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Historici Waadhoeke:
ontsluit het archief
MARIA DEL GROSSO

SINT JACOBIPAROCHIE Cultuurhisto-
rische organisaties willen dat de
nieuwe gemeente Waadhoeke aan
de slag gaat met het toegankelijk
maken van het archief.

,,De gemeente heeft geen archivaris,
dus hoe kom je daar als buitenstaan-
der makkelijk bij?’’, vraagt Anne Nip-
pel van de Vereniging Vrienden van
de Stad Franeker zich af.

Het was een van de zaken waar
dertig cultuurhistorische organisa-
ties uit de gemeente Waadhoeke gis-
teren tijdens de Historische dag
Waadhoeke over spraken. De clubs
kwamen voor de eerste keer na de
herindeling bijeen.

Waadhoeke heeft relatief veel or-
ganisaties die zich bezighouden met
de historie van de omgeving. Zelfs in
de kleinste dorpjes van de nieuwe
gemeente, zoals Blessum, is een his-
torische vereniging, constateert Ma-
non Borst van museum Martena in
Franeker. Met soms de hele collectie

ondergebracht in één kast. Dat is
kwetsbaar, vindt ze. Een van de ma-
nieren om een collectie te archive-
ren, is door die digitaal vast te leg-
gen. De clubs kunnen elkaar daar
voortaan bij helpen.

Volgens directeur Bert Looper van
Tresoar – een van de drie sprekers –
is het voor de nieuwe gemeente de
vraag of de inwoners zich ook Waad-
hoeksters zullen gaan voelen. De
historische verenigingen kunnen
daar wel aan gaan bijdragen, denkt
Looper. Waadhoeke zal zich moeten
blijven profileren op onderwerpen
als de traditie van de Franeker uni-
versiteit en de meertaligheid met
het Bildts erbij. Ook de ‘kunstenaars-

kolonie’ aan de Oudebildtdijk kleurt
deze gemeente.

De organisaties zouden in de toe-
komst elkaar ook kunnen helpen bij
het inrichten van bijvoorbeeld ex-
posities. Herre van Dokkumburg
van oudheidkamer De Grusert in
Berltsum wil bijvoorbeeld van het
winkelpand waar de oudheidkamer
is gevestigd een museum maken. De
eerste tentoonstelling wordt gehou-
den in mei en heeft als thema de
‘molkestaking’ tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Friesland. Daarna
moet er meer tentoongesteld wor-
den, zoals de geschiedenis van Berlt-
sum met zijn tuinbouw. ,,Hier is nu
de mogelijkheid om mensen te tref-
fen die mij kunnen helpen.’’

De dag was voornamelijk bedoeld
om kennis met elkaar te maken, zegt
Anne Nippel, een van de organisato-
ren. Wethouder Jan Dijkstra van
Waadhoeke, die de opening ver-
richtte, greep zijn kans om de aan-
wezige (amateur)historici op te roe-
pen mee te denken over een nieuw
gemeentewapen.

Soms is de hele
collectie
ondergebracht
in één kast


