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Lokale geschiedenis is in. Bij de oprichting in 1970 was de Stichting Tussen Vecht &
Eem (tve) zo ongeveer de enige historische organisatie in het Gooi en omstreken.
Nu zijn er minstens dertig verenigingen en instellingen bij tve aangesloten – van 14
historische kringen en de archeologische werkgemeenschap Nardinclant tot musea,
een drietal archiefdiensten en de tienjarige Stichting Omgevingseducatie.

Dit komt overeen met het landelijke beeld. Voor de tweede wereldoorlog be-
stond er nauwelijks belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis. Na de oor-
log kwam daar langzaamaan verandering in. Begin jaren zeventig waren er 128 loka-
le en regionale verenigingen, waaronder tve. Rond 1985 waren dat er 540 en in1995
zelfs 1500. Anno 2004 zijn er ruim 300.000 mensen lid van een vereniging voor re-
gionale en lokale geschiedenis of een oudheidkundig genootschap, wat neerkomt op
drie procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder. Veel van deze verenigingen
hebben een klein museum of oudheidkamer en zij geven ook bijna allemaal tijd-
schriften voor lokale geschiedenis uit, dikwijls van goede tot zeer goede kwaliteit

Vakhistorici doen vaak wat neerbuigend over deze ‘geschiedenis als vrijetijdsbe-
steding’. Maar is dat ook terecht? Er zijn door geleerde lieden allerlei theorieën ont-
wikkeld om de overstelpende populaire historische interesse te verklaren; door
Kees Ribbens kort en bondig beschreven in het eerste hoofdstuk van zijn proef-
schrift, Een eigentijds verleden (Hilversum 2002). Sommigen zoeken het in ‘nostal-
gie’, meestal misprezen als een naief, onkritisch verheerlijken van een geïdealiseerd
verleden. Anderen spreken van ‘musealisering’, waarmee ze bedoelen dat allerlei
voorwerpen uit een ver en (ook steeds meer) nabij verleden bewaard en vereerd
worden, losgemaakt uit hun historische context. Ook de ‘erfgoed’-opvatting moet
het ontgelden, als zou het hier louter gaan om een verwerping van de moderne
samenleving dan wel een poging om een kitscherige Disney-versie van de geschiede-
nis aan het publiek te kunnen verkopen. Maar niet alle theoretici denken er zo over.
Raphael Samuels, die de erfgoed-benadering veel positiever beoordeelt, zegt dat de
vermeende tegenstelling tussen lering en vermaak best overbrugd kan worden.

Voor de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland was de enorme belang-
stelling voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis en genealogie aanlei-
ding om de vraag op te werpen, wat nu eigenlijk de educatieve betekenis van dit alles is.
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De Nederlandse volkshogescholen in hun klassieke vorm (1932-1992; daarna zijn zij
opgegaan in grote commerciële trainingsinstellingen met een kleine overheissubsidie
voor speciale groepen) waren altijd ook gericht geweest op hun eigen regionale en pro-
vinciale omgeving. Aan het bestuur van tve werd gevraagd, of men zich eens expliciet
zou willen bezinnen op de educatieve dimensie van de lokale geschiedbeoefening.

Zo kwam tve er toe om op tweeërlei wijze aandacht te besteden aan deze thema-
tiek. Op 15 mei 2004 organiseert zij het symposium ‘Lokale geschiedenis tussen le-
ring & vermaak’ en op dezelfde dag vindt de presentatie plaats van de bundel die
hier voorligt, onder dezelfde titel en met voor een groot deel ook dezelfde mede-
werkers. Beide initiatieven zijn mogelijk gemaakt door een ruime subsidie van de
Stichting voor Volkshogeschoolwerk.

Voor symposium en bundel werd als vraagstelling geformuleerd ‘of mensen die ac-
tief bezig zijn met lokale (en regionale) geschiedenis naast het plezier dat ze daaraan
beleven er inderdaad ook nog iets van kunnen leren, zoals meer historisch besef en in-
zicht, meer kennis van de historische context, meer maatschappelijke betrokkenheid
enzovoort. En zo ja, hoe dat dan zou kunnen worden bevorderd, ondermeer door or-
ganisaties als TVE en de vele honderden historische verenigingen die Nederland rijk is’.

Deze probleemstelling werd voorgelegd aan een aantal deskundigen. Aan de ene
kant aan enkele professionele historici, werkzaam aan universiteiten, voor een meer
theoretische benadering van de thematiek. En aan de andere kant aan een uiteenlopen-
de groep auteurs die op een of andere wijze (als onderzoeker, consulent of actief lid van
een historische kring) betrokken zijn bij meer praktische aspecten van lokaal onder-
zoek, voor de presentatie van hun werk of de instructie van lokale onderzoekers – van
familiegeschiedenis, het omgaan met erfgoedmateriaal en het gebruik van boedelinven-
tarisssen tot het vertellen over de eigen levensgeschiedenis ter verhoging van de sociale
cohesie in achterstandswijken en het omgevingsonderwijs op scholen. Zo kunnen wij
nu een bundel aanbieden, bestaande uit bijdragen met een specifiek ‘accent’:
• enkele theoretische beschouwingen;
• praktijkpresentaties rond aspecten van lokale geschiedbeoefening;
• instructieve bijdragen, hoe en en ander aan te pakken.
Tussen deze bijdragen door zijn er nog korte persoonlijke collumns opgenomen en
stukjes over streekromans als omgevingseducatie.

Alle door ons benaderde personen waren zondermeer bereid op ons verzoek in
te gaan. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun bereidwilligheid en inzet. Hopelijk ge-
nieten de lezers van deze bundel evenzeer van hun bijdragen als de redacteuren dat
hebben gedaan.

Henk Michielse, namens
de Stichting Tussen Vecht & Eem 
de Stichting voor Volkshogeschoolwerk

in Nederland
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Geschiedenis is zinloos gezwam, verklaarde Henry Ford ooit. Hij zei het met even
veel stelligheid als de belofte aan zijn klanten auto’s in alle kleuren te leveren, mits in
zwart. Die opmerking over de zinloosheid van de geschiedenis was natuurlijk nooit
waar, en zijn belofte heeft hij ook niet waar kunnen maken: we rijden al heel lang
rond in gekleurde auto’s. Toch doen veel mensen als Ford. Zij kennen geen jaartal-
len meer, geen graven, koningen, stadhouders en ontdekkingsreizigers; weten niet
van de Hoekse en Kabeljouwse twisten, de Tachtigjarige Oorlog en Engelse zeeoor-
logen en denken dat Piet Hein een neefje van Appie Heyn is – die vonden immers
alletwee een soort zilvervlootsparen uit? De geschiedenisquiz van het Historisch
Nieuwsblad bewijst, dat niet alleen luie veertienjarige scholieren een dergelijke on-
geinteresseerdheid vertonen.1 Geschiedenis zegt me niets, zeggen veel mensen.

Een land- en tijdgenoot van Ford, de indertijd befaamde Amerikaanse historicus
Carl Becker, ging juist uit van het tegenoverstaande: geschiedenis is nuttig en ieder
mens is historicus. Want elk mens heeft heugenis aan ‘things said and done’, en dat
heeft ook zin. Als bewijs haalde hij in zijn Presidential Address voor de American
Historical Association in 1931 het voorbeeld aan van Mr Everyman, die de kolenboer
moet betalen en dus zich ‘things said and done’ moet herinneren: de bestelling van de
wintervoorraad steenkool, de prijs per mud, het gironummer van de kolenboer.2

Becker voegde er wel de constatering aan toe dat ‘Everyman his own historian’ is,
en zich die dingen herinnert die voor hem in zijn omstandigheden bruikbaar zijn; hij
maakt dus eigenlijk zijn eigen geschiedenis. Dat geldt voor de beroepshistoricus ook,
meende Becker: ook die wordt bepaald door zijn eigen persoonlijkheid, overtuigin-
gen en geloof, door het ‘climate of opinion’ van zijn tijd en omgeving; hij herinnert
zich die dingen die nuttig zijn, voor hemzelf en voor zijn eigen groep.

In de traditionele argumenten voor de bruikbaarheid van de geschiedenis geloofde
de relativist Becker niet meer. Lang geloofden de mensen immers in mythen, die het
ontstaan en bestaan van stammen en volkeren verklaarden; legenden bewezen het
goede geloof en spoorden aan tot een verantwoorde levenswijze; geschiedverhalen
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prezen de held en zijn geslacht, riepen op tot dapperheid, vroomheid en vertrouwen.
Zeventiende en achttiende-eeuwse studenten, regenten in de dop, bestudeerden
staats- en stadsgeschiedenissen om de instellingen en de bestuurlijke inrichting te le-
ren kennen, dus om te leren hoe stad en staat te besturen. Sinds de Verlichting en de
Romantiek is de geschiedenis bovendien een wapen in de strijd om de vooruitgang.
De mensen van de Verlichting zagen hun geloof in de vooruitgang bewezen in de
ontwikkeling van de geschiedenis: ‘History is philosophy teaching by example’, om
een uitspraak van Bolingbroke aan te halen waarvan Becker hield.3 De Romantici
zwoeren bij de goede oude tijd en bestreden met behulp van de geschiedenis daarom
de vooruitgang. Of zij startten revoluties om het verleden als norm aan het ellendige
heden op te leggen. De negentiende en twintigste-eeuwse geschiedschrijving was bo-
venal politieke educatie, het verhaal van het gelijk van landen en staten, koningen en
staatslieden, partijleiders, volksdelen en klassen in hun oorlogen en conflicten.

De geschiedenis is niet dood

Onze tijd heeft dat soort geschiedschrijving afgeschreven. De grote verhalen, de
ideologieën en de -ismen als nationalisme, liberalisme en socialisme: ze werken niet
meer. Wij beleven het einde van de geschiedenis, leert Fukuyama. Er is geen hel en
geen hemel meer, de geschiedenis is dood, een constructie; wij leven hier en nu. Het
postmodernisme kent alleen kleine verhalen, de geschiedenisleraar is in de moderne
roman een betreurenswaardig stotteraar die niets zinvols te melden heeft, zijn ver-
halen hebben hooguit amusementswaarde.

Dat wil men ons tenminste diets maken. Maar ik geloof er weinig van. De ge-
schiedenis is niet dood. En er is geen crisis in de historische wetenschap, het volume
van het onderzoek is groter dan ooit en de collegezalen zijn goed gevuld. Het vak
geschiedenis heeft zelfs grote status. Historisch onderzoek bepaalde dat Jorge Zor-
reguieta het huwelijk van zijn dochter niet mocht bijwonen, en een ander dat het
kabinet-Kok moest vallen. Dit zijn recente voorbeelden van een traditie, die in ieder
geval dateert van de jaren zestig en toen de Excessennota en de Officiële Bescheiden
betreffende Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 opleverde, en in de
jaren zeventig het rapport over De affaire-Menten en de val van Aantjes.4

Er is ook een toenemende roep om betere kennis van de Nederlandse geschiedenis.
De roep om beter geschiedenisonderwijs dus, om een schoolvak met jaartallen en ge-
beurtenissen die het fundament vormen van een historisch besef dat de feiten in een
groter en zinvol verband kan plaatsen. Een lang lopende kwestie trouwens, want het
rapport van de commissie-de Rooy (2001) had een lange voorgeschiedenis: ik herin-
ner me nog de heilloze discussies in de Commissie eindtermen geschiedenis en staats-
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inrichting voor de basisvorming uit de jaren tachtig.5 Hoog op het verlanglijstje van
velen staat kennis van de Nederlandse geschiedenis als verplicht onderdeel van de in-
burgeringscursus in het kader van de integratie van de allochtonen. En er moet een na-
tionaal museum komen, dat het karakter van de natie, haar normen en waarden zal to-
nen en onderwijzen. Dat roept natuurlijk direct de vraag op: welke kennis van het
Nederlandse verleden moet men kennen om zich ingeburgerd te achten en onze
samenleving te verstaan? Is er een historische canon van jaartallen, namen en gebeur-
tenissen? Wie en wat behoren getoond te worden in het nationale museum?6

Tussen haakjes: de wetenschap is op haar eigen wijze eigenlijk al jaren bezig met
die materie. Sinds Nederland onderdeel van het verenigd Europa is en door Brussel
en Straatsburg geregeerd wordt, spendeert de Nederlandse organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek miljoenen aan historisch onderzoek naar de Nederlandse
identiteit, haar uitstraling, het culturele erfgoed.7

In dit kader moet ook gewezen worden op de grote publieke belangstelling voor
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geschiedenis. De media staan bol van de genoemde discussies over het geschiedenis-
onderwijs, de wenselijkheden en mogelijkheden van een vaderlandse canon, een
Huis der Geschiedenis. De geschiedenisafdelingen van de leeszalen van bibliothe-
ken trekken veel mensen en de archieven worden dag aan dag bevolkt door vele ge-
interesseerde onderzoekers. Er floreren honderden lokale historische verenigingen
en tijdschriften en Nederland kent zo’n vierhonderd historische musea die jaarlijks
een zeven tot acht miljoen bezoekers ontvingen.8 En er verschijnt een zondvloed
aan allerlei historische publicaties. Sommige behalen astronomische oplagen, zoals
De eeuw van mijn vader van Geert Mak.

Historisch besef

Die grote belangstelling voor geschiedenis heeft een aantal achtergronden. De men-
sen hebben tijd om historisch onderzoek te doen. Stamboomonderzoek, speuren in
de plaatselijke geschiedenis is een verslavend vermaak. Een goed geschiedverhaal
wint het gemakkelijk van een matige roman of een langdradige TV-soap. De werke-
lijkheid van de historie is boeiender dan welke fantasie dan ook. Geschiedenis is
interessant. Geschiedenis is leuk. Geschiedenis is zelfs meer dan amusement alleen.
Geschiedenis is nuttig. Voor Everybody.

Dat is ook het eerste argument waarmee geschiedenisleerboeken sinds enige de-
cennia proberen de brugklasleerlingen over te halen, het vak geschiedenis te kie-
zen.9 Of we het willen of niet: het verleden heeft ons nog iets te zeggen, het verle-
den beinvloedt het heden, begint zo’n leerboek dan. Om onze eigen tijd te verstaan
is kennis van de geschiedenis nodig, concludeert het, om vervolgens over te gaan
naar concretiseringen die de vroege jaren tachtig weerspiegelen. Oordelen over tal
van actuele situaties en verhoudingen vraagt kennis, historische kennis: hoe zijn ze
ontstaan, hoe werkten ze? Wie ‘nooit meer oorlog’ roept, vindt argumenten ampel
in de geschiedenis; wie ongelijkheid in bezit, kennis en macht wil bestrijden, moet
haar voorgeschiedenis, haar werking en structuur bestuderen. De geschiedenis ver-
groot dus onze maatschappelijke ervaring: de geschiedenisles is een soort droog-
zwemmen maatschappijkennis, een reis door plaatsen en tijden buiten onze eigen
horizon. Geschiedenis geeft, kortom, mensenkennis; zelfs karaktertraining (mijn
bron, Sprekend verleden, verwijst hiervoor naar de scheepsjongens van Bontekoe.
Wie dat verhaal goed kent, is de ietwat verrassende les van het boek, weet voortaan
zijn leven lang: ‘Jongens, verlaat je schip niet voor het onder je zinkt!’).10

De argumentaties in de actuele publieke roep om historisch besef, beter geschie-
denisonderwijs, een politiek-correcte nationale canon in het jaartallenboekje en wat
nu eigenlijk behoort tot ons cultureel erfgoed, klinken heel anders dan dat gedateer-
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de schoolboek, maar stellen in wezen hetzelfde: historische kennis is een onmisbare
voorwaarde voor een goed begrip van onze samenleving. Verplicht onderdeel dus
van de opvoeding van alle inwoners van Nederland. Historisch besef, zo is ontdekt,
kan de ontsporingen van onze individualistische ik-cultuuur bestrijden: de een-
zaamheid en de onbetrokkenheid. En historische omgevingseducatie kan de massale
vernieling van het erfgoedmateriaal doen voorkomen.

Redenen voor historisch besef voor Everybody: men kan die ook algemeen-filo-
sofisch terugbrengen tot hanteerbare proporties, zoals in een handboek dat leert
hoe men kwartieren, stambomen en andere genealogische hoogstandjes kan opstel-
len. Het opent met de constatering: ‘Iedereen stelt zich in zijn leven af en toe vragen
als: Waar kom ik vandaan? Wat zijn mijn wortels? Wie waren mijn voorvaders? Hoe
leefden zij? Waar stonden zij op de maatschappelijke ladder?11

Elke tijd stelt zijn eigen vragen

Volgens Carl Becker maakt iedereen zich zijn eigen geschiedenis. Jan Romein beweer-
de dat geschiedschrijving altijd in opdracht van de tijd moet geschieden en volgens
zijn tegenvoeter Pieter Geyl was de geschiedenis een discussie zonder eind. Al die ge-
schiedfilosofische uitspraken impliceren dat elke tijd zijn eigen geschiedenis schrijft.
Dat heeft een riskant element: men zoekt en ziet het heden in het verleden, terwijl
echt historisch besef weet, dat de geschiedschrijving recht moet doen aan de mensen
en tijden van toen, en die juist niet mag beoordelen naar onze eigen normen en opvat-
tingen. Misschien is het daarom beter te stellen, dat elke tijd zijn eigen vragen stelt aan
het verleden. Vandaar dus, dat sommige tijden en onderwerpen nu ‘niet interessant’
zijn, of op een andere manier bevraagd worden. De historische canon aan jaartallen en
feiten en namen kan dus veranderen. Ze is al veranderd, in het veranderde Nederland.

Want Nederland is de afgelopen halve eeuw fundamenteel veranderd. Het is ge-
industrialiseerd, geurbaniseerd, ontzuild en ontkerstend; de bevolking is bijna ver-
dubbeld, voor tien procent allochtoon, en zeer mobiel. Waar vindt men nog geslo-
ten gemeenschappen, dorpen zonder forensenwijken, een onaangetaste horizon? De
eenvormigheid die Abraham Kuyper al in 1869 ‘de vloek van het moderne leven’
noemde, heerst nu alom: in onze woonwijken, in het assortiment van de supermark-
ten, de inhoud van de media en het repertoire van de muzak die overal de stilte ver-
drijft. Maar tegelijkertijd is Nederland vol tegenstellingen, pluriformiteiten, proble-
men en onduidelijkheden, nog afgezien van de multi-culturele erfenissen die de im-
migratie heeft gebracht. Wat is Nederland? En dus is de geschiedenis in de afgelopen
decennia ingrijpend veranderd.

Er wordt nog steeds veel en goed historisch vakwerk geleverd. Met een neiging
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om een breed publiek te bereiken. Naar aanpak en onderwerp meestal echter heel
anders dan vroeger. Er worden weinig institutionele staatkundige of kerkgeschiede-
nissen geschreven; geen leerzame levensverhalen van voorbeeldige voorgangers als
helden, ontdekkingsreizigers en dergelijke. Zelfs geen marxistische geschiedenis van
het volk als bijdrage tot de bevrijding en emancipatie meer. De huidige geschied-
schrijving is socioculturele geschiedenis. Over onderwerpen als de geschiedenis van
de dood, vriendschap, het persoonlijk leven, vroomheid. De geschiedenis van gewo-
ne mensen vooral, van hun gemeenschappen, rituelen, spel en geloof – onze samen-
leving vraagt immers om zulke kennis: cultureel erfgoed. Cultuur in antropologi-
sche zin: geen instellingen maar rituelen, geen kerkgeschiedenis maar religiegeschie-
denis, politieke cultuur in plaats van politieke geschiedenis, mentaliteiten en dis-
cours in plaats van instellingen en wetten en voorgeschreven gedrag. Niet alleen de
cultuurvormer, juist de alledaagse cultuurdrager zijn onderwerp van onderzoek, als
individu maar vooral ook als groep, lokale gemeenschap.

Emancipatie van de lokale geschiedenis

De lokale geschiedenis is in de twintigste eeuw lang en overwegend overgelaten aan
amateurs, archivarissen en historici van de zoveelste garnituur. Uit hun werk steeg een
geur op van nostalgie en musealisering; het was onkritisch, feitelijk, gedreven door
antiquarische belangstelling. Er hing een geur van herinnering aan de vooroorlogse
foute sfeer in de volkskunde.12 In de jaren 1960/70 ontstond echter het academische
specialisme lokale geschiedenis. Voortrekkers waren prof.dr. W. Jappe Alberts
(Utrecht) die vooral keek naar de Landesgeschichte in Duitsland, en prof.dr. B.H. Sli-
cher van Bath (Wageningen) die beïnvloed was door de Franse Annales-groep. Op hun
lokaal-historisch werk kon men de traditionele neerbuigende etiketten niet plakken.
Tegelijkertijd richtte veel internationaal wetenschappelijk historisch onderzoek zich
meer op de geschiedenis van het gewone volk dan van de elite, op deviant gedrag en
perifeer leven meer dan van de culturele centra en elites. Zij bestudeerden een dorp,
stad of regionale groep, als exemplarische diepteboringen. Vandaar dat invloedrijke
studies van de laatste decennia een dertiende-eeuws ketters stadje als Montaillou of een
zeventiende-eeuws dorp in de Noord-Hollandse polderwereld als object hadden.13

De eisen van het programmatisch onderzoek, maar vooral ook de mogelijkheden
van de computer en de database hebben bovendien herhalingsonderzoek als basis
voor vergelijkingen en syntheses gestimuleerd. Bestudering van kleine, lokale ge-
meenschappen heeft daarbij voordelen. Geduldig een databank vullen met bijvoor-
beeld boedelstukken leert, hoeveel kunst bij onze voorouders aan de muur hing,
hoeveel huisraad zij bezaten, wat zij aten of welke boeken zij lazen. Ander serieel
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onderzoek ontleende aan juridische bronnen inzicht in de aard en omvang van het
kwaad van buitenechtelijke geboortes, huwelijksbeëindiging door scheiding en mis-
daad en straf in vroeger tijd.14

Minutieus onderzoek in lokale bronnen bevestigde soms boude stellingen of ont-
nam juist elke geloofwaardigheid aan lang voor vast en zeker aangenomen zaken. Het
proces van protestantisering en calvinisering in Nederland in de zestiende en zeven-
tiende eeuw was van bovenaf opgelegd door een tirannieke minderheid en vervolgens
via de diaconie aan de arme massa opgelegd, zei men voorheen, een beeld dat ontleend
was aan een mix van ideologische afschuw en citaten uit de plakkaatboeken, synodale
voorschriften en enkele gedenkredes. Thans wordt het bestudeerd op lokaal en regio-
naal vlak, met verrassend resultaat.15 In kerkenraadsacta, dooplijsten, lidmaatschaps-
registers en de rekeningen van diaconie en kerkmeesteren worden geduldig de aantal-
len kerkgangers, onder censuur gestelden, conflictbemiddeling opgesomd.16 Kerken-
raadsacta, diaconale stukken, notariële stukken en criminaliteitsrollen vormden de be-
langrijkste bronnen voor de studie van H.E. Niemeijer over de aard, structuur en ont-
wikkeling van de grote, pluriculturele koloniale stad Batavia in de zeventiende eeuw.17

Om het niveau van ontwikkeling en beschaving van de inwoners van het Kaapse dorp
Stellenbosch te kunnen beschrijven, telde Biewenga handtekeningen onder testamen-
ten, sorteerde de data van de rechtzaken voor de Raad van Justitie en nog tal van ande-
re gegevens, om op grond daarvan te kunnen constateren dat de Kapenaren omstreeks
1700 vier maal zo gewelddadig waren als de plattelanders in patria, hoewel zij zich
mettertijd verbeterden.18 Aan het traditionele beeld van de sinds twee eeuwen be-
schimpte Gereformeerde Kerk onder de voc – zonder enig zendingsbesef, slaafs ge-
hoorzaam aan de op winst en macht bewuste Heren van de Compagnie – kon op
grond van lokaal-historische bronnenstudie een alternatief geboden worden.19

De wetenschap heeft dus de lokale historie ontdekt en beoefent met vreugde en
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overtuiging plaatselijke geschiedenis. Een gehele ommekeer. Het wordt ook offici-
eel erkend. Om de voorzitter van de nwo themacommissie Cultureel Erfgoed aan te
halen: ‘Erfgoed is een van de pijlers waarop onze cultuurgemeenschap steunt om
haar identiteit vorm te geven. Of het nu om een plaats, een regio, een natie of Euro-
pa gaat, onderzoek naar cultureel erfgoed draagt wezenlijk bij tot inzicht in en defi-
niëring van ons wij-gevoel, onze identiteit, en het helpt ons daarbij voor de toe-
komst een aantal misstappen te vermijden’.20

Als zonder blozen de geschiedenis van het dorp in één adem genoemd wordt met
die van ons continent, mag men dit wel de emancipatie van de lokale geschiedenis
noemen. Lokale geschiedenis is gewoon geschiedenis. Deze constatering dwingt ons
wel vragen te stellen bij de veel geciteerde definitie van Jappe Alberts en Van der
Steur van de lokale geschiedenis:

Lokale geschiedenis is de historie van een stad of dorp, of van de naburige omgeving daar-
van. Regionale geschiedenis is de historie van een landstreek van min of meer beperkte
omvang, bijvoorbeeld een (deel van een) provincie. Zowel de stad of het dorp als de land-
streek dienen, om als objekt voor lokale of regionale geschiedenisstudie geschikt te zijn, in
zekere zin een historische eenheid te vormen, dat wil zeggen in de loop van de geschiedenis
een zekere samenhang te vertonen’.21

Deze definitie is niet alleen erg lang, ze is ook methodisch niet erg correct. Lokale ge-
schiedenis kán de historie van een stad of dorp als object en resultaat te hebben, maar
dat hoeft niet. Want elke geschiedschrijving wordt bepaald door het onderwerp, de
vraagstelling, de methode; het beschikbare materiaal is daarbij van ondergeschikt be-
lang. Niet elk onderzoek in de lokale historie heeft ‘de historie van betrokken dorp
of stad’ als doelstelling (al zal het er vaak wel iets toe bijdragen). Neem een voor-
beeld. Onlangs is een Duitstalige studie verschenen over de tolerantie in Nederland
en Duitsland; een van de bijdragen beschrijft de alledaagse praktijk van de tolerantie
op dorpsniveau, ergens op een Hollands dorp in de tweede helft van de achttiende
eeuw. Een stukje lokale geschiedenis als demonstratie van een algemene kwestie dus.
Het betrokken voorbeeld is een stukje Hilversumse geschiedenis, de verhoudingen
tussen de Oud-katholieken, Rooms-katholieken en Nederlands Hervormden aldaar.
Is dat ‘lokale geschiedenis’ naar de definitie van Jappe Alberts en Van der Steur?22

Lokale en algemene aspecten worden dus vermengd, zoals ook de reeks hierboven
genoemde microstudies van diverse aspecten van lokaal gebeuren aangeven.

Lokale geschiedenis is dus gewoon geschiedenis, geschiedenis van een gebeuren of
situatie die bestudeerd wordt op lokaal beperkte geografische plaats (dorp of stad). Lo-
kale geschiedschrijving maakt dus principieel geen verschil met de algemene geschied-
beoefening. Er zijn eventueel wel verschillen tussen de beoefenaren: tussen de academi-
sche beoefenaren en de lokale amateurs die ‘geschiedenis als vrijetijdsbesteding’ beoefe-
nen. In vakmatige deskundigheid bijvoorbeeld, in de vragen die zij stellen en de onder-
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werpen die zij kiezen, en de presentatie van de resultaten. En soms in maatschappelijke
betrokkenheid, de verwachtingsperspectieven en de achtergronden van de historische
interesse.23 Maar ook dan hebben we het op de keper beschouwd over een relatief ver-
schil. Althans, zo heb ik dat persoonlijk de afgelopen decennia ervaren terwijl ik bezig
was met lokale geschiedenis, als begeleider en onderzoeker/auteur.

Hoe ik in de lokale geschiedenis belandde

Misschien is het goed, eerst kort op te halen hoe ik in de lokale geschiedenis beland
ben. Als student volgde ik de colleges van Jappe Alberts. Hij was een interessante
man, jurist van opleiding en beroepservaring, die zich op gevorderde leeftijd met ma-
teloze energie stortte op de lokale geschiedenis. Zijn colleges over de staatsvorming
van de hertogdommen van Gelre en Gulik, eind Middeleeuwen, waren meer gedegen
dan boeiend en – althans voor mij – weinig stimulerend. Ik volgde ook een werkcol-
lege bij hem, over de betekenis van stadsrekeningen als bron voor het dagelijks leven
in een middeleeuwse stad (Zutphen), gecombineerd met de (betaalde!) transcriptie
van een aantal bladzijden van de Maastrichter Raadsverdragen.24 De kennismaking
met die bronnen misten hun uitwerking op mij niet: ik kreeg een bronnentic. Ge-
schiedschrijving is evocatie van een verdwenen tijd. Goede handboeken, overzichten
en monografieën leren veel van het verleden. Bronnen stammen uit die tijd, stellen je
oog in oog met het verleden, alsof het dagelijks leven op heterdaad betrapt wordt.
Bronnen bezitten kleur en geur, maar ze spreken zelden direct en helder tot ons. Ze
prikkelen de fantasie, stellen hoge eisen aan vakmatige deskundigheid en inspireren
de creativiteit. Wie lokale geschiedenis, micro-geschiedenis wil beoefenen, moet hou-
den van bronnenmateriaal, moet een beetje bronnenfetisjist zijn.

Mijn studie maakte mij niet tot mediëvist en ook niet tot een lokaal historicus. Ik
studeerde af op een overzichtstudie van de Nederlandse rol in de Transvaal 1881-1899,
en promoveerde op de Patriottenbeweging en de koloniën, eind achttiende eeuw.
Ook mijn volgende publicaties waren typisch synthetisch werk: een biografie van
Groen van Prinsterer in 175 bladzijden, een handboekoverzicht van Nederland in
de achttiende eeuw.25 Bovendien werd ik leraar geschiedenis, in een tijd toen de ge-
schiedenisles nog overzicht en ontwikkelingslijnen moest doorgeven.

Tegelijkertijd schreef ik sinds mijn studiejaren op verzoek korte biografische
schetsen van voc-dienaren26 en werd gevraagd om het particuliere familiearchief-
Swellengrebel te bestuderen; op grond daarvan editeerde ik Die Briefwisseling van
Hendrik Swellengrebel Jr oor Kaapse sake, 1778-1792: een verzameling nieuwtjes en
roddeltjes over het alledaagse leven in het kleine dorp dat Kaap de Goede Hoop in
die tijd was.27 Micro- en lokale geschiedenis dus. Maar die Briefwisseling was ook
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prachtig bronnenmateriaal, dat nieuw inzicht opleverde om een synthese te schrij-
ven van de sociale stratificatie aan de Kaap de Goede Hoop onder de voc.28

In 1982 dwong ministeriële bezuiningsdrift de universitaire medewerkers hun in-
dividuele onderzoeken te bundelen in programma’s en projecten. Op initiatief van
Prof. Dr A.Th. van Deursen startte de afdeling Geschiedenis van de Nieuwe Tijd
aan de Vrije Universiteit een Graft-project: de beschrijving van een dorpsgemeen-
schap in de Nieuwe Tijd. De benaming ‘project’ gaf aan, dat meerdere mensen eraan
werkzaam zouden zijn: docenten en studenten. Dat betekende: archiefmateriaal se-
lecteren ten behoeve van werkcolleges, werkstukken en scripties. Naarmate het
onderzoek vorderde, eiste dit contact en samenwerking met de plaatselijke histori-
sche vereniging en haar leden: om hun expertise en onderzoeksresultaten, om aan-
vullend archiefmateriaal ook – ik herinner mij nog goed bezoeken aan de archivaris
van de Rijper parochie en een Grafter boerderij, waar het 18de-eeuwse archief van
een Doopsgezinde gemeente werd bewaard. En aan een telg van een eeuwenoude
Grafter familie en diens imponerende verzameling aardewerk-vondsten uit diverse
eeuwen, opgediept uit de tuin en sloot achter zijn woning, hartje oud-Graft.

Na een aantal jaren, zeer geholpen door de intussen geproduceerde werkstukken
en scripties, schreef ik Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw.
De banne Graft, 1770-1810.29 Het is naar mijn gevoel duidelijk een lokale geschie-
denis. Het geeft een uitvoerige beschrijving van het dorp in diverse aspecten: de de-
mografie; het bestuur, de bestuurderen en hun optreden; armenzorg; de kerk; het
verloop en het effect van de Bataafse revolutie. Een analyse van de structuur en wer-
king van een dorpsgemeenschap in een periode vol belangrijke veranderingen. Toch
was het niet voor niets getiteld als Een Hollandse dorpssamenleving in de late acht-
tiende eeuw. De historie van Graft, hoe interessant en met vreugde dan ook be-
schreven, fungeert als voorbeeld, een aanvulling op het nationale geschiedbeeld. Een
lokale micro-geschiedenis uit de periferie van de vaderlandse geschiedenis, in ver-
band gebracht met het centrum.

Het huidige Graft verschilt in vele opzichten van dat van twee eeuwen geleden.
De banne Graft, 1770-1810 biedt dus de huidige inwoners een kennismaking met
een dorp, dat materieel meer of minder herkenbaar is, maar sociocultureel nauwe-
lijks. De tijdsafstand is te groot, ook doordat intussen allerlei ontwikkelingen
plaatsvonden (Graft is nu meer platteland, meer agrarisch en kleiner dan twee eeu-
wen geleden). Dat maakt het moeilijk, een directe lijn te zien met de sindsdien ont-
stane beeldvorming. Die laatste blijkt vooral gebaseerd te zijn op meer recente tij-
den, de late negentiende en vooral twintigste eeuw. Het is een vaker te constateren
verschijnsel: de communale dorpsgeschiedenis is niet zelden te sterk eigentijds be-
paald en er mist een lange lijn overzicht en inzicht in de oorzaken en werking van de
veranderingen. Lokale geschiedenis richt zich teveel op die goede oude tijd – die van
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onze grootouders. Dat bestek is voor allerlei zaken te krap. Om de ontwikkeling
van Hilversum van dorp tot stad in honderd jaar te beschrijven, kan men niet in
1904 beginnen; en wie de ligging en omvang van de RK Vituskerk daar wil begrij-
pen, moet zelfs beginnen met een eeuw voor de bouw in 1892!30

Hoe uniek of representatief is het verhaal van Graft in de tijd van overgang van
Ancien Régime naar negentiende eeuw? In welke mate werd het bepaald door de
eigen ligging, geschiedenis, regio en socioculturele eigenschappen? Graft was over-
wegend gereformeerd: twee-derde, tegenover een-derde van de bevolking die be-
stond uit Doopsgezinden en Rooms-katholieken. In Hilversum waren in die tijd de
bordjes precies omgedraaid: de dominante publieke Hervormde kerk omvatte er
nauwelijks eenderde van de bevolking, de Oud- en Rooms-katholieken de rest.
Evenals Graft telde Hilversum relatief veel inwoners (zo’n drie, vier duizend) die di-
verse beroepen beoefenden en sociaal-economisch heel verschillend waren.

Afgezien van het feit dat ik op loopafstand van het streekarchief te Hilversum
woon, lag het maken van een vergelijkende studie dus voor de hand – die overigens
nog lange niet voltooid is. De belangstelling voor het plaatselijke verleden resulteer-
de echter wel in het lidmaatschap van de redactie van Hilversum, zoals het was, in-
clusief het samenstellen van twee afleveringen daarvan.31 Het leverde me, naast veel
kennis van het Hilversumse verleden en van de beperkingen van de bestaande histo-
riografie, een aantal leerpunten op: de aantrekkelijkheden van een dergelijk team-
work bijvoorbeeld, inclusief de kennismaking met het werk van de lokale amateur-
historici, en de moeilijkheden van het produceren van zulke laagdrempelige histori-
sche uitgaven. En ander punt, de omgang met de lokale publieke historische opinies
en beelden, en de hantering van het lokale historische ‘climate of opinion’, waren
me dankzij voorgaande ervaringen intussen niet meer geheel vreemd.
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Bunschoten/Spakenburg en Marken zijn dorpsgemeenschappen met een sterk
zelfbeeld. De mensen daar zijn ervan overtuigd, dat hun dorp een eigen en specifie-
ke identiteit bezit, waarvan kleding, tongval en taal, gebeuren en gewoontes, menta-
liteit en overtuigingen, bewijzen vormen, erfenis van eeuwen. Ze hebben, om het
bedrijfseconomisch te zeggen, een sterke corporate identity, een merk dat goed ver-
koopt, zeker ook op de toeristenmarkt. Het is moeilijk te ontkennen, dat ten behoe-
ve van die toeristen ‘musealisering’ plaatsvindt. Het bewaren van de geschiedenis
wordt er echter anders ervaren, men is werkelijk zeer trouw aan de traditie. De om-
gang met de geschiedenis daar is een voorbeeld van levende omgevingskennis, van
omgaan met een erfgoed dat in de termen van Frijhoff een bijdrage tot de lokale
identiteit vormt.32 Levende lokale geschiedenis dus.

Ik ben zo gelukkig kennis te hebben mogen maken met die beoefening van de lo-
kale geschiedenis op beide dorpen. Toen Bunschoten in 1983 het feit van 600 jaar stad
vierde, mocht ik de herdenkingsrede uitspreken. Met enkele historische overwegingen
over gewone mensen, hun levens, omstandigheden, overtuigingen en hun geloof.33

Bij Marken raakte ik betrokken, toen de Vereniging Historisch Eiland Marken na
de opheffing van Marken als zelfstandige gemeente in 1990, de opdracht gaf een stu-
die te schrijven over de geschiedenis van het eiland. Zij gaf ook geld om het onder-
zoek te laten doen, en organiseerde een begeleidingscommisie van geïnteresseerde en
deskundige lokale mensen. Zo ontstond Marken. De geschiedenis van een eiland.34

Vermaak en lering

Wie stelt dat de lokale geschiedenis gewoon geschiedenis is, gelooft ook dat de be-
oefening van de lokale geschiedenis, behalve veel vermaak, de mensen ook iets leert,
zoals historisch besef en inzicht, kennis van de historische context, maatschappe-
lijke betrokkenheid. De vraag is natuurlijk, of de beoefening van de lokale geschie-
denis ook een extra oplevert, een méér. Laten we enkele aspecten van de lokale ge-
schiedenis eens bezien.

We beginnen met het vermaak. Met kennis, die de lokale geschiedenis kan ople-
veren en die weliswaar niet nuttig of noodzakelijk is, maar die wel extra vermaak en
plezier oplevert, oftewel kleur geeft aan reeds erkende wetenschap. Sinds een kleine
halve eeuw bijvoorbeeld weet ik vaagweg iets van de mutatietheorie van de natuur-
kundige Hugo de Vries, die omstreeks 1890 de wetten van Mendel inzette ter verfij-
ning van Darwins evolutiedogma en en passant heel pragmatisch de veredeling van
planten ontdekte. Mijn natuurkundeleraar op het gymnasium had De Vries per-
soonlijk gekend en vertelde enthousiast over diens ontdekking, vertelde zelfs welke
sleutelrol de teunisbloemen daarin speelden. Maar sinds zeer onlangs weet ik, dat
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De Vries zijn gemuteerde teunisbloemen ontdekte op een Hilversums veldje!35

Sindsdien loop ik spiedend rond tijdens mijn dagelijkse wandelingen, en hoop daar-
naast vurig dat deze of gene lokale historicus mij kan vertellen waar De Vries zijn
teunisbloemen zag, zodat ik me die – toegegeven: weinig betekenende – kantteke-
ning bij mijn kennis van de geschiedenis van de wetenschap kan toeëigenen.

Een tweede voorbeeld van het plezier dat de lokale geschiedenis geeft, krijgt men
wanneer goede historische omgevingskennis gecombineerd wordt met die van de al-
gemene politieke geschiedenis. Neem bijvoorbeeld dit feitje uit de politieke en par-
lementaire geschiedenis. Daarin wordt sinds ruim een eeuw verhaald, dat men in
1888, bij de formatie van het eerste christelijke kabinet-Mackay, geen acceptabele
minister van buitenlandse zaken van antirevolutionaire of rooms-katholieke huize
kon vinden en daarom in arren moede een partijloze conservatief en deftige Amster-
damse bankier, Jhr Hartsen, met die functie belastte. Bij gebrek aan beter dus, ver-
dedigde de antirevolutionaire partijvoorzitter dr. A. Kuyper die keus toen; een
groot succes als minister was Hartsen niet, en niet alleen omdat Kuyper hem hin-
derlijk volgde en waar nodig hem met vreugde afmaakte.36

Wie de plaatselijke geschiedenis van Hilversum een beetje bestudeert, leert al snel
een andere Hartsen kennen. Een zeer rijk man, die sinds 1872 een zomerverblijf aan
de ’s-Gravelandseweg bewoonde; het latere Ministerpark is gebouwd in zijn achter-
tuin. Hij en zijn vrouw en in het bijzonder later hun dochter Freule Hartsen (1860-
1946) waren actieve vrome evangelisch gezinde filantropen, waarvan de omgeving
zeer geprofiteerd heeft. Hartsen was dus een echte Réveilman, voorstander van het
christelijk onderwijs en de verheffing van de armen, zonder een partijganger van de
radicale democratische antirevolutionaire voorman dr. A. Kuyper te kunnen wor-
den. Heel geschikt voor een ministerszetel in het deftige kabinet-Mackay.

Hoofdzaak voor veel lokale historici is de genealogie, de familiegeschiedenis. Le-
ren en vermaak vermengen zich daarin. Voor ieder mens begint de geschiedenis in de
eigen familie en straat, dorp of stadswijk. Genealogie en familiegeschiedenis is dus als
het ware natuurlijk: wie was mijn voorgeslacht, wat deden zij, waar woonden zij?
Hetzelfde kan gezegd worden van de directe leefomgeving. Wie was die man, wiens
naam op mijn straatbordje staat? Wie woonden vroeger in dit huis, in mijn eigen
huis, in dat van de buren? Hoe is mijn dorp en stad ontstaan en ontwikkeld? Kennis
van zulke nabije en betrokken geschiedenis heeft dus een extra. Althans, als het op de
goede manier beoefend wordt, de juiste vragen gesteld en conclusies getrokken.

Er worden veel verkeerde vragen gesteld en op voorhand antwoorden gegeven.
In mijn familie bijvoorbeeld – die in het hartje van de Alblasserwaard generatie op
generatie arme dienstbodes en arme boerenknechten opleverde – ging tot een paar
jaren geleden de kennis van de voorgaande generaties niet ver. Omstreeks 1890 zou
een betovergrootvader een kapitale boerderij verzopen hebben; nog verder terug
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moeten die Alblasserwaardse Schutte’s een Oost-Nederlandse achtergrond gehad
hebben, gestileerd in een verhaal over een turfschipper uit het Overijsselse Hasselt
die omstreeks 1780 zijn anker voor Nieuwpoort in de Lek liet lichten, er een vrouw
tegenkwam en er aan bleef hangen.

Mooie verhalen. Maar bij een geoefend historicus roept het verhaal over die ver-
zopen boerderij direct een paar vragen op: ging die boer drinken voor of nadat hij zijn
boerderij verloren had? Omstreeks 1890 bereikte het platteland het hoogtepunt van
een reeds twintig jaren lang durende agrarische crisis, waardoor vrijwel alle gevestigde
boeren het loodje moesten leggen. Kortom: zou betovergrootvader niet daarvan
slachtoffer zijn geweest en niet van de drankzucht? En die turfschipper – was hij mis-
schien de ideële voorloper van die streekromans-hoofdpersonen, hoekig en markant,
door Alblasserwaards noodlotsgeloof en standsbesef getekend, waarover mijn ouders
dorpsgenoot J.W. Ooms in de jaren dertig reeksen streekromans schreef?

Toen verscheen het internet, dat een paar jaren geleden de genealogie Schutte(n)
bekend maakte zodat alle mooie oude en nieuwe verhalen in de prullenmand moch-
ten. De eerste Alblasserwaardse Schutte was de 23-jarige kleermaker Gerrit Jan
Schutte, die in 1770 de voorvaderlijke keuterboerderij bij Aalten in de Achterhoek
verliet en na vele kilometers wandelen zich neerzette in het Alblasserwaardse dijk-
dorp Langerak, waar hij ijlings een ietwat overgeschoten bijna dertigjarige jonge-
dochter huwde en een familie stichtte, die de rijkdom van het bezit van een kapitale
boerderij nooit gehaald heeft.

Althans, daar lijkt het op. Want de dankzij veel onderzoek samengestelde genealo-
gie beperkt zich tot namen, jaartallen met bijbehorende plaatsnamen en de simpelste
sociale indicaties: beroep en kerklidmaatschap. Men mag een gegeven paard niet in de
bek zien, maar toch: de beroepshistoricus mist daarin zelfs de meest fundamentele ge-
gevens, zoals de opgave van de vindplaatsen/bronnen. Wanneer ik meer wil weten,
moet ik dus het wiel opnieuw gaan uitvinden. Waarom worden in dergelijke publica-
ties alleen namen, plaatsen, geboorte- en sterfdata opgegeven, waarom behouden de
samenstellers hun vondsten voor zich zelf en geven ze die niet allemaal door? Waarom
deponeren zij geen verslagen van hun vondsten in de betrokken archieven?

Veel lokale historici zijn goede, enthousiaste en geduldige onderzoekers. Het
soort mensen, waarmee ik graag een uitdagend, diepgaand, breed en vernieuwend
bronnenonderzoek zou willen ondernemen. Amateurs dus, in alle betekenissen van
dat woord. Maar waarom stellen zij zich te weinig eisen? Elk onderzoek, ook dat
naar eigen familie, straat of huis, de geschiedenis van de voetbalclub van pa en de
fanfare van opa verdient een goede vraagstelling, en goede ambachtelijke degelijk-
heid bij de uitvoering en verslaggeving. En elk historisch gebeuren krijgt pas kleur
en statuur door het in de context te stellen en het te vergelijken met soortgelijke ge-
beurtenissen, hier en elders, toen of ervoor of erna.
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Wie op die comparatieve en relativerende wijze de lokale geschiedenis beoefent,
voorkomt ook dat hij verzandt: van nostalgie naar musealisering en tenslotte de Dis-
ney-kitsch. Geschiedschrijving, bewaren van erfgoed en omgevingseducatie zijn
geen vormen van musealisering, omdat historisch besef iets anders is dan het vereren
van voorouders of het verleden. Cultureel erfgoed is dynamisch, een conceptuele
constructie, gebaseerd op keuzes: men kiest en aanvaardt zelf wat men als erfgoed
ziet.37 Onze huidige vragen, mijn opvattingen en overtuigingen en die van mijn
mededorpelingen, zij allen gezamenlijk kleuren dus ons cultureel erfgoed. Maar die
hoogst subjectieve omgang met het verleden moet natuurlijk niet leiden tot een
beeldvorming die conflicteert met de werkelijkheid van toen. Op Marken is beslist
de geschiedenis gemusealiseerd, in beelden, mythen en materie, zoals ik heb bewe-
zen.38 Maar op zich is dat proces bijna meer interessant, een historisch verhaal dat als
zodanig waarde bezit en als kostbaar erfgoed gekend en bewaard moet (!) worden
om de mensen van toen recht te kunnen doen en te verstaan.

Ter afsluiting

Het wordt tijd om af te sluiten. Plaatselijke geschiedenis, micro-studies, lokale ge-
schiedenis, hoe men het mag noemen: het bezit fascinatie en grote zeggenschap voor
velen. De bestudering ervan biedt, behalve als bron van vreugde en vermaak, een
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boeiende kennismaking met het verleden, en zonder geschiedenis leeft een mens als
zonder geheugen. De betekenis van de lokale geschiedbeoefening, ook voor de we-
tenschap, moet niet onderschat worden.

Door de bestudering van de Grafter geschiedenis in Patriottentijd, Bataafse revo-
lutie en Franse tijd bijvoorbeeld kregen allerlei in het algemeen bekende gebeurtenis-
sen en processen althans voor mij veel scherper contouren: de menselijke kanten van
de partijtwisten en omwenteling, het karakter van de democratie van 1795 en hoe die
het relatief open plaatselijke bestuur ophief en een ware regentenoligarchie vestigde.

Lokale geschiedenis leert ook, hoe op plaatselijk niveau nationale hoogtepunten en
ontwikkeling geheel anders beleefd werden. Dat gold voor Graft tussen 1770-1810; el-
ders heb ik geschetst hoever Den Haag verwijderd was voor eenvoudige plattelanders,
zelfs ten tijde van de grondwetswijziging van 1848, de invoering van de parlementaire
democratie en de scheiding van kerk en staat. In het zaterdagse discours in de dorps-
scheerwinkel, benedeneind in Langerak spraken mijn betovergrootvader Dirk Roest
en zijn dorpsgenoten in dat jaar over van alles behalve de Haagse politiek. Die was heel
ver weg van hun bed. De marktprijzen van de zalm en andere riviervis, de boter en het
hooi interesseerden hun veel meer. Zij wantrouwden de overheid en als zij hoorden
over wat de Haagse heren deden zei het hen niets. Zij mochten toch niet stemmen.39

‘Op dorpsniveau vertoonden het menselijk gebeuren en het menselijk handelen
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eenvoudige, bescheiden proporties. De maat van gewone mensen’, meende ik te
mogen concluderen na een tijd intensief geleefd te hebben in de Grafter gemeen-
schap van omstreeks 1795.40

Kortom: er is weinig dat meer vermaak en lering geeft dan de (lokale) geschiede-
nis!
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De A7 doorsnijdt het landschap van de Frie-
se Zuidoosthoek. Wie van Zwolle komt, ziet
aan zijn rechterhand de bossen van Beetster-
zwaag en links de weilanden, waar ooit de
arbeiders de veenspecie op het land smeten.
Dicht aan die snelweg stond een halve eeuw
geleden nog de pompeuze kerk van Beets.
De ‘adelskerk’, zoals hij in de volksmond
werd genoemd, was in de jaren negentig van
de negentiende eeuw door adellijke geslach-
ten uit Beetsterzwaag gebouwd. Wat verder-
op naar het westen ligt Nij Beets. Deze nieu-
we nederzetting van turfmakers was enkele
tientallen jaren eerder ontstaan. Omdat de
arbeiders niet naar de adelskerk wensten te
komen, stelde de adel het geld beschikbaar
om voor hen in Nij Beets op houten palen
een eenvoudig kerkje neer te zetten. De in-
woners van het nieuwe dorpje doopten het
gebouw ‘Het Houten Hemeltsje’. Het werd
bekend door dominee G.A. van Brugghen,
die er na zijn preek voor de arme sloebers
van het dorp soep serveerde. De verhalen
van de adelskerk en de soeppreken illustre-
ren treffend de tegenstelling tussen arm en
rijk aan het einde van de negentiende eeuw.

Ellende

Het dorp Nij Beets leeft met zijn verleden.
In het laagveenmuseum ‘Damshûs’ staat
sinds het vorig jaar opnieuw een ‘Houten
Hemeltsje’. Het kerkje is naar oude teke-
ningen herbouwd en bezit een klein orgel-

tje, een zeer bescheiden preekstoel en een
beperkt aantal zitplaatsen. Eigenlijk is het
nieuwe gebouwtje wat te proper om de el-
lende te tonen van de veenarbeiders die er
een eeuw geleden kerkten (of slechts voor
de soep kwamen). Het kerkje wordt om-
ringd door enkele houten keten, een turf-
makershuisje en een op het land gezette
praam, waarin destijds grote arbeidersge-
zinnen woonden.

Ieder jaar wordt in het museum een Fol-
kloredei gehouden, waarbij veen wordt ge-
baggeld en turf wordt gemaakt. Nog maar
weinigen zijn de kunst van het baggelen en
het turfmaken – een ambacht dat in de vori-
ge eeuw verdween – machtig. Vanzelfspre-
kend betekent een openluchtmuseum, het
verbeelden van oude ambachten en het op-
roepen van de sfeer van vroeger nog niet
een verleden dat herleeft. Maar voor de her-
innering aan dat eigen verleden is het een
voorwaarde dat het – overigens geheel door
vrijwilligers bemande – museum er is.

In en rond het dorp zijn nog slechts
restanten van het turfgraversverleden te
vinden. En dan moet men ook nog oog
hebben voor de details. De oplettende toe-
schouwer ziet dat de huisjes langs de straat-
weg hoger liggen dan het omliggende land,
waar het veen is vergraven. De huisjes zijn
er vanouds kleiner dan elders en in de loop
der jaren voorzien van een schuur. Hier en
daar ligt nog een smalle waterplas, waar het
veen is uitgebaggerd maar die niet is inge-
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polderd. Tegenover een dergelijk petgat lag
ooit de kleine kolonie ‘Frij Fryslân’, die
Frederik van Eeden in 1903 – in navolging
van Walden – stichtte. Ook dit sociale expe-
riment liep dood in geldelijke verliezen en
persoonlijke conflicten. 

Het Koningsdiep ligt op korte afstand,
nu een brede sloot die het dorp Nij Beets
geen watersnood meer zal bezorgen, zoals
een eeuw geleden. Ja, wie gelooft er eigen-
lijk dat dit bijna verlande stroompje ooit de
hoofdrivier van Friesland was, die zich
voorbij Jirnsum verbreedde tot de Middel-
zee en zijn water via het Borndiep in de
Noordzee bracht.

Fantasie

Men moet dus fantasie hebben om hier nog
het verleden te zien. Maar zonder histori-

sche kennis blijft de Domela Nieuwenhuis-
weg slechts een straat met jachtig snelver-
keer. Een eeuw geleden draafden de huza-
ren er overheen om de openbare orde veilig
te stellen. Marechaussees en politieagenten
patrouilleerden in die dagen door de verla-
ten veenderijen rond het dorp om een ge-
ring aantal werkwilligen te beschermen. Op
de openbare weg bij herberg De Hoek ver-
gaderden de stakers, omringd door gewa-
pende militairen. En in de gemeente Op-
sterland werd de staat van beleg afgekon-
digd. Het dorp Nij Beets was in de jaren
negentig van de negentiende eeuw voorpa-
ginanieuws in de provinciale kranten.

De naam van de socialistische leider Do-
mela Nieuwenhuis is niet slechts door een
straatnaam aan het dorp verbonden. Dome-
la kwam uit Den Haag om de stakers in Nij
Beets tot volhouden te bewegen. Hij werd
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door zijn aanhangers op handen gedragen.
Ze noemden hem ús ferlosser. In de herberg
bij de brug hangt nog steeds de beeltenis
van Domela Nieuwenhuis. Het portret
heeft er altijd gehangen en het zal er blijven
hangen, dat is vastgelegd in het koopcon-
tract. Maar herinneringen verdwijnen, wan-
neer ze niet worden vastgelegd en doorge-
geven. In het dorp woont immers niemand
meer die de dagen van Domela nog heeft
meegemaakt.

Menswaardig bestaan

Het is de taak van de historicus om het
historisch verhaal van het dorp te vertellen
en vast te leggen. Het is zijn taak om men-
sen te stimuleren zich met de geschiedenis
van het eigen dorp of de eigen regio bezig te
houden. De elementen waaruit het veenmu-
seum is opgebouwd, krijgen op die wijze
hun historisch verhaal. De historicus die
zich met regionale geschiedenis bezig
houdt werkt voor een breder publiek dan
dat van zijn eigen vakgenoten. Hij verschaft
het onderwijs en de regionale politiek de
historische informatie over de lokale en re-
gionale context. Aan anderen is dan de taak
om daar wat mee te doen. Want wie de re-
gionale en lokale identiteit een warm hart
toedraagt, zal respectvol en zinvol met het
verleden omgaan. En hij moet de essentie
van dat verleden ook kennen.

Vanuit de arbeidersbevolking in Zuid-
oost Friesland begon de opmars van het so-
cialisme in Friesland. Een beweging die
vocht voor een menswaardig bestaan. In
1888 zond de Zuidoosthoek van Friesland
de eerste socialist naar de Tweede Kamer:
de gewezen predikant Ferdinand Domela
Nieuwenhuis. In 1891 werd in de gemeente
Opsterland de eerste socialist tot wethou-

der gekozen. Twee jaar later, in 1893, be-
haalde de Friese Volkspartij, een samenwer-
kingsverband van socialisten en radicalen,
er zelfs de meerderheid. En ook de tweede
wethouderszetel werd nu door de socia-
listen opgeëist. De adellijke kantonrechter
en grootgrondbezitter Maurits Pico Diede-
rik baron van Harinxma thoe Slooten werd
van zijn raadszetel gestoten door de arbei-
der Sietse Westra, bijgenaamd ‘Sietse de
Stroper’. Het morgenrood van de nieuwe
maatschappij daagde aan de horizon.

Dankzij de socialistische gemeente- en
provinciebestuurders is er sindsdien veel
ten goede veranderd. Het Nij Beets van nu
illustreert de ontwikkeling van de gehele
Zuidoosthoek van Friesland. Het gebied
heeft sinds de Tweede Wereldoorlog een
snelle modernisering doorgemaakt. De so-
ciale en economische achterstand is wegge-
werkt. Waar vanouds de hoogste werkloos-
heidscijfers van de provincie werden ge-
vonden, is de werkgelegenheid minder een
probleem dan elders. Het armste deel van
Friesland is het meest welvarende deel ge-
worden. 

In die ontwikkeling heeft de arbeidersbe-
volking een belangrijke rol gespeeld Daar
mag hun nageslacht trots op zijn. Want die
arbeiders brachten in de werkverschaffin-
gen het land in cultuur. Velen begonnen,
nadat de vervening was afgelopen, in de
veenpolders een koemelkerijtje, dat kon
worden uitgebreid met het geld dat in
Duitsland als gastarbeider was verdiend. De
bevolking werd gekenmerkt door een men-
taliteit van overleven.

Historisch besef

Het is belangrijk dat mensen weet hebben
van deze geschiedenis, want in feite gaat het
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om hun eigen verleden. We hoeven daarbij
natuurlijk niet alles uit het verleden te
koesteren. Eén Geert Mak Hoe God ver-
dween uit Jorwerd voorziet al meer dan ge-
noeg in de behoefte aan nostalgie. Het moet
immers gaan om historisch besef van de
identiteit van het eigen dorp of de eigen
streek. Zodat daarmee tenminste rekening
wordt gehouden bij het vormgeven van de
ruimtelijke omgeving, nu en in de toe-
komst. Wanneer mensen geen kennis heb-
ben van de geschiedenis van hun eigen ge-
bied, wordt dat verleden ook letterlijk door
bulldozers en graafmachines opgeruimd.
Gelukkig is aan het rijke verleden van de
Friese Zuidoosthoek door vakhistorici en
liefhebbers ruim aandacht besteed. Gebeur-
tenissen en ontwikkelingen zijn op die ma-
nier vastgelegd. Maar dan moet er nog wat
mee worden gedaan.

Op school wordt de geschiedenis van de
eigen provincie niet geleerd. Het vaderland-
se geschiedonderwijs, voorzover dat nog
wordt gegeven, is sterk hollandocen-

tristisch van aard. Wat weten kinderen uit
Friesland eigenlijk van de geschiedenis van
de provincie waar ze wonen? Concreter ge-
steld: weet een inwoner van Leeuwarden
waarom die stad een Hofplein heeft? Weet
iemand uit Oranjewoud dat de Friese Nas-
sau’s daar ooit hun buitenverblijf hadden?
Weet een bewoner van het adelsdorp Beet-
sterzwaag eigenlijk wel waarom er zoveel
oude, voorname huizen in zijn dorp staan?

En is de geschiedenis van het eigen ge-
west al niet bekend, wat weet men dan van
de geschiedenis van het eigen dorp? Voor
de inwoners van Nij Beets moet het her-
bouwde Houten Hemeltsje als een sym-
bool zijn. De armoede van toen en de trotse
strijd van de veenarbeiders voor een beter
leven zijn in het museum historisch vastge-
legd. Wie meer wil weten, kan terecht bij de
balie waar publicaties over het verleden van
Nij Beets kunnen worden aangeschaft.
Zonder lokaal historisch besef en zonder de
regionale geschiedenis was dit alles er niet
geweest.
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De herinneringen waarmee ieder van ons door het leven gaat, maken de mens tot
een historisch wezen. Voortdurend produceert en consumeert de mens herinnerin-
gen, die zodoende een context vormen waarin de homo sapiens functioneert. Soms
geven ze houvast, andere keren roepen ze daarentegen twijfel op. Ze kunnen een
positieve uitwerking hebben op iemands humeur, maar evenzeer heeft de herinne-
ring het vermogen verdriet op te roepen. Door de mogelijkheid terug te denken aan
andere tijden, of die nu beleefd worden als goed of als slecht, vormt de herinnering
een band tussen heden en verleden.

Collectieve identiteit

De wijze waarop herinneringen een rol spelen is zeer gevarieerd. Terwijl de ene her-
innering wordt gekoesterd, wordt de andere het liefst vermeden. De manier waarop
we met herinneringen omgaan zegt iets over ons gedrag en over onze identiteit. Die
omgang is evenwel niet altijd het resultaat van een bewuste keuze. Meer dan eens
worden we onbewust of zelfs ongewenst geconfronteerd met herinneringen. De
mens komt namelijk niet alleen in aanraking met zijn eigen individuele herinnerin-
gen, en zeker niet alleen met zijn meest wenselijke herinneringen. Als sociaal wezen
ontkomt hij er niet aan om ook kennis te nemen van andermans herinneringen
voorzover die op enigerlei wijze vertolkt zijn. Daarbij gaat het bovendien niet uit-
sluitend om individuele herinneringen van afzonderlijke personen, maar ook om
herinneringen van grotere eenheden, van groepen of collectiviteiten. Zo heeft iedere
cultuur en iedere subcultuur – en de huidige samenleving kent er vele – zijn eigen
herinneringen, die verwijzen naar de ervaringen en opvattingen die bij elkaar opge-
teld bijdragen aan de collectieve identiteit.

Geschiedenis speelt een niet te verwaarlozen rol in die collectieve identiteit. Ge-
schiedenis omvat zowel het verleden als de wijze waarop dit verleden voortleeft in
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gedachten, in beelden, in uiteenlopende vertolkingen. Ons bestaan speelt zich op
zowel individueel als collectief niveau af tegen de achtergrond van die geschiedenis.
Dit zorgt voor een bepaalde soortgelijke setting waarin we allen tegelijkertijd zijn
geplaatst. De vraag is echter of daaruit kan worden afgeleid of het verleden ons
daarom ook daadwerkelijk met elkaar verbindt.

Enerzijds luidt het antwoord op die vraag ja. Het verleden zorgt voor gemeen-
schappelijkheid. Daarvan zijn talloze voorbeelden denkbaar. Het meest pregnante
voorbeeld wordt misschien wel gevormd door het geschiedenisonderwijs dat vooral
in de negentiende en twintigste eeuw in vele westerse en niet-westerse landen een
belangrijke functie had om jeugdige ingezetenen in alle uithoeken van het land ken-
nis en trots bij te brengen omtrent de geschiedenis van hun vaderland. Geschiedenis
gaf invulling aan staatsburgerschap en nationalisme, fenomenen die moesten verdui-
delijken dat degenen van dezelfde nationaliteit behalve een gemeenschappelijk ver-
leden ook een gezamenlijke toekomst hadden.

Anderzijds moet het antwoord op de vraag of het verleden ons verenigt nee lui-
den. Ook wat dat betreft kan worden gewezen op het vaak historisch opgetuigde
nationalisme. Dat nationalisme sluit immers per definitie personen en groepen bui-
ten die daar, volgens degenen die de natie definiëren en menen te belichamen, niet
toe behoren. Deze uitsluiting geldt met terugwerkende kracht ook voor de ge-
schiedbeoefening van die naties. Dat heeft in Nederland tot gevolg gehad dat min-
derheden als zigeuners en Molukkers lange tijd niet werden beschouwd als onder-
deel van de nationale geschiedenis, en derhalve nauwelijks voorkwamen in de va-
derlandse geschiedschrijving. Ten aanzien van onder meer Marokkaanse en Turkse
Nederlanders kunnen soortgelijke waarnemingen worden verricht.

Veel verledens

Geschiedenis kan ook op een heel ander vlak insluiten en uitsluiten, verenigen en af-
stoten. Zo wordt geschiedenis nogal eens gezien als het exclusieve domein van pro-
fessionele historici, niet in het minst door de leden van deze beroepsgroep zelf. De
activiteiten en producten van de inmiddels zeer wijdvertakte academische discipline
der geschiedwetenschap vormen ontegenzeggelijk een indrukwekkend arsenaal aan
mogelijkheden om het verleden te benaderen. Toch zijn dit niet de enige manieren
waarop een samenleving vorm geeft aan het verleden, ook al wanen professionele
historici zich te vaak monopolist.

Ondanks deze, relatief weinig geëxpliciteerde, veronderstelling wordt algemene
belangstelling voor geschiedenis door deze beroepsgroep vaak beschouwd als iets
vanzelfsprekends. Of dat zo vanzelfsprekend is, is nog maar de vraag. En boven-
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dien, wat wordt eigenlijk precies verstaan onder historische belangstelling? Is dat
een eenvormig iets? Beargumenteerde antwoorden op dit soort vragen waren lange
tijd nauwelijks te vinden. In academische kring werd vanouds amper stilgestaan bij
de mogelijkheid dat de belangstelling van het grote, uit niet-historici bestaande pu-
bliek zou kunnen afwijken van de manier waarop professionele historici met hun
onderwerp omgaan. Pas de afgelopen decennia is hier door Europees en Ameri-
kaans onderzoek enige verandering in opgetreden.

Toch moest de Britse onderzoeker Peter J. Fowler nog in 1991 signaleren dat de
wijze waarop mensen over geschiedenis denken en daar uiting aan geven nog steeds
nauwelijks bestudeerd werd. Een collega-wetenschapper gaf het belang van dit
onderwerp in dezelfde periode duidelijk aan door middel van de volgende uit-
spraak:

‘Nowadays, more pasts are more available in more forms to more people than at any time
in the past; and they absorb more resources than ever before. Whether we have yet recog-
nised that development, let alone faced its implications, is doubtful.’1

In het verlengde daarvan is de Duitse filosoof Hermann Lübbe van mening dat er
nog nooit een tijdperk is geweest dat sterker en intenser op het verleden is gefixeerd
dan de huidige tijd. De Amerikaanse historicus John Gillis sluit zich hierbij aan
door op te merken dat iedere zolder tegenwoordig een archief vormt en iedere huis-
kamer een museum. Hiermee wordt het grote hedendaagse belang van het (vooral
tastbare) verleden onderstreept, zoals ook David Lowenthal beweert met zijn op-
merking dat overblijfselen uit het verleden voor individuen en naties een grotere
waarde hebben gekregen – en in grotere hoeveelheden en verscheidenheid worden
bewaard – dan ooit tevoren.2

Dankzij de genoemde historici en enkele andere wetenschappers is er inmiddels
toch een bont geheel ontstaan van publicaties die vanuit uiteenlopende culturele
achtergronden en wetenschappelijke disciplines zicht bieden op de karakteristieken
van de alledaagse omgang met het verleden en op de mogelijke verklaringen daar-
voor. Van eenheid in terminologie is daarbij geen sprake. De een spreekt over muse-
alisering en erfgoed, de ander over Geschichtskultur, lieu de mémoire (waarbij speci-
fieke plaatsen, objecten en evenementen fungeren als ijkpunt of pleisterplaats voor
de collectieve herinnering) en nostalgie.3 Desondanks blijkt uit al deze studies dat
de alledaagse omgang met het verleden allesbehalve onbeduidend is; van een stati-
sche en eenvormige omgang is bovendien geen sprake.

Veel onderzoekers komen tot de conclusie dat de wijze waarop individuen en
groepen in de westerse samenleving met het verleden omgaan ingrijpend verschilt
van de manier waarop deze relatie in eerdere tijdperken vorm kreeg. Er zou spra-
ke zijn van een ware kloof die vooral vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw
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wordt ervaren. De oorzaak van deze kloof is tweeledig. Allereerst kan gewezen
worden op het geheel van maatschappelijke ontwikkelingen in de laatste twee
eeuwen die worden samengevat onder de noemer ‘modernisering’. Dit transfor-
matieproces heeft niet alleen betrekking op industrialisering en verstedelijking,
maar ook op terreinverlies van de betekenisverlenende religie en andere vormen
van levensbeschouwing en op de geïndividualiseerde invulling van voorheen ge-
meenschappelijke gedefinieerde waarden en identiteiten. Een specifiek moderni-
seringsverschijnsel geldt als de tweede oorzaak voor de genoemde kloof, name-
lijk het ontstaan en de groei van de professionele geschiedwetenschap. Door de
opkomst van deze wetenschap won het denkbeeld aan kracht dat elk tijdperk
uniek is en dat het heden bovendien ingrijpend verschilt van het verleden. Daar-
mee nam het besef van discontinuïteit toe, wat bijdroeg aan het verzwakken van
de opvatting dat geschiedenis bovenal leerzame algemene voorbeelden levert.
Doordat de omstandigheden tussen heden en verleden nu immers in zo sterke
mate lijken te verschillen, hebben lessen uit het verleden aanzienlijk ingeboet aan
zeggingskracht.

Historisch besef

Dit betekent echter niet dat in onze eigentijdse samenleving historici de enigen zijn
die vormgeven aan het beeld van het verleden en de omgang daarmee. De professio-
nele geschiedwetenschap valt namelijk niet uitsluitend in een academische context te
plaatsen. Ondanks de superieur geachte wetenschappelijke normen waarmee histo-
rici zich in hun beroepsmatige activiteiten over het verleden ontfermen, bezitten zij
geen monopolie op geschiedenis. Geschiedenis is immers een integraal onderdeel
van onze complexe en veelvormige samenleving en wij zijn allen historische wezens,
of we dat wenselijk achten of niet.

De manier waarop degenen die níet behoren tot de academisch geschoolde histo-
rici, omgaan met het verleden, wordt in Nederland doorgaans aangeduid met de
term historisch besef, een begrip dat zelden nader wordt toegelicht. De praktijk
leert dat deze uitdrukking vooral betrekking heeft op de wijze waarop de heden-
daagse mens geacht wordt om te gaan met het verleden. De normatieve verwachting
die hierin besloten ligt, impliceert dat er een zekere houding ten opzichte van het
verleden bestaat die correct is, terwijl andere manieren om met het verleden om te
gaan zouden getuigen van een onjuist of gebrekkig historisch besef.

Impliciet verheffen historici op deze wijze de wetenschappelijke normen, waar-
mee zij zelf het verleden benaderen, tot enige en algemeen geldende standaard. In
die context wekt het nauwelijks verbazing dat uitlatingen van historici over het in-
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geburgerde begrip ‘historisch besef’ vaak geformuleerd zijn als klacht over iets dat
ontbreekt.

Er zijn twee belangrijke redenen om deze benadering te bekritiseren. Allereerst
ontbreekt consensus onder historici over vorm, inhoud en betekenis van het wense-
lijk geachte historisch besef. Met uitzondering van debatten over wat in (vooral de
hogere niveaus van) het (middelbaar) onderwijs gedoceerd zou moeten worden, is
de gedachtenwisseling op dit terrein relatief beperkt gebleven. Ten tweede is het
zeer de vraag of het zinvol is om één absolute, bijna tijdloze historische norm te for-
muleren voor een samenleving waarin geschiedenis nu eenmaal uiteenlopende rollen
vervult. Aangezien die rollen, althans voor een deel, beïnvloed worden door de ka-
rakteristieken van de eigentijdse samenleving, is voortdurende bezinning daarop
bijzonder wenselijk. Voor het verkrijgen van meer inzicht in de betekenis van ge-
schiedenis in de eigentijdse samenleving is een open vizier op het fenomeen histori-
sche belangstelling onmisbaar.

Het gebruik van een dergelijk vizier laat zien dat de samenleving de geschiedenis
met zich mee draagt in talloze uitingsvormen. Geschiedenis is immers behalve in
onderwerp (dat de gehele menselijke ervaring kan omvatten) ook veelvormig in ver-
schijningsvorm. Het is dan ook niet eenvoudig om een volledig overzicht te krijgen
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van alle te onderscheiden vormen waarin de geschiedenis zich manifesteert. Ge-
schiedenis beperkt zich geenszins tot de herinneringen van gebeurtenissen, stem-
mingen en interpretaties zoals we die in ons hoofd meedragen.

Ook de wijze waarop herinneringen zich manifesteren, en daarmee opnieuw
worden vormgegeven en vastgelegd, behoort tot de historische cultuur. Daartoe be-
horen onder meer herinneringen die oude schoolkameraden op een reünie uitwisse-
len en autobiografische brieven die iemand schrijft, maar evenzeer degenen die in
aanraking komen met die herinneringen en brieven en er belangstelling voor aan de
dag leggen. De historische cultuur omvat immers niet alleen gedachten uit of over
het verleden in de vorm van herinneringen maar ook degenen die deze terugblikken
koesteren en gebruiken, bijvoorbeeld door op enigerlei wijze opnieuw toegang te
zoeken tot het verleden en het opnieuw te vertolken, zoals door het organiseren en
bijwonen van officiële herdenkingen, het doen van historisch of genealogisch
onderzoek of het bezoeken van historische websites.

Geschiedenis als vrijetijdsbesteding

Bij al deze verschijningsvormen van de historische cultuur – zoals de omgang met
het verleden betiteld kan worden – wordt in meer of mindere mate gerefereerd aan
reeds bestaande herinneringen en worden nieuwe gegevens, inzichten en waarderin-
gen van het verleden al dan niet geïntegreerd met reeds aanwezige kennis en ideeën
omtrent het verleden. Dergelijke confrontaties met (sporen van) het verleden vin-
den voortdurend plaats. Het verleden is immers een permanente dimensie van het
menselijk bewustzijn.4 Dat geldt zowel voor persoonlijke herinneringen, ervaringen
en daarop gebaseerde opvattingen en verwachtingen als voor het nog veel omvang-
rijkere en hiermee nauw verweven, maar in temporeel en geografisch opzicht vaak
verder weg gelegen, collectieve verleden.

De vele, vooral materiële sporen van het verleden die nog altijd aanwezig zijn,
maken het mogelijk de belangstelling voor het verleden van tijd tot tijd te concre-
tiseren. Hoewel dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend is, wordt die moge-
lijkheid niettemin uitgebreid benut door uiteenlopende groepen en individuen.
Belangstelling voor het verleden, met andere woorden: de participatie in de alle-
daagse historische cultuur, vindt vooral plaats in de vrije tijd. Daarmee is niet ge-
zegd dat geschiedenis geen enkele rol speelt in de beroepsmatige werkzaamheden
van burgers (te denken valt bijvoorbeeld aan het belang van de bedrijfsgeschiede-
nis voor de corporate identity of aan de evaluatie van vroegere prestaties ten be-
hoeve van eventuele toekomstplannen), maar op dat terrein bestaat vooralsnog
weinig inzicht.

36 kees ribbens



In de vrije tijd wordt, althans in de meest recente decennia, een uiteenlopend
aantal activiteiten van historische aard ontplooid. Een belangrijke achtergrond
voor de groei van dit verschijnsel wordt gevormd door de toename van de beschik-
bare vrije tijd in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Beschikte de gemiddelde
Nederlander halverwege de jaren vijftig wekelijks over ongeveer 23 uur voor vrij-
etijdsbezigheden, begin jaren zestig was dit al toegenomen tot circa 29 uur. In 1975
bedroeg het gemiddelde inmiddels ruim 46 uur en in latere jaren schommelt dit cij-
fer daar zelfs nog iets boven.5 Deze toename aan vrije tijd – er is bijna sprake van
een verdubbeling in de laatste vijf decennia – is overigens niet gelijk verdeeld over
de bevolking. Bepaalde groepen zoals 50-plussers profiteren hier bijvoorbeeld
meer van dan anderen.

Van bijkomend belang is bovendien ook het toegenomen salaris, al is op dat ter-
rein eveneens sprake van een ongelijke verdeling. Globaal heeft dit evenwel geresul-
teerd in een stijging van de reële koopkracht per vrij uur. Het betekent eenvoudig-
weg dat er, in al die verder uitgebreide vrijetijd, meer geld voor ontspanningsbezig-
heden beschikbaar is. Hoewel de (historische) activiteiten die in de vrije uren plaats-
vinden lang niet allemaal even kostbaar zijn, is het toch van belang om rekening te
houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden die voortvloeien uit de omvang
van ieders portemonnee. Verdere uitwerking van dit aspect, evenals een behandeling
van het gestegen opleidingsniveau, voert hier echter te ver.

Bij gebrek aan specifieke data over de besteding van tijd en geld aan activiteiten
die gerekend kunnen worden tot de historische cultuur, moeten we ons behelpen
met gegevens van meer algemene aard over de vrijetijdsbesteding van de doorsnee
Nederlander. Daaruit blijkt allereerst dat de gemiddelde Nederlander zijn vrije tijd
in 1990 – in volgorde van prioriteit – besteedde aan televisie kijken en naar muziek
luisteren, het onderhouden van contacten, uitgaan (waartoe ook het bezoek aan mu-
sea en attractieparken wordt gerekend), lezen en (overige) hobby’s.6 Al met al ver-
toont het vrijetijdsgedrag, dat uiteraard afhankelijk is van persoonlijke voorkeur en
welstand, nogal wat diversiteit. Gebleken is dat vooral jongeren en hoger opgelei-
den in hun vrije tijd aan meer uiteenlopende activiteiten deelnemen dan ouderen en
laagopgeleiden.

Televisie & geschiedenis

Voor een omvangrijke groep Nederlanders vormen het kijken naar historische tele-
visieprogramma’s en het ophalen van herinneringen tijdens informele contacten
naar alle waarschijnlijkheid de voornaamste activiteiten op het terrein van de histo-
rische cultuur. Een iets minder omvangrijke groep neemt daarnaast kennis van
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historische informatie door het lezen van boeken en tijdschriften, terwijl anderen in
aanraking komen met het verleden door het bezichtigen van musea en monumentale
gebouwen. Daarnaast zijn er nog degenen die een specifieke historische hobby be-
oefenen.

Over het ophalen en uitwisselen van herinneringen over verschillende aspecten
van het verleden is in kwantitatieve zin weinig bekend. Wel is er psychologische li-
teratuur voorhanden over de soorten herinnering die het meest prominent zijn (de
adolescentie en aangrijpende emotionele gebeurtenissen gooien hoge ogen) en over
de invloed van de context waarin herinneringen naar boven komen op de inhoud
van die herinneringen. Daarentegen blijft het bijzonder moeilijk om objectief vast te
stellen hoe frequent herinneringen alleen of met anderen worden opgehaald, om
wat voor soort herinneringen het daarbij zoal gaat, welk belang er aan die herinne-
ringen wordt gehecht en hoe dat kan verschillen op basis van leeftijd, geslacht en
opleidingsniveau.

Iets meer valt er te zeggen over de positie van televisie binnen de historische cul-
tuur, ook al wordt dit medium doorgaans niet in eerste instantie geassocieerd met
geschiedenis. Toch heeft menigeen zijn beeld van de geschiedenis in niet onbelang-
rijke mate gebaseerd op het met name vanaf de jaren tachtig fors toegenomen aan-
bod van de audiovisuele media. Het kijken naar films, documentaires en andere pro-
gramma’s op televisie behoort tot de meest benutte activiteiten om in aanraking te
komen met het verleden. Zo maakt ruim de helft van de Nederlandse bevolking
naar verluidt gebruik van de televisie om zich te informeren over cultuurhistorische
onderwerpen.7

Aan historische documentaires, historische items in actualiteitenrubrieken, ge-
schiedenisuitzendingen met een educatieve inslag, informatieve programma’s die
ingaan op het actuele aanbod van musea of herdenkingsprogramma’s ontbreekt het
niet in het programma-aanbod. Als daarbij ook nog de veelvuldig voorkomende
reclameboodschappen worden geteld waarin producten op meer of minder sug-
gestieve wijze in verband worden gebracht met historische elementen, kan worden
gesproken van een alomtegenwoordigheid van het verleden in het televisie-aanbod.
Niet voor niets deed film- en televisiewetenschapper William Uricchio eind jaren
negentig de uitspraak dat tv-kijkers steeds minder willen weten wat er op hetzelfde
moment elders in de wereld gebeurt. De keuze uit vele tv-kanalen maakt veeleer
het tegenovergestelde mogelijk: ‘we kijken niet naar andere plaatsen maar naar an-
dere tijdstippen. Naar een film uit 1940, muziek uit 1960. Het is veeleer een “tele-
tijdmachine” geworden, dan een apparaat waarmee je je virtueel naar een andere
plaats begeeft.’8

Hoewel televisie ook een functie heeft als informatieverstrekker en vormer van
opinies, vervult dit medium voor veel kijkers vooral een amuserende rol. Wat bo-
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venal telt, is dat de kijker geboeid en geamuseerd wordt. Of een programma gesitu-
eerd is in het heden of in het verleden en of dat alles gebaseerd is op werkelijkheid of
fantasie wordt in dat kader veelal niet als het belangrijkste beschouwd. Daarbij fun-
geert het verleden, temidden van andere inspiratiebronnen, als voorname voorraad-
schuur van verhalen, die extra aantrekkelijk kunnen zijn vanwege aanspraken op
enige realiteitswaarde. In hoeverre er waarde wordt gehecht aan de feitelijke au-
thenticiteit van het verhaal is overigens de vraag. Daarbij dient ook de vraag in
ogenschouw te worden genomen vanuit welke uiteenlopende beweegredenen histo-
rische programma’s worden bekeken. Zo worden programma’s over onderwerpen
uit de Tweede Wereldoorlog, zeker wanneer het dramaproducties betreft, niet per
definitie bekeken om een afgewogen beeld te krijgen van deze ingrijpende periode.
Dat neemt evenwel niet weg dat ook via gedramatiseerde geschiedenis historische
kennis kan worden overgedragen, temeer omdat televisie meer dan eens voor een
historisch beeld zorgt dat relatief snel is genesteld.9

Ondanks de mitsen en maren die geplaatst kunnen worden bij het historisch ge-
halte van de audiovisuele massamedia in Nederland en de impact daarvan op de
historische cultuur, moet geconcludeerd worden dat de rol van televisie in de histo-
rische cultuur van de afgelopen decennia bepaald niet onaanzienlijk is. Zo heeft tele-
visie in sterke mate bijgedragen aan de visualisering van het verleden. Die visualise-
ringstendens wordt nog eens versterkt door het relatief nieuwe medium internet.
Het toenemend aantal websites met serieuze en minder serieuze gegevens omtrent
het verleden – meer dan eens wordt het gebruik van de term historische fuctie ge-
rechtvaardigd – bevat veel beeldmateriaal dat tegemoet komt aan onze behoefte aan
historische beelden.

Geschreven geschiedenis

Het oprukkende beeld heeft het geschreven woord echter niet verdrongen, ook al
wordt er in de naoorlogse periode gemiddeld steeds minder tijd aan lezen besteed.
Nog altijd verschijnen er jaarlijkse honderden historische boeken in de Nederlandse
taal. Vijf tot zes procent van de nieuwe titels is een geschiedenisboek. Daarbij moet
niet uitsluitend worden gedacht aan historische handboeken van wetenschappelijke
aard. Het aanbod aan papieren informatiedragers met gegevens en interpretaties
omtrent het verleden bevat immers veel meer varianten. Ook nieuwsberichten in
kranten verwijzen geregeld naar het verleden, onder meer wanneer dagbladredacties
historische achtergrondinformatie leveren als toelichting op actuele feiten en ge-
beurtenissen. Vanwege uiteenlopende actuele aanleidingen wordt zo bijvoorbeeld
nog regelmatig bericht over (de nasleep van) de Tweede Wereldoorlog. Andere
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historische beschouwingen zijn te danken aan jubilea en herdenkingen. Daarnaast
duikt het verleden ook hier op in de advertentiekolommen. Producenten van zeer
gevarieerde goederen beperken zich er niet toe om, naast de ongetwijfeld bijzondere
kwaliteit, alleen maar de nieuwheid van hun product te benadrukken. Aanbieders
van onder meer tabakswaren, alcoholica en andere zaken verwijzen in hun presenta-
ties graag naar de geschiedenis. Ze streven daarbij naar een betrouwbaar en duur-
zaam imago waarbij hun produkt wordt geplaatst in een gewaardeerde – al dan niet
verzonnen – traditie of waarbij wordt ingespeeld op een verlangen naar situaties die
het hier en nu achter zich laten.

De varianten nieuwsberichten en advertenties kunnen in zekere zin worden op-
gevat als een onderscheid tussen feit en fictie, een onderscheid dat behalve in kran-
ten en tijdschriften ook opduikt in boeken. Daar kent men naast het (populair)we-
tenschappelijke werk bijvoorbeeld ook de historische roman. De twee vormen heb-
ben hun eigen karakteristieken maar dragen beide bij aan de beeldvorming omtrent
het verleden. In dit kader moet immers niet vergeten worden dat in de vrije tijd
meer fictie dan non-fictie boeken worden gelezen.

Wat betreft de historische non-fictiewerken kan gewezen worden op de popu-
lariteit van enkele bestsellers zoals Jacques Pressers Ondergang en Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van L. de Jong; publicaties die indi-
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catief zijn voor de grote en nog immer aanhoudende belangstelling voor de Twee-
de Wereldoorlog. Een bekend verkoopsucces uit de jaren tachtig, toen er opmer-
kelijk veel belangstelling voor de middeleeuwen bestond, vormt E. Le Roy Ladu-
ries Annales-geschiedschrijving Montaillou, dat destijds bijna een jaar lang boven-
aan de non-fictie top 10 stond. Van recentere datum zijn het succesvolle De eeuw
van mijn vader (1999) van Geert Mak en Het zwijgen van Maria Zachea (2001)
van Judith Koelemeijer, waarmee verkoopcijfers zijn behaald die menig uitgever
jaloers maken.

Eveneens in trek, met name vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn
tal van publicaties op het terrein van de lokale geschiedenis. Het betreft veelal publi-
caties die op ongecompliceerde wijze en met behulp van illustraties het vaak recente
en vertrouwde verleden van en voor relatief kleine doelgroepen behandelen. Bekend
zijn onder meer de boekjes met historische ansichtkaarten van de Zaltbommelse uit-
geverij Europese Bibliotheek. De serie ... in oude ansichten voldoet aan een onmis-
kenbare behoefte aan – liefst herkenbare – beelden van het lokale verleden. De
prentbriefkaarten die hierin centraal staan, hebben grotendeels betrekking op de pe-
riode 1880-1940 en tonen vooral straatbeelden, woonhuizen, winkels, kerken, boer-
derijen, molens en buitenhuizen. De populariteit van deze boekjes werd vooral ma-
nifest in de jaren zeventig, toen er (inclusief herdrukken) gemiddeld ruim drie boek-
jes per week verschenen. Het wekt dan ook geen verbazing dat ook andere uitgeve-
rijen een graantje probeerden mee te pikken van de grote belangstelling.

Een voorbeeld daarvan is de Zwolse uitgeverij Waanders die sinds 1980 de in
tijdschriftvorm verschijnende serie Ach lieve tijd uitbracht. In circa zestien, met vele
afbeeldingen geïllustreerde afleveringen passeert telkens het eeuwenoude verleden
van ruim dertig verschillende steden en regio’s de revue. Onder de namen Als de dag
van gisteren; Zoals het was; Van dag tot dag verschijnt vanaf 1987 ook een variant
die in lokale en regionale edities vooral ingaat op de laatste honderd jaar.

De verschijning van met name de plaatselijk georiënteerde reeksen, vooral vanaf
de eerste helft van de jaren zeventig, wijst op een toenemende populariteit van pu-
blicaties waarin geschiedenis bovenal als herkenbaar en toegankelijk wordt gepre-
senteerd. Ze weerspiegelen een historische belangstelling die oog heeft voor uiteen-
lopende onderwerpen zolang de gehanteerde invalshoek een zekere persoonlijke
betrokkenheid veronderstelt. In het verlengde daarvan ligt ook het hierboven aan-
gestipte succesvolle werk van Geert Mak. Daarin wordt het lokale en familiale ver-
leden op warme, begripsvolle manier in kaart gebracht vanuit een duidelijke per-
soonlijke betrokkenheid. In zekere zin wordt daarmee aangesloten bij de vele publi-
caties op het terrein van de lokale geschiedenis die vanaf de jaren zeventig hun weg
vonden naar een publiek dat zich minder aangetrokken voelt tot academische publi-
caties die als te moeilijk, te specialistisch of ronduit als saai worden beschouwd.
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Historisch toerisme

Lezen is overigens, veel minder dan bijvoorbeeld televisiekijken, geen typisch eigen-
tijdse verschijningsvorm van de alledaagse historische cultuur. Veel typerender voor
die cultuur is de toeristische benadering van geschiedenis. Toerisme is in de naoor-
logse samenleving uitgegroeid tot een regulier bestanddeel van het westerse levenspa-
troon. Historische aspecten maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Het be-
zoek aan archeologische of prehistorische bezienswaardigheden, in eigen land of op
een zonnige vakantiebestemming, vormt daar slechts een enkel voorbeeld van. Tal
van toeristische brochures tonen een pluriform aanbod van dergelijke bestemmin-
gen, waar men bijvoorbeeld een historische stadswandeling langs monumentale ge-
bouwen kan maken of een markt met oude ambachten kan bezoeken. Grote aantal-
len mensen komen op dergelijke wijze in aanraking met gekoesterde aspecten van het
verleden. Het bijwonen van een als origineel en afwisselend beschouwde activiteit
bevredigt zowel een nostalgisch verlangen als de behoefte aan vermaak.

Nederlands onderzoek uit de jaren 1980 en 1990 toont aan dat het bezoek aan
monumenten en musea in belangrijke mate plaatsvindt tijdens een verblijf in het
buitenland. Dit opmerkelijke feit maakt duidelijk dat voorzichtig moet worden om-
gesprongen met de redenering dat historische interesse per definitie verbonden is
met betrokkenheid bij het eigen verleden. Bij de populaire buitenlandse attracties is
de belangstelling immers niet gericht op het eigen verleden en de eigen identiteit,
maar betreft het veeleer een enigszins vrijblijvende of zelfs willekeurige belangstel-
ling voor een vreemd en exotisch verleden. Bovendien zijn ook het zoeken naar ont-
spanning en recreatie, inclusief het genieten van schoonheid, reële redenen voor mu-
seumbezoek.

Wat de motieven ook mogen zijn voor het bezoek aan historische attracties – be-
trokkenheid, vrijblijvende interesse of andere overwegingen – feit is dat het gaat om
een activiteit van indrukwekkende omvang. Een belangrijk deel daarvan vindt plaats
tijdens meerdaagse vakantiereizen, maar ook tijdens dagtochten worden veel histo-
rische bezoeken afgelegd. Van de ruim tachtig miljoen dagtochten die Nederlanders
in het seizoen 1990/1991 ondernamen naar een attractiepunt, bezienswaardigheid of
evenement, ging niet veel minder dan een kwart naar historische bezienswaardighe-
den als musea, monumenten en oude steden en dorpen. Dat vormt een indicatie
voor de grote belangstelling voor het omvangrijke en bovenal pluriforme aanbod
aan cultuurhistorisch-toeristische bestemmingen.10
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Oude voorwerpen

Een onderdeel uit de historische cultuur dat evenmin verwaarloosd dient te worden,
ook al trekt het doorgaans weinig belangstelling van de buitenwereld, is het verza-
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melen van uiteenlopende objecten uit het verleden, een hobby waar duizenden zich
vol enthousiasme mee bezighouden. Dit actief bijeenbrengen en bewaren van oude
voorwerpen heeft deels betrekking op antiek, dat vooral in de jaren zestig en zeven-
tig van de twintigste eeuw sterk aan populariteit won, maar evenzeer op meubels,
klokken, jukeboxen, boeken en munten van meer recente datum. Liefhebbers vin-
den hun objecten in antiekzaken en antiquariaten evenals op rommelmarkten en
verzamelbeurzen. Hoogtijdagen voor de verzamelaars zijn grote evenementen als de
Verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht of de zomerse boekenmarkt in Deventer die im-
posante aantallen liefhebbers op de been brengen.

De naar schatting anderhalf miljoen Nederlandse verzamelaars, die slechts voor
een deel zijn georganiseerd in gespecialiseerde verenigingen, vergaren verzamel-
waardig geachte zaken uit een steeds breder spectrum. De artefacten lopen uiteen
van alledaags tot bijzonder, van massaproduct tot unicum en van spotgoedkoop tot
nagenoeg onbetaalbaar. Het betreft prentbriefkaarten, onderscheidingen, blikken
speelgoed, radio’s, spoorwegattributen, stripverhalen, camera’s, wandtegeltjes,
scheergerei, reclameborden en nog heel veel meer.

In belangrijke mate heeft het verzamelen, voorzover deze hobby betrekking
heeft op voorwerpen van enige ouderdom, te maken met de als nostalgie of jeugd-
sentiment te bestempelen heimwee naar alle mogelijke aspecten van zowel groot-
moeders als moeders tijd. De bijeengebrachte objecten met hun bijzondere gevoels-
waarde roepen bij de verzamelaar associaties op met een uiteindelijk afwezig verle-
den. Veel verzamelactiviteiten kunnen als historisch worden gekarakteriseerd van-
wege het feit dat de verzamelobjecten juist bijeengebracht worden om ze te behoe-
den voor verdwijning of teloorgang. Bovendien bestaat onder verzamelaars de niet
ongebruikelijke wens om hun verzameling in een museum onder te brengen, waar-
mee de historische waarde van de verzameling als het ware bevestigd wordt. Meer
dan eens tonen verzamelaars zich daarnaast geïnteresseerd in de historische achter-
gronden van de verzamelde objecten. Dat veel verzamelaars zichzelf als historische
hobbyisten beschouwen, blijkt tevens uit onderzoek dat aantoont dat bijna tien
procent van de Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder beweert documen-
ten, prenten, antiquiteiten of andere voorwerpen van ‘historische waarde’ te verza-
melen.11

Stamboomonderzoek

Een eveneens geliefde wijze om het verleden toe te eigenen, bestaat voor een grote
groep hobbyisten uit stamboomonderzoek of genealogie. Het napluizen van na-
men, data en activiteiten van de eigen voorouders heeft vooral in de laatste twee de-
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cennia van de twintigste eeuw fors aan populariteit gewonnen. In de eerste naoor-
logse decennia was van een grote toeloop van belangstellenden nog geen sprake, al
vond kort na de bevrijding wel een toename van institutionele activiteit plaats, be-
staande uit de oprichting van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en
van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). In de regionale afdelingen
van de NGV wisselen leden informatie uit over hun bronnen, onderzoeksmethoden
en vondsten, wonen ze lezingen bij, gaan ze op excursie en kunnen ze gebruik ma-
ken van een bibliotheek.

De toenemde belangstelling voor genealogie vanaf eind jaren zeventig ging ver-
gezeld van een groei aan mogelijkheden om relevante kennis op te doen. Verschil-
lende uitgevers brachten daarop genealogische handleidingen op de markt, gevolgd
door een enkele malen herhaalde en vernieuwde Teleac-cursus op radio en televisie.
Tegen die achtergrond groeide de NGV van circa 2600 leden begin jaren zeventig
naar 5000 leden in 1981. Inmiddels is het ledental meer dan verdubbeld en zijn er
meer dan dertig regionale afdelingen, deels met eigen tijdschriften, een landelijk do-
cumentatiecentrum evenals een afdeling computergenealogie die de mogelijkheden
van digitale informatieverwerking verkent. Het Centraal Bureau voor Genealogie
weerspiegelt de toegenomen belangstelling, zoals blijkt uit het aantal contribuanten
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dat gebruik kan maken van de verzamelingen, dat steeg van circa 750 in 1950 naar
ruim 11.000 in 1995. En dan zijn er daarbuiten nog enkele duizenden niet-gere-
gistreerde genealogen actief.

Uit gegevens van de provinciale rijksarchieven, waar veel genealogen behoren tot
de trouwste bezoekers, blijkt dat deze hobbyisten gemiddeld ruim 50 jaar oud zijn
en al een jaar of vier bezig zijn met hun onderzoek. Bijna de helft van de genealogen
heeft wel eens een cursus gevolgd om het archiefonderzoek te vergemakkelijken.12

De resultaten van dat onderzoek verschijnen meer dan eens in druk in gerenom-
meerde genealogische periodieken of in zelfgemaakte periodieken die in kleine (fa-
milie)kring worden gedistribueerd.

De historische kring

Een andere populaire vrijetijdsbezigheid is de lokale geschiedbeoefening die gericht
is op het verhaal van de eigen straat, wijk, dorp of gemeente, met al hun eigen aan-
knopingspunten. De oudste plaatselijke en regionale verenigingen voor historisch
onderzoek ontstonden in Nederland vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw. In de jaren veertig van de twintigste eeuw deed vervolgens, vooral in Limburg
en Noord-Brabant, de heemkundige benadering opgang waarin lokale geschiedenis
van stad en vooral platteland geplaatst werd temidden van andere lokale karakte-
ristieken zoals folklore, dialect en natuur. Toch bestond er tot in de jaren zestig
slechts in beperkte kring belangstelling voor de beoefening van lokale en regionale
geschiedenis. Pas in de tweede helft van de jaren zestig nam de belangstelling duide-
lijk toe, zoals blijkt uit de oprichting van tientallen nieuwe verenigingen binnen en-
kele jaren en de groei van het aantal tijdschriften op dit terrein.

Begin jaren zeventig telde Nederland een groot aantal nieuwe lokaal-historische
verenigingen. De verklaring voor die plotselinge populariteit moet gezocht worden
in de overweging dat men van alles wilde vastleggen wat ineens na eeuwen verloren
dreigde te gaan door snelle maatschappelijke veranderingen als afbraak, herverkave-
ling, wegenaanleg, en het verdwijnen van oude gewoontes en gebruiken. Naarmate
de overtuiging terrein won dat de welvaartsmaatschappij het verleden dreigde onder
te ploegen, kreeg de historische belangstelling in deze jaren steeds meer waardering.
Zo raakte een groeiend aantal geïnteresseerden in de jaren zeventig en tachtig be-
trokken bij plaatselijke oudheidkamers en de bescherming van historische bouw-
werken. Steeds meer mensen gingen zelf op onderzoek uit en bezochten archieven.
Cursussen over oud schrift of het gebruik van mondelinge bronnen werden ver-
zorgd door onder meer archiefdiensten en historische verenigingen. Daarnaast ont-
stonden nieuwe instellingen die – vormgevend aan de professionalisering van het
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terrein – een begeleidende en ondersteunende rol spelen bij de beoefening van re-
gionale en lokale geschiedenis.

Halverwege de jaren tachtig telde Nederland inmiddels ruim 540 organisaties die
zich bezighielden met de beoefening en bevordering van lokaal en regionaal histo-
risch onderzoek. Het aantal lokale en regionale organisaties is vervolgens zelfs nog
verder toegenomen als reactie op gemeentelijke herindelingen waarbij nieuwe vere-
nigingen worden opgericht om gestalte te geven aan de identiteit van het door her-
indeling bedreigde eigen dorp. Actuele schattingen over de omvang van lokale
historische verenigingen tonen aan dat 300.000 mensen, circa drie procent van de
Nederlandse volwassenen, lid zijn van een vereniging voor regionale en lokale ge-
schiedenis of van een oudheidkundig genootschap.

De meeste lokaal-historische organisaties tellen gemiddeld tussen de 50 en 300
leden. Bij een meerderheid van deze verenigingen is het ledental de laatste tien jaar
alleen maar toegenomen. Veel verenigingen kennen daarbij meer mannelijke dan
vrouwelijke leden en tellen daarnaast een groot aantal personen boven de 50 jaar en
ook veel hoger opgeleiden. Opmerkelijk is ook dat historische verenigingen in klei-
ne plaatsen vaak meer leden hebben dan die in grote gemeenten.

Binnen deze verenigingen en kringen bestaat aandacht voor een breed spectrum
van historische aspecten. Sommige verenigingen richten zich vooral op het behoud
en beheer van historisch waardevolle landschappen en monumenten, andere op ge-
nealogie en heraldiek, archeologie en dialect. Al met al richt de vanaf de jaren zestig
zo sterk gegroeide lokale historische belangstelling zich op een steeds breder spec-
trum aan historische facetten, wat de groei verder heeft gestimuleerd. Hoewel velen
op deze wijze hun kennis over het lokale verleden vergroten of in elk geval bevesti-
gen, zoekt slechts een minderheid van hen zelf actief antwoorden op vragen over
het verleden. De activiteit van veel leden blijft beperkt tot kennisname van de door
enkele actievelingen gevulde verenigingspublicaties. Sommigen nemen daarnaast
deel aan verenigingsactiviteiten als lezingen en excursies en soms ook aan cursussen
om de deskundigheid te bevorderen. De actieve leden, doorgaans veel geringer in
aantal, bekommeren zich daarnaast om de monumentenzorg in hun plaats, beheren
een documentatiecollectie of verrichten daadwerkelijk historisch onderzoek op het
terrein van de genealogie of de bewoningsgeschiedenis.

Het verschil in participatie tussen de zeer actieven en de meer passieve belang-
stellenden lijkt echter niet samen te gaan met een principieel verschil tussen de
motieven van beide groepen. Een algemene belangstelling voor geschiedenis, die
soms voortkomt uit een zeker nostalgisch verlangen naar (groot)moeders tijd en
het verder teruggelegen verleden, vormt vermoedelijk voor beide groepen een
belangrijke reden om zich aan te sluiten bij dergelijke verenigingen. Daarbinnen
wordt niet alleen de al dan niet vrijblijvende historische nieuwsgierigheid bevre-
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digd, maar kan desgewenst ook tegemoet gekomen worden aan de behoefte aan
een gemeenschappelijk historisch houvast in de snel veranderende samenleving.
Dat het overigens vooral senioren zijn die belangstelling tonen voor het lokale
verleden is niet verwonderlijk, omdat zij immers die veranderingen waarnemen
nu ze kunnen terugkijken.

Bezorgdheid

In termen van deelnamecijfers aan historisch-georiënteerde activiteiten, is er in het
naoorlogse Nederland sprake van een kwantitatieve toename van de historische be-
langstelling die de bevolkingsgroei overtreft. Deze opgaande lijn ontwikkelt zich al
voorzichtig in de eerste decennia na 1945, maar vanaf de jaren zeventig van de twin-
tigste eeuw kan gesproken worden van een aanzienlijke stijging van de belangstel-
ling voor historische activiteiten. Ondanks dit bloeiende historische landschap
heerst er bezorgdheid over de hybride historische cultuur, waarin niettemin nage-
noeg elke Nederlander regelmatig in aanraking komt met uiteenlopende aspecten
van geschiedenis. Die omgang met de historie wijkt dan ook in veel gevallen af van
de gedistantieerde academische benadering van het verleden. Er bestaat blijkbaar
geen overeenstemming tussen de bezorgde cultuurcritici enerzijds en de deelnemers
aan die alledaagse cultuur anderzijds over de karakteristieken van, en de waardering
voor, de manier waarop met het verleden wordt omgegaan.

Een deel van de onrust valt te verklaren uit de afgenomen status van het school-
vak geschiedenis, die samenvalt met het teruggedrongen aantal lesuren. In de ogen
van historici en andere kritische geesten is het geschiedenisonderwijs namelijk één
van de belangrijkste verschijningsvormen, zo niet dé graadmeter, van de niet-acade-
mische historische cultuur. Ook de meer populariserende aanpak van veel histori-
sche musea zorgde in die kringen niet altijd voor veel enthousiasme. De teleurstel-
ling over het historisch besef stoelt op een sterke waardering voor het bezit van een
verloren gewaande gemeenschappelijke historische kennis. De treurnis over de staat
van de gevestigde vormen van de historische cultuur gaat echter gepaard met enige
blikvernauwing. De lange tijd veronachtzaamde alledaagse historische cultuur in
Nederland omvat immers veel meer dan alleen het schoolvak geschiedenis en is bo-
vendien niet uitsluitend gericht op de overdracht van uniforme kennis over afgeba-
kende onderwerpen aan grote groepen. De bestaande levendige en pluriforme histo-
rische cultuur heeft een eigen karakter, waarvan de ongeruste critici zich lang niet
altijd bewust zijn.
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Voor elk wat wils

Binnen de toenemende pluriformiteit van het verbeelde verleden is er, treffend uitge-
drukt, voor elk wat wils; er is sprake van veelzijdigheid in functie, inhoud en vorm.
Wat betreft de functies valt niet te ontkennen dat sommige historische onderwerpen
nog altijd in sterke mate als moreel ijkpunt fungeren. Het belangrijkste Nederlandse
voorbeeld hierin is de beladen omgang met de Tweede Wereldoorlog, die nog allesbe-
halve vrijblijvend is. Ook een andere vertrouwde functie van geschiedenis, het vor-
men en bevestigen van de eigen identiteit, bestaat nog steeds. De vanzelfsprekendheid
van deze functie is evenwel afgenomen. Bovendien wordt het kader van de identiteit
niet meer automatisch op nationaal niveau geplaatst. Het verleden waarmee plaatse-
lijke amateur-historici, stamboomonderzoekers en verzamelaars zich bezighouden is
géén willekeurig verleden; het is in veel gevallen te herleiden tot hun persoonlijke
identiteit. Lokale geschiedbeoefening alias heemkunde onderstreept in veel gevallen
zowel de individuele identiteit als de identiteit van de betrokken gemeenschap.

Het identiteitsvormende karakter van de alledaagse historische cultuur is echter
niet altijd overheersend. Dat blijkt uit de omgang met het verleden binnen het toe-
risme. Hier trekt geschiedenis vooral de aandacht omdat het beschouwd wordt als an-
ders dan het heden; niet zozeer omdat het als essentieel gezien wordt voor de heden-
daagse identiteit. Op dit terrein lijkt eerder sprake van vrijblijvendheid dan van ver-
wantschap; van een als wezenlijk ervaren band met het verleden is slechts in beperkte
mate sprake. Dat brengt ons bij een andere belangrijke functie van de hedendaagse
historische cultuur: namelijk het recreatieve streven naar ontspanning, vermaak en ge-
not. Bij al dit vrijetijdsgebeuren staat kennisverwerving meer dan eens in de schaduw,
wat overigens verdergaande professionalisering niet altijd in de weg staat.

Daarnaast bestaat er nog zoiets als de nostalgische fascinatie. De nostalgie-golf
die ons vooral vanaf de jaren zeventig in steeds wisselende vormen overspoelt, heeft
echter niet uitsluitend te maken met kritiek op de eigentijdse maatschappij en met
het zoeken naar een vertrouwd houvast. De nostalgische fascinatie moet tevens be-
schouwd worden als een manier om het hedendaagse bestaan te verrijken door aan-
trekkelijk geachte onderdelen van het veelvormige anders-zijn van het verleden te
benutten.

In de zo veelvormige historische cultuur mogen tal van tijdvakken en onderwer-
pen zich in belangstelling verheugen. Hoewel soms de ongedifferentieerde gedachte
‘oud is oud’ wordt gehuldigd, kunnen er doorgaans duidelijke tijdsaccenten worden
onderscheiden in de historische belangstelling. Het jongste verleden vanaf de late
negentiende eeuw heeft in de loop der decennia steeds meer aandacht gekregen.
Door een verdergaande verjonging van de historische cultuur strekt geschiedenis
zich nagenoeg uit tot de dag van vandaag.
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Het verleden dat een centrale plaats inneemt in de alledaagse historische cultuur
staat niet alleen in temporeel opzicht dichtbij. Ook in geografisch opzicht is dit het
geval. De historische aandacht is steeds sterker gericht op kleinschalige onderdelen
zoals de geschiedenis van de eigen woonplaats of familie; dat blijkt niet in de laatste
plaats bij de activiteiten van lokale historische verenigingen. Daarnaast wordt in
toenemende mate aandacht gewijd aan het verhaal van de gewone man of vrouw.
Door deze aansluiting bij de dominante maatschappelijke trend van individualise-
ring, wordt de blik op het verleden zowel verpersoonlijkt als verbreed. De grote
toename van het aantal aandachtspunten binnen de historische cultuur is omgekeerd
evenredig aan de afname van de vermeende superioriteit van de elitecultuur. De
meer alledaagse onderwerpen die in het middelpunt van de belangstelling zijn ko-
men te staan, bieden geïnteresseerden door hun concrete aanknopingspunten de
mogelijkheid om zich een beeld te vormen van een enigszins herkenbaar verleden.

Ondanks de aanwezigheid van dit herkenbare verleden speelt in veel gevallen
vooral het contrast tussen heden en verleden een belangrijke rol in de historische
cultuur. Het idee van continuïteit staat bepaald niet op de voorgrond. Het besef van
een wezenlijk verschil met het verleden krijgt meer dan eens vorm in een ietwat af-
standelijke, soms zelf ironische benadering van de geschiedenis. Desondanks wordt
het verleden tegelijkertijd vaak als toegankelijk voorgesteld en beschouwd. Visuali-
sering, het gebruik van bewegende of stilstaande beelden, speelt hierbij een voorna-
me rol. Het verleden moet liefst zichtbaar of zelfs tastbaar zijn om aantrekkelijk ge-
vonden te worden. Op die manier wordt getracht om toch eigentijdse mogelijkhe-
den tot identificatie te creëren.

De grote belangstelling voor het relatief recente verleden lijkt, anders dan veel
andere onderdelen van de eigentijdse historische cultuur, wel nog altijd een gevoel
van continuïteit tussen heden en verleden te bevatten. Dat maakt dit onderdeel op-
merkelijk en vormt bovendien een belangrijke motivatie voor nader onderzoek. Een
beter begrip van de uiteenlopende manieren waarop door velen geprobeerd wordt
het verleden een plaats te geven in het heden, kan alleen gebaseerd worden op kri-
tisch en gedegen onderzoek naar de vele rollen die de omgang met het verleden in de
huidige maatschappij vervult. Bij het beter in kaart brengen van de positie van ge-
schiedenis is een open vizier onmisbaar.

Schaduwkanten

Dat neemt niet weg dat er ook mogelijke schaduwkanten zijn die bestudeerd dienen
te worden. De meer kleinschalige benadering van het verleden maakt het voor een
individuele ‘bezoeker’ of ‘raadpleger’ van de geschiedenis wellicht eenvoudiger om
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een band te ervaren met het verleden, maar daarmee is niet gezegd dat hij zich ver-
volgens (makkelijker) weet te verplaatsen in de meer grootschalige structuren van
de geschiedenis. En door de nadruk op datgene wat herkenbaar of in temporeel op-
zicht relatief dichtbij is gelegen, kan het minder goed herkenbare of voorstelbare
verleden uit verder weggelegen perioden wel eens uitgroeien tot een geheel ontoe-
gankelijk verleden dat niet langer meer als interessant of relevant wordt beschouwd.

Of die veronderstellingen juist zijn, zou moeten blijken uit nader onderzoek.
Lokale en regionale historische verenigingen met hun leden en activiteiten zouden
daarvoor een interessante case-study zijn. Wat heeft de hierbij aangesloten personen
tot de geschiedenis gebracht en hoe heeft hun interesse zich in de loop van de tijd
ontwikkeld? Hoe waarderen zij de verschillende facetten van de eigentijdse histori-
sche cultuur en in hoeverre komen zij wat dat betreft al dan niet overeen met niet-
leden? En, voorzover zij op sommige momenten en sommige terreinen een band er-
varen met het verleden, wat verstaan zij onder een dergelijke band? Bovendien: wij-
ken ze daarin af van leeftijdgenoten die geen lid zijn van dergelijke verenigingen?

De banden van lokaal georiënteerde amateur-historici met het verleden worden
enerzijds beïnvloed door de alledaagse opvattingen en verwachtingen ten aanzien
van (verschillende onderdelen van) het verleden, anderzijds door onder meer de
(veelal schriftelijke) producten van professionele historici waarvan zij kennis ne-
men. De keuzes die daarbij – veelal meer impliciet dan expliciet – gemaakt worden
wat betreft belangstelling, waardering en geloofwaardigheid zijn geïnspireerd door
eigen wensen en behoeften, die van situatie tot situatie kunnen verschillen. De op-
stelling ten aanzien van een oude trouwakte in het archief hoeft immers niet dezelf-
de te zijn als bij een vakantiebezoek aan een Griekse oudheidkamer, zoals ook de
aanschaf van een antiek voorwerp iets anders betekent dan het bekijken van een
historische speelfilm.

Niet in elke situatie vindt uitvoerige reflectie plaats over de eigen omgang met
het verleden, wat begrijpelijk is aangezien niet in iedere situatie even serieuze pre-
tenties worden nagestreefd. Niettemin geldt geschiedenis in veel gevallen als een
werkzame, soms inspirerende kracht die op eigentijdse wijze aansluit op heden-
daagse wensen en behoeften en daarmee bijdraagt aan de levenskracht van de
samenleving. Geschiedenis kan zeer zeker tot lering strekken. Evenzeer kan het
voor vermaak worden aangegrepen. De omgang met het verleden is een levendig fe-
nomeen waaraan door vele betrokkenen op typisch eigentijdse en soms zeer indivi-
duele wijze invulling wordt gegeven. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om de be-
tekenis ervan te duiden. Lering en vermaak behoren beide tot de historische cultuur,
waarbij het ene aspect niet per definitie gedoemd is om in de schaduw van het ande-
re aspect te staan.
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Wanneer meldt iemand zich aan voor een
historische kring of vereniging? Dat is iets
wat bij mijn weten amper is onderzocht.
Toch denk ik dat er ook geen uitgebreide en
dure marktonderzoeken voor nodig zijn
om er iets over te zeggen. De historische
verenigingen maakten hun groeispurt door
in de jaren tachtig van de 20ste eeuw. Het
donateurbestand van de meeste clubs be-
staat grotendeels uit mensen van boven de
45 jaar. Pas op latere leeftijd raakt men
daadwerkelijk geïnteresseerd in de eigen
historie. De leden krijgen tijd, ze willen we-
ten hoe het vroeger was, nostalgie... of ech-
te historie? Conclusie nummer één: voor
het waarderen van je eigen geschiedenis is
kennelijk een ‘rijpingsproces’ nodig.

Nieuwsgierigheid

In dit kader kijk ik ook even naar mijn
eigen situatie en de groei van de club waar
ik inmiddels al weer een aantal jaren voor-
zitter ben, de Historische Kring Laren. Als
afgestudeerd architectuurhistoricus, blijven
hangen in het dorp waar ik groot werd,
dacht ik dat de Historische Kring wellicht
wat meer zou kunnen betekenen voor mijn
eigen nieuwsgierigheid. Ik wilde me meer
gaan bezighouden met de inhoud, de histo-
rie van het dorp. Ik dacht dat er binnen de
historische kring veel kennis zou bestaan
over het verleden. Die kennis blijkt echter
nog altijd persoonsgebonden, en is, ik moet

het eerlijk bekennen, soms nogal eenzijdig.
Vaak hoorde ik met weemoed: diegene die
het wist is dood, hadden we maar... Conclu-
sie twee: voortdurende uitwisseling is een
vereiste om kennis te vergroten en op peil
te houden, zeker in een kleine dorpsge-
meenschap.

Daarnaast vond ik het leuk om, in het
dorp waar mijn eigen leeftijdgenoten waren
vertrokken, ook wat nieuwe mensen te le-
ren kennen. De historische kring als sociaal
netwerk zullen we maar zeggen. Dat laatste
is zeker gelukt. En wat ik heb gemerkt is
dat er veel verschillende soorten mensen
zijn die interesse hebben in historie, ieder
op zijn eigen niveau. Als je dat weet te
waarderen is een historische kring een leu-
ke leerschool.

Het bezig zijn met historie is voor ieder-
een die actief is binnen een historische ver-
eniging de hoofddrijfveer. Zijn niet al de-
genen die wat weten over de eigen omgeving
de vertellers van een eigen verhaal? 

Dat is denk ik zeker het geval. Velen zijn
echter ook een roepende in de woestijn,
door weinig anderen begrepen. Omdat de
context ontbreekt blijven veel verhalen ste-
ken, omdat er niet of te weinig wordt opge-
schreven is er weinig dat beklijft. Conclusie
drie: er moet inderdaad met elkaar gewerkt
worden om verhalen in een context te
plaatsen.

Een historische kring heeft dan ook veel
nodig: professionaliteit, continuïteit, vol-

Karel Loeff

Redt leisure 
de historische vereniging?
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doende frisse nieuwkomers in een bestuur,
een voldoende aanwas van nieuwe leden
met nieuwe wensen, draagvlak bij de bevol-
king en het gemeentebestuur, en natuurlijk
voldoende middelen. 

Het werken aan zo’n brede basis kost
tijd, energie en creativiteit. En juist in een
club waar mensen vaak eerder achterom lij-
ken te kijken dan vooruit is verandering
soms lastig. Maar toch: door met elkaar aan
een visie te werken kun je veel bereiken.

Zo groeide het aantal donateurs in Laren
spectaculair door een andere vormgeving
van het tijdschrift. Door een uitgebreide
lobby- en inzamelingsactie kregen we een
eigen onderkomen. Elke zaterdagmiddag is
ons historisch centrum open, er is een

bloeiend archief, mensen zijn enthousiast.
En nu staan we voor de tweede fase.

Lering & vermaak

Tussen lering en vermaak: wat gaan we
doen om te blijven zoals we nu zijn, maar
ook breder te worden en nieuwe richtingen
in te slaan? De interesse van de achterban
gaat zeker niet uit naar alle onderwerpen
van de dorpse historie. Steeds iets nieuws
brengen is niet moeilijk, maar kost wel heel
veel tijd en inzet. En wat mooi gemaakt
moet worden, kost weer veel meer geld...
De beperking van mensen en middelen
maakt dat we zullen moeten kiezen. 

Welke doelen gaan we nastreven? Moe-
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ten we jagen achter scholen die zelf nauwe-
lijks tijd en aandacht lijken te hebben voor
de geschiedenis van het dorp? Waar het en-
thousiasme voor omgevingseducatie do-
cent-gebonden is? Moeten we de snelle
markt op gaan door verhuur of het ver-
kopen van streekproducten om de financi-
ën te vergroten? Moeten we via fondsen
meer degelijke tentoonstellingen gaan ma-
ken en op weg gaan naar erkenning als
‘echt’ museum? Of moeten we nieuwe
technieken aanboren om onze doelgroep –
de mensen van onder de 45 – onze boerderij
in te trekken, in de hoop dat ze de historie
van het dorp leuk gaan vinden? 

Ik denk dat we – los van bovenstaande
beleidsvraagstukken – eerst zelf nog veel
moeten leren. Dat wij moeten leren om zelf
een andere blik te werpen op ons verleden,
en op de dingen die we verzamelen, waar
we mee bezig zijn. Veel gaat over een ande-
re manier van vertellen. Kijk maar eens met
de ogen van een niet-dorpsgenoot. En vraag
u zelf af: wie is nu geïnteresseerd in ... oude
mutsen, landbouwwerktuigen, schilderijen.
Bidprentjes van onbekende mensen? Als u
eerlijk kijkt dan moet ook u concluderen:
geen buitenstaander interesseert zich voor
deze dorpse dingen. Maar... als iets op een

andere manier wordt gebracht, in een con-
text wordt geplaatst of op een verrassende
manier wordt belicht is de doelgroep en het
bereik groter dan u had gedacht. 

En daar ligt de uitdaging voor de komen-
de tijd voor ons allen. Neem afstand van uw
historie, en ga vervolgens creatief om met
de lokale geschiedenis waar u veel van
weet... Deze nieuwe aanpak leidt zeker tot
meer belangstelling en een verdieping van
uw eigen kijk op uw dorp.

History & leisure

Op het gebied van de geschiedenis kunnen
we denk ik alleen maar met bewondering
kijken naar Engeland. De Engelsen hebben
een andere traditie, een andere omgang met
hun verleden. Ze kunnen met waardering
spreken over hun verleden, maar ook met
humor. En met professionaliteit. History en
leisure zijn kreten die in Engeland al jaren
hand in hand gaan. Nu heeft in ons land ook
de museumwereld er zich op gestort. Ik
denk dat de onvermijdelijke volgende stap
voor de historische verenigingen deze zal
zijn: meer vermaak, daardoor meer lering.
Alleen een frisse aanpak kan het zo noodza-
kelijke draagvlak redden en vergroten.
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Van de beroemde historicus Emmanuel Le Roy Ladurie is de inmiddels overbeken-
de one-liner dat een historicus niet alleen een parachutist, maar ook een truffeljager
dient te zijn. Naast het overkoepelende onpersoonlijke overzicht, het grootse con-
cept, moet een historicus ook het menselijke detail koesteren. Zelf heeft hij dat in
praktijk gebracht én waar gemaakt met het populaire en prachtige boek (of omge-
keerd) over de inwoners van het Pyreneeëndorp Montaillou en in zijn verhalen over
het leven van Thomas Platter en diens familie. Deze Thomas verliet op nog maar
tienjarige leeftijd het bergdorp waar hij was geboren om zijn geluk in de grotemen-
senwereld te beproeven; een soort ama avant la date dus.1 Zelfs in de titel De eeuw
van de familie Platter (1499-1628) komt die spanning tussen de grote visie en de
aandacht voor het detail terug.

Nu doelt Le Roy Ladurie natuurlijk vooral op zijn collega’s, de professionals, en
niet op al die amateurs en dilettanten die zich ook met geschiedenis bezighouden: de
lokale historici, de verzamelaars van historische voorwerpen, genealogen, amateur-
archeologen et cetera. Om de beeldspraak, wat geforceerd, door te zetten; zij heb-
ben geen parachutes en zij zoeken geen truffels, hebben die pretentie ook niet; zij
verzamelen beukenootjes.

De historische kring (genootschap, vereniging) en zijn leden behoren tot die lief-
hebbers, tot die amateurs op wie overigens door de professionals soms wat hoog-
hartig wordt neergekeken.2 Dat is dan ook één van de aspecten van een historische
kring die in dit artikel aan de orde zullen komen: de positionering tussen hoge en
lage cultuur. Verder zal er aandacht worden besteed aan de lange traditie waarin de
historische kring staat en de mogelijke functie(-s) van een historische kring vandaag
de dag.

In dit artikel zal steeds het woord ‘kring’ worden gebruikt. Het is het meest neu-
traal. ‘Vereniging’ lijkt impliciet een uitspraak te doen over de juridische vorm en
‘genootschap’ klinkt wat ouderwets en elitair.

Willem van der Ende

De historische kring –
laveren tussen heden en verleden



Hoge en lage cultuur

De voormalige staatssecretaris van cultuur Rick van der Ploeg waagde het een paar
jaar geleden enige uitspraken te doen over hoge en lage cultuur. Hoge cultuur zou
staan voor elitair, moeilijk en bestemd voor de incrowd, terwijl lage cultuur daaren-
tegen gemakkelijk is, oppervlakkig en populair bij de massa. Hij deed deze uitspra-
ken niet als privé-persoon maar als beleidsmaker. Dat heeft hij geweten! Dat hij
daarbij en met nadruk ook aandacht vroeg voor de deelname van allochtone Neder-
landers deed kennelijk extra pijn. Juist en vooral vertegenwoordigers van de zoge-
naamde hoge cultuur vielen massaal over hem heen.3 Daarbij zal ongetwijfeld heb-
ben meegespeeld dat V.d. Ploeg aan zijn opvattingen ook financiële consequenties
wilde verbinden. Geen subsidies meer voor de pakweg 10, 11 bezoekers van een
voorstelling van een Amerikaans vingertheater, maar wel geld voor een multicultu-
reel festival met tienduizenden bezoekers.

Duidelijk is om de een of andere reden de kloof tussen professionals en amateurs
op het terrein van cultuur – in brede zin – nog steeds levensgroot. Ze lijkt ook met
enige hartstocht in stand te worden gehouden. Of dat verstandig is van de profes-
sionals is overigens maar de vraag. In andere sectoren van de maatschappij ligt dat
wel anders.

In de wereld van de sport staan topsport en breedtesport hand in hand broeder-
lijk (en zusterlijk) naast elkaar. Er is wel onderscheid, maar er is tevens een weder-
zijds besef van elkaar nodig hebben. Iedereen gaat ervan uit dat topsport alleen goed
kan floreren als er voldoende breedtesport is. Daar immers moeten de nieuwe talen-
tjes vandaan komen. Daar lopen, zwemmen en ballen de toekomstige kampioenen.
Dus worden vaders en moeders opgeroepen hun kinderen naar het veld of de sport-
hal te brengen. Vrijwilligers trekken als volleerde terreinknechten lijnen op het veld
en ehbo-ers pakken trouw ieder weekend weer hun koffertje met verband en won-
dermiddeltjes.

Maar ook op andere terreinen zien we die samenwerking tussen amateurs en pro-
fessionals. Vogelaars tellen ‘bij weer of geen weer’ de trekvogels. Natuurvrienden
helpen zeldzame padden de weg over of knotten op hun vrije zaterdag wilgen. Op
tientallen plekken in Nederland meten amateur-meteorologen de neerslag, de uren
zonneschijn en de windsterkte. Weer anderen controleren periodiek de kwaliteit
van het oppervlaktewater. Uiteindelijk komen al deze gegevens de wetenschap (en
de maatschappij) ten goede.

Een aardige illustratie van het bovenstaande is iedere zondagochtend op de radio
te horen bij het uiterst populaire programma ‘Vroege Vogels’. Al 25 jaar komen on-
der leiding van een goede (helder formulerend, relativerend en geestig) presentator,
Ivo de Wijs, in een hoog tempo professionals én amateurs langs om over hun onder-
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werp te vertellen. Over een belangwekkende regeringsmaatregel inzake het milieu
tot het dreigend uitsterven van een vlindertje. Over de gevolgen van het broeikasef-
fect op de olifantenpopulatie in Tanzania, het bestrijden van de exotische Ameri-
kaanse prunus tot de afnemende vruchtbaarheid van spitsmuizen. Je kunt het zo gek
niet bedenken. En dat alles gelardeerd met muziek. Het resultaat? Al jaren één van
de meest beluisterde programma’s in Nederland.
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En hoe is het bij de historici? Daar kan men zo zijn twijfels over hebben. On-
danks aardige initiatieven en ontwikkelingen is de kloof tussen professionals en
amateurs, tussen hoog en laag, nog steeds heel groot. Eén uitzondering moet mis-
schien wel worden gemaakt: de archeologen. In dat vakgebied lijkt er wel degelijk
gebruik te worden gemaakt van de kennis, de werklust en de mankracht van ama-
teur-archeologen. Daar wordt de kennis die iemand van een bepaald gebied heeft,
dankbaar benut. De wellicht wat monomane verzamelaar die zich heeft ontwikkeld
tot expert op een heel klein aspectje, wordt zonder enige schroom geraadpleegd.
Maar ook in de archeologie waren tot voor kort de trappen naar de Olympus van de
wetenschap nog ingesmeerd met groene zeep.4

Genootschappen

De discussie over hoge en lage cultuur is niet nieuw. Feitelijk is zij het resultaat of
een gevolg van het Verlichtingsdenken. Al in de 18e eeuw stond het voor een aantal
mensen, ‘verlichte geesten’, vast dat er naast verbetering van de sociale en economi-
sche situatie van het Nederlandse volk ook gewerkt moest worden aan de ‘culturele
verheffing’. De columnist Jan Mulder zou hebben kunnen zeggen: ‘Proef dat woord
‘verheffing’’.

De oprichter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Jan Nieuwenhuij-
zen, formuleerde het in 1798 zo: ‘Ik keerde mijne gedachten af van de hooger ge-
plaatsten en bepaalde dezelve op den zogenaamden gemeenen burger in ons Vader-
land. Daar zag ik velen zuchten om en reikhalzen naar wijsheid: maar de weg om
tot dezelve te komen, was zo stijl, zo moeilijk, zelfs zo kostbaar om te beklimmen
dat duizenden den moed lieten zakken, en zich aemechtig nederzetteden. Is er,
dacht ik toen, geen middel, om deeze naar wijsheid zoekenden de behulpzame hand
te bieden, hen toe te lichten?’.5

Nieuwenhuijzen was echter niet de eerste en niet de enige. Al in het begin van de
18e eeuw waren er tientallen genootschappen, maatschappijen en kringen. In het ju-
bileumboek van het Nut, Om het Algemeen Volksgeluk, worden vier factoren ge-
noemd die samen de populariteit van genootschappen kunnen verklaren.6 Op de
eerste plaats de enorme groei van de markt voor Nederlandstalige boeken en tijd-
schriften. Niet in het minst door de Reformatie konden veel meer mensen dan vroe-
ger lezen en schrijven. Vervolgens de toenemende belangstelling voor vaderlandse
geschiedenis en de Nederlandse taal- en letterkunde. Als derde factor de toenemen-
de interesse voor de natuurwetenschap en als vierde de opkomst van een nationaal
gevoel. Dank zij de genootschappen konden ook sociale groepen die als gevolg van
hun schoolopleiding (of zelfs het ontbreken daarvan) niet deel konden nemen aan
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de gesloten geleerdencultuur van die tijd daar toch kennis van nemen. Daarvoor be-
hoefde je niet langer het Latijn en het Frans te beheersen.

Enige decennia later, midden 18e eeuw, komt daar nog een vijfde factor bij. Voor-
al door de invloed van de zogenaamde spectatoriale geschriften ontstond er het ide-
aal van de burger: ingetogen, verstandig, vriendschap en huwelijk als belangrijke
idealen beschouwend. Min of meer vanzelfsprekend zou daardoor een natuurlijke
sociabiliteit ontstaan.

De genootschappen hebben op deze manier een belangrijke bijdrage geleverd aan
de vorming van een middenklasse, niet zo zeer economisch als wel (sociaal-)cultu-
reel. Pas in een volgende ronde, anderhalve eeuw later, vindt ook de culturele ver-
heffing van de arbeidersklasse haar voltooiing. In de jaren vijftig van de vorige eeuw
schreef Van Heek zijn boek Het verborgen talent, met als (indirect) gevolg dat uit-
eindelijk de meeste belemmeringen voor arbeiderskinderen om de toegang te krij-
gen tot het middelbaar en hoger onderwijs en daarmee tot de cultuur werden weg-
genomen. (Hoe het mogelijk is dat nog geen vijftig jaar later het onderwijs voor tal-
loze kinderen weer één grote hindernisbaan is geworden, is een verbazingwekkend
verhaal apart.)

Als we wat inzoomen op de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, tenslotte
toch één van de belangrijkste genootschappen in dit kader, dan zien we dat ze haar
aandacht richtte op drie werkvelden in het bijzonder: het onderwijs, de bibliothe-
ken en het organiseren van lezingen. Voor de ‘volksopvoeding’ zijn de Nutsscholen
en de Nutsbibliotheken zonder enige twijfel het belangrijkst geweest. Maar de be-
kende en soms beruchte Nutslezingen zullen dikwijls gefunctioneerd hebben als
opstap naar meer. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren vaak praktisch ge-
richt: gezondheidszorg, opvoeding, adviezen over spijs en drank. Maar daarnaast
kwamen ook veelvuldig ethische en vooral (cultuur) historische onderwerpen aan
de orde. Zij openden zicht op een andere wereld, de wereld van de cultuur: lezen (li-
teratuur), geschiedenis en wellicht een beetje filosofie. De lezingen waren ‘voor het
hart, of voor den geest, meestal voor beiden belangrijk’!

In het kader van de vraag wat de historische kring zou moeten en zou kunnen,
vallen in het bovenstaande drie aspecten op: de belangstelling voor vaderlandse ge-
schiedenis en de Nederlandse taal en letterkunde (met de nadruk op vaderlands en
Nederlands), de kloof tussen de geleerdencultuur en het volk, en het geloof dat men
door aansluiting bij een kring of gezelschap een natuurlijke sociabiliteit kon ont-
wikkelen. Merkwaardigerwijs drie zaken die momenteel met heel andere woorden
en in een totaal andere context weer spelen.
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‘Nation building’

In de 18e eeuw begint er een nationaal gevoel te ontstaan, oorspronkelijk zeker ook
gevoed vanuit een gekwetstheid over de teloorgang van de Republiek. Macht, aan-
zien én, niet te vergeten, de economie, waren sterk teruggelopen en de Republiek
moest steeds een stapje verder terug doen. De hele 19e en een deel van de 20e eeuw
is er hard gewerkt aan de vorming van de eenheidsstaat Nederland. Vooral koning
Willem I heeft daar, naast de noodzakelijke en voorwaardelijke economische verbe-
teringen, aanzienlijk toe bijgedragen door het optuigen van zijn koningschap, zijn
kerkhervorming – de stichting van de Nederlands Hervormde Kerk – en zijn onder-
wijs- en cultuurpolitiek. Door sterke centralisatie van het onderwijs, waardoor er
ook inhoudelijke eisen konden worden gesteld, ontstond er langzamerhand één
Nederlandse literatuur (inclusief canonvorming) en één nationale geschiedenis.
Overigens bestaat die laatste nog niet zo lang. Oudere rooms-katholieken, zeker als
ze uit de vroegere Generaliteitslanden komen, hebben nog geleerd wat voor een
verwerpelijke ketterse opstandeling Willem van Oranje was. Terwijl even extreem
op vele protestantse scholen de Vader des Vaderlands boven elke kritiek verheven
was. Het beeld dat anno 2004 van Willem de Zwijger wordt geschetst, verschilt niet
wezenlijk meer of je nu op een protestantse school zit of op een rooms-katholieke.

Er dient zich wel een nieuw probleem aan: de inburgering en integratie van grote
groepen ‘vreemdelingen’. De begrippen ‘vaderlands’ en ‘Nederlands’ moeten als het
ware opnieuw geijkt en ingevuld worden. Enige tijd geleden heeft de regering aan
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de Onderwijsraad gevraagd wat we eigenlijk met elkaar gemeen hebben of zouden
moeten hebben om een ‘actief en democratisch staatsburgerschap’ te kunnen uitoe-
fenen. Uiteindelijk kwam de Onderwijsraad niet verder dan: het spreken van dezelf-
de taal, het je willen onderwerpen aan dezelfde wetten (grondwet, wetten en codes)
en het delen van dezelfde ‘geschiedenis’ (het ervaren van een gemeenschappelijk
verleden). Voor bijvoorbeeld een stad als Rotterdam waar meer dan 160 etniciteiten
wonen en waar meer dan 50% van de jeugd een allochtone achtergrond heeft, ligt
hier een gigantische opgave.

Overigens is er op de drie door de Onderwijsraad genoemde gebieden (eisen)
nog wel wat af te dingen. Zelfs het meest voor de handliggende, het verstaan en
spreken van Nederlands, blijkt bij nader inzien, ook in de ogen van de Onderwijs-
raad, nauwelijks houdbaar. Het functioneren van duizenden buitenlanders uit de
Europese gemeenschap en de V.S., blijkt, ook al spreken ze geen woord Nederlands,
weinig of geen problemen op te leveren. Zij hoeven ook geen inburgeringcursus te
volgen.

Educatie

De volksopvoeding heeft door de jaren heen een opmerkelijke Werdegang gemaakt:
van verheffing van ‘de staat des gemenen Mans’ via volksontwikkelingswerk, vor-
mingswerk en volwasseneneducatie naar de huidige non-formele educatie (wie ver-
zint zo een term?). Deze veranderingen hangen samen met de rol die de overheid op
dit terrein meende te moeten spelen.7 Zonder daar nu al te diep op in te gaan, is het
opmerkelijk om te zien welke ambities de overheid op het toppunt van haar be-
moeiingen met dit terrein – de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw – voor
de volwasseneneducatie in petto had. Ze moest de sociale integratie bevorderen in
een steeds complexer wordende maatschappij; ze moest de maatschappelijke partici-
patie vergroten; ze moest na en naast het onderwijs aanvullende kwalificaties aan-
brengen en ze moest de identiteitsvorming van individuen en groepen bevorderen.

Met de terugtredende overheid eind jaren ’80 en de deregulering in de jaren daar-
na zijn die ambities niet, maar de rol van de overheid wel aanmerkelijk terugge-
schroefd. Zelfs in die mate dat het terrein van de non-formele educatie weer groten-
deels de verantwoordelijkheid van de lagere overheden en het particulier initiatief is
geworden. In die zin zou je kunnen zeggen is de cirkel rond. Het betekent ook dat
veel kennis en vaardigheden weer opnieuw moeten worden uitgevonden.

Uit het voorgaande blijkt ook dat een onderliggende gedachte steeds was en nog
is, dat educatie, onderwijs en scholing niet alleen het individu ‘verheft’ maar ook het
sociale gedrag verbetert en bevordert. In onze tijd met zijn sterke individualisering
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en wegvallen van sociale verbanden is deze problematiek weer hoogst actueel. De
‘sociale cohesie’ staat hoog op allerlei agenda’s, zeker ook op de politieke.

In zijn toch wat verontrustend boek Bowling alone beschrijft Putnam hoe in de
vs in korte tijd vele gerenommeerde verenigingen en organisaties enorm ledenverlies
hebben geleden, waarna hij vervolgens analyseert wat daarvan de oorzaken en ge-
volgen zijn. Het belangrijkste negatieve gevolg is volgens hem het verloren gaan van
veel ‘sociaal kapitaal’. Dit wat vage begrip verduidelijkt hij door onderscheid aan te
brengen tussen het vermogen tot groepsinterne samenhang (‘bonding’), de contac-
ten tussen groepen onderling (‘bridging’) en de samenhang tussen individuen, groe-
pen en instituties (‘linking’). In zijn boek toont hij aan van hoeveel belang het is
voor een gemeenschap om een rijk, levend en gevarieerd verenigingsleven te heb-
ben. Mensen die actief zijn in clubs, verenigingen en organisaties houden in grote
mate een gemeenschap, van een min of meer overzichtelijke omvang, bij elkaar. Of
als dat te sterk geformuleerd is; deze mensen leveren een bijdrage aan de sociale co-
hesie. Heel in het bijzonder wijst Putnam daarbij op het belang van organisaties
waar niet per definitie één sociale of economische monocultuur heerst. Voorbeelden
daarvan zijn: bepaalde takken van sport, veel hulporganisaties en sommige culturele
verenigingen. In het bijzonder noemt hij muziekgroepen zoals zangkoren waar de
mooiste sopraan (van stem) misschien wel de huishoudelijk hulp is van de bas die
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nog net mag meedoen. Maar ook een vereniging die zich bezighoudt met de ‘explo-
ration of local history’ kan daar een voorbeeld van zijn. Als zo een vereniging goed
draait, vindt er ‘bonding’ plaats die kan bijdragen aan ‘bridging’ en zelfs ‘linking’

‘Idealiter’

Uit het voorgaande zouden in een ideale situatie de volgende taken en rollen voor
een lokale of regionale historische kring, genootschap of vereniging kunnen worden
gedestilleerd:
• een brug bouwen, althans proberen te bouwen, over de kloof tussen hoge en lage

cultuur, tussen wetenschap en liefhebberij. Dit zou o.a. kunnen door goede pu-
blicaties te laten verschijnen; door ‘geleerde’ inleiders te vragen die ook een goed
verhaal kunnen vertellen; door te zorgen voor goed ‘kennismanagement’ en
‘kennistransfer’.

• een rol spelen op het terrein van de permanente educatie door het geven van le-
zingen, het organiseren van excursies en het geven van cursussen: van ouds de
core-business van menige historische kring.

Een zaak van bijzondere aandacht daarbij is de ‘Distanz’, de relativering van
het heden en daarmee ook van het verleden (geen nostalgie!). Het heden bestaat,
het verleden is verdwenen maar leeft nog voort als herinneringen. Ook ons he-
den zal ooit herinnering worden. Een onverdraaglijke gedachte, zoals Augusti-
nus al wist. Een geestige (en tegelijk vreselijke) anekdote als illustratie. De voor-
zitter van een leesclub meldde in haar speech ter gelegenheid van de eeuwwisse-
ling: ‘I have an important piece of news for you, Dante is dead. He has been dead
for several centuries, and I think it is time that we dropped the study of his Infer-
no and turned our attention to our own.’ 8

• een bijdrage leveren aan het sociaal kapitaal. Een historische kring is zelden een
homogene sociale groep. Integendeel, de leden zijn van geheel verschillende plui-
mage en achtergrond. Wat hen bindt, is een gemeenschappelijke interesse voor de
lokale of regionale geschiedenis. Dit geeft kansen en mogelijkheden tot ‘bonding’
en ‘bridging’.

• hiermee samenhangend, het helpen bij de identiteitsvorming van burgers, in het
bijzonder bij de inburgering van immigranten, asielzoekers en nieuwkomers,
kortom werken aan nation-building.

• het leveren van een bijdrage aan het onderwijs, bijvoorbeeld bij de vakken
wereldoriëntatie, geschiedenis en cultuureducatie. Dit kan door het geven van
gastlessen, het maken van lesbrieven et cetera.
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• het bewaken en bewaren van het cultureel erfgoed. Deze taak is nog niet aan de
orde geweest. Er zijn sinds de 19e eeuw (Victor de Steurs) veel organisaties ge-
weest die streden voor het behoud van gebouwen, karakteristieke dorpen, leefge-
meenschappen en ‘omgevingen’. De bekendste is waarschijnlijk wel Heemschut.
Maar er zijn en waren er tientallen, sommige landelijk andere plaatselijk of regio-
naal werkend, sommige bedaagd andere meer een actiegroep. De meeste histori-
sche kringen kennen wel zo’n collega in hun omgeving. Daar wordt vaak ook
goed mee samengewerkt.

Maar daar waar hiaten vallen of het werk te veel wordt – denk bijvoorbeeld
aan de huidige gigantische sloop van kerken – zal de historische kring moeten
inspringen. De staatssecretaris van cultuur, mevr. M. van der Laan, zegt hiero-
ver in haar zogeheten ‘Uitgangspuntenbrief’: ‘Het culturele erfgoed vormt de
materiële neerslag van onze gedeelde cultuur en geschiedenis. Het is niet de vei-
lige haven om je nostalgisch in beschermd te weten. Kennis van erfgoed draagt
bij aan een cultureel zelfbewustzijn dat onmisbaar is in een multiculturele
samenleving.’

De praktijk

Na deze hoge vlucht van ambities volgt een tamelijk harde landing in de werkelijk-
heid. Immers de meeste, misschien wel alle, historische kringen zullen niet aan het
hierboven geschetste ambitieprofiel voldoen, kunnen voldoen of zelfs willen vol-
doen. Het valt ook niet mee deze ambities te vertalen naar het lokale niveau en uit te
werken tot concrete activiteiten. Toch mag het zelfbeeld best wat opgepoetst wor-
den en de Calimero-veren worden afgeschud.

Op de eerste plaats is er sprake van een duidelijke toename van belangstelling
voor lokale en regionale geschiedenis.9 Daarbij valt op dat de groei in de grote en
grotere steden achterblijft. Vooral in de wat kleinere gemeenschappen is het ledental
van een historische kring vaak groot, soms wel enige procenten van de totale bevol-
king. De voor de hand liggende, maar niet de enige verklaring is, dat daar nog spra-
ke is van gemeenschapsgevoel, een eigen identiteit en sociale cohesie.

Navenant het aantal leden groeit, neemt de invloed van de lokale en regionale
historische kringen op het overheidsbeleid toe, vooral nu zij door steeds meer over-
heden als ‘direct belanghebbende’ worden erkend. Zij kunnen partij worden, of zijn
het al, in procedures rond sloop- en bouwvergunningen, wijzigingen van bestem-
mingsplannen, aanvragen voor plaatsing van een gebouw op de gemeentelijke of
rijksmonumentenlijst of bij het opstellen van een cultuur-historische effectrappor-
tage (cher).
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Dat vergt van de bestuurders wel een nieuwe oriëntatie. Zij moeten niet alleen
de blik richten op het verleden, maar ook op de ontwikkelingen in het heden. Iet-
wat romantische gezegd: zij moeten het verleden van en voor de toekomstige ge-
neraties veilig stellen. Tegelijk ligt hier ook een valkuil. De historische kring kan
een politieke factor worden, maar zal er wijs aan doen buiten de politiek te blij-
ven. Zeker de plaatselijke partijpolitiek dient buiten de deur te worden gehou-
den.

Een ander gevaar is dat de historische kring gevraagd wordt in allerlei overlegor-
ganen plaats te nemen. Het oude centrum moet gemoderniseerd worden, dus wordt
de historische kring uitgenodigd om in de stuur- of begeleidingsgroep de historische
belangen te behartigen. Voor je het weet wordt de historische kring zo een ‘vanzelf-
sprekende’ factor in bureaucratische en administratieve processen en worden zijn
vertegenwoordigers vergadertijgers. Dat vergt veel energie en geeft (meestal) weinig
voldoening.

Een terrein waar de historische kringen wat minder succesvol lijken, is dat van
onderwijs en educatie. De samenwerking met het onderwijs is meestal onderont-
wikkeld. Scholen zijn vaak niet eens lid van de vereniging. En leraren en docenten
zijn zelden lid, laat staan actief binnen een vereniging. Her en der zijn er wel experi-
menten, maar veel stelt het allemaal niet voor: te incidenteel, afhankelijk van één of
enkele enthousiastelingen, moeilijk overdraagbaar.

Het is niet onmogelijk dat hier het aanbod de vraag zal moeten genereren. In dit
aanbod zou bijvoorbeeld kunnen zitten:
• goede lesbrieven. Scholen worden weliswaar overstelpt met lesbrieven, maar er is

grote behoefte aan lesbrieven over onderwerpen dicht bij huis. Een lesbrief ma-
ken is overigens geen klus voor een amateur. Het is werk voor een professional
en kost veel tijd en geld. Maar als een vereniging zo’n initiatief neemt, wordt dat
zeer gewaardeerd. Zeker als het goed gedaan is. Een voorbeeld: de lesbrief over
het grafveld van Ypenburg. Maar die kostte dan ook ruim 2.000 Euro!10

• het helpen bij of begeleiden van een (profiel) werkstuk. Nu leerlingen steeds
meer werkstukjes moeten maken, kunnen leden van historische verenigingen
daarvoor informatie aandragen. Mensen kunnen in de klas iets vertellen, een
(deel)verzameling laten zien of iets van vroeger voordoen.

• in hetzelfde kader het regelen van interviews, het uitstippelen van historische
wandelingen, het organiseren van kleine excursies. Een heel bijzonder voorbeeld
lijkt het project ‘Regionaal inburgeren’ dat is opgezet door het Zoomvlietcollege
in Bergen op Zoom. In vier dagdelen met o.a. een rondwandeling door de stad en
een excursie naar het plaatselijk museum wordt geprobeerd analfabeten en zeer
laag opgeleide inburgeraars een cultuurprogrammaatje aan te bieden. Uitgangs-
punt daarbij is: ‘Alleen de weg naar de supermarkt en de school van je kinderen
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kennen is niet genoeg voor een nieuwkomer. Ik denk dat iemand zich pas echt
thuis voelt in een stad als hij die stad goed kent. Als hij iets van de geschiedenis
weet en van de belangrijke gebouwen.’ 11

• contact maken en samenwerken met centra voor cultuureducatie, maar ook met
collega-organisaties. Of voor meer specifieke zaken contact zoeken met bijvoor-
beeld Het Gilde dat in vele steden rondleidingen organiseert. Of samenwerken
met het plaatselijke VluchtelingenWerk dat vaak in het kader van maatschappe-
lijke integratie culturele activiteiten organiseert. Of de Ned. Vereniging van
Huisvrouwen. Of ...  Er zijn zo veel organisaties.

• het opzetten van een bestand van sprekers, het scholen van verhalenvertellers
(waarmee het Gelders Oudheidkundig Contact12 gestart is), het zoeken van des-
kundigen die geraadpleegd kunnen worden.

Wat de laatste tijd opvalt, is de behoefte van leden van historische kringen aan boe-
ken en publicaties. Dit is trouwens geheel in lijn met de landelijke ontwikkeling. Er
verschijnen meer boeken met een historisch onderwerp dan ooit. Het aantal genea-
logische sites op het internet is in een paar jaar tijd onvoorstelbaar gegroeid. En een
familieboek is langzamerhand heel gewoon, eigenlijk een must.

Nu is het redigeren van een verenigingsblad van enig niveau nogal arbeidsinten-
sief, laat staan het maken van een boek. Wat het werk van de bestuursleden op wier
schouders toch het meeste werk neerkomt, enorm kan verlichten is een publicatie-
fonds. Zo’n fonds, op enige afstand van de moederorganisatie, kan helpen bij het
nemen van twee hindernissen. Op de eerste plaats bij het verwerven van sponsorgel-
den. Veel potentiële sponsoren vragen tegenwoordig wie de mede-sponsoren zijn en
hoeveel sponsorgeld er al is toegezegd. Als er dan al een bedrag binnen is – voor de
historische kring in zekere zin een greep uit eigen portemonnee – verloopt de fond-
senwerving vaak sneller en gemakkelijker.

Het tweede voordeel is dat een auteur of redacteur een zekere geldelijke vergoe-
ding kan worden geboden. Sommige professionals zijn omwille van de goede zaak
best bereid iets te doen, maar willen dan wel een onkostenvergoeding en/of een
kleine tegemoetkoming. Terecht. Omdat een fles wijn of boekenbon niet volstaat, is
dat voor de penningmeester meestal toch een schrik. Een publicatiefonds kan dan
een oplossing bieden.

Daarnaast moet een historische kring natuurlijk zijn kernactiviteiten zoals het
houden van lezingen, het organiseren van excursies, het publiceren van een ver-
enigingsblad, het onderhouden van relaties met relevante instanties (de gemeente!)
en collega-organisaties, het presenteren en representeren van de kring (het onder-
houden van het netwerk) niet uit het oog verliezen. De leden moeten wel bediend
blijven!
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Tenslotte

Robert Putnam krijgt nogal eens het etiket van cultuurpessimist opgeplakt. Toch
zou hij geen ‘echte’ Amerikaan zijn als hij niet een optimistisch advies voor zijn
landgenoten had: ‘Let us find ways to ensure that by 2010 significantly more Ameri-
cans will participate in (not merely consume or appreciate) cultural activities...’.13

Misschien is dat ook een goed advies voor Nederlanders. De historische kring kan
daarbij een belangrijke bijdrage leveren!
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Noten

1. Ama: alleenstaande minderjarige asielzoeker(-ster).
2. Henk Michielse, ‘Lokale geschiedenis tussen lering en vermaak’, in: Tussen Vecht & Eem, september

2003.
3. Zie het septembernummer (2003) van De Gids, dat vrijwel geheel aan dit onderwerp is gewijd.
4. Het volledige citaat luidt: ‘In die jaren groeiden bij iedereen de haren almaar langer behalve bij men-

sen als Waterbolk, de man van de gevestigde wetenschap, die de Olympus van de wetenschap met groe-
ne zeep insmeerde om te voorkomen dat mensen als Vermaning de top zouden bereiken.’ Het citaat
komt uit een bespreking van het boek van Theo Toebosch, Grondwerk. 200 Jaar archeologie in Neder-
land in NRC Handelsblad van 21 november 2003.

5. W.W. Mijnhardt, . A.J. Wichers (red.), Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen Particulier Initia-
tief 1784-1984, Edam 1984, blz. 7.

6. Zie W.W. Mijnhardt, ‘Het Nut en de Genootschapsbeweging’, in: Om het Algemeen Volksgeluk.
7. Zie A.L.T. Notten, ‘Het Nut tussen beschavingsoffensief en de nadagen van de verzorgingsstaat’, in:

Om het Algemeen Volksgeluk.
8. Robert D. Putnam, Bowling Alone. The collapse and revival of American community, New York 2000,

blz. 149
9. Zie Michielse.
10. Uitgave van de Stichting Rijswijkse Historische Projecten, mei 2003.
11. In: Oud Nieuws 3/2003, blz. 6.
12. Zie Oud Nieuws 1/2003 en 3/2003.
13. Putnam, blz. 411.
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Op 7 mei 1784 overleed in Weesperkarspel in een boerderij aan de oostzijde van de
Vecht Marretie Peinsche van der Aa. Een paar weken later werden alle bezittingen
van Marretie en haar echtgenoot Jan Kraaijpoel geïnventariseerd. De inventarisatie
vond plaats ten behoeve van Marretie’s erfgenamen, waartoe behalve haar echtge-
noot ook vier kinderen uit een eerder huwelijk behoorden. Drie van deze kinderen
waren op het moment van de inventarisatie nog minderjarig en zullen met hun stief-
vader op de boerderij hebben gewoond. De oudste dochter was reeds getrouwd en
woonde elders.1

Eerst werden de in huis aanwezige contanten geteld. In totaal bleek er 296 gulden
aanwezig te zijn; een aanzienlijk bedrag, maar voor boeren uit Weesp en omgeving
in die periode niet uitzonderlijk veel. Na de contanten werden de sieraden en de
kleding van Marretie in kaart gebracht. Zoals veel van haar plaatsgenoten bezat zij
verschillende gouden en zilveren sieraden, waaronder een gouden oorijzer en een
gouden haarnaald. Ook haar garderobe, met daarin onder meer een rok en enkele
jakjes van het toen zo geliefde sits, week niet veel af van die van andere Weesper
boerinnen uit haar tijd.

Een rondgang door de verschillende woon- en werkvertrekken van de boerderij
versterkt de indruk dat we hier met een redelijk welgestelde familie te maken heb-
ben, hoewel voor het overlijden van Marretie aan begrafenisbelasting een relatief
klein bedrag (ƒ3,15) in rekening was gebracht. De inventarisatie begon op de boven-
verdieping, waar als eerste de achterste bovenkamer werd bezocht. Hier stond als
blikvanger een met porseleinen serviesgoed gevulde grenenhouten glazenkast en
voorts een achttal stoelen, een geschilderd veldtafeltje en een spiegeltje. Aan de
wand hing wat siergoed in de vorm van Delftse borden, schotels en theeblaadjes.
Ook in de voorste bovenkamer, het tweede vertrek dat bezocht werd, was de wand
van dergelijk siergoed voorzien. Daarnaast trof de notaris hier alleen een eikenkast
aan, een ingebouwde bedstede met wat beddengoed, vier stoelen, en tenslotte een
leidsel en manenkappen voor een paard.

Hester Dibbits

Pronk op papier
Boedelbeschrijvingen als bron voor 
lokaal historisch onderzoek
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Na de voorste bovenkamer werd de zolder betreden. Hier stond een onopge-
maakt ledikant, temidden van een voorraadje kazen, wat oud ijzerwerk, een paar
flessen en ‘enige rommeling’. Het voorhuis, waar de notaris zijn werk voortzette,
had een meer representatieve functie, met een ingebouwde bedstede, een oude eiken
linnenkast, een etenskastje met wat beddengoed en enige boeken. De bijbel wordt
apart vermeld en bevond zich buiten de linnenkast – binnen handbereik dus. Ver-
spreid over de ruimte hingen bordenrekjes met Delfts blauw en porselein, en lepel-
rekjes met tinnen lepels. Via het voorhuis bereikte de notaris een sober gemeubi-
leerd meidenkamertje. Behalve de ingebouwde bedstede met beddengoed trof hij
hier alleen een stoof aan. In de kelder tenslotte trof de notaris verschillende voor-
werpen aan voor de bereiding van boter en kaas.

Gekookt werd er waarschijnlijk in ‘het boerenhuis’. Hier bevond zich naast het
kookgerei ook een klok, één van de stadse innovaties die sinds haar introductie in
het begin van de achttiende eeuw al snel een brede verspreiding had gevonden onder
de boerenbevolking van Weesperkarspel en omgeving. Naast een ingebouwde gla-
zenkast waarin het dagelijkse tafel- en keukengoed werd bewaard, bevonden zich
hier – waarschijnlijk aan weerszijden van de haard – twee bedsteden. Vermoedelijk
sliepen hier de kinderen en wellicht ook de vader des huizes. De eenvoudige slaap-
plaats die de notaris op de achterzolder aantrof temidden van vaatwerk en een voor-
raad gerookt spek en vlees zal voor een knecht bestemd zijn geweest. Het dagelijks
leven van de familie Kraaijpoel zal zich ten tijde van de inventarisatie hebben afge-
speeld in ‘de grote schuur’, waar de notaris naast ‘een houten etenskastje met enig
aardewerk tot dagelijks gebruik’ ook enkele koperen ketels, wat tinnen tafelgoed,
blikwerk, haardgerei, een slaapbank, twee tafels, een drietal stoven, een dertiental
stoelen en ‘enige rommeling’ noteerde.

Behalve door sieraden en huisraad, werd de welstand van de familie ook bepaald
door het bedrijfstoebehoren en het vee. Niet alleen wist het gezin zich met een
zestal vette varkens en twee oude varkens in de achterschuur verzekerd van een
voorraadje spek, in het land stonden ook nog eens 25 koeien, zes vaarsen, vier pin-
ken, een stier, zeven kalveren, acht schapen en acht lammeren, vier paarden, zes kip-
pen en een haan. In de wagenschuur stonden behalve verschillende landbouwwa-
gens ook een sjees en een arreslee klaar, zodat men zowel in de zomer als in strenge
winters passend vervoer had naar de stad.

Boedelbeschrijvingen als bron

De boedelbeschrijving van de familie Kraaijpoel is één van de vele tienduizenden
boedelbeschrijvingen die verspreid over Nederland bewaard worden in notariële,
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rechterlijke, en particuliere archieven. Het merendeel van deze boedelbeschrijvin-
gen dateert uit de periode van de zestiende tot en met de negentiende eeuw. Boe-
delbeschrijvingen geven doorgaans een gedetailleerd overzicht van de roerende en
onroerende goederen die in het bezit zijn, of geweest zijn, van een persoon, een
huishouden of een bedrijf. Meestal werd een boedelbeschrijving opgesteld wan-
neer in een gezin met minderjarige kinderen één van de ouders overleden was en
de achtergebleven partner hertrouwde. Het bezit werd zo veiliggesteld voor de
kinderen en eventuele andere wettige erfgenamen. Daarnaast kwam het ook vaak
voor dat er een inventaris werd gemaakt bij faillissement, ten behoeve van de
schuldeisers.

Doordat boedelbeschrijvingen van verschillende sociale groepen over een lange
periode bewaard zijn gebleven, vormen zij een waardevolle bron om sociale ver-
schillen en veranderingsprocessen op het gebied van de materiële cultuur in kaart te
brengen. Maar ook voor tal van andere historische onderzoeksterreinen komen zij
als bron in aanmerking.2 De verscheidenheid aan studies waarbij gebruik is gemaakt
van boedelbeschrijvingen is dan ook groot. Sommige studies richten zich op het ge-
hele bezit, andere op de verspreiding van bepaalde voorwerpen of op speciale the-
ma’s, zoals de veranderingen in het vertrekkengebruik, de introductie van koffie en
thee en nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding. Ook voor de kennis op het gebied
van de bewoners- en familiegeschiedenis en specifieke beroepsgroepen is de boedel-
beschrijving een belangrijke bron gebleken. Bovendien kunnen boedelbeschrijvin-
gen een schat aan informatie bieden over minder voor de hand liggende onderwer-
pen, zoals begrafenisgebruiken, het munten- en penningenbezit of naamkundige ge-
schiedenis.3

Het opstellen van een inventaris gebeurde doorgaans door notarissen of door
schepenen, de leden van het plaatselijke rechtscollege. Het kwam ook wel voor dat
de nabestaanden zelf een boedelinventaris maakten. Meestal volgde men bij het op-
stellen van een inventaris een vaste werkwijze. Na een aanhef met daarin gegevens
over de erflater en de eventuele nabestaanden, volgt doorgaans een opgave van het
onroerend goed, waardepapieren, contanten, juwelen, goud en zilver, kleding, lin-
nengoed, meubilair en overig huisraad, en een overzicht van eventuele lasten en ba-
ten. De bezittingen werden per materiaalsoort of per vertrek gerubriceerd. Sommi-
ge voorwerpen nam men niet op omdat de inventarisopsteller ze als persoonlijk be-
zit beschouwde (dit kon bijvoorbeeld het geval zijn bij bepaalde geschenken), an-
dere omdat ze een ‘nagelvast’ onderdeel van het huis vormden (bedsteden) of bij
het huis hoorden (kleerstokken) en weer andere omdat zij eenvoudigweg van te
weinig waarde werden geacht om ze te noteren (spijkers, knikkers en andere ‘rom-
melarij’).
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Het woord-zaak probleem

Hoe zorgvuldig men bij het opstellen van de inventaris ook te werk ging, uiteinde-
lijk bieden boedelbeschrijvingen slechts een lijst met dode woorden en moeten we
de voorstelling van het object zelf maken. Over de staat waarin de voorwerpen in
huis verkeerden, komen we in het geval van de familie Kraaijpoel bijvoorbeeld bij-
zonder weinig te weten. Problematischer is het nog als de aanduiding van de objec-
ten voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Zo wordt in veel inventarissen melding gemaakt
van koffers, maar dikwijls is onduidelijk of het daarbij om reiskoffers danwel ge-
makskoffertjes of stilletjes gaat.

Bij inventarissen die per vertrek zijn opgemaakt, valt soms uit de context op te
maken met wat voor soort voorwerp we te maken hebben. Bij inventarissen die per
materiaalsoort werden opgemaakt, ontbreekt die mogelijkheid. Bij dergelijke boe-
dels zijn bovendien niet zelden verschillende materiaalsoorten in één rubriek onder-
gebracht, waardoor onduidelijk is van wat voor materiaal de genoemde voorwerpen
precies waren gemaakt. Ook in die gevallen waarin de inventarisopstellers wel
onderscheid maakten, is overigens voorzichtigheid geboden. Delfts aardewerk werd
immers niet zelden aangeduid als ‘porselein’.

Een belangrijk woord-zaakprobleem doet zich voor bij het onderzoek naar het
schilderijenbezit. Op basis van kwantitatief onderzoek aan de hand van onder meer
boedelbeschrijvingen wordt de omvang van de totale productie ten tijde van de Re-
publiek geraamd op vijf tot tien miljoen schilderijen.4 Hoe indrukwekkend de gege-
vens ook zijn, voor zover zij op boedelbeschrijvingen berusten vertellen zij ons eer-
der iets over de productie van beeldmateriaal in het algemeen, dan over de productie
van schilderijen volgens de hedendaagse betekenis. Achter het woord ‘schilderij’
konden immers diverse soorten beelddragers schuilgaan, zoals onder andere blijkt
uit vermeldingen van papieren, houten, glazen, aardewerken en albasten schilderijt-
jes. In inventarissen uit het westen van de Republiek komt de vermelding van ‘bor-
retjes’ algemeen voor. Mogelijk waren dit houten paneeltjes waarop losse prenten
waren geplakt, maar het kunnen ook gemarmerde, geverfde of beschilderde borden
van hout of aardewerk zijn geweest.

Voor sommige woord-zaakproblemen kunnen algemene naslagwerken als het
Middelnederlands Woordenboek, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (waar-
van naast een gedrukte versie ook een CDRom versie bestaat), of het vierdelige
werk Volkshuisraad in Vlaanderen van de volkskundige Weijns een oplossing bie-
den.5 Wil men meer te weten komen over het gebruik en de sociale betekenis van
voorwerpen in hun context, dan is verder aanvullend onderzoek naar eigentijdse
bronnen noodzakelijk.

Een prachtige bron is de Natuurlyke historie van Holland. Als een volkskundige
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avant la lettre beschreef de Katwijker Johannes le Francq van Berkhey (1729-1813)
hierin met veel oog voor contemporaine culturele verschillen de zeden en gewoon-
ten van de achttiende-eeuwse Hollanders.6 Ook het schilderijenbezit komt daarin
aan de orde. Over het schilderijenbezit in West-Friesland merkt hij op: ‘Men pronkt
er weinig met Schilderyen, veelal met Aardewerksche Schotelen en Schoteltjes, die zy
alomme aan den Wand ophangen: dog by eenigen vind men nog al eene mooie
Prent, en een ouderwetsch Tafereeltje, of een Bordje (dus noemen zy de Schildery-
tjes) hangen’.7

Bij een lokale of regionale studie kan naast de bestudering van dergelijke gedruk-
te werken ook een zoektocht in de lokale of regionale archieven naar testamenten,
openbare verkopingen, verslagen van rechtszaken (rond diefstal bijvoorbeeld), reis-
beschrijvingen en egodocumenten verrassend veel materiaal opleveren.8 Contempo-
rain lokaal en regionaal gebonden beeldmateriaal van alledaagse voorwerpen is zeld-
zaam, maar met enig geluk komt men in plaatselijke musea nog wel eens iets tegen.
Het museum is, naast de plaatselijke oudheidkamer, ook de plaats waar men (soms
in het depôt) de meeste kans maakt dagelijkse gebruiksvoorwerpen die in de boedel-
beschrijvingen worden genoemd zélf aan te treffen, al dan niet voorzien van de voor
het gebruik in een historisch onderzoek vereiste contextinformatie.9

Groepsindeling

Boedelbeschrijvingen lenen zich als bron goed voor kwantitatief onderzoek. Een
probleem bij dit type onderzoek is echter de indeling van de erflaters in groepen.
Gangbaar in het boedelonderzoek is een indeling op basis van het beroep van de
kostwinner. Bij een indeling in drie groepen wordt de eerste groep dan gevormd
door inventarissen van de leden van het patriciaat en de gezeten burgerij, met de
burgemeesters, schepenen, officieren, vrije en dienstverlenende beroepsbeoefena-
ren, boekhouders, reders, kooplieden en brouwers. De tweede groep wordt dan ge-
vormd door inventarissen van winkeliers en meesterambachtslieden, en een derde
groep door inventarissen van handwerkslieden, vissers, dienstboden, soldaten en
dagloners. Boedels van personen van wie het beroep of de functie niet bekend is,
kan men eventueel indelen op basis van een schatting van het vermogen. Bij welk
bedrag men precies de grens legt, is afhankelijk van de context.

Voor boedels die in de achttiende eeuw in het gewest Holland zijn opgemaakt,
wordt ook wel uitgegaan van de zogeheten Impost op Begraven.10 Vanaf 1695 moest
namelijk ieder sterfgeval bij de gaarders van deze belasting worden gemeld. Al naar
gelang het vermogen of de beroepsstatus werd dan een bepaald bedrag in rekening
gebracht. Mensen met een vermogen onder de driehonderd gulden waren vrijge-
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steld van deze belasting. Bij vermogens onder de tweeduizend en vijfduizend gul-
den betaalde men respectievelijk drie en zes gulden, terwijl voor een vermogen bo-
ven de vijfduizend gulden een bedrag van vijftien gulden in rekening werd gebracht.
Had men een vermogen boven de twaalfduizend gulden, ontving men jaarlijks meer
dan achthonderd gulden aan emolumenten, of was de overledene universitair ge-
schoold medicus of advocaat, dan werd er dertig gulden in rekening gebracht. Zijn
de registers van het Middel op Begraven voor een bepaalde plaats bewaard gebleven,
dan zijn de overleden inventarisnalaters hierin doorgaans snel terug te vinden. Soms
werd het bedrag ook in de inventaris zelf genoemd. Dit was ook het geval bij de fa-
milie Kraaijpoel; voor het Middel op Begraven was bij de uitstaande schulden een
bedrag van drie gulden opgevoerd.

Een andere mogelijkheid voor een indeling van Hollandse boedelbeschrijvingen
biedt het zogeheten Recht van Kleyn Zegel. Deze belasting werd vanaf 1624 gehe-
ven op alle ‘officiële’, door een notaris of schepenen opgestelde akten. Een voordeel
van deze belasting is dat de hoogte van de aanslag in de akten zelf is terug te vinden,
in de vorm van een afdruk van een papierzegel. Na een aantal wijzingen zijn de be-
palingen vanaf 1677 tot 1795 voor het opmaken van boedelbeschrijvingen ongewij-
zigd gebleven, waarbij de vermogensgrenzen overeen komen met die van het
Middel op Begraven. Het enige verschil is dat er nog een topgroep onderscheiden
wordt voor mensen met een vermogen boven de ƒ12.000. Overigens moet men er
wel rekening mee houden dat de hoogte van de aanslag anders dan bij het Middel op
Begraven pas na de inventarisatie werd bepaald, en gebaseerd was op het nettover-
mogen. Dit had onder andere tot gevolg dat failliete boedels (met dikwijls veel roe-
rende goederen) altijd in de laagste (ofwel ‘armste’) categorie terecht kwamen.11

In negentiende-eeuwse inventarissen is – anders dan in veel zeventiende- en acht-
tiende-eeuwse – dikwijls het beroep van de inventarisnalater en diens partner ge-
noemd. Ook zijn de inventarissen in deze periode meestal getaxeerd. De mogelijk-
heden tot onderlinge vergelijking zijn hierdoor voor deze periode wat beter.12

Het verdient de voorkeur om bij de indeling van de inventarissen zoveel moge-
lijk gebruik te maken van gegevens uit de boedelinventaris zelf. Biedt deze weinig
aanknopingspunten, dan kan het zinvol zijn op zoek te gaan naar ander archiefma-
teriaal, zoals fiscale bronnen. Een probleem bij het gebruik van dergelijk aanvullend
bronnenmateriaal voor de indeling van de erflaters in groepen is echter dat de maat-
schappelijke positie van mensen in korte tijd ingrijpend kon veranderen. Iemand die
op het ene moment nog zeer vermogend was, kon enkele jaren later aan de rand van
een faillissement verkeren.

Behalve de problemen die zich voordoen bij de indeling van de boedels in groe-
pen, kleeft er een ander probleem aan de kwantitatieve verwerking van inventaris-
sen zonder dat daarbij eerst sprake is geweest van een zorgvuldige bestudering van
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de afzonderlijke exemplaren: boedelbeschrijvingen vormen een minder uniforme
bron dan zij op het eerste gezicht lijken. Niet alleen bestaan er verschillen in het
tijdstip en de reden van opmaak, er zijn nog veel meer verschillen: sommige boedels
geven een beeld van een heel huishouden met veel kinderen, andere van het bezit
van een inwonende dienstbode of knecht, en weer andere van een herberg. Soms
zijn alleen de bezittingen die een echtpaar in gemeenschap had bezeten vermeld, an-
dere keren blijkt bij nadere bestudering een deel van de boedel te ontbreken omdat
er al een verdeling van bezittingen tussen de erfgenamen had plaatsgevonden. Al
deze factoren kunnen van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de uiteindelijke
resultaten en het is dan ook belangrijk om bij de aanleg van een databestand te letten
op de omstandigheden waaronder de te verwerken boedelbeschrijvingen werden
opgemaakt. 

Het onderzoek naar materiële cultuur

Een instituut met een lange traditie op het terrein van lokaal historisch boedelinven-
taris-onderzoek, is het Meertens Instituut in Amsterdam. Medewerkers van dit in-
stituut zijn reeds aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen
met het verzamelen van inventarissen uit verschillende Nederlandse dorpen en stad-
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jes om onderzoek te kunnen doen naar regionale en lokale verschillen in de materië-
le cultuur. Bij oriënterend onderzoek in plaatselijke archieven werd duidelijk dat
voor sommige regio’s helemaal geen inventarissen bewaard waren gebleven. Uitein-
delijk werden voor een negental plaatsen zowel uit notariële als rechterlijke archie-
ven alle bewaard gebleven inventarissen uit de zeventiende, achttiende en negen-
tiende eeuw verzameld. Een groot deel van de verzameling is in een databestand in-
gevoerd en via internet raadpleegbaar.13 Tot dat databestand behoort ook de boedel-
beschrijving van Marretie Peinsche van der Aa en Jan Kraaijpoel.

Op basis van de verzameling van het Meertens Instituut zijn inmiddels verschil-
lende studies verricht. Eén daarvan is mijn promotieonderzoek naar de materiële cul-
tuur van het Gelderse markt- en garnizoensstadje Doesburg en het Zuidhollandse
vissersdorp Maassluis in de zeventiende en achttiende eeuw.14 Doel van dit onder-
zoek was meer te weten te komen over de precieze relatie tussen de levensstijl en de
woonplaats van mensen. Uitgangspunt was het idee dat mensen al naar gelang hun
ervaringswereld verschillende betekenissen aan objecten toekennen en objecten ook
verschillend gebruiken. Voor de één kan Delfts blauw een goedkope en daarom wei-
nig gewaardeerde imitatie zijn van porselein, terwijl een ander het misschien juist
waardeert omdat het kan worden beschouwd als een ‘typisch Hollands’ produkt.

Het onderzoek maakte duidelijk dat in beide plaatsen in de loop van de zeven-
tiende en achttiende eeuw belangrijke veranderingen in het bezit aan goederen
plaatsvonden: er kwamen nieuwe soorten meubels bij, in steeds meer huishoudens
werden naast lepels ook vorken aangetroffen en innovaties uit de Oost zoals koffie,
thee, porselein en sitsen (bedrukt katoen) vonden hun weg onder de bevolking. De
achttiende-eeuwers hadden – globaal beschouwd – niet alleen andere spullen in
huis, maar ook meer: meer serviesgoed, meer linnengoed en meer opbergmeubelen.
Uit het onderzoek bleek echter ook dat er in het gebruik van objecten tussen Does-
burg en Maassluis een interessant verschil bestond.

De Maassluizers benadrukten op betrekkelijk eensgezinde manier bij de inrich-
ting van hun huis en in hun kleedgedrag het belang dat zij hechtten aan de kerk, het
visserijbedrijf, het huiselijk leven, rites de passages rond huwelijk en geboorte, de fa-
milie en het gezin. Het pronken met de familiebijbel, geboorte- en huwelijksge-
schenken, porseleinen serviesgoed en zondagse kleding speelde daarbij een belang-
rijke rol. In de loop van de achttiende eeuw gingen de inwoners van het vissersdorp
zich in hun woon- en kleedgedrag op een aantal terreinen nadrukkelijker onder-
scheiden van de stedelingen. Zo bleven in Maassluis de zilveren oorijzers een vast
onderdeel vormen van de vrouwengarderobe, terwijl zij in het nabijgelegen Rotter-
dam allang uit het straatbeeld verdwenen waren. Niet ver van de grote stad ontwik-
kelde zich zo een levensstijl en dracht met een duidelijk lokale signatuur.

De Doesburgers toonden in hun materiële cultuur een veel minder eenduidig
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beeld van de eigen, lokale identiteit; het ‘Doesburgerschap’ werd door iedereen
weer anders beleefd, ingevuld en vormgegeven. Het pronken met huisraad was hier
ook geen algemeen verschijnsel, althans niet op de manier zoals dat in Maassluis ge-
beurde. De aantallen voorwerpen per huishouden bleven hier niet alleen lager, het
meeste huisraad werd – anders dan in Maassluis het geval lijkt te zijn geweest – ook
daadwerkelijk gebruikt. Er was hier veel meer sprake van een schaarste-cultuur,
waarbij ook in de meer welgestelde families kleding werd hersteld, omgekeerd en
vermaakt, gebroken serviesgoed werd gelijmd en koperen ketels werden gelapt.

Pronken met huisraad

Het lijkt voor de hand te liggen om het vissersdorp Maassluis en het garnizoens-
stadje Doesburg als modelplaatsen te beschouwen voor respectievelijk de boeren-
en vissersgemeenschappen in de kustgewesten en de provinciestadjes in de landge-
westen. Naar de landgewesten is op het gebied van de materiële cultuur echter wei-
nig onderzoek verricht dat zich laat vergelijken met het onderzoek naar Doesburg.
Als pluriform markt- en garnizoensstadje met een gedifferentieerde bevolkingssa-
menstelling, omringd door kleine gehuchten en landgoederen, en met een bloeitijd
die al ver achter haar lag, had ze weliswaar veel gemeen met andere provinciestadjes
in de landgewesten, maar we moeten er ook rekening mee houden dat Doesburg een
garnizoensstadje was, waar voortdurend grote groepen militairen verbleven die ge-
bruik maakten van de privébezittingen van burgers. Een dergelijke lokale omstan-
digheid zal belangrijke gevolgen hebben gehad voor de keuzes die mensen maakten
op het gebied van de materiële cultuur.

Wat de kustgewesten betreft zijn we beter geïnformeerd, maar ook voor deze re-
gio is het beeld nog verre van volledig. Duidelijk is dat hier in de loop van de zeven-
tiende en achttiende eeuw een omslag plaats vond van een schaarste-economie naar
één waarin ook het overbodige, het overvloedige een plaats had.15 Sitsen, geverfde
en geboende meubels, spiegels, geglazuurd aardewerk, geëmailleerd porselein, zilve-
ren gespen; voor de toenmalige moderne consument moest alles er nieuw en glad
uitzien. Meer nog dan in afzonderlijke kostbare voorwerpen, was men daarbij voor-
al geïnteresseerd in grote aantallen. Niet alleen werden de kasten volgepropt met
ritsen zilveren knopen, stapels lakens, tientallen koperen ketels en honderden kop-
jes, schotels en borden, er werd ook allerlei serviesgoed uitgestald op rekjes en op de
richels en randen van schoorsteenmantels en bedsteden. Vooral in de eerste helft van
de achttiende eeuw moeten de meer welgestelde burgers, boeren en vissers hebben
geworsteld met ruimte. In sommige huizen werden zelfs de bedsteden als opslag-
ruimte gebruikt, totdat rond het midden van de achttiende eeuw speciale bergmeu-
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belen voor serviesgoed verschenen. Driehonderd stuks porselein per huishouden
was in de achttiende eeuw bij de bovenlaag van de bevolking niet uitzonderlijk. Be-
halve de grote aantallen serviesgoed, vallen ook de kleine hebbedingetjes, als het zil-
veren poppengoed op. Er ontstaat een miniatuurwereld met kleine pulletjes, man-
netjes, paardjes, leeuwtjes en dagelijkse gebruiksvoorwerpen als linnenpersjes, thee-
potjes en haardijzertjes.

Een deel van het bezit diende uitsluitend voor de pronk. Intrigerend in dit ver-
band zijn de expliciete vermeldingen van pronkvoorwerpen, zoals pronkemmertjes,
pronkketeltjes, pronkstoelen, pronkkussens en pronkslopen. Vraag is of deze objec-
ten in het dagelijks huishouden gebruikt werden, of dat zij werkelijk alleen voor de
pronk waren. En wat maakte een bepaald object precies herkenbaar als pronkvoor-
werp?

Behalve expliciete vermeldingen van pronkvoorwerpen bevatten boedelbeschrij-
vingen ook tal van impliciete verwijzingen naar het pronkgebruik van objecten en
ruimten in huis. Kijken we naar de boedelbeschrijving van het gezin Kraaijpoel uit
Weesperkarspel, dan valt op dat er verschillende vertrekken zijn met een enigszins
vergelijkbare inrichting, alleen is het ene vertrek minder op dagelijks gebruik inge-
richt dan het andere. Aan deze keuze lagen niet alleen praktische overwegingen ten
grondslag, het was ook een conventie; ook kleiner behuisden reserveerden dikwijls
een ruimte uitsluitend voor de pronk of voor bijzondere gelegenheden. Met name in
de kustgewesten kwam het in de achttiende eeuw veel voor dat men naast de zoge-
heten binnenkeuken waar gepronkt werd, nog een extra keukentje had waar ge-
kookt werd. In de inventaris van de Maassluise notaris Cornelis van Dam en zijn
echtgenote Laurentia Suijker is in 1717 sprake van maar liefst drie keukens: een
binnenkeuken, een woonkeuken en een kookkeuken. Het verschil in status is direct
te zien: in de binnenkeuken stonden drie met groene stof beklede Spaanse stoelen
van notenhout, in de woonkeuken een set van vijf bruine stoelen en een dito leun-
stoel, en in de kookkeuken vijf oude stoelen.16

Het pronken met huisraad en de voorliefde voor grote aantallen voorwerpen was
in de kustgewesten een betrekkelijk algemeen verschijnsel, al bleef de omvang van het
consumptiegoederenbezit in bijvoorbeeld een regio als de Krimpenerwaard onder de
boerenstand achter bij in de buurt wonende middenstanders in een vergelijkbare posi-
tie.17 Wellicht lag de prioriteit bij de boeren in deze regio bij investeringen in het boe-
renbedrijf, zoals ook bijvoorbeeld het geval was bij de boeren in het Achterhoekse
Lichtenvoorde. Pas in de loop van de negentiende eeuw laten de boerenboedels hier
een toename van het bezit aan huisraad zien; een ontwikkeling die hier weer in ver-
band kan worden gebracht met de groei van de groep eigengeërfde boeren en daarmee
samenhangende processen van individualisering en verhuiselijking.18
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Pronken met oorijzers

Behalve met huisraad, werd er blijkens de boedelbeschrijvingen ook volop met sie-
raden gepronkt. Wellicht een van de meest tot de verbeelding sprekende sieraden
was het hoofd- of oorijzer. Dit was aanvankelijk een eenvoudige ijzeren hoofdband
die diende om de algemeen door vrouwen gedragen mutsjes in vorm te houden. In
de loop van de achttiende eeuw raakte het oorijzer in de grote steden uit de mode.
Buiten de stad ontwikkelde het zich echter tot een kostbaar en opvallend hoofdsie-
raad. Samen met andere kledingstukken en accessoires zou dit oorijzer deel gaan
uitmaken van een dracht die tal van lokale varianten kende, maar één ding gemeen
had, namelijk dat de draagsters in één oogopslag herkenbaar waren als vrouwen van
het platteland, zoals mannen onder andere door het dragen van hemdrokken met
ritsen zilveren knopen direct herkenbaar waren als mannen van het platteland.

Herkenbaarheid heeft er ook voor gezorgd dat het oorijzer in het boedelinven-
tarisonderzoek een belangrijke gidsfossiel is geworden voor het al dan niet plaats-
vinden van een proces van traditionalisering op het achttiende- en negentiende-
eeuwse platteland, met als resultaat een veelheid van dorpen met een door de collec-
tieve gemeenschap of delen daarvan gecultiveerde lokale cultuur. Een in het kader
van deze bijdrage noodgedwongen schetsmatig overzicht van het oorijzerbezit bij
rijke boeren c.q. vissers en rijke middenstanders in het achttiende- en negentiende-
eeuwse Nederland en de hieruit af te leiden verhoudingen tussen beide groepen, kan
illustreren hoe dit traditionaliseringsproces al naar gelang de lokale context weer an-
dere vormen aannam. Vooral afgaand op hetgeen bekend is uit andere bronnen
(beeldmateriaal en beschrijvingen zoals die van Le Franq van Berkhey) mogen we er
wel vanuit gaan dat de oorijzers die in de inventarissen worden vermeld ook daad-
werkelijk gedragen waren of bestemd waren om door erfgenamen weer gedragen te
worden. Helemaal zeker is dat natuurlijk niet; boedelinventarissen bieden immers
alleen informatie over het bezit, en niet over het gebruik van objecten.

We beginnen ons overzicht in Weesp en Weesperkarspel, waar Marretie met haar
gezin woonde. Hier was het oorijzer specifiek iets voor de boerenstand. Droeg in de
achttiende eeuw het merendeel van de boerinnen nog een zilveren oorijzer, in de ne-
gentiende eeuw waren er ook veel gouden exemplaren te vinden. De plaatselijke
middenstanders waren meer op het nabijgelegen grootstedelijke Amsterdam ge-
richt; zij deden reeds in de eerste helft van de achttiende eeuw afstand van hun oor-
ijzers.19

In andere dorpen toonde de lokale bevolking zich meer een eenheid, en namen
alleen de import-notabelen een uitzonderingspositie in. Behalve in het vissersdorp
Maassluis zien we dit patroon ook in het nabij Maassluis gelegen boerendorp Maas-
land. De niet-agrariërs richtten zich hier – vooral in hun presentatie naar de buiten-
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wereld – meer op de boeren; de meeste rijke middenstandsvrouwen bleven hier net
als de meeste rijke boerinnen het oorijzer dragen.20 Het is een patroon dat ook is
vastgesteld voor de Zaanstreek aan het begin van de negentiende eeuw; rond 1830
volgen de middenstanders hier hoofdzakelijk de boeren en bezitten drie van de vier
rijke middenstanders die een inventaris nalaten een oorijzer. Rond 1890 blijken de
verhoudingen echter anders te liggen en richten zij zich volledig op de burgerij; de
boeren nemen vanaf die tijd met hun oorijzerdracht een aparte positie in.21

In Oost-Groningen lijkt sprake van weer een andere variant. Dragen rond 1830
ook hier zowel de vrouwen van de rijke boeren als die van de rijke middenstanders
gouden oorijzers, ongeveer zestig jaar later zijn de specifiek ‘boerensieraden’ bij alle
sociale groepen uit de rijke boedels verdwenen. Voor de boeren blijft het sieraden-
bezit als zodanig overigens wel belangrijk.22

Er zijn ook regio’s waar helemaal geen sprake lijkt te zijn van de ontwikkeling van
een speciale dracht. Dit lijkt bijvoorbeeld het geval te zijn geweest in de Krimpener-
waard. Het voornaamste verschil tussen de boeren en middenstanders zat hier al-
thans in de achttiende eeuw vooral in de omvang van het consumptiegoederenbezit;
globaal beschouwd bezaten in de Krimpenerwaard boeren geen wezenlijk andere,
maar alleen minder goederen dan middenstanders met een vergelijkbaar vermogen.23

Beeldvorming en gedrag

Hoe moeten we het traditionaliseringsproces en de verschillende lokale varianten
van dit proces nu duiden? De historicus Hans van Koolbergen heeft in een artikel
over de materiële cultuur in het vroegmoderne Weesp en omgeving gewezen op de
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lokale verschillen tussen de economische omstandigheden van de boeren en van de
burgers. De boeren zouden in een periode van economische crisis het oorijzer zijn
blijven dragen als herinnering aan betere tijden, terwijl de burgers op hetzelfde mo-
ment juist een periode van voorspoed doormaakten en in navolging van de stadse
mode het oorijzer aflegden. Toen het vervolgens de boeren weer beter en de burgers
minder ging, bleef het oorijzer als statussymbool bij de boerenstand in gebruik.24

Volgens andere onderzoekers moet het traditionaliseringsproces vooral worden
gezien tegen de achtergrond van het moderniseringsproces, een proces dat onder
meer gekenmerkt werd door een ingrijpende verandering in het aanbod aan con-
sumptiegoederen. Die veranderende wereld zou ertoe hebben geleid dat men met
andere ogen naar het platteland en naar de plattelandsbevolking ging kijken.25

Dit gold ook voor de plattelandsbevolking zélf, zeker voor diegenen die in de na-
bijheid van een grote stad woonden. Geconfronteerd met ingrijpende veranderin-
gen zouden in de achttiende en de negentiende eeuw op tal van plaatsen agrariërs –
of het nu landboeren of ‘zeeboeren’ (vissers) waren – ertoe overgaan het besef van
‘anders zijn’ tot uitdrukking te laten komen in hun materiële cultuur. Zowel oude
als nieuwe voorwerpen speelden daarbij een rol. Reeds bestaande objecten veran-
derden van vorm (het oorijzer ontwikkelde zich bijvoorbeeld geleidelijk van een
klein ijzertje tot een grote kap) en nieuwe objecten werden toegeëigend op een ma-
nier die aansloot bij de eigen leefwereld (het uit de Oost afkomstige sits werd bij-
voorbeeld gebruikt voor zondagse kleding en niet voor een huiselijke dracht zoals
bij de rijke burgerij het geval was). Aanjagers van deze ontwikkeling waren de wel-
varende boeren en vissers (en diegenen die zich nauw met hen verbonden voelden)
in de omgeving van grote steden. Zij genoten door hun welstand niet alleen veel
zelfvertrouwen en klaarblijkelijk de behoefte om dit zowel tegenover de eigen
groep als tegenover anderen te tonen, zij beschikten ook over voldoende geld om
zich de gewenste consumptiegoederen aan te schaffen.

Het sterke identiteitsbesef of de toenemende zelfverzekerdheid werd in deze pe-
riode bevestigd en versterkt door de grootstedelijke elite. Terwijl zij zich in de acht-
tiende eeuw als trotse bezitters van een buitenplaats al dan niet tijdelijk aan het
stadsgedruis onttrokken, groeide hun belangstelling zowel voor de in hun ogen
idyllische en romantische kanten van het dagelijkse leven op het platteland, als voor
de technische aspecten van het boerenbedrijf. Het waren twee ontwikkelingen die
ieder op hun eigen manier een belangrijke impuls gaven aan het standsbesef onder
boeren.

Maar ook de rol van de middengroepen mag bij de bestudering van het traditio-
naliseringsproces niet vergeten worden. Zo traden in het achttiende-eeuwse Maas-
sluis diverse plaatselijke ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en autodidactici
naar voren die een grote nieuwsgierigheid naar alles wat nieuw was, combineerden
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met een al even grote nieuwsgierigheid naar ‘het eigene’ van hun regio en hier ook –
onder andere in de vorm van gedichten – uitdrukking aan gaven. De aanwezigheid
van deze dorpelingen lijkt twee kanten op te hebben gewerkt. Enerzijds zorgde zij
voor culturele dynamiek, voor veranderingen in de materiële cultuur, voor een
‘stadser’ worden van het leven in het vissersdorp, anderzijds zorgde zij ervoor dat
bij de lokale bevolking een sterk lokaal zelfbewustzijn groeide dat zoals we hierbo-
ven zagen op verschillende terreinen van de materiële cultuur – zowel in de private
als in de publieke sfeer – tot uitdrukking kwam; met een soms bijna ceremonieel ge-
bruik van objecten werd datgene wat de gemeenschap bond extra zwaar aangezet en
zo weer tot bron van beeldvorming gemaakt voor zowel de eigen groep als voor an-
deren.

Rest de vraag waarom in de boedelbeschrijvingen uit de Krimpenerwaard geen
duidelijke aanwijzingen te vinden waren voor het traditionaliseringsproces. Men
zou immers verwachten dat ook in deze agrarische regio bij de boeren een standsbe-
wustzijn ontstond dat haar neerslag vond in een typische boerenwooncultuur of
boerendracht. Het is niet ondenkbaar dat de boeren in de polders van de Krimpe-
nerwaard eenvoudigweg weinig reden hadden om zich in hun kleedgedrag nadruk-
kelijk als aparte stand te onderscheiden omdat zij in hun dagelijks leven veel minder
te maken hadden met een grootstedelijke elite of een emancipatoire lokale elite. Na-
der onderzoek zou op dit gebied wellicht meer duidelijkheid kunnen brengen.

Het mag duidelijk zijn dat voor een goed inzicht in de lokale verschillen op het
gebied van de materiële cultuur in Nederland een grote verscheidenheid aan bron-
nen dient te worden bestudeerd. Boedelbeschrijvingen vormen daarbij een bewer-
kelijke, maar waardevolle bron omdat zij onze nieuwsgierigheid prikkelen en ons
op een verrassend spoor kunnen zetten. Op een heel concrete manier laten zij iets
zien van de fascinerende culturele dynamiek die Nederland ook in de tijd van Jan en
Marretie kende, zowel in de stad als op het platteland.
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Tien jaar geleden bestond het idee van
‘Omgevingseducatie’ alleen nog binnen en-
kele onderwijsinstituten. In het onderwijs-
veld waren toen via de PvdA-onderwijsmi-
nisters ingrijpende wijzigingen in aantocht.
Zij gingen uit van het oude socialistische
principe, iedereen is gelijk, dus moet ook
iedereen hetzelfde onderwijs krijgen, want
daarmee realiseer je gelijke kansen voor
iedereen.

Alle voorgaande projecten die dit ook
beoogden, zoals de taalcompensatieprojec-
ten van Co van Kalkar in de Amsterdamse
Pijp, waren roemloos ten onder gegaan.
Ook daar bleek de maakbare samenleving
moeilijk te realiseren. Maar onder leiding
van die verschillende ministers van onder-
wijs en staatssecretarissen werd vol verve
de basisvorming ingevoerd in het Voorbe-
reidend Onderwijs.

De eerste drie jaar moest iedereen het-
zelfde leren, van pre-gymnasiumleerling tot
pre-vbo-leerling; dit was eigenlijk een ultie-
me poging om het idee van de ‘Midden-
school’ te realiseren. Maar bij de introduc-
tie was het al geen succes, omdat er totaal
voorbij werd gegaan aan het principe, dat
iedereen anders is en dat iedere leerling op
school komt met zijn of haar eigen bagage
in aanleg en mogelijkheden. De opdracht
van het onderwijs om vervolgens iedereen,
met zijn of haar verschillende capaciteiten,
uit te dagen om te presteren en actief kennis
te vergaren werd niet erkend. De docenten

hebben dit systeem spoedig in de praktijk
afgewezen, omdat al heel snel duidelijk
werd, dat het niet werkte en er dus verschil-
lende vormen van basisvorming ontston-
den, voor vmbo, mavo, havo/vwo.

Geluk bij een ongeluk

Het duurde nog ettelijke jaren van evaluatie
en oeverloos gesputter voordat ook de mi-
nister en de Kamer constateerden, dat het
niet gewerkt had en dat men totaal voorbij
gegaan was aan individuele verschillen en
mogelijkheden van de leerlingen. Geluk bij
een ongeluk was, dat in die pogingen bij en-
kelen ook het besef kwam, dat wij bezig
waren een generatie jongeren op te leiden,
die geen enkel besef had van hun eigen om-
geving, laat staan hoe die tot stand gekomen
was en dat het zeer noodzakelijk was aan-
dacht te besteden aan het behoud van ons
gemeenschappelijke erfgoed en het te be-
schermen, ook voor komende generaties.

In zijn laatste boek The lessons of the
masters stelt Prof. dr George Steiner, een
befaamd cultuurhistoricus, de verloedering
van het hedendaagse onderwijs aan de kaak.
Hij kwalificeert dat als ‘georganiseerd ge-
heugenverlies’ en hij noemt het een mis-
daad dat het potentieel dat in kinderen zit
systematisch om zeep wordt gebracht. Het
grootste gevaar van dit moment noemt hij
de vulgarisering van de smaak van de massa.
Als geld en de cultuur van de supermarkt

Maud Arkesteijn-van Willigen

Stop het georganiseerde 
geheugenverlies



bepalen, wat er gepubliceerd kan worden
en wat er verkocht kan worden, dan zijn
wij heel ver heen, stelt Steiner. En daar kun-
nen we niet bepaald trots op te zijn. We
moeten ons zorgen maken over de komen-
de generaties. Door de voortschrijdende
globalisering en europeanisering wordt het
steeds noodzakelijker om onze eigen taal en
cultuur, ons eigen historisch erfgoed en
onze plaats in onze eigen geschiedenis, aan
de jonge generatie bewust te maken en over
te dragen. Omgevingseducatie biedt juist
nu een prachtig hulpmiddel tot cultuuro-
verdracht!

Omgevingseducatie

Wat is Omgevingsonderwijs eigenlijk? Hoe
maak je jongeren bewust, betrokken bij
hun eigen omgeving? Hoe kun je binnen
het onderwijs bevorderen, dat bepaalde
vakken samenwerken in een project en hoe
kun je ict in de leeromgeving integreren?

Kan Omgevingseducatie een substantiële
bijdrage leveren om uit de huidige verslech-
tering van het onderwijs te komen? Kun-
nen we het ‘georganiseerde geheugenver-
lies’ van toekomstige generaties hiermee
ombuigen en kan het bijdragen het potenti-
eel, dat in jongeren aanwezig is, te helpen
ontwikkelen? Allemaal vragen!

Hoe omgevingseducatie in de praktijk
verloopt, valt te lezen in de bijdrage van
Alice Gijsel in deze bundel.

Door ict en door het ontwikkelen van
eigen research en praktische opdrachten,
het actief zoeken van bronnen, het maken
van interviews en het ontwikkelen van
vaardigheden, wordt kennis gekoppeld aan
actie en wordt leren weer spannend en uit-
dagend. En het doet vooral een appèl op de
creativiteit van de leerlingen.

Stop het ‘georganiseerde geheugenverlies’...
en geef de omgevingseducatie een kans!
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Persoonlijke verhalen kunnen belangrijke inzichten geven in de geschiedenis. Zij
schetsen immers op een voor de lezer of luisteraar herkenbare manier tijds- en cul-
turele beelden en sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Alle ge-
schiedenisboeken ten spijt, de jaren twintig en dertig heb ik echt leren kennen uit de
verhalen van mijn grootouders. Dat de verhalen van de ‘gewone mens’ belangrijk
zijn, blijkt onder meer uit de toenemende aandacht voor dergelijke verhalen. Zo
heeft het Amsterdams Historisch Museum de tentoonstelling Oost. Een Amster-
damse buurt (10 oktober 2003 – 29 februari 2004) opgebouwd rondom de verhalen
van buurtbewoners. En omdat Amsterdam-Oost meer verhalen herbergt dan een
tentoonstelling kan tonen, is het Geheugen van Oost ontwikkeld, een bijzondere
website waar al die gewone, alledaagse herinneringen, verhalen en foto’s van buurt-
bewoners worden verzameld. Deze verhalen en foto’s brengen het Amsterdam-
Oost van vroeger en nu levendig in beeld. Het lezen van die verhalen is voor velen
een plezierige bezigheid, zo blijkt uit het grote aantal sitebezoekers en hun reacties.

Maar er is meer. De almaar groeiende groep actieve vrijwilligers laat zien dat ook
het verzamelen van verhalen aanspreekt. De verhalenverzamelaars doen mee omdat
zij meer willen weten over de geschiedenis van hun buurt of graag verhalen schrij-
ven, maar vooral omdat zij daarmee hun buurt en buren leren kennen. Wie de open
inloop van het Geheugen van Oost bezoekt, treft daar verhalenverzamelaars van
alle leeftijden en achtergronden aan. Een teken dat persoonlijke verhalen en herin-
neringen niet alleen historisch van belang kunnen zijn, maar ook een sociale beteke-
nis kunnen hebben.

Reminiscentie – ‘de gedachte aan iets uit het verleden’ (Van Dale 1992) – is een me-
thode waarbij herinneringen worden gestimuleerd. Buurtreminiscentie is een ver-
bijzondering van de methode, een vorm van buurtontwikkeling die door middel
van herinneringen en verhalen contacten tussen generaties en culturen stimuleert.
Het is een methode die gebruik maakt van het sociaal kapitaal van buurtbewoners
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(hun herinneringen) en waaraan alle bewoners, ongeacht leeftijd of etnische achter-
grond, deel kunnen nemen. Iedereen heeft immers een verhaal te vertellen en ieder-
een geniet van een goed verhaal. Door verhalen met elkaar te delen, geven buurtbe-
woners zichzelf prijs en leren zij de gewoontes, leefwereld en geschiedenis van de
ander kennen. Langzaam ontstaat een buurt vol verhalen die groepen buurtbewo-
ners met elkaar in contact brengen, met elkaar binden en wederzijds begrip en res-
pect bevorderen. Daarmee krijgen belangrijke doelstellingen van het lokale sociaal
beleid concreet vorm, zoals allochtone en autochtone buurtbewoners mobiliseren
en activeren, contacten, uitwisseling, begrip en respect tussen allochtone en autoch-
tone en tussen jongere en oudere buurtbewoners stimuleren, de geschiedenis, bele-
vingswereld en woon- en leefsituatie van allochtone en autochtone buurtbewoners
inzichtelijk maken en de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt versterken.

‘Wat zag u uit uw raam van uw eerste woning in Lombok?’ Aan de hand van deze vraag
wordt een rondje gemaakt langs de aanwezige buurtbewoners, beginnend bij de oudste en
eindigend bij de jonge studente die pas in de buurt is komen wonen. Samen vormen hun
verhalen een nieuw verhaal, het verhaal van de veranderingen in de buurt en van haar be-
woners. De oudste bewoonster zag de schillenboer voorbij komen, de jongste zag graffiti
op de muren aan de overkant. Een oudere Marokkaanse man vertelt: ‘ik kon niet echt uit
mijn raam kijken, ik woonde op een pension met zes mensen op de kamer. Mijn bed stond
te ver van het raam vandaan.’

Sociale integratie

Veel Nederlandse buurten worden gekenmerkt door een gebrek aan sociale samen-
hang. De verschillende generaties en culturen kennen elkaar nauwelijks. Jongeren
en ouderen, allochtonen en autochtonen leven grotendeels in hun eigen leeftijds- of
culturele enclave. Zij komen elkaar tegen op straat, in de bus en in de winkel om de
hoek. En toch ontstaat er geen werkelijk contact tussen deze groepen. Zelden ziet
men jongeren en ouderen op straat geanimeerd met elkaar in gesprek. Autochtone
en allochtone buurtbewoners komen nauwelijks bij elkaar op bezoek. En wanneer
de generaties of culturen elkaar tegenkomen, dan blijken onbekendheid met de an-
der en vooroordelen het contact veelal te bemoeilijken. Taalverschillen en verschil-
len in omgangsvormen bestaan niet alleen tussen allochtonen en autochtonen, ook
ouderen en jongeren praten en gedragen zich anders en leven als het ware in ver-
schillende werelden, elk met eigen normen en waarden. Vaak doorkruisen de cultu-
rele scheidslijnen en de leeftijdsscheidslijnen elkaar ook, bijvoorbeeld wanneer de
ouderen in een buurt vooral autochtone Nederlanders zijn en de jongeren groten-
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deels van allochtone afkomst of wanneer het vooral oudere migranten zijn die geen
contact hebben met hun Nederlandse buren.

De bestaande sociale afstand tussen generaties en verschillende bevolkingsgroe-
pen is van invloed op het sociale klimaat in buurten of de relaties tussen groepen en
leidt maar al te vaak tot vooroordelen, stereotypering, wantrouwen, discriminatie,
sociaal isolement, gevoelens van onveiligheid en vervreemding, gebrekkige leefbaar-
heid in buurten en sociale spanningen. Dit heeft ook zijn weerslag op de individuele
leden van de groep. Veel allochtone ouderen weten, door hun gering contact met
autochtonen en daardoor met de Nederlandse samenleving, hun weg niet te vinden
in het woud van Nederlandse hulpinstanties en regels en thuiswonende autochtone
ouderen wier gezondheid afneemt, dreigen op hun beurt, door het beperkte contact
met andere generaties en met hun allochtone buren vaak in een sociaal isolement te
raken. Jongeren die zich terugtrekken in een eigen klein kringetje van leeftijdsgeno-
ten worden weer afgesneden van talloze leermogelijke en krijgen onvoldoende kan-
sen om empathie en begrip voor andere leefwerelden en opvattingen te ontwikke-
ling.

Samenhang bevorderen
‘Burger wil weer geborgenheid’ kopte het NRC-Handelsblad van 4 mei 2001. Vol-
gens onderzoeksbureau Motivaction leeft in brede lagen van de bevolking ‘het ge-
voel dat de maatschappij ten onder dreigt te gaan aan de voortschrijdende individu-
alisering’. Burgers hechten steeds minder belang aan vrijheid en zelfontplooiing en
steeds meer belang aan waarden zoals sociale cohesie en geborgenheid. Mensen zijn
bang voor het verlies aan sociale binding. Tegelijkertijd maken buurtbewoners, be-
leidsmakers en professionals zich druk over de veiligheid en leefbaarheid van buur-
ten. Om de leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren, vinden grootschalige
renovaties en stadsvernieuwingen plaats. En om de gevoelens van onveiligheid te
verminderen, wordt extra blauw op straat geplaatst. Maar deze aanpak sluit niet aan
bij de sterkst bepalende factor voor veiligheid en leefbaarheid: de kwaliteit van de
sociale relaties in de buurt. Vooral de mate waarin buurtbewoners met elkaar om-
gaan en de kwaliteit van dat contact bepalen namelijk in hoeverre mensen zich veilig
voelen in hun buurt en hun buurt positief waarderen (Van Dijk e.a. 2000). Kortom,
sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid vragen om beleid dat gericht is op de ver-
betering van de sociale structuur in wijken en buurten.

Sociale integratie van generaties en culturen
Wanneer gesproken wordt over gebrekkige sociale cohesie, dan worden steevast
twee scheidslijnen genoemd: die tussen generaties en die tussen culturen. Deze
scheidingen vertonen opvallende overeenkomsten, niet alleen in de mate waarin zij
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voorkomen, maar ook in hun gevolgen. Wanneer we kijken naar de relaties tussen
de generaties, dan zien we dat bijna 63% van de 65-plussers weinig tot geen per-
soonlijk contact heeft met jongeren (Walker 1993). En ook veel jongeren leven nog-
al opgesloten in hun kleine kring van leeftijdsgenoten (Penninx 1999). Als we kijken
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naar de mate waarin allochtone en autochtone burgers contacten onderhouden met
elkaar, dan zien we een soortgelijk beeld. Zo heeft de helft van de Turken en Marok-
kanen zeer weinig tot weinig contact met autochtonen (Dagevos 2001).

Daarbij moet opgemerkt worden dat deze scheiding sterkt verschilt per bevol-
kingsgroep. De sociale afstand tussen Turken en Marokkanen enerzijds en autoch-
tonen anderzijds is het grootst en tussen autochtonen en Surinamers en Antillianen
het kleinst (van laatstgenoemde heeft ruim de helft intensief contact met autochto-
nen). Ook verschilt de mate van sociale integratie per leeftijdsgroep. Bij alle alloch-
tone groepen gaat de tweede generatie het vaakst om met autochtonen en heeft de
eerste generatie arbeidsmigranten het minste contact met autochtonen. Dat betekent
dat vooral allochtone ouderen gescheiden leven van hun autochtone buren. Zo krij-
gen respectievelijk 62% van de Marokkaanse en 53% van de Turkse 55-plussers
nooit een Nederlander op bezoek. Jongere allochtonen hebben weliswaar meer con-
tact met autochtonen, maar het contact blijft beperkt. Zo krijgen 21% van de Ma-
rokkaanse en 39% van de Turkse jongeren tussen de 12 en 24 jaar nooit bezoek van
een autochtoon (cijfers uit 1998 – Dagevos 2001). Bij de autochtone bevolking ziet
men een soortgelijk beeld. Meer dan eenderde van de autochtone 65-plussers komt
nooit in aanraking met buitenlanders, tegen 14% van de 16-44 jarigen (Esveldt en
Traudes 2001).

Niet alleen hebben zowel de verschillende generaties als de verschillende etnische
groepen in Nederland weinig onderling contact, ook de gevolgen van die scheidin-
gen vertonen overeenkomsten. In beide gevallen gaat het bekende gezegde ‘onbe-
kend maakt onbemind’ op. Zo bestaat er een aanwijsbaar verband tussen het al of
niet hebben van contacten met buitenlanders en de meningsvorming over buitenlan-
ders. Nederlanders die in aanraking komen met allochtonen hebben over het alge-
meen een positievere mening over de aanwezigheid van buitenlanders (Esveldt en
Traudes 2001).

Een buurt vol verhalen

‘Je kent ze, je weet dat ze [Turken en Marokkanen] er zijn, maar nu hoor je eindelijk hun
verhalen, nu leer je ze echt kennen.’ – Nederlandse deelneemster

De geschiedenis van reminiscentie
Iedereen haalt wel eens herinneringen op, maar ouderen zijn, zo is al lang bekend,
daar meer toe geneigd dan jongeren. Lange tijd werd ‘praten over vroeger’ echter
gezien als een teken van aftakeling. Ouderen die veel met het verleden bezig waren,
waren ‘niet meer bij de tijd’ en de neiging tot herinneringen ophalen werd be-
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schouwd als een teken van geestelijke achteruitgang (Buijssen en Poppelaars 1997).
Deze opvatting bestond al in de oudheid en bleef tot ver in de twintigste eeuw be-
staan.

Begin jaren zestig begonnen de gedachten over het ophalen van herinneringen te
veranderen. De Amerikaanse gerontoloog Robert Butler publiceerde een artikel
waarin hij betoogde dat het ophalen van herinneringen niet een ziekelijk verschijn-
sel is, maar juist essentieel is voor succesvol ouder worden (Butler 1963). Butler ba-
seerde zich daarbij op de levenslooptheorie van de psycholoog Erikson, die de men-
selijke levensloop onderverdeelde in verschillende ontwikkelingsstadia. Ieder stadi-
um heeft volgens Erikson een specifiek thema met een daaraan verbonden ‘op-
dracht’. Volgens hem is het opmaken van een levensbalans essentieel voor de laatste
levensfase. Volgens Butler levert het ophalen van herinneringen ouderen de materia-
len die zij nodig hebben om die levensbalans op te kunnen maken.

Dankzij Butler ontstond het besef dat herinneringen ophalen niet een teken van
verval of leven in het verleden is, maar juist een gezonde reactie van ouderen en een
manier om continuïteit tussen het verleden en het heden te waarborgen. Uit dit be-
sef ontstond de reminiscentiemethode, waarmee het ophalen van herinneringen
wordt gestimuleerd. In de volgende decennia zijn uit onderzoek en in de praktijk
talloze andere voordelen van reminiscentie ontdekt. Zo voorkomt reminiscentie on-
der meer sociaal isolement, biedt het ouderen een sociale rol en versterkt het hun
gevoel van identiteit en eigenwaarde. Inmiddels is de reminiscentiemethode een veel
gebruikte methodiek, vooral in de zorgsector, die zowel individueel als in groeps-
verband wordt toegepast. De werkwijze wordt beschouwd als een constructieve en
creatieve werkwijze om herinneringen uit het verleden te gebruiken om meer greep
te krijgen op het heden en daarmee ook op de toekomst (Gibson 1994).

Buurtreminiscentie
Door de functies van de reminiscentiemethodiek te verbinden met het sociale leven
in buurten, is een nieuwe vorm van groepsreminiscentie ontstaan: buurtreminiscen-
tie. Buurtreminiscentie gebruikt herinneringen om mensen te activeren, communi-
catie tussen groepen buurtbewoners te stimuleren, de kwaliteit van sociale relaties
in buurten te verbeteren en de sociale cohesie in buurten te versterken. Het wordt
gekenmerkt door openheid, brede uitwisseling en buurtactiviteiten. Bij buurtremi-
niscentie is het delen of verspreiden van verhalen niet de uitkomst van het proces,
maar een essentieel onderdeel er van. De nadruk ligt niet op de beslotenheid van de
groep (zoals bij de traditionele reminiscentiemethodiek), maar op openheid en uit-
wisseling. De deelnemers stimuleren andere buurtbewoners tot uitwisseling en zijn
daarmee niet alleen vertellers, maar ook voortrekkers van een zich alsmaar uitbrei-
dend netwerk van sociale connecties in de buurt.
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Alhoewel buurtreminiscentie gericht is op het betrekken van alle buurtbewoners
ongeacht leeftijd of herkomst, besteedt de methodiek bijzondere aandacht aan het tot
stand brengen van uitwisselingen tussen jong en oud en tussen allochtoon en autoch-
toon, omdat uitwisselingen tussen deze groepen het minst vanzelfsprekend zijn.

Interculturele reminiscentie
Door hun herinneringen uit te wisselen leren groepen van verschillende etnische af-
komst elkaar kennen. Zij leren elkaars gewoontes en achtergrond kennen, ontwik-
kelen daardoor wederzijds begrip en zelfs respect en leren dat bestaande beelden ge-
baseerd zijn op vooroordelen. Velen zijn verbaasd over wat zij ontdekken.

Een oudere Turkse man heeft net verhalen van Nederlandse buurtbewoners gehoord over
wie vroeger wel en niet met elkaar omging in de buurt: de verhalen van de verzuiling en de
kloof tussen katholieken, protestanten, communisten en socialisten. Hij vertelt enthousi-
ast over wat hij gehoord heeft. ‘Dat wist ik niet. Dat wist ik niet,’ blijft hij maar herhalen.
‘Nu praten zij met elkaar. Nu doen zij in de Turkse winkel boodschappen. Nu praten zij
met ons. Dat is mooi.’

De Nederlandse deelneemster schudt haar hoofd. De verhalen die de Marokkaanse oude-
ren net vertelden over hun komst naar Nederland hebben diepe indruk gemaakt. ‘Ongelo-
felijk. Ik wist helemaal niet dat het zo was gegaan. Het is net alsof ze het over een veekeu-
ring hebben, zoals er met hen is omgegaan. En wij wisten hier van niks. Wij dachten dat ze
gewoon kwamen. Je gaat toch anders tegen ze aankijken als je dat weet. Wat zij niet heb-
ben meegemaakt zeg.’

Een aandachtspunt bij interculturele reminiscentie is dat de nadruk wordt gelegd op
de overeenkomsten tussen de culturen en niet op de verschillen. Daarnaast is een
belangrijk uitgangspunt dat ook diegenen die geen of minder goed Nederlands spre-
ken mee kunnen doen. Taal vormt daarmee vaak een probleem, dat in de projecten
creatief wordt opgelost. Zo wordt gezorgd voor groepswerkers die de taal spreken,
vertalen deelnemers voor elkaar en treden soms ook schoolkinderen op als vertaler
(Kamminga en Vink 2000).

‘Wat voor mij hier tussen jullie in nu zo belangrijk is, is dat we na zoveel jaren van verschil
in godsdienst, moraal en ethiek nu rondom deze tafel zitten als één groep.’ – Nederlandse
deelneemster

Intergenerationele reminiscentie
Uitwisselingen tussen jongeren en ouderen kunnen onderling begrip tussen genera-
ties bevorderen. Jong en oud leren elkaar kennen en verdrijven zo oude stereotypen
en vooroordelen.

verhalen over het verleden geven een buurt toekomst 95



Na een uitwisseling tussen ouderen en studenten van een hogeschool aan de hand van
door de studenten gemaakte herinneringskoffers, vertellen de oudere deelnemers dat zij
onverwachte dingen hebben geleerd over de jongeren. Zo dachten enkele ouderen dat de
jongeren van tegenwoordig overmatig gericht zijn op seks. ‘Kijk maar wat er allemaal op
tv wordt uitgezonden voor hen,’ werd er gezegd. Tijdens de uitwisseling kwam een af-
standsbediening tevoorschijn uit een herinneringsdoos. Naar aanleiding daarvan ontstond
een gesprek over televisie nu en vroeger. Tot de grote verbazing van de ouderen bleken
veel jongeren bezwaar te hebben tegen de vele seks op televisie, ook zij spraken van mo-
reel verval.

Het doorgeven en delen van de persoonlijke geschiedenis vormt voor veel ouderen
een belangrijke drijfveer om deel te nemen aan een reminiscentieproject. De Marok-
kaanse ouderen van het reminiscentieproject in de Utrechtse wijk Lombok vertel-
den bijvoorbeeld telkens weer hoe belangrijk zij het vonden dat jongeren weten wat
zij hebben meegemaakt. Door hun verhalen en geschiedenis te delen met jongeren,
ontwikkelen ouderen een nieuwe sociale rol en ontvangen zij erkenning en waarde-
ring. Bovendien krijgen zij door de uitwisselingen een nieuwe binding met jongere
generaties, wat hun leven verrijkt (Bender 1994).

Ook voor de jongeren is uitwisseling met ouderen van belang. Ten eerste omdat
de geschiedenis daarmee voor hen tot leven komt. Zij krijgen inzicht in het verleden
waardoor zij het heden beter kunnen begrijpen. Ook kan het hen helpen bij de ont-
dekking van hun eigen identiteit, een belangrijke ontwikkelingstaak voor jongeren.
Zoals een oudere Marokkaanse deelnemer het verwoordde: ‘ze moeten weten waar
zij vandaan komen om te weten wie zij zijn’. Wanneer er sprake is van daadwerke-
lijke uitwisseling (en niet enkel overdracht van oud naar jong) dan leidt dat vaak
ook tot erkenning en waardering voor de jongeren bij de ouderen. Zoals een deelne-
mer het verwoorde:

‘Ik had geen idee waar ze mee bezig waren. Het is echt niet gemakkelijk om nu jong te
zijn hoor. Ze hebben zoveel keuzes. Die hadden wij niet. Voor ons was alles uitgestippeld.
Zij moeten veel meer zelf uitzoeken. Dan denk ik, het is ook helemaal niet raar dat het wel
eens misgaat. Eigenlijk is het ontzettend knap dat zoveel jongeren het wel goed doen.’ –
oudere man

De werkwijze

Buurtreminiscentie bestaat uit drie fasen: (1) leren reminisceren, (2) leren uitwisse-
len en (3) leren werken aan een narratieve buurt. De overstap naar de volgende fase
wordt telkens gekenmerkt door een verbreding van het aantal betrokkenen. Het is
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een proces van als maar groter wordende kringen. Maar eerst moeten de deelnemers
natuurlijk geworven worden.

De deelnemers
De meeste ouderen reminisceren al uit zichzelf en genieten van het ophalen en delen
van hun herinneringen. Dat betekent echter niet dat de werving van ouderen voor
buurtreminiscentie gemakkelijk gaat. Vaak begrijpen zij niet direct wat de bedoeling
van het project is of hebben zij het gevoel dat hun verhalen niet interessant genoeg
zijn. Ook kan er wantrouwen zijn, vooral onder bepaalde etnische groepen: waar-
om willen jullie mijn verhaal horen? Er is immers nog nooit eerder naar gevraagd.
Een belangrijk onderdeel van de werving is dan ook duidelijk maken aan ouderen
dat hun verhalen, hoe gewoon zij ook mogen lijken, juist bijzonder interessant zijn
voor anderen die ze niet kennen, zoals mensen uit andere culturen of van andere ge-
neraties. Elk leven is immers uniek en daarmee bijzonder.

‘Dertig jaar heeft niemand gevraagd naar ons verhaal. Waarom nu wel?’ – Marokkaanse
man

‘Ik heb toch niets te vertellen. Ik heb niks meegemaakt, gewoon geleefd, kinderen gekre-
gen, een oorlog doorgemaakt, net als iedereen.’ – Nederlandse vrouw

De precieze doelgroep is afhankelijk van de buurt waarin het project plaatsvindt,
verder is iedere buurtbewoner geschikt mits die gemotiveerd en enthousiast is over
het project, zijn of haar herinneringen kan en wil delen met anderen, kan luisteren
naar anderen en hen uit kan laten spreken, open staat voor ontmoetingen met men-
sen uit andere culturen en generaties en geen obsessieve of traumatische band heeft
met het verleden (Mercken 2002).

Fase 1: leren reminisceren
‘Het is belangrijk dat anderen onze verhalen horen. Dan weten zij wie wij zijn.’ – oudere
Turkse man

De eerste fase is gericht op het leren ophalen van herinneringen en het ontdekken
van wat een goed verhaal is. Dit gebeurt in kleine besloten groepen van acht tot tien
ouderen, vaak onderverdeeld naar etnische afkomst, taal of geslacht, al naar gelang
dat vanzelfsprekend is in de betreffende groep. Doel van deze groepen is het creëren
van een veilige, vertrouwde omgeving waarin deelnemers tot vertellen kunnen ko-
men. Deze fase duurt gemiddeld twee tot drie maanden. De centrale doelstellingen
in de fase zijn: deelnemers informeren over het doel van het project, hen leren remi-
nisceren, hen stimuleren tot vertellen en hen helpen ontdekken wat een ‘goed’ ver-
haal is in een veilige en vertrouwde omgeving (Mercken 2002).
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Een belangrijke doelstelling van de eerste fase is dat de vertellers een ‘goed’ ver-
haal leren herkennen en vertellen. Vaak hebben mensen, zeker aan het begin, de nei-
ging veilige verhalen te vertellen, dat wil zeggen oude bekende verhalen die zij al
vaak hebben verteld en die een vaste vorm hebben gekregen. Deze verhalen zijn
vaak algemeen en anekdotisch en daardoor niet altijd even interessant. Een ‘goed’
verhaal is een verhaal met een persoonlijke noot, met een tijd en een plaats (oftewel
een maatschappelijke context) en met thema’s waarin anderen iets kunnen herken-
nen. Goede verhalen zijn verhalen met algemeen menselijke aspecten die inzicht ge-
ven in de beleving en wereld van de verteller en de luisteraar de kans geeft zich te
identificeren met de verteller (Ter Steege e.a. 1994). Juist dergelijke verhalen stimu-
leren uitwisseling, wederzijds begrip en kennismaking.

Fase 2: leren uitwisselen
‘Het is leuk om te merken dat een mens een mens is. Iedereen maakt vergelijkbare dingen
mee.’ – Nederlandse man

In de tweede fase worden de groepen gemengd. Hierdoor ontstaan nieuwe groepen
met deelnemers uit alle oorspronkelijke groepen. Deze fase is gericht op het leren
uitwisselen van verhalen. De gemengde groepen hebben als doel het op een klein-
schalig en relatief veilige schaal leren delen van verhalen en herinneringen met ande-
ren. De deelnemers ontwikkelen in deze fase een groepsgevoel en oefenen met di-
verse uitwisselingstechnieken zodat zij hun pioniersrol kunnen vervullen in de vol-
gende fase. Deze fase duurt een tot anderhalve maand. De belangrijkste doelstellin-
gen van deze fase zijn: deelnemers leren uitwisselen met mensen uit verschillende
culturen, hen stimuleren om onderlinge overeenkomsten te ontdekken, hen met
verschillende uitwisselingstechnieken laten oefenen en hen leren hoe zij anderen
kunnen stimuleren tot vertellen (Mercken 2002).

Vanwege de heterogene samenstelling van de groepen zal het karakter van de bijeen-
komsten wezenlijk verschillen van de bijeenkomsten in de eerste fase. Herkenning in
het verhaal van de ander is niet meer zo vanzelfsprekend. Hierdoor is het nog belang-
rijker dat de vertelde verhalen een algemeen menselijk karakter hebben waarin deelne-
mers elkaar kunnen herkennen. Juist door overeenkomsten in ervaringen en belevin-
gen te ontdekken, zullen de deelnemers zich open stellen voor elkaar. De verschillen
tussen de deelnemers hoeven de uitwisseling echter niet te bemoeilijken, vaak stimule-
ren zij de deelnemers juist tot het vertellen van nieuwe of andersoortige verhalen. Zo
praatten de Turkse en Marokkaanse groepen in de Utrechtse wijk Lombok nooit over
armoede. Het was een onderwerp waarvoor de deelnemers zich enigszins schaamden.
Toen, in de gemengde groepen, de Nederlandse deelnemers zonder gêne uitgebreid
vertelden over de armoede in hun jeugd, veranderde de houding van de Turkse en Ma-
rokkaanse mannen en begonnen ook zij verhalen over dit onderwerp te vertellen.

98 christina mercken



Fase 3: leren werken aan een narratieve buurt
‘Hé Leen, vertel nog eens over de dubbeltjeswinkel!’ – tienjarig jongentje tegen oudere
buurtbewoner

In de laatste fase streeft men naar het creëren van een zogenoemde narratieve buurt,
een buurt waar op allerlei plekken, tussen allerlei personen herinneringen worden
opgehaald en verhalen verteld. De oudere deelnemers van de eerste twee fasen trek-
ken nu de buurt in en stimuleren andere bewoners tot reminiscentie en de uitwisse-
ling van hun verhalen. De laatste fase heeft als doel het creëren van ‘continue lussen’
vanuit enkele centrale punten in de buurt, of te wel het opzetten van reminiscentie-
activiteiten die weer nieuwe reminiscentieactiviteiten stimuleren enzovoort.

In buurthuizen, moskeeën, kerken, bibliotheken, winkels, scholen, eethuizen,
overal waar buurtbewoners komen, worden reminiscentieactiviteiten opgezet en
wisselen buurtbewoners met voorwerpen, geuren en geluiden hun herinneringen en
verhalen met elkaar uit. Nieuwe vertellers, vrijwilligers en samenwerkingspartners
worden aangetrokken. Aan het einde van de laatste fase zijn nieuwe samenwer-
kingsverbanden tot stand gekomen en concrete plannen gemaakt voor blijvende re-
miniscentieactiviteiten in de toekomst. Deze fase duurt vier tot vijf maanden. De
centrale doelstellingen van fase drie zijn: het tot stand brengen van uitwisselingen
op een grote verscheidenheid aan vertelplekken in de buurt, het project verbreden
naar een breed scala aan nieuwe doelgroepen (qua leeftijd en etnische afkomst), zo-
genoemde ‘continue lussen’ (activiteiten die stimuleren tot nieuwe activiteiten of de
betrokkenheid van nieuwe doelgroepen) creëren en nieuwe samenwerkingsverban-
den tot stand brengen die de continuïteit van reminiscentieactiviteiten in de buurt
kunnen waarborgen (Mercken 2002).

Om te zorgen dat het project ingebed wordt in de buurt en leidt tot blijvende ac-
tiviteiten, moeten samenwerkingspartners en vrijwilligers worden gezocht die kun-
nen helpen bij de werving van nieuwe vertellers en die zorg kunnen dragen voor de
continuïteit van het project. Bij een samenwerkingspartner gaat het om een organi-
satie of instelling die samenwerkt aan het project, bijvoorbeeld door zelf vervolgac-
tiviteiten te organiseren, te helpen bij werving van nieuwe vertellers of voor andere
ondersteuning (bijvoorbeeld PR via de lokale media of inrichting van een tentoon-
stelling door een plaatselijk timmerbedrijf). Bij een vertelplek gaat het om een loca-
tie waar verhalen tussen buurtbewoners kunnen worden uitgewisseld. In sommige
gevallen is de locatie gekoppeld aan een samenwerkingspartner (zoals een school),
maar soms wordt enkel de locatie beschikbaar gesteld en voeren de reminiscentie-
werkers daar een uitwisselingsbijeenkomst uit (bijvoorbeeld in een lokale winkel of
eethuis). Het gaat dus niet alleen om de traditionele zorg- en welzijnsinstellingen,
maar ook om Surinaamse eethuizen, Turkse koffiehuizen, kerken, moskeeën, win-
kels, bibliotheken, bedrijven, speeltuinen enzovoort. Alleen door zoveel mogelijke
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mensen, bedrijven en organisaties in een buurt te betrekken bij het proces kan daad-
werkelijk een buurt vol verhalen worden gecreëerd.

Werken aan continuïteit

Het doel van een buurtreminiscentieproject is het tot stand brengen van een duur-
zaam narratieve buurt waarin buurtbewoners elkaar blijven ontmoeten en verhalen
uitwisselen. Dit kan onder meer door activiteiten in te bedden in de werkzaamhe-
den van organisaties of personen in de buurt en het creëren van voldoende rand-
voorwaarden. En dat vereist een integrale aanpak waarin diverse organisaties en
professionals samenwerken. Zo zijn bij het project in Amsterdam Oost/Watergraafs-
meer een zorgcentrum en de maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsop-
bouw de initiatiefnemers en werkten zij samen met onder meer verzorgingshuizen
en basisscholen in het stadsdeel.

Als de reminiscentieactiviteiten in de buurt succesvol zijn, is de kans groot dat de
betrokken organisatie daarmee verder wil gaan. De school of de speeltuin willen bij-
voorbeeld jaarlijkse bezoeken van ouderen organiseren of het verzorgingshuis wil
ook reminiscentieactiviteiten opzetten. Ook kan gezocht worden naar steun vanuit
andere organisaties of kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand worden
gebracht. Een koppeling tussen de activiteiten van het verzorgingshuis met die van
de school bijvoorbeeld.

Een goede manier om continuïteit te waarborgen is om gaandeweg de laatste fase
een platform op te richten dat gericht is op het continueren van reminiscentieacti-
viteiten in de buurt. In het platform zijn professionals en vrijwilligers vertegen-
woordigd die reeds meegewerkt hebben aan reminiscentiebijeenkomsten of die in
de toekomst een bijdrage kunnen leveren, zoals het welzijnswerk, de school, de
speeltuin, de bibliotheek, het ouderenwerk, het verzorgingshuis, een vertegenwoor-
diger van de moskee enzovoort. En ook de deelnemers van het eerste uur kunnen en
willen vaak bijdragen aan nieuwe activiteiten. Enkele oudere deelnemers en ‘hang-
jongeren’ die een uitwisseling met oudere buurtbewoners bijwoonden in Lombok
waren bijvoorbeeld zo enthousiast dat zij zelf met het idee kwamen ook uitwisselin-
gen te organiseren in de kerk en de moskee. In de samenwerking tussen deze
Nederlandse ouderen en Turkse en Marokkaanse jongeren, die tot voor kort geen
contact met elkaar hadden, komt de essentie van het project naar voren: autochtone
ouderen en allochtone jongeren leren elkaar kennen door hun eigen herinneringen
en verhalen over het leven op straat en discriminatie met elkaar te delen. Wederzijds
begrip en respect is het resultaat en soms, zoals in dit geval, blijvend contact of
samenwerking.
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Geschiedenis én toekomst

Er is veel gebeurd sinds het begin van de eerste buurtreminiscentieprojecten in
Utrecht en Amsterdam. Projecten gebaseerd op buurtreminiscentie zijn op diverse
plekken in het land opgezet. De methodiek blijkt een goede basis te vormen die aan-
gepast kan worden aan de lokale situatie en wensen. Ten tijde van de eerste projec-
ten vormde de vastlegging van verhalen een struikelblok. Velen vonden het jammer
dat de vertelde verhalen niet voor het nageslacht werden behouden. De middelen
daarvoor ontbraken of waren te gecompliceerd of te tijdrovend. Nu internet meer is
ingeburgerd en veel buurten over een digitaal ‘trapveld’ of bibliotheek beschikken
waar buurtbewoners kunnen (leren) computeren en internetten, is digitale opslag
een reële mogelijkheid. Een website biedt niet alleen een plek om verhalen op te
slaan, maar kan ook een digitale ontmoetingsplek worden voor buurtbewoners en
biedt nieuwe manieren om verhalen met elkaar te verbinden. Dat kan ook gemakke-
lijk met de gebruiksvriendelijke softwareplatform anyStory dat speciaal ontwikkeld
is voor websites met verhalen.

Daarnaast hebben nieuwe projecten ook andere voordelen en effecten getoond.
Zo blijkt bij het Geheugen van Oost-project dat deelnemers niet alleen elkaar en de
buurt beter leren kennen, maar dat velen ook computer-, schrijf- en interview-
vaardigheden (verder) ontwikkelen en de Nederlandse taal beter leren beheersen. Al
deze ervaringen laten zien dat persoonlijke verhalen en herinneringen een belangrij-
ke bijdrage kunnen leveren aan de sociale samenhang in buurten. Zij zullen er na-
tuurlijk nooit toe leiden dat alle sociale problemen in een buurt verdwijnen, maar zij
kunnen wel buurtbewoners met elkaar in contact brengen en wederzijds begrip en
respect bevorderen. De verhalen van individuele buurtbewoners vormen samen het
verhaal van een buurt en geven daarmee de buurt niet alleen een geschiedenis, maar
ook een toekomst.

Bronnen

anyStory: www.anystory.nl
Het Geheugen van Oost: www.geheugenvanoost.nl
Reminiscentie: www.reminiscentie.nl
Videodocumentaire: Een buurt vol verhalen, Utrecht, NPS/NIZW, 2002
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Geschiedenis is in. Vooral de geschiedenis van de eigen familie en de eigen leefom-
geving. Archiefinstellingen – op een congres in Nijmegen treffend aangeduid als
‘hangplekken voor ouderen’1 – worden platgelopen door mensen op zoek naar hun
eigen voorgeslacht. Historische kringen zijn als paddestoelen uit de grond gescho-
ten. Elke plaats heeft wel een heemkundekring. Boeken als De eeuw van mijn vader
van Geert Mak of Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemijer gaan als
warme broodjes over de toonbank. Ook in zo uiteenlopende sociaal-culturele vere-
nigingen als de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, het Nivon, de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen en de Nederlandse Christen Vrouwenbond en de
Christelijke Plattelandsvrouwen (nu verenigd in de christelijk-maatschappelijke
vrouwenorganisatie Passage) bleek de belangstelling voor de geschiedenis van de
eigen leefomgeving groot te zijn. Enkele jaren geleden besloten zij tot een gezamen-
lijk project ‘Ongehoorde verhalen’ om met afdelingsleden op zoek te gaan naar (as-
pecten van) de geschiedenis van de eigen leefomgeving: dorp, streek of stadswijk. In
de Nivonafdeling in het Gooi vond een pilotuitvoering van het project plaats, die
aanleiding gaf tot een verslag dat dezelfde titel droeg als deze bijdrage: ‘Zwarte kou-
sen, roomse boeren en rooie Nivonners’. In dit artikel worden de opzet en aanpak
van het project gepresenteerd aan de hand van het Gooise voorbeeld. Zoals zal blij-
ken kunnen ook historische kringen die plaatsgenoten willen inleiden in de lokale
geschiedenis heel goed van de geschetste methode gebruik maken.

Handleiding

De genoemde organisaties – van de Plattelandsvrouwen tot de Natuurvrienden van
het Nivon – werkten bij alle onderlinge verschillen al jaren samen onder de noemer
van ‘vormingswerk in verenigingen’. Ook zij ontdekten, dat in hun clubs de belang-
stelling voor omgevingsgeschiedenis groeiende was. Maar hoe ga je daar mee om in
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verenigingen die er niet voor zijn opgericht? Er werd een landelijke stuurgroep ge-
vormd, die Lidwien Vos de Wael opdracht gaf een methode uit te werken en een
handleiding te schrijven. Cultureel werkster Lidwien Vos de Wael had in Nicaragua
en Chili ervaring opgedaan in projecten met bewoners van achterstandswijken rond
de geschiedenis van de eigen buurt en verdiepte zich in activiteiten rond buurtge-
schiedenis in Nederland. Er werden enkele werkconferenties georganiseerd om af-
delingsbestuurders en mogelijke begeleiders te enthousiasmeren voor het project en
vertrouwd te maken met de beoogde aanpak. Tijdens de startperiode verscheen er
een nieuwsbrief met achtergrondinformatie en verslagen. Een royale subsidie van de
Stichting voor Volkshogeschoolwerk maakte dit alles mogelijk.

Doel van de hele onderneming is niet zozeer het verrichten van lokaal historisch
speurwerk als zodanig; daar zijn natuurlijk historische kringen en aanverwante clubs
voor. Het gaat, zoals te verwachten valt bij organisaties die zich met vorming bezig
houden, vooral om de eigen betrokkenheid bij en visie op de eigen leefomgeving door
het bestuderen van (aspecten van) de geschiedenis ervan. De achterliggende gedachte
was, dat bezig zijn met de geschiedenis van de eigen leefomgeving naast de bevrediging
van een breed levende behoefte ook de maatschappelijke betrokkenheid zou vergroten.

De door Lidwien Vos de Wael geschreven handleiding voor begeleiders2 voorziet
in een vijftiental bijeenkomsten, met tussenperiodes van twee of drie weken, die elk
evenzoveel stappen in het project betekenen. De deelnemers zijn dan alles bij elkaar
een klein jaar bezig. Daarnaast is het mogelijk voor een verkorte versie te kiezen, of-
wel als eventuele aanloop naar de lange versie of als eigenstandige activiteit om een
beetje aan omgevingsgeschiedenis te snuffelen. Ook een tussenvorm kan. In de hand-
leiding wordt de opzet van de bijeenkomsten minutieus beschreven: wat moet er pre-
cies gedaan worden, welke opdrachten krijgen de deelnemers, hoe kunnen die wor-
den uitgevoerd. In bijlagen krijgen de begeleiders handige tips over archieven in
Nederland, over de aanpak van ‘mondelinge geschiedenis’, over ‘opwarmers en uit-
smijters’ om de deelnemers te motiveren, over schema’s en werkmateriaal enzovoort.

In de inleiding op de handleiding wordt een aantal mogelijke invalshoeken ge-
noemd, zoals ‘man-vrouwverhoudingen’, ‘geloofsovertuiging’, ‘de buurt als sociaal
verband’, ‘sociaal-economische ontwikkeling’. Eigenlijk is de lijst van mogelijke
onderwerpen bijna onuitputtelijk. Er worden enkele voorbeelden gegeven, met
name gericht op de deelnemende vrouwenorganisaties:
• Hoe zag de vrijetijdsbesteding van boerinnen en vrouwen van landarbeiders in onze

streek er uit? Was er wel vrije tijd? Wat waren de verschillen en overeenkomsten?
• Wat is er de afgelopen vijftig jaar in onze buurt allemaal gebeurd? Hoe is de be-

volkingssamenstelling veranderd en wat betekende dat voor de plaatselijke
middenstand?

• Hoe was het gesteld met de mobiliteit in ons dorp gedurende de laatste 50 jaar? 
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• In hoeverre kwam men van buiten het dorp en wat betekende dit voor de bele-
vingswereld en activiteiten van bijvoorbeeld de vrouwen?

Bedoeling is dat er groepjes van een man of tien gevormd worden onder begeleiding
van iemand die een beetje vertrouwd is met groepswerk en liefst ook wat meer van
geschiedenis weet, al hoeft het geen beroepshistoricus te zijn. Een actief lid van de
historische kring in de buurt zou prima zijn of een ervaren begeleider uit eigen kring.

Begonnen wordt uiteraard met een kennismakingsbijeenkomst, gevolgd door en-
kele zittingen rond de eigen levensgeschiedenis met behulp van een ‘tijdlijn’. Er
wordt een bezoek aan het archief gebracht om de deelnemers over de – feitelijk niet,
maar psychologisch wel vrij hoge – drempel te helpen van deze ondersteuningsin-
stelling. Vervolgens bepaalt de groep welk aspect van de eigen omgevingsgeschiede-
nis men wil gaan onderzoeken. De daaropvolgende bijeenkomsten zijn er voor om
ervaringen en bevindingen uit te wisselen en te bediscussiëren, onderzoeksproble-
men op te lossen en tenslotte aan te sturen op de eindverwerking van het materiaal.
Na het project kan dan nog een bijeenkomst volgen voor de hele afdeling waar de
resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een boekje, een film, een fototen-
toonstelling, een inleiding met dia’s of anderszins.

Pilot

De eerste uitvoering van deze opzet vond plaats in de Nivonafdeling Gooi Noord.
Ik was lid van de activiteitencommissie van deze afdeling en als historicus nauw be-
trokken bij de opzet van het landelijke project. Het lag een beetje voor de hand, dat
het project door mij zou worden uitgeprobeerd in de vereniging waarin ik zelf toen
op vormingsgebied actief was.

Op zichzelf was een geschiedenisproject voor het Nivon ook niet vreemd. De
vereniging was in 1924 onder de naam ivao (Instituut voor Arbeidersontwikkeling)
opgericht door sdap en nvv (nu fnv) als culturele organisatie binnen de Nederland-
se sociaal-democratische beweging. Al voor de oorlog werden er grote landelijke
cursussen georganiseerd over de geschiedenis van de maatschappij in het algemeen
en de arbeidersbeweging in het bijzonder. Na de oorlog werd de vereniging omge-
doopt in Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvrienden-
werk) en losgemaakt van partij en vakbeweging, al zijn oudere leden vaak nog wel
links georiënteerd.3 Het Nivon – momenteel met een kleine 45.000 leden – werd een
organisatie voor sociale educatie en natuurvriendelijke recreatie.4 Jarenlang was
dr A.C.J. de Vrankrijker – een van de oprichters van de Stichting Tussen Vecht & Eem
en kenner bij uitstek van de Gooise geschiedenis – zowel voorzitter van het lande-
lijke Nivon als van een van de oudste afdelingen, die van Naarden-Bussum.5 Ook in
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de naoorlogse periode werd er veel aandacht besteed aan geschiedenis. Zo was ik
zelf begin jaren tachtig begeleider van een reeks studie- en discussiebijeenkomsten
in de afdeling Gooi Noord rond een door Prof. dr Th. van Tijn geschreven cursus
Geschiedenis en toekomst van de arbeidersbeweging, die gehouden werden in het
Nivonmuseum Hofland in Laren.

Maar geschiedenis van de eigen leefomgeving was toch wel iets nieuws, al was reeds
Henri Polak – een grote naam in de arbeidersontwikkeling – zeer geïnteresseerd in het
Gooi en zijn geschiedenis. Dat ook in het Nivon de belangstelling voor geschiedenis
van de eigen plaats en streek was gegroeid, hangt naast de oude interesse voor sociale
geschiedenis ongetwijfeld samen met de oorzaken van de algemeen toegenomen be-
langstelling voor omgevingsgeschiedenis: tendenzen als individualisering en globalise-
ring en van de weeromstuit de belangstelling voor het nabije en verdere verleden vooral
van de eigen leefomgeving doen zich ook in verenigingen als het Nivon gelden.6

In het Gooi meldden zich uiteindelijk zeven mensen aan voor deelname aan het
project; een mooi aantal voor een pilot, niet te klein en niet te groot voor intensieve
begeleiding. De deelnemers besloten tot een enigszins verkorte versie van het pro-
ject; men wilde in een maand of zes klaar zijn en daarna de afdeling ampel op de
hoogte brengen van het resultaat.

Tijdlijn

Het project ‘Ongehoorde verhalen’ werd gepromoot op een afdelingsvergadering
met Lidwien Vos de Wael ter voorbereiding op het bezoek aan een tentoonstelling
over ‘huisvrouwenleven’, waarbij gewerkt werd met de ‘tijdlijn’. De vrouwen onder
de vijfentwintig aanwezigen konden individueel op een groot vel papier – met een
verticale lijn in het midden en jaartallen – invullen hoe de geschiedenis van hun eigen
huisvrouwenleven was verlopen. En de mannen hoe het huisvrouwenbestaan er uit
had gezien van hun vrouwen, moeders en dochters en vooral hun eigen rol daarbij.
Daarna werd er in kleine gemengde groepjes een gezamenlijke tijdlijn ingevuld,
waarop moest worden aangegeven welke belangrijke veranderingen zich in de afge-
lopen decennia in het huisvrouwenbestaan hadden voorgedaan en hoe die werden
beoordeeld. Tenslotte vond er een plenaire discussie over deze veranderingen plaats.

De bijeenkomst viel zeer goed in de smaak; een achttal deelnemers meldde zich
aan voor deelname aan het project ‘Ongehoorde verhalen’, van wie er uiteindelijk
zeven (allemaal 65- plussers of vut-ters) meededen, afkomstig uit Huizen, Blaricum
en Laren. Aan de andere bij het landelijke project betrokken verenigingen werd la-
ter geadviseerd in de afdelingen ook eerst een bijeenkomst rond een tijdlijn te orga-
niseren als smaakmaker voor deelname aan het project zelf.
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De tijdlijn speelde ook een grote rol in de eerste drie bijeenkomsten van het pro-
ject. Tijdens de eerste sessie werden doel en opzet van het project uitvoerig bespro-
ken en werd er een begin gemaakt met het maken van een individuele tijdlijn over
een aspect van het eigen leven, zoals arbeidsverleden of woongeschiedenis. Thuis
werd de tijdlijn verder afgemaakt en daarna uitvoerig besproken in de hele groep.
Op de tweede bijeenkomst namen de deelnemers een voorwerp mee dat samenhing
met het onderwerp van hun tijdlijn en een belangrijk aspect van het eigen leven.
Iemand bracht een gebroken koffiepotje mee als aandenken aan een onderduikperi-
ode in de oorlog, een ander oude lidmaatschapskaarten van de njhc (Nederlandse
Jeugdherbergencentrale) als herinnering aan trektochten langs jeugdherbergen in
binnen- en buitenland.

Doel van dit werken met tijdlijnen is tweeledig. Aan de ene kant wekt het interesse
in geschiedenis en versterkt het de persoonlijke betrokkenheid bij het geschiedenispro-
ject. Aan de andere kant laat het zien dat geschiedenis niet iets is dat ver van het eigen
leven afstaat; persoonlijke geschiedenis is ook algemene geschiedenis en andersom.

Interessante levens

Uit de persoonlijke geschiedenissen bleek dat de deelnemende Nivonners stuk voor
stuk mensen waren met een interessant levensverhaal. Zowat de hele geschiedenis
van de linkse beweging kwam over tafel. Lidmaatschappen van de ajc (Arbeiders
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Jeugd Centrale), de radencommunisten, de osp (een linkse afsplitsing van de sdap uit
de jaren dertig), de cpn, de psp, de pvda, de (sociaal-democratische) Arbeiderssport-
bond, het nkv (Nederlands Katholiek Vakverbond) en natuurlijk ook het Nivon zelf.

Eén deelnemer was zoon van een protestantse vader en een katholieke moeder en
werd als zestienjarige op eigen initiatief lid van de ajc. Daarna raakte hij betrokken bij
zowat alle organisaties links van de sdap/pvda. Onder de oorlog deed hij verzetswerk
en werd hij cpn-er, wat hem na de oorlog nog op een ‘beroepsverbod’ bij een educa-
tieve instelling in het Gooi kwam te staan. Sinds de jaren vijftig stemde hij PSP om
zich tenslotte aan te sluiten bij het Nivon. Geschiedenis had hem al die tijd zeer ge-
interesseerd; daarom was hij ook lid geworden van de historische kring in Blaricum.

Eén deelneemster was van goed-katholieken huize. Haar man had in zijn jeugd als
jonge werkloze in de crisisjaren nog meegewerkt aan de bouw van de katholieke
Volkshogeschool Drakenburg in Baarn7 en was lid van het nkv en later (na de fusie van
nvv en nkv) van het fnv. Zij hielden beiden van lange-afstand-wandelen en kwamen
via het (door Nivonners uitgezette) Pieterpad bij het Nivon terecht waar zij zich erg
thuisvoelden. Opmerkelijk was de avontuurlijke reislust van enkele deelneemsters. De
ene had in haar jeugd als verpleegster in Engeland en België gewerkt en de andere was
kort na de oorlog met een vriendin door Frankrijk, Algerije en Marokko getrokken.

De aard van deze levensgeschiedenissen werd natuurlijk sterk bepaald door de
club waarin het project plaats vond. Als de pilot was gehouden in een afdeling van
de algemene of de christelijke plattelandsvrouwen, waren er weer heel andere inte-
ressante verhalen opgedoken, bijvoorbeeld over de levensbeschouwelijke of sociale
achtergrond. In het prachtige boek De graanrepubliek van Niek Westerman over de
landbouw in Noord-Oost Groningen wordt de geschiedenis beurtelings bekeken
vanuit de grote boeren en vanuit de landarbeiders. Ook dat soort verschillen kun-
nen tot sprekende verhalen leiden.

Een likje Marx

De vierde activiteit van de Gooise groep was een bezoek, samen met een twaalftal
andere belangstellende Nivonleden, aan het stadsarchief van Naarden. De enthousi-
aste in- en rondleiding door de archivaris leerde, dat een archief geen gesloten bol-
werk is voor geleerde specialisten, maar een laagdrempelige instelling voor iedereen.
De motivatie voor het project steeg tot nog grotere hoogte en ook de anderen von-
den het archiefbezoek leuk.

Wat zouden ze gaan onderzoeken? Er kwamen heel wat ideeën over tafel. De
rooie Nivonners waren allemaal import in een van ouds streng protestants (Huizen)
of katholiek dorp (Laren en Blaricum). Zou het niet interessant zijn uit te zoeken
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hoe de verhouding tussen import en autochtonen verlopen was? Of hoe de verschil-
lende levensbeschouwelijke richtingen zich in het kader van de verzuiling ontwik-
keld hadden en hoe dat bijvoorbeeld in de eigen straat lag? Maar als linksen die ken-
nelijk allemaal wel een likje van Karl Marx hadden meegekregen (Erst kommt das
Fressen, dann die Moral) kozen zij uiteindelijk voor de vraag: hoe kwamen ze in
onze dorpen de afgelopen honderd jaar aan de kost? Er werden kleine groepjes ge-
vormd die ieder de eigen woonplaats voor hun rekening namen.

Via boeken en tijdschriften uit de bibliotheek en interviewtjes met kernfiguren
uit hun dorp of leden van de historische kring verdiepten zij zich in de lokale ge-
schiedenis van de arbeid. Een bekende geschiedenis. In het streng-christelijke Hui-
zen leefden de mensen tot de afsluiting van de Zuiderzee hoofdzakelijk van de vis-
vangst en alles wat daarmee samenhing. ’n Hard en arm leven. Daarna bleken de
Huizers goede handelaren (m.n. in kaas) en bouwvakkers. Laren en Blaricum waren
rooms en de meeste mensen hadden er een schraal boerenbestaan. Toen kwamen de
kunstenaars en de toeristen en enkele industriebedrijven. Langzamerhand werden
Blaricum en Laren ‘van een stil heidedorp – met koeien op stal, paarden op de
Meent, schapen op de hei en ’s morgens heel vroeg de melkkarretjes met rammelende
bussen naar de Meent – tot een luxe gemeenschap met kastelen van villa’s van een,
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twee miljioen gulden en zelfs een van 15 miljoen van een TV-miljonair’. Import, zo-
als de rooie Nivonners, hadden het in de katholieke dorpen vroeger makkelijker
dan in het zeer gesloten Huizen. Maar Huizen kreeg heel veel (sociale) woning-
bouw; de ‘zwarte kousen’ zijn hun meerderheid allang kwijt.

Aanstekelijk

De manier waarop het historisch snuffelwerk door de groep werd verricht beteken-
de, dat het niet ging om zelfstandig nieuw historisch onderzoek zoals bij historische
kringen. Het was een nadere kennismaking met de reeds bekende lokale geschiede-
nis. Zo hoeft het natuurlijk niet altijd te gaan. Als een groep er de tijd voor neemt,
kan er best origineel historisch onderzoek worden gedaan. Zo had de keuze voor de
geschiedenis van de verzuiling in de Gooise dorpen wellicht nieuwe kennis opgele-
verd. Maar beide vormen hebben hun eigen betekenis, ofwel het zich verdiepen in
de reeds beschreven geschiedenis ofwel een (kleine) bijdrage leveren aan de lokale
geschiedschrijving. In beide gevallen kan het project bijdragen aan meer kennis van
en inzicht in de lokale geschiedenis en de historische context daarvan en kan het de
betrokkenheid bij de eigen leefomgeving vergroten.

De laatste bijeenkomsten in het Gooise project werden besteed aan het bespre-
ken van de bevindingen en tenslotte het maken van drie eindverslagen in de vorm
van kleine brochures. Dat het ‘Natuurvrienden’ waren die ze geschreven hadden,
blijkt uit de slotregel van een ervan: ‘het is nu 24 februari – we hebben voor het eerst
onze merel horen zingen, het wordt toch weer voorjaar!’.

De eindverslagen werden uitvoerig gepresenteerd en bediscussieerd op een avond
voor de hele Nivon-afdeling onder dezelfde titel als dit artikel; en ook dat was weer een
bescheiden vorm van omgevingseducatie. Als toegift bij deze presentatie werden er in
de daaropvolgende maanden door de deelnemers rondleidingen door hun drie dorpen
gehouden voor de leden van de afdeling. Die wandelingen – langs oude boerderijen bij-
voorbeeld of villa’s van bekende kunstenaars – trokken veel belangstelling en waren
zelfs voor veel mensen die al lang in het Gooi woonden, zoals ik zelf, een openbaring.
Enkele leden van de groep brachten ook verslag uit op een landelijke werkconferentie
in Utrecht voor afdelingsbestuurders en kaderleden van de deelnemende organisaties.
Ze deden dat zo aanstekelijk, dat de animo voor het project flink toenam.

Als begeleider van de groep was ik onder de indruk van de prestaties: mensen
met, op enkele uitzonderingen na, niet meer dan lagere school, bleken heel goed in
staat historisch materiaal te verzamelen en te verwerken. Het Instituut voor Arbei-
dersontwikkeling en het Nivon hadden kennelijk niet voor niets zoveel aan ontwik-
kelingswerk gedaan.
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Historische kringen

Wat voor conclusies kunnen er aan deze pilot verbonden worden? Allereerst
blijkt dat de gekozen methode met de daarbij behorende handleiding vruchtbaar
kan zijn voor verenigingen zoals de deelnemende vrouwenorganisaties en het Ni-
von. Er valt goed mee te werken, mits er gemotiveerde deelnemers zijn en deskun-
dige begeleiding. Ook andere leden-organisaties met interesse in omgevingsge-
schiedenis, zoals de ouderenbonden, zouden van de methode goed gebruik kun-
nen maken.

Daarnaast lijkt de methode mij ook heel geschikt voor historische kringen die
(nieuwe) leden en andere belangstellenden willen inleiden in de lokale geschiedenis.
Het is een veel actievere manier van werken dan de gebruikelijke lezingencycli. De
mensen zijn er zelf actief bij betrokken. De start met individueel en groepsgewijze
ingevulde en besproken tijdlijnen doet de interesse in geschiedenis en de motivatie
er actief mee aan de slag te gaan toenemen. Het actief bezig zijn met een onderzoek-
je verhoogt de motivatie en de betrokkenheid op hun beurt nog meer. Actieve leden
van de historische kring die al wat thuis zijn in historisch onderzoek en in de lokale
geschiedenis zijn geknipt voor de rol van begeleider, en de handleiding biedt hun
genoeg houvast om die rol goed te vervullen en vooral de deelnemers ten dienste te
zijn. Kortom, het gaat hier om echte historische omgevingseducatie die zowel ver-
maak als lering kan betekenen.

Noten

1. De amateur-familiehistoricus E. Coppes op het congres ‘Allemans verleden’, Nijmegen 6 juni 2003. 
2. L. Vos de Wael, Ongehoorde verhalen – op zoek naar de geschiedenis van je eigen leefomgeving.

Handleiding voor de begeleiders. De handleiding is momenteel verkrijgbaar bij het secretariaat van
TVE.

3. Zie voor de geschiedenis van het Nivon: Gerard Leenders en Jos Palm, Lief, links en lastig – zeventig
jaar Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, Amsterdam 1994.

4. Naast de afdelingen die zich onder meer met sociaal-culturele activiteiten bezighouden, heeft het Ni-
von verspreid door het land ‘natuurvriendenhuizen’, waar men in een mooie omgeving goedkoop op
vakantie kan. Ook in het buitenland, m.n. in Duitsland en Oostenrijk, zijn er veel natuurvriendenhui-
zen. Verder is de vereniging actief bezig met het uitzetten van lange-afstand-wandelpaden; ruim de
helft van die paden in Nederland is door het Nivon uitgezet.

5. Zie voor De Vrankrijker: H.C.M. Michielse, ‘Dr de Vrankrijker – Erfgooier, historicus en volksopvoe-
der’. In: Historisch Nieuwsblad, maart 1996

6. Zie voor deze mogelijke oorzaken: Kees Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cul-
tuur in Nederland 1945-2000. Hilversum 2002.

7. Zie voor het werklozenkamp bij de bouw van Drakenburg en de educatieve impact ervan: Henk Mi-
chielse, ‘Drakenburg – Gemeenschapsoord en volkshogeschool te Baarn. Oprichting en eerste jaren
(1938-1955)’. In: TVE mei 2002.
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Interesse voor de eigen omgeving en – in het verlengde daarvan – voor lokale en re-
gionale geschiedenis komt niet uit de lucht vallen. Diverse omstandigheden kunnen
daarvoor een stimulans zijn. Zoals een ‘meester’ of ‘juf’, die tijdens de eerste jaren in
de schoolbanken zo mooi over vroeger vertelt, of de kinderen mee naar buiten
neemt.

Een sprekend voorbeeld van zo’n inspirerende meester is Cor Bruijn (1883-
1978). Bruijn is vooral bekend als schrijver van onder meer Sil de Strandjutter en di-
verse historische romans, maar hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de ver-
nieuwing van opvoeding en onderwijs in Nederland. Van 1906 tot 1916 pionierde
hij aan de Humanitaire School te Laren (nu een Montessorischool), een van de eer-
ste reformpedagogische scholen in Nederland. Daarna gaf hij een kwart eeuw les
aan de Hilversumse Schoolvereniging.

De Humanitaire School kwam voort uit de Kolonie van de Internationale Broe-
derschap in Blaricum, waarvan de bewoners probeerden – vanuit christen-anar-
chistische beginselen – een ideale samenleving te creëren. De kolonie viel in 1903 uit
elkaar, toen de dorpelingen zich tegen de bewoners keerden, omdat die zich bij de
grote spoorwegstaking aan de kant van de stakers schaarden.

Het plan voor de oprichting van een lagere school, gebaseerd op dezelfde begin-
selen, werd evenwel doorgezet. Het onderwijs ging op 3 september met zeven leer-
lingen van start, in twee kamers van het huis van Professor Jacobus van Rees (1854-
1926), de drijvende kracht achter de kolonie.

Enkele kenmerken van de vernieuwende onderwijsmethode waren: kleine klas-
sen (maximaal twaalf leerlingen), veel handenarbeid, veel afwisseling en spel tijdens
de lessen, toneel, tuinieren, onderricht in de moderne talen (Duits en Frans), muziek
en gezondheidsleer. ‘Geen drilinstituut, maar een opvoedingsinstituut’, aldus
schoolhoofd Marie Calisch. Als adviseurs fungeerden pedagoog Jan Ligthart en
handenarbeid-promotor Klaas de Vries.

Eddie de Paepe

Op pad met 
schoolmeester Cor Bruijn



Sociaal voelen

Cor Bruijn, die in 1906 tot tweede
onderwijzer van de Humanitaire School
werd benoemd, formuleerde de grond-
slag als volgt:

‘’t Scheppen van gelijke ontwikkelings-
voorwaarden voor de individuele aanleg
van ieder kind, ongeacht de maatschap-
pelijke welstand zijner ouders, in een een-
voudige schone omgeving, die het sociaal
voelen zoveel mogelijk bevordert’.

Er moest een vrij, ongedwongen verkeer
tussen leerkracht en leerling zijn. En het
kind moest in en rondom school tot een
‘echte ontmoeting met het volle leven’
worden gebracht.

In het eerste schooljaar was volgens Bruijn de arbeid de grondslag van het onderwijs:

‘Daar staan nu allereerst in onze klas: het huis en de stallen van de boer, opgetrokken van
houtbord, nauwkeurig in uitslag door de kleintjes getekend, uitgesneden door de leerlingen
van hogere klassen, met waterverf gekleurd en in elkaar gezet weer door de kleinen. En de
klei, die onschatbare grondstof voor kinderhanden, leverde alles verder wat tot het boe-
renbedrijf en het huislike leven behoort.’

Verder was er in de eerste klas onder meer een door de kinderen zelf gemaakt win-
keltje, en werd er gelezen uit boekjes van eigen makelij.

Voor de ‘ontmoeting met het volle leven’ trokken onderwijzers en kinderen er
zeer regelmatig op uit. Om te zien hoe het er op een echte boerderij aan toeging, bij-
voorbeeld. 

‘Moet ik nog verder vertellen van al die heerlike schoolwandelingen, dat we naar de boer
gingen en naar de wijde, ruime meent, geel van de boterbloemen, met z’n duizenden koei-
en; van de heide en de bossen, waar we speelden en stoeiden, waar we soms met gespannen
aandacht een eekhoorn volgden in z’n sprongen van boom tot boom, of waar we samen
zaten op een hoopje en luisterden naar wat meester vertelde?’

Omdat de onderwijzers rouleerden, gaf Cor Bruijn ook les aan de zesde klas, waar-
in aardrijkskunde en levende natuur centraal stonden. In zijn verslag van het
schooljaar 1908-1909 noemt hij enkele ‘inrichtingen’ die hij met de zesdeklassers
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heeft bezocht: de oliemolen, cacaomolen, potten- en pannenbakkerij, lijnbaan,
steendrukkerij, zuivelfabriek. Tijdens een bezoek aan een Middenstandstentoonste-
ling maakten de kinderen kennis met onder meer de tapijtweverij, de klompenma-
kerij, en met machines voor houtbewerking, letterzetten, en kartonnage. Tijdens de
schoolwandelingen werden flora en fauna bestudeerd en ‘hadden we gelegenheid
verschillende steensoorten op te merken en te bespreken, hoe die hier kwamen en
gedeeltelik, hoe ze ontstonden...’ Geen eenvoudige schoolreisjes dus, louter gericht
op vermaak, maar uitstapjes in de eigen omgeving waar de kinderen wat van leerden
over heden en verleden.

In december 1906 schrijft Bruijn in een brief aan Maartje de Vries, zijn toekom-
stige echtgenote:

‘Wij zijn vanmiddag met onze kinderen naar Muiden geweest. ’n Scheepstimmerwerf be-
keken. (..) ’t Was jammer, dat de lui er niet wat beleefder waren. Ze lieten ons maar heel in
ons eentje overal rondscharrelen op die grote werf, zodat we er lang niet dàt aan gehad
hebben, wat we er van verwachtten’.

In maart 1907:

‘Vanmiddag ben ’k met ze tot bij Naarden gestapt, gewapend met schepnet en glazen pot-
jes om wat te vangen voor ’t akwarium. We hebben een salamander gevangen, rugge-
zwemmers, en heel veel meer watergedoe’.

En een maand later: 

‘Donderdagmiddag kwart over 1. Zo aanstonds ga ’k met m’n jongens op de fiets naar
Bussum bakkerij Walden bezichtigen.’

Andere excursies gingen bijvoorbeeld naar de Vechtsluis of het Muiderslot.

Het Volle Leven

Deze ‘ontmoetingen met het volle leven’ vormden een creatieve uitvoering van het
onder meer door de bekende pedagoog Ligthart bepleitte ‘zaakonderwijs’, stelt me-
vrouw S. Freudenthal-Lutter in haar studie over Cor Bruijn als ‘wegbereider voor
de vernieuwing van opvoeding en onderwijs in Nederland’. Het volle leven was een
methode voor het zaakonderwijs in de eerste klassen van de lagere school. Een me-
thode, waar de belevingswereld van het kind centraal stond, en die diende als voor-
bereiding op het latere aardrijkskunde-, natuurkunde- en geschiedenisonderwijs.
De leerstof werd overgebracht door onder meer handenarbeid, tekeningen, liedjes,
maquettes en excursies.
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De Larense ‘schoolwandelingen’ voerden meester en kinderen doorgaans (te
voet, per fiets of tram) naar de dorpen, meenten, bossen en heiden van het Gooi en
de Vechtstreek. Soms verder. Met de hele school naar Haarlem, bijvoorbeeld, in
april 1907. Soms werd ook een langere tocht gemaakt, die diverse dagen in beslag
nam. Zo reisden onderwijzer Dirk Daalder en zijn echtgenote met twaalf leerlingen
naar Texel, en trok Cor Bruijn in 1911 met een kleiner groepje over de Zuiderzee
naar Drente.

Van een van deze leerzame tochten – een zeven dagen durende schoolreis naar
Sneek in 1908 – is een enigszins geromantiseerd verslag van de hand van Cor Bruijn
bewaard gebleven. Eén van de jeugdige deelnemers was Lena Bas, die veel later (in
1978, als 81-jarige) terugblikte op de bijzondere tocht en onder meer vertelde hoe
een deel van het benodigde reisbudget door de kinderen zelf was bijeengebracht.

‘We spaarden ’n heel jaar, b.v. de opbrengst van onze handenarbeid en tuinproducten. On-
der handwerkles maakten we van linnen een rugzak, jongens zowel als meisjes. Ik weet
nog wie er mee gingen: Harmke en Anne Kamstra, Piet Hart Nibbrig, Wim Oversteegen,
Piet Stasse, Izak Samsom, Juust Meyering en ik. Meester Bruijn en zijn vrouw waren onze
pleegouders.’

De reis begon op 20 juli 1908, eerst te voet naar de halte van de Gooise Stoomtram
bij de Hakkelaarsbrug bij Muiderberg, daarna per tram naar Amsterdam, en vervol-
gens per boot naar Zaandam. Vandaar te voet naar Koog aan de Zaan, Zaandijk –
Wormerveer, waar het ouderlijk huis van toen 25-jarige Bruijn stond. De volgende
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dag met een pontje de Zaan over, en verder te voet via Wormer, Jisp, Neck naar Pur-
merend. Met de tram naar Alkmaar, vandaar richting Nieuwe Niedorp, Zwaag,
Enkhuizen, met de boot naar Stavoren, vervolgens via Sloten naar het einddoel
Sneek. Onderweg was er telkens veel aandacht voor arbeid, cultuur en historie.

Bruijn bood het geromantiseerde verhaal van de leerzame tocht aan twee uitge-
vers aan, maar die zagen geen brood in zijn allereerste kinderboek. Anno 2004
wordt de voetreis naar Sneek evenwel door kenners (onder meer bij het Nationaal
Schoolmuseum) gezien als een goed voorbeeld van de ‘Volle Leven’-theorie van Jan
Ligthart. Daarom verschijnt het in 2004 – 96 jaar na dato – alsnog in boekvorm bij
de Rotterdams uitgever Ad Donker.

Hilversum

Vele jaren later kreeg Cor Bruijn van de gemeente de opdracht om een boek over
Hilversum te schrijven, dat de jeugd bij het verlaten van de lagere school cadeau zou
krijgen. Het werd ‘Ons Hilversum, hoe het ontstond, hoe het groeide’, dat in juni
1957 ten doop werd gehouden. In het boek laat Bruijn allerlei aspecten van zijn
woonplaats de revue passeren. In het eerst hoofdstuk staat de onderwijzer en (kin-
derboeken)schrijver op de toren van het befaamde raadhuis van architect W.M. Du-
dok. Het uitzicht vanaf die hoge positie gebruikt Bruijn om – in vogelvlucht – de
aard en de geschiedenis van Hilversum en omstreken neer te zetten.

In een van de volgende hoofdstukken ontmoet hij in een droom een aantal ‘oude
bekenden’. Historische figuren als dorpsfiguur Flip de Porder, hotelhouder Buwalda,
dokter Van Hengel en notabel Albertus Perk. Door hun ogen laat Bruijn treffend zien
hoe Hilversum in de loop der jaren is veranderd van een weversdorp in een radiostad.

Bronnen
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‘De zin van het menselijk bestaan ligt in de continuïteit. Je bent de zoon of dochter van een
vorige generatie. Niet de officiële geschiedenis maar de persoonlijke, van geboorte,
hartstocht, erotiek, dood geeft gewicht.’ György Konrád

Hoe het begon

Toen ik eenmaal definitief had besloten dat het een boek zou worden, een echt boek
over mijn vader en moeder, een familiekroniek dat bij uitgeverij Meulenhoff zou
verschijnen onder de titel De vader, de moeder & de tijd, wist ik een ding zeker: het
geval oom Henk wilde ik tot de op de bodem uitzoeken en zou een plaats krijgen in
mijn boek. Zijn raadselachtige geschiedenis intrigeerde me al zo lang als ik leefde en
de verhalen die ik in de loop der jaren van verschillende mensen over hem hoorde,
waren steeds weer anders.

Van de drie zusters en de zes broers van mijn vader heb ik er een nooit gekend:
oom Henk. Als kinderen baden we ’s avonds voor de zieltjes van oma, de moeder
van papa, voor tante Annie, het jongste zusje van mama, en voor papa’s broer oom
Henk. Hij was jong gestorven; meer wisten we niet. Ziek, namen wij aan, net als
tante Annie die aan een hersentumor was overleden, zonder dat we daar nu met el-
kaar over spraken, maar waarom zou je andere gedachten koesteren? Tot ik in 1976
een grote reis door de Verenigde Staten maakte en daar een oude vriend van papa,
die hij al sinds de mobilisatie kende, opzocht in Cleveland, Ohio. Hij vertelde me
dat mijn oom Henk als jongeman wel van meisjes, uitgaan en mooie kleren hield
maar niet zo van hard werken. Henk zou op dievenpad zijn gegaan en op een nacht,
op heterdaad betrapt door een koddebeier, in de vlucht in de rug geschoten en op
slag dood zijn geweest. Wat een verhaal: mijn oom een inbreker. Terug van mijn lan-
ge reis vertelde ik het met rode konen aan mijn broers en zusjes; met mijn vader had
ik het er niet over want ik begreep ook wel dat dit te confronterend zou zijn en dat
het de reden moest zijn dat hij er over zweeg.

Marijke Hilhorst

De vader, de moeder & de tijd –
of hoe je familiegeschiedenis kunt schrijven



Uiteindelijk, pas in de jaren negentig van de twintigste eeuw, ben ik er na intensief
speurwerk achter gekomen dat zijn dood inderdaad uiteindelijk het gevolg is ge-
weest van (medeplichtigheid aan) een inbraak, maar op een heel andere manier dan
de verre vriend van mijn vader dacht. Ondanks de tijd die ik erin investeerde om de
juiste toedracht boven water te krijgen, de pakken papier die ik verzamelde, is er in
mijn boek De vader, de moeder & de tijd dat in 1999 verscheen niet meer dan een
kort zinnetje gewijd aan oom Henk. Op pagina 180 staat dat hij in 1944 overleed in
Neuengamme. Waarom? Niet alleen omdat zijn geschiedenis te veel zou afleiden
van mijn hoofdpersonages: de vader en de moeder, Piet Hilhorst en Riek Hilhorst-
van Schijndel.

Tevreden

Aanvankelijk was ik helemaal niet van plan een boek te schrijven. Ik ben journalist,
meer iemand voor ‘stukkies’, reportages, interviews, columns dan voor een roman.
En eigenlijk is dat aan De vader, de moeder & de tijd goed af te lezen: het boek be-
staat uit 84 korte en wat langere hoofdstukjes die fungeren als puzzelstukjes. Heb je
het boek uit, de puzzel gelegd, dan heb je een tamelijk compleet beeld van het leven
van de twee mensen die mijn ouders waren.

Het begon zo. In 1991 schreef ik, bij wijze van vingeroefening nadat ik een tijdje
ziek was geweest, een herinnering op aan een gesprek met mijn ouders dat we op
een mooie zomerdag in de tuin voerden. Ik worstelde in die tijd met mijn bestaan,
was somber, vroeg me af hoe zin aan mijn leven te geven, waar ik nog naar zou stre-
ven en deed mijn eigen getob tegelijkertijd af als verwend gezeur. Had ik niet de hal-
ve wereld bereisd, deed ik mijn werk niet met heel veel plezier, verdiende ik niet
meer dan genoeg geld, was ik niet recht van lijf en leden, had ik geen familie waar
iedereen jaloers op was, kon ik niet rekenen op een uitgebreide kring van goede
vrienden, beschikte ik niet over flinke dosis gezond verstand, had ik geen dak boven
mijn hoofd? Nou dan. Zo iemand noemden we een bofkont.

Ik was dus een zeurende bofkont, moest ik concluderen en ik schaamde me als ik
aan mijn ouders dacht die het hun hele leven met veel minder moesten doen en die
ik nooit hoorde klagen. Zij leken altijd tevreden te zijn geweest met was ze hadden.
Zij wisten wat geluk was: niet ‘hebben wat je wilt’ maar ‘willen wat je hebt’. Toen
herinnerde ik me dat gesprek in de tuin op die mooie zomerdag waarin ik ze vroeg
wat zij van de schepping vonden, of het ze ergens aan ontbrak. Mijn vader vond het
jammer dat hij geen vleugels had en niet kon vliegen. Mijn moeder wist niets te be-
denken. Het leven was goed. Altijd goed geweest. ‘Ik heb zoveel geluk gehad in
mijn leven’, zei ze. En als voorbeeld daarvan gaf ze de vondst van een rijksdaalder
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op een moment dat ze wel heel erg krap bij kas zat, ergens halverwege de jaren vijf-
tig, meer dan dertig jaar geleden.

Dit verhaal stuurde ik naar de redactie van de Achterpagina van NRC/Handels-
blad – een deel van de krant waar diverterende stukken, zonder al te veel nieuws-
waarde een plaats krijgen – met de belofte erbij dat ik meer van dit soort stukken kon
leveren. Het verscheen, fraai geïllustreerd, onder de kop Zoveel geluk in augustus
1991; de weken daarna volgden Weggegeven, Eten of aaien en De tafel. (In gewijzig-
de vorm terug te vinden in het boek in de hoofdstukken De rijksdaalder (p. 156), Het
andere hart (p. 24), De kanarie (p. 73) en De tafel (p. 65). Er kwamen veel reacties
van lezers op die een ding gemeen hadden: ze herkenden wat ik schreef. En er belden
uitgevers met de vraag of het geen boek kon worden. Ik zei nee, en deed ja.

Mijn eerste poging er een boek van te bakken, mislukte omdat de vorm die ik
aanvankelijk koos me niet bleek te liggen. Het ging beter toen ik terugkeerde naar
de oorspronkelijke aanpak: korte schetsen als kralen die ik uiteindelijk op min of
meer associatieve wijze aaneen reeg tot een ketting.

Het dragende verhaal, dat voor de voortgang zorgt, beschrijft de aftakeling van
de aan de ziekte van Alzheimer lijdende moeder, haar dood en vervolgt met de
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achterblijvende, eveneens dementerende vader die op de laatste bladzijde van het
boek wordt begraven. Maar tussendoor lezen we over de perioden dat zij beiden in
de bloei van hun leven waren, een groot gezin stichtten, werkten en tal van maat-
schappelijke functies bekleedden. We leren hun achtergrond kennen, komen te we-
ten uit wat voor nest ze komen, wat hun ouders deden, hoe ze elkaar ontmoeten,
wat ze aten en dronken. Niet voor niets heeft het boek het motto van György Kon-
rád meegekregen dat boven aan dit artikel staat. Ik heb overwogen om als auteurs-
naam zelfs Rijk van Piet van Izak te kiezen, het antwoord op de vraag ‘van wie ben
je er een?’. Dat ik een Hilhorst was, zagen ze wel in Eemnes, maar van welke Hil-
horst wilden ze weten. Ik ben vernoemd naar mijn grootmoeder Rijkje Hilhorst-
van Wegen, dochter van Piet en kleindochter van Izak Hilhorst.

De keus voor de kleine, de persoonlijke, geschiedenis is dus bewust geweest, zo
heb ik er ook bewust voor gekozen geen ‘dure woorden’ of wetenschappelijke be-
grippen te gebruiken, want mijn uitdrukkelijke wens was dat mijn ouders het boek
zouden kunnen lezen ware het dat ze nog leefden. Het moest toegankelijk zijn voor
mensen die, net als zij, niet meer dan een lagere school-opleiding hadden genoten.
Het was immers ook hun geschiedenis.

Thema’s

Aan mijn computerscherm hing een ‘geeltje’, een post-it blaadje waarop deze steek-
woorden: geloof, liefde, seks, scholing, mobiliteit, werk, vrije tijd, geld, eten/drin-
ken, familie, vrienden, gezin. Tenminste voor zover ik me kan herinneren, want het
bewuste briefje is weggegooid en mij is ook ontschoten waar ik die woorden uit op-
pikte; ik meen uit een bespreking van een of ander sociologisch werk.

Het woord mobiliteit komt in mijn boek niet voor, toch komt het onderwerp aan
de orde. In Het paspoort (p. 117) vertel ik waarom mijn Brabantse oma een paspoort
bezat: om haar oudste zoon te bezoeken die net over de grens in Duitsland woonde
en om naar Kevelaer ter bedevaart te gaan. Mijn eigen ouders, laat ik elders weten,
hadden om vergelijkbare redenen een identificatiebewijs. Papa is een keer naar Lour-
des geweest en samen met mama bezochten ze hun in Zwitserland woonachtige
dochters terwijl ik door Europa zwierf, en verre, lange reizen maakte naar Noord-
en Zuid-Amerika, Afrika, Azië. Ook blijkt uit fragmenten van brieven die ik citeer,
dat de verhuizing van mijn moeder, net na de oorlog, van Brabant naar ’t Gooi, onge-
veer neerkomt op emigratie. Tachtig kilometer, de afstand tussen Oss en Laren, was
toen ver. Oma schreef begin jaren vijftig brieven aan haar dochter Riek als er een
baby was geboren, en ze stuurde een kraamcadeau op – flanellen luiers of een laken-
tje met sloop – in plaats van op bezoek te gaan. Nog in 1962, als Marcel mijn jongste
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broer wordt geboren, schrijft opa een briefkaartje waarop hij meedeelt onmogelijk te
kunnen komen, omdat de zeug die week juist had geworpen. Twintig jaar later rijdt
papa een dagje heen en weer om een potje te kaarten in Brabant. Op dezelfde onna-
drukkelijke wijze worden de overige punten onder de aandacht gebracht.

Bronnen

Het paspoort van mijn Brabantse oma is in mijn bezit. Als bronnen gebruikte ik
verder herinneringen, dagboeken, agenda’s, poesie-album (p. 89 en p. 155), kranten-
knipsels, foto’s, een opstel dat mijn moeder schreef op de dagschool voor volwasse-
nen (Het verhaal, p. 124), een hele stapel verscheurde en door mij weer aan elkaar
geplakte brieven van de Brabantse familie aan hun in Laren woonachtige zusjes,
brieven en vooral kaartjes van mijn ouders aan Sjaak toen hij op het seminarie zat
(p. 155), aantekeningen van mijn vader (p. 200), tal van documenten zoals paspoor-
ten, trouwboekjes, begrafenisboekjes, een brief betreffende de Arbeitseinsatz
(p. 198), een vee-evacuatielijst, een brief van een zus en van zijn vader aan mijn vader
toen hij in de gevangenis zat (p. 214). Ik heb onderzoek gedaan in het archief van de
arrondissementsrechtbank (p. 212) en van het Rijksarchief Utrecht (p. 214) en ge-
correspondeerd met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam.

Eens kreeg ik een merkwaardig boek: gebonden kopieën van de notulen van be-
stuursvergaderingen van het Larense Sint Jansziekenhuis vanaf de oprichting begin
jaren twintig tot aan de oorlog (p. 198); mijn vader werkte er meer dan veertig jaar.
Hij heette huisknecht te zijn, later werd het deftig hoofd van de technische en
ondersteunende diensten. En natuurlijk heb ik in de periode dat ik aan De vader, de
moeder & de tijd werkte – van 1991 tot 1998 – gesproken met broers en zussen van
beide ouders. Een zus weigerde me te woord te staan en was ook niet blij met de pu-
blicatie. Daarnaast las ik te hooi en te gras boeken over Eemnes en over Oss, de
plaatsen waar mijn vader en mijn moeder vandaan kwamen, over de geschiedenis
van het katholicisme en een over eten en drinken. Om maar wat te noemen.

Schutbankhouder

Niet zelden bevestigde de literatuur wat ik al te weten was gekomen uit de gesprek-
ken. En daarom is de meest gemaakte opmerking over mijn boek waarschijnlijk
ook: ‘Ik herken er zoveel in. Zo was het’. Mijn ouders bleken voor een hele genera-
tie proto-typische ouders. Beschrijvingen van de autoritaire vader, de lieve moeder,
kinderen die meer opleiding genieten, van het geloof vallen, met drugs in aanraking
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komen, de maatschappelijke ladder beklimmen, deed lezers die de afgelopen jaren
op mijn lezingen afkwamen, verzuchten: ‘Zo was het.’ Ook al was hun eigen situatie
net even anders. Daar hoopte ik natuurlijk op toen ik schreef, dat mijn boek een
meer algemene geldigheid zou hebben en daarom stemde het me tevreden als mijn
bevindingen gestaafd werden.

Zo trof ik in Eenvoudig maar voedzaam, Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse
maaltijd in Nederland van Jozien Jobse-van Putten dit citaat:

‘Tot voor kort werd het dagelijks eten op het overgrote deel van het platteland in hoge
mate bepaald door de lokale economie en wat de landbouw ter plaatse voortbracht, zij het
met regionale gradaties. De zelfvoorziening speelde een belangrijke rol. In grote delen van
Nederland verbouwde de plattelandsbevolking tot na de Tweede Wereldoorlog niet alleen
aardappelen, groente en peulvruchten voor eigen gebruik, maar ook graan voor pap, pan-
nekoek en brood. Verder hielden velen varkens, kippen, koeien, schapen of geiten om in
hun behoeften aan vlees, vet, eieren, melk en boter te voorzien.’ (Jobse, p. 272) 

Tot halverwege de jaren vijftig van de twintigste eeuw was de bevolking van Eemnes
zelfvoorzienend, weet een informant die in het boek wordt geciteerd te vertellen.
Die informant had mijn vader kunnen zijn. Hij kwam trouwens uit Eemnes.

Nog zo’n frappant voorbeeld. Ergens op een oude adreslijst van Eemnes uit 1939
staat achter de naam van mijn grootvader vermeld dat hij ‘schutbankhouder’ is
(p. 193). Ik heb geen idee wat dat is. Vraag het aan mij bekende taalkundigen, zoek
het woord vergeefs op in een agrarisch woordenboek maar vind niets. Mijn vader –
die toen nog leefde – had geen flauw idee, de vrouw van zijn oudste broer wel. Ze
zegt te denken dat het te maken heeft met loslopende koeien, van wie de eigenaar
onbekend is. ‘Die brengen ze naar de schutbankhouder, waar de rechtmatig eigenaar
ze kan komen ophalen’ concludeert ze. Haar suggestie vind ik keurig bevestigd in
Beeld van Eemland van E. Heupers. Geweldig veel lol heb ik daarin gehad, ook
door het leerzame aspect. Vooral omdat Heupers er aan toe weet te voegen, dat het
systeem al in de zestiende eeuw bekend was en het niet altijd per ongeluk was dat
een dier in een vreemd weiland stond te grazen. Het lijkt op een vroege variant van
wat nu ‘proletarisch winkelen’ heet. De schutbankhouder kon dan ook een boete
opleggen.

Wat me het meest heeft verbaasd, is dat kennelijk elke tijd zijn eigen delicten
heeft. Worden gevangenissen nu bevolkt door drugdelinquenten, in de tijd dat mijn
vader zijn straf uitzat, deed hij dat vooral in het gezelschap van mannen die een eco-
nomisch delict hadden begaan. Net als hijzelf. Mijn vader was betrapt op het illegaal
slachten van runderen in 1947, een tijd dat vlees nog op de bon was en hij overtrad
daarmee de distributiewet (p. 210 e.v.). Verder valt de hoogte van de straf op: vijf
maanden, terwijl een man veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling in
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dezelfde periode vier maanden krijgt. Eveneens verbazingwekkend is dat zijn mis-
stap weinig gevolgen heeft gehad voor zijn verdere maatschappelijke carrière: hij
werd niet ontslagen en mocht later gewoon gemeenteraadslid worden voor de kvp.
De verklaring hiervoor moet liggen in het feit dat hij ook voor het ziekenhuis sla-
gertje speelde en bestuursleden daarvan meeprofiteerden, net als de specialisten, de
nonnen en de patiënten. Ons kent ons. En, zo vertelt me een historicus, een rol zal
hebben gespeeld dat het op het platteland plaatsvond, waar de nood over het alge-
meen minder hoog was dan in de stad.

Nog eens oom Henk

Wat ben ik nu te weten gekomen over oom Henk? Zijn moeder was al overleden
toen oom Henk omkwam in Neuengamme, maar zijn vader, broers en zusters zijn
stilzwijgend overeengekomen er nooit met een woord over te reppen hoe hij daar
terecht was gekomen. Er is absoluut sprake van verdringing. Een geslaagde poging
tot het verdringen van een onaangename gebeurtenis, want uit de gesprekken met
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broers en zusters bleek niet alleen dat ze er nooit maar dan ook nooit met elkaar
over hadden gesproken, ze wisten gek genoeg niet wat er precies was gebeurd.
‘Vertel het me maar,’ zei een van hen. En toen ik was uitgepraat: ‘Dat zou best
kunnen.’

Ik heb het niet in mijn boek geschreven en ga het ook hier niet uit de doeken
doen, omdat er nog steeds broers en zussen van oom Henk leven en ik hun behoefte
aan zwijgen wil respecteren. Een tweede reden is, dat ik wel zeer overtuigend mate-
riaal in handen heb dat het verhaal ondersteunt maar geen waterdicht bewijs. De
derde reden noemde ik eerder: zijn wederwaardigheden zouden te veel afleiden van
het eigenlijke verhaal dat over de vader en de moeder gaat. Neuengamme noem ik
wel omdat daar geen enkele twijfel over mogelijk is. Er bestaan drie documenten
waarop van zijn overlijden te Neuegamme kennis wordt gegeven. Een van het
Hoofd van het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen te Vught (‘Dit droeve be-
richt is verkregen uit het door de Duitschers bijgehouden dodenregister van het
kamp; nadere bijzonderheden zijn niet bekend.’). Een van het Hoofd Centrale Re-
patriëringsdienst in Den Haag waarin staat dat hij overleden is op 20-12-44 aan
hartzwakte. Zijn doodsoorzaak is ook vermeld in het dodenboek dat de kampadmi-
nistratie bijhield: ‘Herzschwäche bei Wundrose’.

Het concentratiekamp Neuengamme lag dertig kilometer van Hamburg. Een hel,
waar de nazi’s tienduizenden, voornamelijk politieke gevangenen uit meer dan
twintig landen slavenarbeid lieten verrichten en kreperen. ‘Arbeit macht frei’, stond
er boven de toegangspoort. Van de 106.000 gevangenen kwamen er 55.000 om het
leven. Een van hen was oom Henk.

Allemansgeschiedenis

Dit jaar, 2004, moeten eindexamenkandidaten havo/vwo die geschiedenis in hun
pakket hebben zich concentreren op het thema ‘Nederlanders en hun gezagsdragers
1950-1990: verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus’. Ik werd gevraagd een
lezing te houden voor zo’n tweehonderd leerlingen van een middelbare school en
mij werd verzocht vooral die dingen uit De vader, de moeder & de tijd te belichten
die met dit thema in verband kunnen worden gebracht en dat was veel gemakkelij-
ker dan ik aanvankelijk dacht. Om te beginnen klopte de periode prachtig; het is de
tijd waarin mijn boek zich afspeelt. Ik koos als titel: De baas in huis. Immers het be-
grip ‘gezag’ en ‘gezagsdragers’ zou een brede vertaling krijgen. Mijn autoritaire, ba-
zige vader is beslist geen uitzondering geweest; in de tijd dat hij vaderde waren va-
ders de baas. Bij de opvoeding lag een sterke nadruk op gezag en ouders, ze hanteer-
den strenge richtlijnen; dit alles ter voorbereiding op het maatschappelijk functione-
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ren later. Trouw aan het gezag, zowel binnen als buiten het gezin, was in de jaren
vijftig en zestig een gewaardeerde eigenschap van de Nederlandse burger.

In mijn boek beschrijf ik op pagina 43 hoe mijn jongere broer Peter als veertien-,
vijftienjarige – op haast gewelddadige wijze – in verzet komt tegen die autoritaire
vader en dan is het niet toevallig ongeveer 1968. De hele Europese jeugd komt dan
in verzet tegen de ‘autoritaire vaders’, hoogleraren bijvoorbeeld maar ook burge-
meester en wethouders. Universiteiten worden bezet en studenten eisen inspraak in
het onderwijs. Er vindt een versnelde mentaliteitsverandering plaats waarin de fat-
soenlijke, zuinige, hardwerkende en gezagsgetrouwe burger geen voorbeeld meer is.
Jonge mensen stellen andere eisen aan zichzelf, aan elkaar en aan de gezagsdragers.
Ze zijn mondiger. Sociale controle neemt af. Provo ontstaat, mariniers vegen op be-
vel de Dam schoon: een felle strijd ontbrandt. Er wordt zelfs geprotesteerd tegen
een ‘super-vader’ Amerika, tegen deelname van de V.S. aan de oorlog in Vietnam.
Van de grote geschiedenis zijn altijd ook kleine sporen te vinden en die beschrijf ik.

Een ander mooi voorbeeld is de ontzuiling van de maatschappij. Mijn vader was
niet alleen belijdend katholiek, hij werkte heel zijn leven met en voor katholieken,
was bijna een kwart eeuw gemeenteraadslid voor de kvp (later cda), was actief in de
katholieke vakbond, en wij kinderen gingen op school bij fraters en nonnen, we za-
ten op een katholieke sportvereniging en mijn moeder deed boodschappen bij ka-
tholieke middenstanders. Hoefden mijn ouders nooit een seconde na te denken op
welke partij ze zouden gaan stemmen, toen ik voor het eerst een hokje rood mocht
maken, in 1970 achttien jaar oud, heb ik lang nagedacht. Zeker was alleen dat het
geen katholieke partij zou worden. Ik geloofde niet meer, ging niet meer ter kerke,
net als mijn broers en zusjes, mijn vrienden en vriendinnen.

En dat ik als kind uit de ‘arbeidersklasse’ toch ben gaan studeren, heeft niet alleen
met eigenwijsheid en wilskracht te maken: ik kreeg de kans omdat er in de moderne
consumptiemaatschappij die – naar Amerikaans model – aan het ontstaan was, be-
hoefte bestond aan hoger opgeleiden. Om aan de hogere eisen die het productiepro-
ces aan het scholingspeil stelden te kunnen voldoen, verstrekte de overheid vanaf de
jaren vijftig studiebeurzen die het kinderen uit middengroepen en een deel van de
arbeidersklasse mogelijk maakten een hogere opleiding te volgen. Van die beurs
leefde en studeerde ik.

Eigenlijk zijn in mijn boek tal van grote maatschappelijke veranderingen terug te
vinden: het secularisatieproces, de ontzuiling, de emancipatie van vrouwen, het af-
kalvende gezag, toenemende mobiliteit, ingrijpende sociaal-economische verande-
ringen, de industrialisatie van de landbouwsector waardoor de keuterboer ver-
dwijnt, toenemende welvaart, de komst van de verzorgingsstaat, toetreding van de
vrouw tot de arbeidsmarkt, het verdwijnen van de voor katholieken zo kenmerken-
de grote gezinnen.
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In bijna elk hoofdstuk, hoe klein ook, komt de grote geschiedenis om de hoek
kijken. Je moet het alleen willen en kunnen zien.
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Toen ik nog maar een jochie was, ontdekte ik op een dag in het geldkistje van mijn
vader een bijzonder document. Het was het trouwboekje van mijn grootouders Van
Hees (gehuwd in 1909) met allerlei familiegegevens. Zo zag ik onder meer de gege-
vens van vier jonggestorven broertjes van mijn vader. Ik had hier vaag wel eens wat
over gehoord maar nu zag ik hun namen en de exacte data van geboorte en overlij-
den. Mijn liefde voor de genealogie was geboren en vanaf dat moment begon ik ge-
nealogische gegevens en familieverhalen te verzamelen.

Verbeten werkende solisten

Ik zal ongeveer 20 jaar zijn geweest toen ik in de archieven terechtkwam (±1967).
Gezeten aan kleine tafeltjes tussen enorme stellages zag ik allerlei mensen fanatiek
zoeken in boeken. Een stoffig muf gedoe waarbij iedereen alleen maar heel hard
voor zichzelf leek te werken. In eerste instantie deed ik hier ook aan mee. Ik zocht
alleen maar naar de familie Van Hees, maar dat bevredigde op den duur toch niet. In
die tijd werd ik lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging (ngv) maar ik
voelde me daar als jongere toch niet zo op mijn gemak.

Toen in 1979 in mijn woonplaats Eemnes een Historische Kring werd opge-
richt, was ik er als de kippen bij. Al snel waren er meer mensen met belangstel-
ling voor genealogie en toen werd de Genealogische Werkgroep Eemnes opge-
richt. Een eldorado waarvan ik tot op de dag van vandaag nog steeds kan genie-
ten. Ik had al veel langer de behoefte om meer te weten dan alleen namen en data
betreffende mijn voorouders. Ik wilde graag weten waar ze gewoond hadden,
wat voor beroepen ze hadden, wat voor functies ze vervuld hadden of welke bij-
zonderheden ze in hun leven hadden meegemaakt. Maar ook wilde ik graag foto-
materiaal, bidprentjes, krantenknipsels, officiële papieren en dat soort zaken
hebben met betrekking tot mijn voorouders. Bij de Historische Kring Eemnes
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kwam ik goed aan mijn trekken en nog steeds geniet ik van deze onuitputtelijke
‘bron’. Hoe kan dat?

Eemnesser aanpak

Wanneer je met genealogie begint, kun je op verschillende manieren onderzoek
doen. Het meest bekend zijn een drietal vormen van onderzoek. Je kunt allereerst
alleen de voorouders met jouw familienaam uitzoeken; dan ben je bezig met een
stamreeks. Je kunt ook gaan speuren naar alle verwante personen met jouw achter-
naam; dan ben je bezig met de genealogie van jouw familie. Je kunt ook gaan zoeken
naar al je voorouders; dan ben je bezig met een kwartierstaat.

Wanneer het zo is dat de voorouders uit je genealogie of diverse voorouders uit je
kwartierstaat afkomstig zijn uit een bepaalde plaats of streek dan kan een Histori-
sche Kring van veel betekenis zijn. Binnen zo’n kring moet dan wel het een en ander
ontwikkeld zijn op genealogisch gebied. De Genealogische Werkgroep Eemnes is
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de uitdaging aangegaan. Op welke manier dat ging, wil ik hier graag uit de doeken
doen.

Vanaf 1979 was er in Eemnes dus een Genealogische Werkgroep actief. Eerst ke-
ken de leden alleen naar elkaars genealogieën en kwartierstaten, maar dat gaf niet
genoeg bevrediging. Al snel ontstond toen het idee om te gaan werken aan de genea-
logieën van Eemnesser families in het algemeen. We wilden rustig aan van start gaan.
We besloten om genealogische artikelen voor ons kwartaalblad te gaan schrijven. In
elke aflevering kwam een Eemnesser familie aan bod. Naast gegevens uit archief-
onderzoek gebruikten we hiervoor ook verhalen en materialen, die we bij diverse
leden van de beschreven families haalden. Zo werden de artikelen steeds meer aan-
gekleed. Over de medewerking bij de voorbereiding van de artikelen waren we al-
tijd zeer tevreden. Op deze wijze kregen we in de loop der tijd een prachtige collec-
tie portretfoto’s, familiefoto’s, groepsfoto’s, oude ansichten van Eemnes, bidprent-
jes, familiepapieren en veel bijzondere zaken betreffende Eemnesser personen en de
Eemnesser geschiedenis. Uniek materiaal voor het archief van de Historische Kring
Eemnes.

Rond 1982 ontstond er binnen onze Genealogische Werkgroep een ambitieus
idee. We wilden een boekwerk gaan samenstellen met de genealogieën van alle Eem-
nesser families. We stelden als doel dat het boek in het jaar 2002, bij het 650-jarig be-
staan van Eemnes moest worden uitgegeven. We stelden een werkplan op waarbij de
leden van onze werkgroep het archief in gingen om daar de gegevens uit de Burger-
lijke Stand van Eemnes over te nemen. Het betrof alle gegevens van geboorte, hu-
welijk en overlijden over de periode van 1811 tot en met 1920. Ze werden overge-
schreven op standaardformulieren. Aan deze klus is vele jaren hard gewerkt. Op een
gegeven moment is een speciale computergroep de gegevens van de standaardfor-
mulieren gaan opslaan in de computer aan de hand van het programma PRO GEN.

Ondertussen groeide de Historische Kring Eemnes en werden er meer en diverse
activiteiten ontplooid. Eén van die activiteiten was het jaarlijks organiseren van dia-
avonden over de Eemnesser geschiedenis. Daar kwamen veel mensen op af. Het wa-
ren zeer geanimeerde avonden waarbij het publiek zelf ook heel veel vertelde als de
dia’s vertoond werden. Op deze wijze kwamen we weer veel meer te weten over het
oude Eemnes.

Met een schat aan informatie en een indrukwekkende verzameling foto’s van
Eemnessers uit vroegere tijden waren we uiteindelijk in staat ons boek met Eemnes-
ser genealogieën te realiseren. Het kreeg de naam Eemnessers door de eeuwen heen1

en kon inderdaad gepresenteerd worden bij de feestelijkheden ter gelegenheid van
het 650-jarig bestaan van Eemnes. Op 30 augustus 2002 ontving burgemeester Bijl
van Eemnes het eerste exemplaar.

Dit was het eerste grote resultaat van het genealogisch actief zijn met een groep
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binnen onze Historische Kring Eemnes. In dit boek konden we alleen nog maar een
deel kwijt van het materiaal, dat we in twintig jaar tijd hadden verzameld.

Wat hebben we hier nu van geleerd?

Allereerst hebben we geleerd dat het ontzettend leuk is om met een groep mensen
aan genealogie te werken. Niet alleen maar met je eigen familie bezig zijn maar in
een breder verband aan een soort project werken, geeft veel meer voldoening en ple-
zier. Je wordt er bovendien dubbel en dwars voor beloond. Al werkend binnen het
verband van de Historische Kring Eemnes vonden we namelijk ook veel materiaal
en informatie over het leven van onze voorouders waarmee we onze genealogieën
konden aankleden. Zoveel had je in je eentje nooit kunnen vinden.

Het groepswerk ging natuurlijk niet altijd van een leien dakje. Zo had één van

130 henk van hees

Geertruij Ruijter
(1787-1869), ca. 1865.



onze mensen op een gegeven moment geen zin meer in het overschrijven van de ar-
chiefstukken. Hij leefde weer helemaal op toen hij als computerexpert de kans kreeg
om de gegevens in de computer op te slaan. Iemand anders was niet in de gelegen-
heid om naar het Eemnesser archief te gaan. Zij kreeg toen kopietjes thuis en leverde
daarna weer haar aandeel aan ons werk. Ook waren er momenten waarop leden van
onze werkgroep de moed dreigden te verliezen. Juist het geloof van de anderen in
een goede afloop hielp deze mensen weer uit het dal. Blijkbaar lag de sleutel voor
ons succes ook in het feit dat er op niemand druk werd uitgeoefend. Iedereen deed
wat hij of zij aankon en als het niet uit kwam, deed iemand even een tijdje niet mee.
Al werkten we met elkaar, toch kon iedereen vaak individueel bezig zijn.

Op de tweede plaats is bij ons ook langzamerhand een soort historisch besef gaan
groeien. Spelenderwijs zijn we veel te weten gekomen over de geschiedenis van
Eemnes en van de geschiedenis in het algemeen. Veel Eemnesser archiefstukken van
voor 1672 zijn verloren gegaan. We kwamen erachter dat het Rampjaar 1672 voor
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Eemnes en omgeving ook veel ellende heeft gebracht. Oorlog en overstromingen
lieten hun sporen achter. Ook van de jaren daarna weten we dat het water een be-
langrijke rol heeft gespeeld. Gelukkig zijn er van de periode na 1672 veel papieren
bewaard gebleven. Een bijzonder voorbeeld is een nog niet zo lang geleden ontdekt
schrift met de RK dopen uit de periode van 1675 tot 1700. We ontdekten in de oude
stukken ook dat er in de Franse tijd rond 1800 veel veranderde. Heel andere mensen
kwamen in het gemeentebestuur. We kwamen erachter welke Eemnesser jongens als
soldaten met Napoleon mee moesten op zijn veldtocht naar Rusland. We weten pre-
cies welke jongens nooit meer zijn teruggekeerd. We weten nu ook precies welke
Eemnesser jongens rond 1870 als zouaven naar Rome trokken om daar de paus te
helpen bij het verdedigen van de Kerkelijke Staat. We weten nu wanneer er bepaalde
epidemieën uitbraken. Dat kon je zien aan de hoge sterftecijfers. We weten precies
welke Eemnessers in 1918 stierven aan de Spaanse Griep.

Het werd ons duidelijk dat veel Eemnesser boeren tussen 1750 en 1850 om eco-
nomische redenen naar de streek ten zuiden van Amsterdam trokken. Vooral het ge-
bied tussen Haarlem en Naarden was favoriet. Ze zaten in de veehouderij of waren
melkboer, vaak op pachtboerderijen. In diezelfde periode van 1750 tot 1850 vestig-
den zich diverse ambachtslieden uit Duitsland en Oost-Nederland in Eemnes. Het
betrof vooral smeden, leerlooiers en kleermakers. Eemnesser schippersfamilies had-
den vooral contacten met schippers uit de omgeving van Zwartsluis.

We leerden ook veel over het bebouwingspatroon van Eemnes in de loop der
eeuwen. We maakten kennis met de zeer oude namen van alle stroken land in de
polder, de zogenaamde erven. Dit is nog maar een greep uit de schat aan gegevens,
die we boven water haalden.

Op de derde plaats ontdekten we met elkaar steeds meer nieuwe bronnen waar-
uit we konden putten. Aanvankelijk haalden we onze gegevens dus uit de boeken
van de burgerlijke stand en uit de doop- en trouwboeken van de kerken. In de loop
van de tijd ontdekten we allerlei andere bronnen, zoals een bevolkingslijst uit 1675,
dodenlijsten uit de 18e-eeuwse gerechtelijke archieven en veel stukken met de hu-
welijkse voorwaarden van Eemnesser echtparen uit het begin van de 18e eeuw. Lid-
matenregisters brachten ons verder en zelfs een onlangs ontdekt ondertrouwboek
van de Hervormde Kerk van Eemnes-Buiten. Het bleef dus spannend omdat er
steeds nieuwe gegevens boven water kwamen.

Op de vierde plaats hebben we door onze activiteiten veel mensen in en buiten
Eemnes gemobiliseerd. Ze kwamen aandragen met gegevens en materialen betref-
fende hun families. Het was ook verrassend om te constateren hoeveel plezier je
mensen kon doen als je hun familieverhalen op papier zette en publiceerde.

Op de vijfde plaats ontstonden er ook contacten met andere Historische Kringen
en Genealogische Werkgroepen, waaruit in de toekomst misschien nieuwe initiatie-
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ven kunnen ontstaan. Vooral veel rooms-katholieke Eemnesser families kwamen
oorspronkelijk uit Soest. Daarom hadden we geregeld contact met Soester genealo-
gen, met wie we gegevens uitwisselden. Zo hadden we ook contacten met een Hui-
zer genealoog en met mensen van de Laarder Genealogische Werkgroep.

Op de zesde plaats is er veel ervaring opgedaan met de computer. We hebben nu
alle gegevens over de Eemnessers die geboren zijn tussen circa 1675 en 1920 in de
computer staan. Veel meer gegevens dan in ons boek, omdat we daarin alleen fami-
lies hebben opgenomen als er van twee of meer generaties vermeldingen waren ge-
vonden in de Eemnesser annalen. Onze Oudheidkamer is een informatiecentrum
geworden dat nu en in de toekomst door iedereen die meer wil weten over zijn
Eemnesser voorouders geraadpleegd kan worden.

Blik op de toekomst!

Ons enthousiasme is na de uitgave van ons boek niet weggeëbd. In ons boek kon-
den we onder andere niet vermelden waar de genoemde personen gewoond hadden.
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Inmiddels zijn we druk bezig om dat uit te zoeken. Een heel speurwerk, maar het
lukt al aardig. Ook zijn we bezig met een regionaal Van (’t) Kloosterproject. Met de
hulp van genealogen uit andere historische kringen zijn we bezig om genealogieën
samen te stellen van de familie Van ’t Klooster, die oorspronkelijk uit Soest afkom-
stig is. Momenteel zoeken we in de archieven van Midden-Nederland naar genealo-
gische gegevens van mensen die Van ’t Klooster heten. Samen met genealogen van
de Historische Kringen van Soest en Hoogland willen we in het najaar van 2005
onze resultaten aan het publiek tonen in de vorm van enkele deelexposities. Ook
hopen we voor de bladen van de drie kringen enkele Van ’t Klooster-publicaties te
verzorgen. Kortom: we hebben er nog steeds plezier in en al doende worden we ook
nog steeds een beetje wijzer.

Alles overziende kom ik tot een zeer persoonlijke conclusie. Toen ik indertijd in
het geldkistje van mijn vader snuffelde, had ik nooit kunnen vermoeden dat ik zo-
veel plezier zou gaan beleven aan mijn genealogische hobby. Daarnaast kan ik ieder-
een aanraden om de genealogie te beoefenen binnen een genealogische werkgroep,
die weer een onderdeel van een Historische Kring vormt. Zo heb ik ervaren dat het
bij geschiedschrijving niet alleen hoeft te gaan om grote wapenfeiten en levensbe-
schrijvingen van hooggeplaatste personen. Ook de geschiedenis van je eigen familie
of van je dorp is het waard om beschreven te worden. Terwijl je daarmee bezig bent,
ontdek je vanzelf heel veel lijnen naar de grote geschiedenis. Oneindig interessant!

Noot

1. Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het genealogisch standaardwerk dat wij hebben samengesteld,
wil ik hier de gegevens betreffende ons boek vermelden: B. de Boer e.a., Eemnessers door de eeuwen
heen. Hilversum 2002, 712 pp., voorzien van 325 foto’s en een losse index; ISBN 90-6550-714-0. Uit-
gegeven bij Verloren Hilversum. Het boek kost 16 Euro 50; de index kost 6 Euro. Het is alleen te koop
in de Eemnesser Oudheidkamer, die elke zaterdagmiddag geopend is van 14.00 tot 16.00 uur.
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Er is een tijd geweest dat je in het Gooi kon horen of iemand uit Laren, Huizen of
Hilversum kwam. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig mensen die de Huizense
of Larense tongval beheersen. En Hilversums wordt al heel lang niet meer gespro-
ken.

De (wetenschappelijke) aandacht voor het dialect dateert al uit de negentiende
eeuw. Zo publiceerde Johan Winkler in 1874, na drie jaar noeste arbeid, zijn Alge-
meen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Het boekwerk bevat 186 ‘vertalingen’
van de bijbelse gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32). Eén van de op
schrift gestelde tongvallen was die van het dorp Laren, opgetekend door de plaatse-
lijke (uit Hilversum afkomstige) hoofdonderwijzer Joh. van Wulfen. Diens collega’s
E. de Jong en P. Beemsterboer verzorgden respectievelijk de Soester en Huizense
versie.

Dat onderwijzers een belangrijke rol hebben gespeeld bij het op schrift stellen
van dialecten, is overigens merkwaardig. Overdag probeerden zij, soms zelfs met
lijfstraffen, hun leerlingen de plaatselijke tongval af te leren. Maar ’s avonds noteer-
den zij ijverig datzelfde vermaledijde dialect.

De Hilversumse schoolmeester Gerrit van Bokhorst (1897-1978) deed dat laatste
op een geheel eigen manier: hij verwerkte de in zijn tijd al bijna verdwenen Hilver-
sumse tongval – verwant aan die van buurdorp Laren – in diverse (historische) ver-
tellingen en romans. Van Bokhorst was onderwijzer aan de Dr. J.Th. de Visser-
school, in de volksmond Heideschool genoemd. In korte tijd schreef hij vier streek-
romans, waarin veel voorbeelden van Hilversums ‘dialect’ zijn terug te vinden. Te
weten: Onder lage daken (1935), Menschen ontmoeten elkander (1936), De stille
strijder (1936) en Wevers (1939).

De romans spelen zich af in het Hilversum van het begin van de vorige eeuw
(ruwweg de periode 1900-1918) in een omgeving, die Cor Bruijn (die andere Gooise
schoolmeester) de protestants-christelijke kring van kleine burgers noemt. De ver-
halen van zijn vader en moeder, van andere familieleden en kennissen én zijn eigen
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(jeugd)herinneringen vormden voor Van Bokhorst de basis voor zijn verhalen. Aan
archiefonderzoek deed de schrijver/onderwijzer niet. ‘Weet ik iets niet helemaal,
dan ga ik erop uit en spreek met bejaarden’, vertelde hij in 1968 in een kranteninter-
view.

Koffie

Hier en daar zet Van Bokhorst de tongval van het gewone volk en die van de gegoe-
de burgers tegen elkaar af. Zo roept (in Wevers) Kee haar man, de oude Van Walen,
binnen voor de koffie.

‘“Kom nou mar binne man, je kofje wurdt heeledal koud!” Zij is zich er zeker van bewust,
dat ook de vrouw van een gemeenteraadslid op de uitspraak harer woorden letten moet –
wie weet welk voornaam en hooggeplaatst volk er nu in de duisternis bij haar deur staat te
luisteren – en daarom wil zij zich onderscheiden door van kofje te spreken. Haar man is nu
eenmaal een vooraanstaand persoon, eens zelfs werd hij in een taksje thuisgebracht.’

Verderop in hetzelfde boek kibbelen de drie kinderen van wever Tijmen Kortstart
over taal. Wanneer dochter Grietje ‘Nee heus niet’ zegt, heeft haar broer Driekus
commentaar.

‘“Hoor doar es!” roept Driekus, terwijl hij het hoofd minachtend in de richting werpt van
wat hem als pure aanstellerij toeklinkt! “dat leert zij zeker ook in dat flortdienstje, ‘heus
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waar mevrouw ... ja heus’.” Hij gaat nog een poosje zo door, om haar aan het verstand te
brengen, dat dit deftige taaltje – in de mond van een meisje uit de weversstand – allerminst
geschikt is om indruk op hem te maken, maar dat zij veeleer door het bezigen van derge-
lijke stadhuiswoorden onweerstaanbaar op zijn lachspieren heeft gewerkt... “is ’t heus?”’

Op dezelfde bladzijde komt dit twistpunt nog eens terug als moeder Mie vader Tij-
men iets te drinken geeft.

‘“Awar voader! Drink mar lekker op!” “Hè, moeder zegt altijd awar, u moet alstublieft
zeggen!” vermaant Teus, en men kan zien, dat het hem een lief ding waard zou zijn, in-
dien moeder er voor te vinden ware haar omgangstaal op hoger niveau te brengen.’

In de roman Onder lage daken komen volkstaal en ‘beschaafd Nederlands’ op de la-
gere school met elkaar in contact. De meester wijst op de landkaart België aan,
waarop vanuit de klas allerlei reacties komen.

‘“Meeste, ongze askarreman is ook een Bels, hij komt uit Sonderekloas vedoan, zeit-tie!”
“En mijne oome woont in Duislangd, in Vierze! Hij zeit boanhof teuge het spoor.” “Ja Piet,
dat kan, want in België ligt een plaats, die St. Nicolaas heet. En jouw oom woont in Viersen,
Mijns? Dat plaatsje ligt niet ver van de Nederlandse grens. Hier ligt het ongeveer.” “En
Sonderekloas, meester?” “Dat staat er wel op; kijk dit plaatsje heet St. Nicolaas.”’

Groots praten

Verderop gaat het over een leesboek waarin een veldwachter – in de ogen van de
Hilversumse schoolkinderen – ‘boers’ praat.

‘Hij zei kniene en dat moet knijne wezen natuurlijk. Schoavuut, zei hij tegen schavuit. Ik
zal je wel kriege, zei de veldwachter. Hij ze tegen een meneer uit het leesboekje vandaan,
daar zij hei tegen: ik kan ’m wel droage, mit oe d’r bie, as ’t weze mos! Bie en oe, zo raar
hè? Oe, dat betekent u, hij wou nog deftig praten bepaald, maar hij kon het geeneens.’

Een staaltje van ‘deftig spreken’ wordt ook gesignaleerd in Menschen ontmoeten el-
kander (het vervolg op Onder lage daken). Aan het woord is Ferdinand Roodhart,
de zoon van een aannemer.

‘“O... eh! Ja dank u!” Kijk, nu spreekt Ferdinand weer deftig. Hij bezit nou ook een auto,
moet je rekenen. Dan moet je wel een beetje groots praten.’

In datzelfde boek ‘loopt’ hoofdpersoon Mijns Wortel een tijdje met Jaantje, dochter
van meestertimmerman Wagemaker. Op een gegeven moment merkt Mijns, zelf de
zoon van een eenvoudige wever, dat zijn meisje aan het veranderen is. Uiterlijk,
maar ook in haar taalgebruik.
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‘’t Lijkt er wel een uit de viella’s vandaan. Dat die zo iets nog doen, maar zij, een timmer-
mansdochter. Je moet het maar durven zo deftig te spreken. Dat is allemaal nog niks. Doch
zij maakte gedurig aanmerking op Mijns, alsdat hij zich zo boers uitdrukt. Hij moet niet
zeggen goan, maar gaan. Niet joa, maar ja! Jè. Mijns weet zelf niet wat zij er van maakt.
Laat zij haar moeders taal maar spreken.’

Historische bron

Zo fungeren de streekromans van Gerrit van Bokhorst niet alleen als historische
bron voor onder meer een verdwenen tongval, maar ook voor het standsverschil in
een Goois weversdorp van het begin van de twintigste eeuw. En voor nog veel meer.
In de romans en andere geschriften van deze schoolmeester is namelijk allerlei in-
formatie terug te vinden over een groot aantal aspecten van het dorpsleven van hon-
derd jaar geleden. Van Bokhorst schrijft over het dagelijks leven, over eten en drin-
ken, feestdagen, geloof en bijgeloof, de kermis, drankmisbruik, bijnamen, fabrieken
en zandafgravingen, straten en gebouwen, loterij en schutterij, vilders en veldwach-
ters, en ga zo maar door.

Het spreekt vanzelf dat wie meer wil weten over, bijvoorbeeld, het Hilversum
van een eeuw geleden, niet blindelings kan varen op een handvol dorpsromans.
Nauwkeurige vergelijking met andere voor handen zijnde (‘directere’) bronnen is
noodzakelijk. Toch bieden de – overigens nog steeds goed leesbare – romans een
aardige blik op het verleden.

Bijgeloof

Laten wij, bij voorbeeld, eens inzoomen op de (spaarzame) passages die iets vertel-
len over bijgeloof, of beter gezegd volksgeloof, wat het verschil met het officiële ge-
loof van kerk, dominee en pastoor beter aangeeft.

In Wevers gaan twee passages over Trui Poort, bewoonster van het volksbuurtje
de Schapenkamp, die volgens de dorpelingen mens en dier kan betoveren. Zelfs een
brood moet je van haar niet aannemen. Tenzij je eerst twee kepen in de vorm van
een kruis over het kapje geeft, want ‘dan komt Joostje de kwade [de duivel, EdP]
noodgedwongen te voorschijn, en zoekt hij een goed heenkomen’.

Trui kan zich, als een echte heks betaamt, ook in een grote zwarte kater veran-
deren. Op een avond maken een paar dorpelingen, onder wie Kees Poort (bijge-
naamd Kees Kip) tevergeefs jacht op het dier. Bij thuiskomst vindt Kees zijn
vrouw Trui ‘aan tafel met wild draaiende ogen, en hijgen! Meewarig schudde zij
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het hoofd en zei verwijtend: “Wat doe jij mijn toch niks eit oarst dwars zitte, joa
jij!”’

In een andere passage klaagt het zoontje van volksvrouw Mie over buikpijn. Zij
verdenkt Trui ervan iets met de jongen uitgehaald te hebben. Na een poedertje van
de dorpsdokter moet haar zoontje dringend naar het toilet. Met als resultaat: ‘een
soort beest... Dat was heel lang en vertoonde veel geledingen’. Voor zijn moeder het
bewijs dat ‘de zwarte hand’ de jongen te grazen heeft gehad. De dokter weerlegt dit:
het is helemaal geen ‘toverderij’, maar gewoon een lintworm.

In een andere roman van Van Bokhorst, Onder Lage daken, gaat het op twee
plekken over ‘spoken’, waarmee geen dolende geesten van overledenen worden be-
doeld, maar dorpelingen die kunnen toveren. Zoals Roosje, Marrie Kriebel, Moene-
moene-moenen, en ‘Manus uit de Kattesteeg’, die de dood van een buurvrouw ver-
oorzaakt heeft. ‘In de kussens van haar bed moeten ze naderhand allerlei speeldin-
getjes en papieren bloemen en kransen gevonden hebben. Het praatje ging, Manus
zou dat wel gedaan hebben.’

Verderop gaat het over een betoverd meisje, dat groene kikkers spuugt. Maar ook
over een plekje met mul zand, waarvoor gewaarschuwd wordt omdat ‘trekkebeen
daar begraven ligt’. En over kleine kinderen die in de mei-regen blootshoofds bui-
ten gaan staan, omdat ze van de druppels groter worden.

Ten slotte leert de lezer een goede manier om van wratten af te komen. Heb je er
vijf, neem dan een draadje ‘sajet’ (tot garen gesponnen wol), leg daar vijf knopen in,
en begraaf dat draadje vervolgens in de grond. Na een paar dagen zijn de wratten
weg!

Kortom, wie op pad gaat met schoolmeester Van Bokhorst komt onderweg veel
leerzaams tegen.

Bronnen

E.J.J. de Paepe, ‘Het Hilversums dialect (1)’, in: Hilversums Historisch Tijdschrift ‘Eigen
Perk’, jg. 2003, afl. 2, pp. 67-72.

E.J.J. de Paepe, ‘Het Hilversums dialect (2)’, in: Hilversums Historisch Tijdschrift ‘Eigen
Perk’, jg. 2003, afl. 3, pp. 117-123.
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Het lijkt een open deur: historische verenigingen beheren erfgoedmateriaal. Maar
het lijkt er soms op dat die verenigingen zelf niet beseffen dat ze erfgoedmateriaal
beheren. Dat is waarschijnlijk afhankelijk van het feit of ze het hun toevertrouwde
of zelf verzamelde materiaal als ‘erfgoed’ zien. Want wat is eigenlijk erfgoed, is het
wel of niet cultureel? En waarom is het steeds belangrijker om met dat erfgoed naar
buiten te treden?

Begrip erfgoed

Men kan de breedte van het begrip erfgoed erg oprekken en dat gebeurt ook, zeker
als het men zich moet voegen binnen projecten of bij subsidieverzoeken. Ook als
verschillende bloedgroepen samenwerken, is het begrip erfgoed voor meerdere uit-
leg vatbaar. Onlangs bleek uit een artikel in Museumvisie, het kwartaalblad voor de
museumwereld, dat de breedte van het begrip erfgoed erg kan variëren, afhankelijk
van degene die de definitie geeft. 

Medewerkers van Buro Erfgoed Actueel, een projectbureau van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ocw), willen de term ruim opvatten,
ruimer dan alleen de overgebleven, opgegraven en gekoesterde erfgoederen van de
archeologen, monumentenzorgers, museologen, landschapsbewaarders en archiva-
rissen. Onder erfgoed mag volgens Erfgoed Actueel alles vallen wat de samenleving
de moeite van het bewaren waard vindt. Dus ook een voetbalstadion, lokale dialec-
ten, afwateringskanalen of de verhalen van de buurtkruidenier. In de museumwe-
reld vindt men deze opvatting wel eens te ruim: niet alles dat men bewaart, hoeft
van waarde te zijn. Daarentegen is in musea maar een klein deel, bijeengebracht
door de elite van de bevolking, bewaard gebleven. 

Als museumconsulent met opdrachten tot erfgoededucatie die verder strekken
dan de musea zelf, hanteer ik een brede visie op erfgoed. Het lijkt erop dat de dis-
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cussie over wat nou eigenlijk erfgoed genoemd kan worden zich vooral afspeelt
rond de erfgoededucatie; als er lerenden bij betrokken zijn, is de vraag al snel hoe
dicht bij de leerling cultuureducatie kan beginnen. Didactische uitgangspunten kun-
nen een rol spelen: leren gebeurt makkelijker als het start met voorbeelden dicht bij
huis, letterlijk en figuurlijk. Erfgoed functioneert dan als leerbron en vormt een zin-
volle leeromgeving. Zeker als er aan omgevingsonderwijs wordt gedaan, heeft het
erfgoed in de nabije omgeving een grote functie. In deze brede context moeten we
de erfgoedbronnen bekijken die door verenigingen beheerd worden. 

Omgaan met erfgoedmateriaal

Historische verenigingen beheren diverse materialen, waaronder papier zoals docu-
menten, plattegronden en (prentbrief)kaarten. Daarnaast kunnen zij beeld- en ge-
luidmateriaal hebben, waaronder foto’s en filmfragmenten. Tenslotte beheren vere-
nigingen soms ook driedimensionale collecties, objecten dus. Naast informatie over
deze collecties verspreiden de historische clubs vaak schriftelijke informatie in de
vorm van een eigen tijdschrift of van publicaties en artikelen. Niet te vergeten, leden
van verenigingen geven lezingen en/of rondleidingen. Zij zijn vaak betrokken bij
monumenten in hun omgeving of doen mee aan opgravingen.
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Of dit alles ook in een zinvolle historische context gebracht wordt, is afhankelijk
van de capaciteit van de vereniging om betekenis te geven aan wat er gedaan wordt.
Om dit proces van betekenis geven te stimuleren, kan het goed zijn als de leden van
de club met educatieve talenten zichzelf trainen in het kijken met een onbevangen
blik. Zo kan een workshop Omgaan met erfgoedbronnen stimulerend werken.

In een dergelijke workshop wordt gestructureerd gewerkt met allerlei voorwer-
pen, waarbij men vragen moet laten opkomen over die voorwerpen. Vervolgens gaat
men de vragen groeperen en er thema’s bij bedenken. Het is vaak verbluffend hoe-
veel mogelijkheden er aan het einde van zo’n sessie open liggen voor tentoonstellin-
gen, lessen en educatieve projecten. Is er minder tijd dan twee uren, stel dan eens 50
vragen aan een luciferdoosje en structureer die vragen vervolgens. Al gauw kan de
club een hele thematische tentoonstelling over lucifers samenstellen. Dit kan ook
tijdens een gewone ledenvergadering! 

Consulenten van Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland (mhp) heb-
ben in Hoorn, Alkmaar, Haarlemmermeer en Schagen met gemengde groepen, do-
centen en vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen bijvoorbeeld, zulke work-
shops geleid. Een positief effect bij gemengde groepen is dat men elkaars manier van
denken en omgaan met erfgoed leert kennen. 

Heeft de club een oudheidkamer of maakt men tentoonstellingen, dan is het in-
structief en inspirerend om samen een tentoonstellingsanalyse te maken. Dit is bij-
voorbeeld gebeurd in Geologisch Museum Hofland te Laren ter voorbereiding van
een herinrichting van de opstelling. Een analyse uitvoeren kan worden begeleid
door consulenten, maar kan ook zelf gedaan worden aan de hand van formulieren,
die op de website van MHP staan. De consulentschappen van andere provincies
werken eveneens met dergelijke methodieken. Er worden natuurlijk ook cursussen
gegeven die leden van verenigingen kunnen volgen

Voorbeelden

Museumconsulenten komen regelmatig in contact met historische verenigingen of
kringen, vooral waar het gaat om het opzetten van samenwerkingsverbanden rond
tentoonstellingsprojecten of educatieve projecten. Deze verenigingen zijn vaak van
onschatbare waarde voor hun omgeving, niet alleen omdat ze speuren naar het loka-
le of regionale verleden en daar verslag van doen, maar ook omdat ze een rol spelen
in het sociale leven. Daarnaast zijn ze belangrijk omdat er meer historische kringen
bestaan dan musea en zeker in minder verstedelijkte omgevingen zijn zij daardoor
van cruciaal belang. 

Als museumconsulent in Noord-Holland was ik betrokken bij de organisatie van
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een project dat zich afspeelde in Oostelijk West-Friesland, in het landelijke gebied
tussen Hoorn en Enkhuizen en dat een goed voorbeeld is van een educatief erfgoed-
project. Voor de tweede en derde klassen van middelbare scholen werden rondjes
cultuur georganiseerd, waarbij de leerlingen de culturele mogelijkheden in hun di-
recte woonomgeving konden leren kennen. In de steden Hoorn en Enkhuizen zelf
was het rondje een combinatie van kunstzinnige en culturele vorming: er kon onder
andere een bezoek gebracht worden aan galeries, archief en museum. 

Op het platteland bestond die mogelijkheid niet, simpelweg omdat er weinig cul-
turele instellingen zijn. Die lacune werd opgevuld met behulp van diverse histori-
sche organisaties van zeer uiteenlopend pluimage; van de ‘botenoverhaal’ (een club
mensen die nog steeds de oude overhaal onderhoudt) tot de amateurarcheoloog,
iedereen heeft meegedaan om de rijkdom aan erfgoed aan de leerlingen te tonen.
Natuurlijk allemaal met de bedoeling dat de leerlingen hun eigen culturele omge-
ving leerden ontdekken. Uitgangspunt was, dat de leerlingen op hun fietstocht naar
en van school het erfgoed eigenlijk voor het oprapen hadden. Huiswerk doen kan
dan leuk worden en in de omgeving plaatsvinden.

Een ander voorbeeld komt uit Schagen, waar in het kader van een ‘rondje cul-
tuur’ voor middelbare scholieren door de historische vereniging, met begeleiding
van consulenten van mhp, een programma rond de cultuurhistorisch bebouwde
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omgeving werd gemaakt. Dit betekende, dat een lid van de historische vereniging
een korte uitleg gaf over de club en haar opvattingen ten aanzien van het behoud
van monumenten en vervolgens de leerlingen erop uit trokken om hun eigen in-
drukken te verzamelen en terug te komen om verslag te doen over wat er naar hun
mening wel of niet behouden moest worden.

Ook in Weesp draagt de historische vereniging bij aan het rondje erfgoed dat
daar ieder jaar door leerlingen van het Casparuscollege wordt gemaakt. In Bussum
is de historische kring onmisbaar bij het laten slagen van het project ‘Cultuur in je
eigen omgeving’, want de kring heeft allerlei materialen die de leerlingen moeten be-
studeren om hun project te kunnen afronden. Hier neemt de kring ook de plaats
van een lokaal museum over.

Verantwoordelijkheid

Soms wordt de vraag gesteld of een vereniging verplicht is naar buiten te treden met
haar materiaal. Natuurlijk is dat een kwestie van interne keuzes. Ieder lid van een
vereniging kan op zijn of haar eigen manier het lidmaatschap invullen. Niet iedereen
is het gegeven om makkelijk naar buiten te treden, zeker als men een hobby uitoe-
fent in de vrije tijd. Maar met name wanneer er ook gebruik wordt gemaakt van
overheidsgelden en men zich bewust is van de eigen positie in de samenleving, zal er
in het verenigingsbeleid een hoofdstuk zijn opgenomen over publiceren, tentoon-
stellen en andere vormen van educatie. Dat zijn allemaal vormen van ‘naar buiten
treden’. Natuurlijk hoeft niet iedereen hier evenveel aan bij te dragen, een taakver-
deling ligt in het verlengde van een beleidsplan. 

De verantwoordelijkheid van een historische organisatie ligt ook op andere terrei-
nen. Zo is het historisch lokaal of regionaal onderzoek vaak essentieel voor beroeps-
historici die dit materiaal nodig hebben om bredere analyses te kunnen funderen. 

Ook voor de leden van een historische vereniging zelf kan het omgaan met erf-
goedmateriaal meer opleveren dan alleen het vergroten van de eigen kennis. Wan-
neer zij zich bewust zijn van de historische context van het materiaal dat zij verza-
melen, kunnen zij tentoonstellingen maken of publicaties laten verschijnen die ver-
band hebben met de hele erfgoedomgeving: de bredere historische context van het
eigen materiaal geeft zin aan het verzamelen. Daarbij zullen zij zich moeten blijven
realiseren dat ook andere instellingen erfgoedmateriaal hebben dat een verrijking
kan zijn, zoals het museum, het archief, sportclubs en de gemeente. Ook wanneer
zij meedenken over de vraag van het belang van hun vereniging voor de samenle-
ving, zullen de verenigingsleden bredere ervaringen rijker worden. Voor een histori-
sche vereniging kan het geen kwaad, wanneer zij weet hoe het lokale eigen verleden
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past in de bredere context: men krijgt dan meer zicht op de verhouding tussen het
unieke eigen verleden en de patronen en structuren waar dat verleden in past. Zo
zijn er bijvoorbeeld thema’s in het Hollandse verleden die in ieder stad terugkomen
en daardoor de bredere Hollandse context vormen: het rechtenstelsel, van markt-
recht tot muntrecht, het stadsbestuur met schout en schepenen, de schutterij, het
weeshuis, het zijn terugkerende vormen die over de eenmaligheid heen gelegd moe-
ten worden.

Nieuwkomers

De overheid heeft een grote rol gespeeld bij het promoten van erfgoed, vooral om-
dat zij erfgoed wilde inzetten voor brede educatieve doeleinden. Sinds Aad Nuis als
staatssecretaris van Cultuur halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw be-
dreigde landschappen trachtte te beschermen door ze in het kader van het Belvede-
re-project tot cultuurhistorisch erfgoed te bestempelen, heeft erfgoed alleen maar
aan belang gewonnen. In 1997 werd het Buro Erfgoed Actueel geïnitieerd, dat edu-
catieve projecten ging opzetten en coördineren. Ook de Cultuur- en Schoolprojec-
ten, door het ministerie van OCW in het kader van het Actieplan Cultuurbereik ge-
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subsidieerd, droegen bij aan de populariteit van erfgoed. Men merkte dat zeker voor
de 60% van de scholieren die aan het Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs
deelnemen de traditionele cultuureducatie vaak te ver van hun bed stond. Voor hen
was erfgoed herkenbaar en dus makkelijker in te passen in de eigen leefsfeer.

Maar niet alleen voor scholieren biedt erfgoed een herkenbare, zinvolle leerom-
geving, ook voor ouderen die steeds vaker aan permanente educatie doen, is erfgoed
een inspiratiebron. Men denke hierbij ook aan de projecten waarbij met Alzheimer-
patiënten wordt gepraat over hun jeugd en eigen verleden: er komt levensplezier
terug bij het praten over het verleden en het weer oproepen van oude liedjes, beel-
den en geuren.

Een ander voorbeeld waarbij erfgoed ingezet is, maar dan voor nieuwkomers in
Nederland, is het project ‘Geschiedenis van de eigen omgeving’ in het kader van de
cursussen Nederlands als Tweede Taal. Uitgangspunt hierbij is dat kennis van de ge-
schiedenis van de nieuwe omgeving helpt bij het inburgeren, maar ook bij het leren
van de nieuwe taal, het Nederlands. Daarnaast geeft kennis van de nieuwe omgeving
de mogelijkheid zich sneller thuis te voelen; er wordt een verwantschap gevoeld.
Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van het culturele erfgoed dat de cursisten al
meebrengen: wat zijn de aanknopingspunten, hoe verschilt de oude omgeving van
de nieuwe? De verhalen en ervaringen van de plaats van herkomst kan de nieuwko-
mer inbedden in de geschiedenis van de nieuwe woonplaats. 

Als voorbeeld uit het project dat in 2003 gedraaid heeft, kan dienen de der Aa-
kerk in Groningen. De docenten van de cursus bereidden de lessen voor met men-
sen van de Stichting Oude Groninger Kerken. Na de schoollessen waarbij Neder-
lands werd geoefend met teksten over religie in Nederland, de functie van kerken en
de verschillende bebouwing in de stad Groningen, werd een bezoek aan de kerk zelf
gebracht. Daarbij kwamen als vanzelfsprekend de verhalen over religie en kerk in
het land van herkomst naar boven. 

Kansen voor historische kringen

Zo liggen hier kansen voor historische verenigingen om een rol te spelen in de ver-
spreiding van de geschiedenis van de plaats, buurt of regio, omdat zij materialen,
kennis en informatie beheren die zeer bruikbaar zijn in educatieve projecten. 

Ook met de nieuwe digitale middelen kunnen historische organisaties hun kennis
en informatie naar buiten brengen: een eigen website, aansluiting bij beeld- en geschie-
denisbanken op het internet, digitaliseren van bronnen, het kan allemaal. Zeker omdat
de overheid deze vorm van verspreiden van erfgoedmateriaal met subsidies bevordert,
is de tijd nu rijp om in de trein te stappen. De Mondriaan Stichting heeft bijvoorbeeld
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haar subsidiemogelijkheden voor digitale projecten verruimd naar onder andere ook
historische verenigingen. Ook hier geldt weer, dat de kans tot het verkrijgen van subsi-
die en het vervolgens opzetten van een zinvol project in een samenwerkingsverband
met anderen veel groter is dan wanneer men individueel aan de slag gaat. 

Of een historische vereniging in staat is al deze kansen aan te grijpen, hangt sa-
men met de mogelijkheden die de vereniging heeft om aan samenwerkingsprojecten
mee te doen. Het kan zijn dat de club niet genoeg vrijwilligers heeft, te weinig faci-
liteiten of geen contacten. Het kan ook zijn dat men eerst eens op een rij moet zet-
ten wat men eigenlijk samen doet, wat er aan materiaal en mogelijkheden in huis is
en wat er kan verbeteren.

Om een organisatie een bloeiend leven te laten leiden, is het belangrijk dat men
zichzelf van tijd tot tijd onder de loep neemt: zelfevaluatie kan leiden tot verbete-
ring. Als uitgangspunt kan het beleidsplan van de club dienen, of als dat er niet is,
een analyse van de werkzaamheden die men met zijn allen uitvoert. Wat willen we
bereiken en hoe gaan we dat doen? Welke middelen, in mensen en materieel, hebben
we daarvoor nodig? Wie beschikt over welke informatie? Vaak is men niet goed op
de hoogte van de informatie die er bij de leden zelf, vaak in de hoofden, aanwezig is.

Een vereniging die dit allemaal eens op een rij wil zetten, kan hulp krijgen van
consulenten. Maar ook analyseformulieren, zoals bijvoorbeeld te bekijken op de
website van het Erfgoedhuis Utrecht, kunnen van dienst zijn. Als men zijn zaken op
een rij heeft, is er vaak meer ruimte voor externe activiteiten. En vooral, een ‘opge-
ruimde’ club is een goede samenwerkingspartner. 

Hierboven zijn mogelijkheden aangegeven die een vereniging aan kan grijpen om
haar erfgoedmateriaal in te zetten. Natuurlijk is daarbij hulp te krijgen. Een paar in-
stellingen zijn al genoemd en consulenten van erfgoedhuizen, zoals MHP, kunnen
adviseren bij het opzetten van educatieve projecten, maar ook bij het maken van een
beleidsplan.

Vaak functioneren verenigingen al binnen verbanden, waarbij ze een educatieve
rol vervullen. In het Gooi en de Vechtstreek is zo’n verband de Stichting Omge-
vingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek. ogve organiseert samen met en voor het
onderwijs educatieve projecten waarbij diverse erfgoedinstellingen betrokken zijn. 

Als er verenigingsleden zijn die rechtstreeks met het onderwijs in contact willen
treden, zijn er ook handleidingen verkrijgbaar waar nuttige tips in staan. Het kan
zijn dat de club niet voldoende leden telt die actief kunnen worden of dat men denkt
het niet aan te kunnen. Instellingen als civiq, Instituut voor vrijwillige inzet, kun-
nen adviseren bij ledenwervingsacties en het trainen van vrijwilligers. De consulen-
ten van mhp hebben met civiq contacten over het organiseren van cursussen en
workshops op dit gebied.

Toch blijft het belangrijkste dat de historische kring of vereniging het belang van
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haar eigen materiaal en mogelijkheden inziet. Voor iedereen die zicht wil krijgen op
het erfgoed in de eigen omgeving is een historische vereniging die de deuren open
heeft staan, goud waard. Aan de andere kant is het voor een vereniging op de lange
duur, wil zij ook zichzelf blijven vernieuwen en jonge leden krijgen, van levensbe-
lang om een brede visie te ontwikkelen.

Er zijn op dit moment gelegenheden en kansen om de blik naar buiten te richten
en een structurele rol te spelen in het erfgoedveld. Grijp die kansen en geef daardoor
wellicht de vereniging een nieuwe impuls. 

Met dank aan Carly Misset, vervangend consulent geschiedbeoefening mhp-nh.
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‘We hebben veel geleerd over de achtertuin van onze school en over de omgeving waar we
wonen. Iets om trots op te zijn’ – ‘De Heuvelrug verbindt onze families’ – ‘Ik wist niks
van de Kerkbrink’ – ‘Het leukst vond ik: het over de heide heen en weer lopen en daar wat
dingen opschrijven, het museum was ook wel lachen’ – ‘Ik had die versieringen aan die ge-
bouwen nooit gezien’ – aldus leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Mensen en hun omgeving

Sinds 1994, toen ik met de ontwikkeling van omgevingsonderwijs in het Gooi start-
te, zijn ook mijn ogen en oren groter geworden. Ik ben meer gaan zien, meer gaan
herkennen, meer gaan begrijpen van de omgeving waar ik woon, maar ook van een
omgeving waar ik tijdelijk verblijf. Overal is oud en nieuw, overal is modern en
klassiek, overal is cultuur en natuur, overal spelen gelijksoortige veranderingspro-
cessen en overal zijn er mensen. En die mensen zijn betrokken bij en hebben in-
vloed op de inrichting van hun eigen leefomgeving.

Wat aan uitbreiding of aan vernieuwing in de wijk of het centrum van mijn
woongemeente plaatsvindt, zie ik elders in Nederland terug, maar ook in Zwitser-
land waar ik onlangs weer was. Ook daar is de belangstelling voor de geschiedenis,
voor cultuurhistorie groeiende. In het piepkleine bergdorpje in Zwitserland stond
een nieuw bord: ‘Mühlebach, een cultuurhistorisch dorpscentrum met de oudste
houten huizen’. Maar ik zag ook dat er een modern appartement wordt neergezet
aan de rand van het dorpje. 

Alle grote maatschappelijke dilemma’s, zoals de economische groei tegenover de
ecologische groei, zijn in een specifieke kleine regionale context voor handen, zelfs
in dat kleine Mühlebach. In de eigen omgeving wordt duidelijk dat de wereld voort-
durend aan verandering onderhevig is. 

De toenemende schaalvergroting en communicatiemogelijkheden roepen de be-
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hoefte op aan het zoeken naar de culturele identiteit en naar schaalverkleining. De
snelle veranderingen, zichtbaar in de omgeving, roepen de vraag op of en wat we
willen behouden van hetgeen ooit van betekenis is geweest. Of moet alles wat cul-
tuurhistorisch interessant of waardevol is, toch wijken voor de vooruitgang? Dat
blijkt gelukkig niet áltijd het geval te zijn. De belangstelling voor de geschiedenis
van de eigen woonplaats zien we toenemen en daarmee de verbondenheid met de
eigen omgeving en de invloed daarop. Verbondenheid met de eigen omgeving sti-
muleert verantwoordelijkheid en zorg voor die omgeving. Uit onverwachte hoeken
staat er plots een actiegroep op om te protesteren tegen het plan om oude bomen
om te hakken of tegen het afwijkende nieuwe ontwerp in de jaren-dertig wijk. Cul-
turele instellingen reageren met publieksactiviteiten op deze hernieuwde belangstel-
ling voor de geschiedenis.

Onderwijs en eigen omgeving 

De invoering van de eigen omgeving in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs
in de jaren negentig sluit aan bij de dialectiek van de schaalvergroting, bij de groei-
ende verantwoordelijkheid voor die eigen omgeving. Vanuit een vorig ministerie is
de ontwikkeling van cultuurparticipatie en cultuureducatie in gang gezet met de
boodschap: school zoek de omgeving op en omgeving zoek de school op.

De snel veranderende leefomgeving is ook de leefomgeving van de jongeren in
het voortgezet onderwijs. De omgeving waarin zij wonen, werken, naar school
gaan, winkelen en zich vermaken. Zij herkennen zich in hun eigen omgeving en ook
zij willen zich daarin prettig voelen. Omgevingsonderwijs brengt de leerling in aan-
raking met het ontstaan, de geschiedenis en de ontwikkeling van hun woon- en leef-
omgeving en leert hen hoe daarin te kunnen participeren. 

Omgevingsonderwijs maakt de lesstof uit de boeken levendig en concreet. In de
lesboeken van de mens- en maatschappijvakken wordt alles over het ontstaan en
ontwikkeling van de gebouwde en van de niet gebouwde omgeving beschreven.
Alle aspecten die daarbij een rol spelen komen in de klas aan de orde, alle processen
die zich afspelen in de omgeving komen aan bod. In die directe leefomgeving ko-
men alle aspecten van alle vakken samen. Wat is een betere verwerking van de lesstof
en wat is een betere manier van zich de stof eigen maken dan dat de leerlingen zich
gaan afvragen hoe dat alles nu eigenlijk in hun eigen omgeving eraan toe gaat? Wat is
een betere manier dan de leerlingen zelf in hun eigen omgeving te laten speuren naar
sporen uit het verleden of hen te leren hun mening te formuleren over dat nieuwe
bestemmingsplan van de gemeente over die oude fabriek?

In 1994 is de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (ogve)
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opgericht als antwoord op de Wet op de basisvorming van het voortgezet onder-
wijs, waarin de eigen omgeving in de kerndoelen was opgenomen. De scholen wer-
den gestimuleerd de deuren naar buiten te openen. Vanuit de Wet op de basisvor-
ming sluit de stichting ogve daarnaast met haar werk aan bij een ander kenmerk van
de vernieuwingen in het voortgezet onderwijs, het aanleren van vaardigheden en het
actief zelfstandig onderzoekend leren. Door zowel de verbinding te zoeken met de
vaardigheidsdoelen als de inhoud van de lesstof werkt de stichting ogve vanuit de
kern van het onderwijs. De docent kan vanuit zijn landelijke lesmethode inzoomen
op de lokale regionale situatie. De omgeving blijkt ook steeds meer een inspiratie
voor docenten te zijn om vernieuwend aan de slag te gaan. 

Maar de beide werkvelden, die van het onderwijs en die van de instellingen in de
omgeving, kennen elkaar niet goed en weten niet goed wat ze elkaar kunnen vragen
of te bieden hebben. 

De Stichting ogve neemt landelijk een aparte plaats in als regionaal overkoepe-
lende organisatie. Nergens is omgevings- en cultuureducatie op een dergelijke re-
gionale wijze georganiseerd. Maar elke provincie heeft wel haar Erfgoedhuis. En
elke provincie werkt met ‘Cultuur en School’-projecten. In alle regio’s zijn ook cul-
turele instellingen in groter of kleiner verband actief op het gebied van omgevings-
onderwijs en cultureel-erfgoed-educatie.

Netwerk school en omgeving

Om de werkvelden van onderwijs en instellingen in de omgeving met elkaar in ver-
binding te brengen bouwt ogve aan een netwerk voor omgevingsonderwijs in de
regio, waarin alle scholen voor voortgezet onderwijs, cultureel-erfgoedinstellingen,
organisaties voor natuurbescherming, gemeenten en belangenverenigingen partici-
peren. ogve bevordert de samenwerking tussen beide werkvelden en stimuleert, dat
omgevingseducatie binnen het onderwijs in de regio een structurele plaats krijgt.
Dat betekent dat er continue aandacht moet zijn voor de samenwerkingsmogelijk-
heden tussen school en instelling. Dit is een gecompliceerde klus. 

Docenten wonen vaak niet in de omgeving van de school, dus kennen zij de om-
geving niet. Docenten weten bijvoorbeeld niet wat het archief te bieden heeft, terwijl
instellingen niet bekend zijn met de ontwikkelingen en de vragen vanuit het onder-
wijs. Het is belangrijk dat de twee werelden elkaar leren kennen en gebruik van el-
kaar maken. Een kerntaak van de stichting ogve is de twee werkvelden met elkaar te
verbinden. Dat doen we onder andere door middel van het ontwikkelen van materi-
aal en activiteiten, waarbij vertegenwoordigers uit beide werkvelden nauw betrokken
zijn en waarbij zij gedurende het gehele ontwikkeltraject meedenken. 
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Omgevingsonderwijs is onderwijs over, in en voor de eigen omgeving. De eigen
omgeving is geen doel op zich, maar fungeert vooral als schatkamer van gegevens,
observatiemogelijkheden en voorbeelden. De schatkamer aan gegevens vormt de
zichtbare omgeving zelf: de inrichting van het dorpsplein, de monumenten, het
oude stratenpatroon, de moderne architectuur, de gevelstenen, de infrastructuur, het
groen in de wijk, de nieuwe natuurbrug, de heidevelden en ga zo maar door. Het an-
dere deel van de schatkamer is aanwezig in de vindplaatsen in de regio, in fysieke
vorm en geleidelijk aan ook steeds meer in digitale vorm: in de musea, de archieven,
de historische kringen, monumentenzorg, de natuurbeschermingsorganisaties, bij
de gemeenten, belangenverenigingen, bedrijven enzovoorts. De bronnen in die
vindplaatsen zijn de objecten, foto- en filmmateriaal, documenten, oude kaarten,
plattegronden, publikaties, bestemmingsplannen, streekplannen, en kranten. Het is
duidelijk: de omgeving biedt het levende, tastbare, zichtbare materiaal waarover het
in het onderwijs gaat. ogve put ruimschoots uit die schatkamers ten behoeve van
het onderwijs. 
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Samenwerking met culturele instellingen

Zoals gezegd werkt ogve altijd samen met de instellingen aan nieuw materiaal of ac-
tiviteiten; de gegevens uit de schatkamers vormen de basis van het werk van de
stichting. Elke instelling heeft in zijn collectie of aanbod bronnen die passen bij the-
ma’s in het onderwijs. ogve zorgt voor samenhang tussen die bronnen en verbindt
dat geheel aan een thema. Voor het thema industrialisatie selecteert het Goois Mu-
seum samen met ogve objecten betreffende industrieel erfgoed; het archief en de
historische kringen selecteren foto’s, kaartmateriaal, gemeenteverslagen, statistische
gegevens, artikelen enzovoort. In de omgeving zelf selecteert ogve straatnamen, ge-
bouwen, fabrieken, arbeiderswijken.. 

Kennismakingsrondjes
Docent en leerling zijn doorgaans niet bekend met de culturele omgeving en de cul-
turele instellingen. Voordat in de klas gewerkt gaat worden met zelfstandige onder-
zoeksopdrachten over de eigen omgeving, gaan docent en leerlingen eerst de omge-
ving en instellingen in om zich een beeld te vormen van de onderwerpen, het vraag-
stuk, de lokatie. En ze maken kennis met de medewerkers en het werk van de instel-
lingen. 

De stichting ogve organiseert de kennismakingsrondjes in samenwerking met de
instellingen. Buiten in de omgeving zelf bekijken de leerlingen de plek, de gebouwen,
maken foto’s of stellen vragen. In de instelling zien ze de collectie of horen wat daar
gedaan wordt. Ze doen ook een kleine opdracht, zoals het verzamelen van informatie
over de groei van het dorp door kaarten en foto’s met elkaar te vergelijken. Na deze
klassikale kennismaking is de historische kring niet meer zo onbekend voor de leer-
lingen en weten ze daarna zelfstandig de kring te vinden voor hun opdracht.

Bronnen selecteren en digitaliseren
Als ogve in overleg met het onderwijs besluit om over het thema industrialisatie/in-
dustrieel erfgoed in het Gooi onderzoeksopdrachten te ontwikkelen, gaat ogve in
gesprek met de betrokken culturele instellingen. De research naar passende bronnen
vraagt veel tijd. De culturele instellingen doen zelf eerst een grove selectie en vervol-
gens wordt met ogve de keuze bepaald voor geschikte bronnen. Deze bronnen
worden indien dat niet gebeurd is gedigitaliseerd en geplaatst op de ‘Zappen’-site
en/of op de site van de instelling. 

Ontvangst en begeleiding leerlingen
Een andere vraag aan de instellingen gaat over de ontvangst en begeleiding van de
leerlingen in de instelling zelf. In de opdrachten worden bronnen gegeven, maar in
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elke opdracht is ook een bezoek aan een instelling en aan de omgeving opgenomen.
ogve instrueert de instellingen over het niveau van de leerlingen die komen en geeft
tips voor de begeleiding. Duidelijk wordt aangegeven wat de openingstijden zijn
van de instelling en op welke manier de leerling zijn vraag kan stellen: Is een af-
spraak maken verplicht? Moet er eerst een e-mail gestuurd worden met de vraag om
informatie? Hoeveel leerlingen kunnen tegelijk in het archief bezig zijn? 

Presenteren van eindproducten 
Tenslotte worden er ook afspraken gemaakt met ogve over het eindproduct van de
leerling: misschien kan het verslag gepubliceerd worden in het tijdschrift en/of web-
site van de historische kring of kan een fotoverslag gepresenteerd worden in het ar-
chief. Regelmatig heeft de Stichting Omgevingseducatie de afgelopen jaren activitei-
ten met andere instellingen georganiseerd. Het Huizer Museum organiseerde bij-
voorbeeld een tentoonstelling over Wonen in Huizen, ogve ontwikkelde een pro-
ject bij die tentoonstelling en de eindresultaten van de leerlingen werden bij de ten-
toonstelling in het museum gepresenteerd.

Digitale leeromgeving: www.zappen.kennisnet.nl

In de beginjaren van de stichting bestond het materiaal van ogve uit de Streekreeks
met schriftelijke werkboekjes, bronnenbrieven en onderzoeksopdrachten, de laatste
jaren werken we aan een onderwijswebsite, een regionale digitale leeromgeving.
Met behulp van dat materiaal gaan leerlingen zelf een onderzoeksopdracht doen
over een object, een locatie of een vraagstelling in de omgeving. Ze krijgen daarbij
bronnen en tips op de Zappen-site en op de sites van de instellingen aangereikt,
maar altijd moeten ze zelf ter plekke gaan kijken of een instelling bezoeken.

De site is de digitale spil tussen school en omgeving, ogve blijft de fysieke spil,
de intermediair. Werken met computers op de scholen wordt door het ministerie
sterk gestimuleerd. Voor omgevingsonderwijs hebben we gedigitaliseerd bronnen-
materiaal nodig. ogve werkt uitstekend samen met de instellingen in de regio die
ondanks beperkte tijd, mankracht en kennis veelal bereid zijn bronnen te selecteren
en te (laten) digitaliseren. We willen toewerken naar een blauwdruk voor de instel-
lingen waarmee zij op gemakkelijke wijze zowel voor het brede publiek als voor het
onderwijs hun erfgoedcollectie kunnen digitaliseren. NB: de Zappen-site is in het
voorjaar 2004 vernieuwd. De inhoud wordt in fasen ontwikkeld en opgebouwd. De
komende jaren wordt continue aan de uitbouw van de Zappen digitale leeromge-
ving gewerkt. Uiteraard worden de opdrachten en de bronnen actueel gehouden.
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De opdrachten op de Zappen-site

De stichting werkt met een methodiek die ook in het voortgezet onderwijs wordt
toegepast: de methodiek van het zelfstandig ontdekkend leren. De opdrachten wor-
den in een doorlopende leerlijn opgebouwd van sterk gestructureerde opdrachten
naar geheel open opdrachten. De leerlingen voeren met meer of minder hulp zelf-
standig een onderzoeksopdracht uit. De docent bepaalt zelf de mate van sturing en
procesbewaking. En hij kiest het niveau dat bij zijn klas past. Op deze manier kunnen
in elk leerjaar opdrachten over en in de eigen culturele omgeving worden ingepast in
het lesprogramma wel of niet gekoppeld aan de onderwerpen in de lesmethoden.

Geschiedenisopdracht: de fabriek Bensdorp
Een voorbeeld van een geschiedenisopdracht is die over de fabriek Bensdorp in
Bussum. Bensdorp is een cacaofabriek die ongeveer een jaar geleden gesloten is. Er
zijn veel verschillende meningen over wat er nu met de fabriek moet gebeuren. De
leerlingen gaan met deze actuele kwestie aan de slag. Zij starten met een kennisma-
king over oude gebouwen en hun geschiedenis, voeren een kleine opdracht uit in de
historische kring aan de hand van bronnen over Bensdorp. Ze bekijken de fabriek
en beginnen daarna in de klas met de opdracht op de computer. 

De hoofdvraag luidt: vind jij dat de fabriek Bensdorp bewaard moet blijven?
Deze is onderverdeeld in deelvragen.

Deelvraag 1 is: ‘Wat is Bensdorp?’ De leerlingen krijgen bronnen op de website
en gaan Bensdorp bekijken en fotograferen. 

Deelvraag 2 luidt: ‘Wat heeft Bensdorp voor Bussum en de mensen daar bete-
kend?’ Bronnen uit de collectie van de historische kring geven informatie over ont-
staan en ontwikkeling van Bensdorp en de leerlingen gaan op bezoek bij de kring. 

Deelvraag 3 luidt: ‘Wat vinden de Bussummers nu van de fabriek en de plannen?’
Op de site worden de verschillende meningen gegeven. Ook interviewen de leerlin-
gen buurtbewoners.

Tenslotte wordt het antwoord op de hoofdvraag gegeven. Als eindresultaat ma-
ken de leerlingen een digitaal eindwerkstuk in de vorm van een krantenartikel. 

Het lastigste voor de leerlingen is vaak om het bezoek aan de historische kring
goed te regelen en de juiste vragen te stellen, zodat ze de goede informatie krijgen
voor hun onderwerp. De medewerkers van de kring willen graag dat de leerlingen
gerichte vragen stellen, niet te open vragen dus. Dat wordt ook aan de docent uitge-
legd bij de start van zo’n project, zodat hij zijn leerlingen daarin kan begeleiden.

Aardrijkskundeopdracht: (her)inrichtingsplannen Utrechtse Heuvelrug
Deze opdracht is bedoeld voor de bovenbouw (leeftijd 16-18 jaar) van het voortge-
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zet onderwijs en is daarom ook minder voorgestructureerd. Afgelopen jaar heeft
ogve een speciaal project georganiseerd met opdrachten over de Utrechtse Heuvel-
rug. Met behulp van een fietstocht met kijk- en doe-opdrachten maakten de leerlin-
gen kennis met het gebied. De fietstocht eindigde met een bezoek aan Kasteel Groe-
neveld in Baarn, waar een tentoonstelling over de Heuvelrug georganiseerd was.
Vervolgens gingen de leerlingen op de computer aan het werk. 

De hoofdvraag is: ‘Wat is jouw visie op de toekomst van...?’ Dan volgt er een
introductie, bestaande uit tekst, beeld en filmfragmenten, over het ontstaan en ont-
wikkeling van de Heuvelrug. Met behulp van kaartmateriaal, informatie uit streek-
plannen en van landschapsorganisaties kan worden uitgezocht welke factoren (wo-
nen, werken, natuur, cultuur, milieu, infrastructuur) een rol spelen in verschillende
gebieden op de Heuvelrug. De leerling kiest een deelgebied uit voor zijn onder-
zoeksopdracht. Enkele voorbeelden van deelgebieden zijn: het landgoed de Monik-
kenberg in Hilversum, Kasteel Groeneveld in Baarn, een weg over de hei tussen
Hilversum en Bussum, het gebied Anna’s Hoeve in Hilversum, Kamp Zeist in
Soesterberg, de Maarnse berg in Doorn. Op de site staan bronnen en tips, links en
buitenopdrachten gemeld per deelgebied. 

Centraal in deze opdracht staat of en in hoeverre bij de herinrichting van het ge-
bied rekening gehouden kan worden met de cultuurhistorische waarden. De leerlin-
gen zoeken dat uit, formuleren hun mening en maken een inrichtingsplan. 
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Voor de bovenbouw zitten de opdrachten zoals gezegd minder gestructureerd in
elkaar. De leerlingen formuleren zelf met behulp van de bronnen en tips de hoofd-
vraag en de deelvragen. Ze zoeken zelf uit wat ze willen weten en waar ze de infor-
matie vandaan halen. Van te voren is hen bekend waar het eindproduct aan moet
voldoen.

Dit zijn geen eenvoudige opdrachten, met name niet omdat de leerling zelf de
vragen moet formuleren en zelf zijn weg moet zoeken naar de bronnen. De docent
bepaalt de mate en soort van begeleiding die hij wil geven bij dit proces. 

CKV-opdracht: monumenten in Huizen
Culturele en kunstzinnige vorming (ckv) is een nieuw vak. De stichting ogve
draagt daaraan bij met opdrachten en activiteiten rondom cultureel erfgoed en ar-
chitectuur. De leerlingen starten met een kennismakingsrondje langs de kerken en
een bezoek aan de afdeling monumentenzorg van de gemeente. 

Op de website staat de opdracht. De hoofdvraag is: ‘Horen de kerken in Huizen
op de monumentenlijst?’ Ook hier zijn er weer deelvragen.

Deelvraag 1 luidt: ‘Welke kerkgebouwen zijn er in Huizen?’ Op de site staat een
tiental kerken, waarvan de leerling er vijf uitkiest om die te gaan bekijken en foto-
graferen. 

Deelvraag 2 luidt: ‘Waarom staan er kerken op de monumentenlijst?’ De leerling
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wordt verwezen naar websites van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en van
de gemeente om uit te zoeken wat monumentenzorg is, welke kerken in Huizen op
de monumentenlijst staan en waarom. Om hier achter te komen maken ze onder an-
dere een afspraak met de afdeling cultuur van de gemeente Huizen

Deelvraag 3 luidt: ‘Hoe ziet jouw monumentenlijst eruit?’ Met behulp van een
monumenten-waarderingstabel geven de leerlingen cijfers per criteria. Ze beant-
woorden de hoofdvraag en mailen dat aan de gemeenteambtenaar. 

Ter afsluiting maken de leerlingen een digitaal eindwerkstuk geheel in eigen vorm en
stijl met de monumentenlijst erin opgenomen. Het eindwerkstuk wordt op internet
geplaatst in de Zappenboekenkast en indien mogelijk op de website van de gemeente.

Werken met de Bronnenbank
In de bronnenbank worden per thema en plaats bronnen opgenomen voor de leer-
ling die zonder enige onderzoeksstructuur een onderwerp wil onderzoeken uit de
eigen omgeving. Ook putten de leerlingen hieruit voor hun scriptie. De bronnen-
bank is een nieuw onderdeel op de site. 

Tot slot

Omgevingsonderwijs is gestart in de jaren negentig, de belangstelling vanuit het
onderwijs en de instellingen groeit, de ontwikkeling gaat door. De stichting streeft er-
naar dat omgevingsonderwijs een vaste plaats krijgt in het programma van de scholen. 

Samenwerken met de twee werkvelden, school en omgeving, staat hoog in het
vaandel van de Stichting Omgevingseducatie. Elkaar stimuleren vanuit ieders eigen
expertise. De historische kringen leveren een belangrijk aandeel, zij kennen de ver-
halen, zij hebben de plaatjes uit het dagelijkse leven. De plaatjes en de verhalen zijn
het materiaal dat jongeren aanspreekt en waaruit zij leren. 

En trekt u nu zelf na het lezen van dit verhaal uw conclusie: is omgevingsonder-
wijs lering of vermaak? Is omgevingsonderwijs lering & vermaak?
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