
BIJLAGE 2   Beeldproject “Van over de Gelderse grens”  

Al zo lang er grenzen zijn, worden ze door mensen overschreden. Immigranten en emigranten 

kwamen en gingen, ook in het gebied dat nu Gelderland is. Hun redenen waren legio: op zoek naar 

werk, in de hoop op een beter leven, om te schuilen voor gevaar, vanwege de liefde of uit zucht naar 

avontuur. Wat betekende het overgaan van de Gelderse grens voor hun eigen leven? En wat 

betekende hun komst of hun vertrek voor anderen? Met dit project geven we grensoverschrijders uit 

allerlei tijden een gezicht. Daarmee laten we zowel de variatie als het universele karakter van 

grensoverschrijding zien.  

Het project 

Het project ‘Van over de Gelderse grens’ verbindt met beeld en tekst de mensen die in de loop van de 

eeuwen de grens van Gelderland overstaken. Via de website en een bijbehorende app verzamelen we 

foto’s met daarbij korte, anekdotische teksten van maximaal 100 woorden. 

De afbeeldingen en verhalen zijn afkomstig van bewoners van Gelderland. Dat kan een familie uit 

Groningen zijn die zich vanwege werk vestigde in Nijmegen, een gastarbeider die in de jaren vijftig 

naar Gelderland kwam of een vluchteling uit Syrië. We nodigen deze groepen actief uit hun beelden 

en teksten in te sturen. 

We kijken ook verder terug, naar groepen die zich in vorige eeuwen in Gelderland vestigden, zoals 

Franse Hugenoten, Duitse Hannekenmaaiers, Belgische vluchtelingen of Italiaanse terrazzowerkers. 

Deze verhalen en beelden worden verzameld door  studenten geschiedenis van de Radboud 

Universiteit Nijmegen.  

De foto’s en teksten worden gedurende het festival verzameld en getoond op de website en de app. In 

de laatste weken van het festival worden ze getoond in één of meer pop-up tentoonstellingen, op 

onverwachte plekken in Gelderland. De verzamelde foto’s en verhalen krijgen na het festival een plek 

op de website  MijnGelderland.nl en worden opgenomen in de beeldbank van het Gelders Archief.   

Werkwijze  

Op de website van het festival en via de app kunnen bewoners van Gelderland hun foto en tekst 

uploaden. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen moet de foto op hoge resolutie (300 dpi) gescand 

worden. Bij de archiefdiensten en enkele musea in Gelderland kunnen bewoners hun foto gratis 

inscannen.  Voor de tekst ontwikkelen we een vast format, waarbij onder meer wordt gevraagd naar 

datum, plaats en bijzonderheden over de afgebeelde situatie. Een klein redactieteam coördineert het 

project en doet de beeld- en tekstredactie.  Ten behoeve van de pop-up tentoonstelling worden de 

foto’s op softboard geprint en voorzien van een eenvoudig ophangsysteem.   

Promotie  

Oproepen aan inwoners van Gelderland om mee te doen en hun foto’s en verhalen te delen worden 

verspreid via onder meer: 

 Omroep Gelderland (radio en televisie) 

 regionale dagbladen 

 persberichten 

 social media 

 festivaldeelnemers 

 intermediaire organisaties zoals VluchtelingenWerk Oost Nederland 

 Molukse, Turkse, Marokkaanse, Chinese en Surinaamse netwerken en verenigingen 

De promotie van de pop-up tentoonstelling wordt meegenomen in de centrale festivalcommunicatie.  



Voorbeelden 

Familieportret van Ping Hei Man met zijn 

vrouw en dochter Lai Fong Man. In 1965, het 

jaar van de opening van zijn restaurant aan 

de Steenstraat komen na zeven jaar wachten 

ook zijn vrouw en dochter naar Nederland. 

Direct na hun aankomst laat meneer Man bij 

een Arnhemse fotozaak het verenigde gezin 

portretteren. 

Bron: Gelders Archief  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgische Vluchtelingen in Vluchtoord Nunspeet langs de Eperweg, 1914-1916 

‘We hebben twee, drie, 

vier maanden geduld 

gehad. Wat is geduld in 

een oord als dit, waar 

we worden bewaakt als 

wilde beesten, waar we 

niets hebben te doen. 

In deze verlatenheid, 

waar we als varkens op 

stroo slapen en onze 

longen uithoesten 

tusschen vochtige 

dekens!’  uit : Dagblad 

van Zuid-Holland van 

30 december 1914. 
Collectie J.L. Simon, Gelders Archief  


