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Curriculum Vitae

Harm Nijboer (1970) studeerde Economische en Sociale Geschiedenis aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Voor zijn afstudeerscriptie Leeuwarden tussen middeleeu-
wen en moderne tijd: Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische ontwikke-
ling, ca. 1500 - ca. 1800 ontving hij in 1995 de Eekhoff-prijs, de culturele prijs van
de gemeente Leeuwarden betreffende lokaal historisch onderzoek. Het onderzoek
voor dit boek verrichtte hij grotendeels tijdens zijn aanstelling als assistent in op-
leiding aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1996 tot en met 1999. Nadien was
hij werkzaam als freelance historicus en webontwikkelaar. Sinds juni 2005 is hij als
methodoloog en automatiseerder verbonden aan het Meertens Instituut. Naast de
hierboven genoemde werkzaamheden is hij als redactielid betrokken geweest bij
de Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden, de Leeuwarder Historische Reeks
en Fryslân, Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur. Momenteel is hij actief als co-
chair van het netwerk Material and Consumer Culture van de European Social Science
History Conference. Zijn alter ego, tot besluit, is de zanger/gitarist van een punk-
bandje.
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