek dat gelukkig tot op heden nog niet is uitgevoerd. De genomineerden 
hebben in deze samentrekking wellicht al hun scriptie herkend. Voor een breder 
publiek – het gaat om, in volstrekt willekeurige volgorde:   

 
- Marnix Deterd Oude Weme, 'Landschapsgenese van het Gorechter Hunzedal: 

reconstructie en ontwikkeling van het Esser corpus- en provincieland (1215-
1766)'. Een indrukwekkende en buitengewoon minutieus uitgevoerde studie naar 
de ontwikkeling van het grondbezit en -gebruik van het klooster van Essen, dat 

zich uitstrekt tot na de tijd van de Reformatie. Het onderzoek leidt tot nieuwe 
inzichten, mede omdat de onderzoeker enkele zoekgeraakte schetskaarten boven 

water wist te halen. 
 

- Simon Peschar, met ‘Door het strelende bewustzijn achtervolgd, van aan het 
vaderland te hebben welgedaan.’ De Groningse stadsbestuurders en de 
toegankelijkheid van de Groningse magistraat (1724 -1825). De scriptie gaat 

over het stadsbestuur, wie hier onderdeel van uitmaakten en hoe men erin 
terecht kon komen. Opvallend is dat Peschar in zijn onderzoek de overgang van 

Ancien Régime naar het Koninkrijk meeneemt, terwijl deze periode voor veel 
historici juist een begin- of eindpunt vormt.   
 

- Björn Quanjer, 'De fiets in Groningen: Een studie naar het fietsgebruik, de 
beeldvorming en de politieke besluitvorming rondom de fiets in Groningen 1885-

1935'. De scriptie draagt met de casus Groningen bij aan de geschiedenis van de 
opkomst van de fiets in Nederland.  
 

- Mariska Meints, 'Op ’s levens tweesprong: De strategieën na verweduwing van 
weduwen en weduwnaars uit Adorp, 1850-1900'. Haar scriptie gaat over mensen 

die vaak op jonge leeftijd al te maken kregen met het verlies van hun partner. 
De vraag is of zij daarna kun eigen keuzes konden maken, of dat hun verdere 
leven, waaronder de keuze voor hertrouw, bepaald werd door grotere 

maatschappelijke structuren. Op een knappe manier haalt zij daarbij anonymi 
naar voren uit de administratieve bronnen.  

 
Wat geconcludeerd kan worden: alle genomineerde scripties beginnen en 
eindigen in een wat verder verleden, maar hebben desondanks relevantie voor 

de actualiteit. Ze kunnen daaraan een extra dimensie toevoegen of inzicht geven 
in eerdere, parallelle processen, soms zelfs met een directe lijn naar de 

tegenwoordige tijd. Een belangrijke factor daarbij is het inzichtelijk maken van 
menselijk handelen en dit ook een aansprekende  manier weten te doen. Bij de 
meeste beoordeelde inzendingen wordt op dit punt wel heel veel aan de lezer 

overgelaten. De jury beveelt dan ook aan om in de toekomst meer aandacht te 
geven aan de presentatie van het maatschappelijk en actueel belang van de 

onderzoeksthema's.   
 



Het is met name de scriptie over een alledaags fenomeen, een apparaat nota 

bene, die volgens de jury het meeste in de gewenste opzet is geslaagd. Het 
onderzoek 'De fiets in Groningen' van Björn Quanjer gaat ondanks de titel vooral 

over mensen. De scriptie maakt duidelijk dat het predicaat 'Fietsstad' terecht op 
Groningen is geplakt, overigens zonder historische voorkennis van de mensen die 
daarvoor verantwoordelijk zijn. De fiets mag dan wel gemeengoed zijn, maar de 

gebruikersgeschiedenis ervan is tot op heden in de historiografie buitengewoon 
slecht belicht. Deze scriptie vult in dat opzicht een leemte. 

 
Op een knappe en kundige manier weet Björn Quanjer ongelijksoortige bronnen 
te combineren om daarmee processen inzichtelijk te maken en aansprekend te 

presenteren. Een kleine greep uit het gebruikte bronmateriaal: egodocumenten, 
krantenberichten, verkeerstellingen, ledenlijsten van de ANWB uit de Kampioen, 

belastinggegevens, gemeenteraadsverslagen en de handelingen van het 
parlement. Quanjer weet daarmee soms onvermoede aspecten van een 
gebruiksvoorwerp inzichtelijk te maken, zoals de wording van de fiets tot een 

nationaal symbool en de grote rol van de ANWB daarin. Een opvallend aspect in 
het onderzoek is de sociale gelaagdheid van het fietsen: de fiets transformeerde 

binnen een generatie van recreatie voor de elite tot vervoersmiddel voor de 
massa. Tot slot maakt Quanjer duidelijk wat de waardering van de fiets binnen 

de verschillende zuilen was, van socialisten tot gereformeerden, en hoe deze tot 
uiting kwam in beleid.   
 

Op pagina 8 van zijn scriptie doet Quanjer een opvallende mededeling: 'Voor het 
gemak is er in deze scriptie vanuit gegaan dat de belastingontduiking in 

Groningen vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde.' De jury reikt dan ook 
met een gerust hart een geldprijs uit aan de laureaat, naast de vanzelfsprekende 
eeuwige roem. Verder spreekt zij de wens uit dat de toekenning van de prijs 

bijdraagt aan het verkrijgen van een breed platform dat deze studie verdient. 
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