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Lokale historici
meer dán alleen
'\firaterdragers'
dmr Haro Hielkema TR0UW 17-10-t984

IIet moeten er reker reshonderd dJh:
historische verenigingen, heemkundi-
ge kringen, archeologÍsche werkgrue '

pen, oudfreÍdkundige genootschap-
pen. Eexr legeu'van lÍefhebbers op zoeh -

naar de plaetselÀike en regÍoarole ge*
sehiedenis
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De houding va,n de pssfëgsionelehtstortcÉ tc8en-
over deae arun$etrr-speummuaen te wlsmlend.,
Vsek krfige& de w"tjsrllligprs lret verrr{lt dst hun
studie rendJdig iq d&t hun mettrode van onder-
znek weteusohaptr*Urk niet deugÊ oÍ dat ze'bet
g:bte verflend' nÍet sÍen. En djn vabhlstorlci die
de &mates^rr-'rorser slechts det s,ls 'vatêrdra8iet'
voor de weten$ehepps. I*lt rnsg ruwe g3geu€Írs
op plsetselÀjk of fle*Íonas,l nlveau verea'mel€n,
mesr de verwerlclng en lnterpretaËe ena,n
dient hli ann de "b6ro{Êps'over te bt4o"

.De Wagenlngse lroo8teraer pmf.dr. ÀM.vsn
der Wouds verklnarde €en Esnt$lJarên geledm
eens dst voor een Emateur-hlstortsug'qrlJzè nlÍ-
b@erklng' us aÍngeveer het hoogstê ideasl zou
nooeten 4n. ,,Ik sla dJn kans om Ín & $n van
het sosisfl!-wetEn$chapp$Jke htrstorlscbe on-
&pioek wannileq,olïe elndpÍodukten te levenn
nu rFds niet hoog asn enin de t*ekomctstê€ds
l,oSer", aldus VÍ$n der Woude"

lfiaar er aiin ook voorklden dat san ab pis,ete-
qike snuffela'ars (@m re zo sneerhiedlg te nm.
.men) meer waande worclt toegesneten dan die
van waterdrager$. Ele Utrechtse hooglemsr in

eb tnternglonalc gescttiedêlri$ proÍ. tt'. W. Jap
pe Alberts, d bllns vt|ftieotssr geleden el det
het,,wetenschappeUjke tera,kter van htstorl-
sche gesshrift€n niet bepaald wordt dor rh pro
Íesslon€le steh.ls rËn de auteur, ma* door de
kwalitclt vaa {ln werk'",

In l8n&!r om m8 heen is de Bfstsnd tusseu
profesdonele s6 nrnateur-hrstoriei veel gerlngpr

:on etart de lokale en rqÍonale gescbiedscb{r-
vlDC ln veel hog€r e,en-Jen bil de retcnsctrap-
pqrs &n hicr. In Belgtë dan vakbistorici blf
vmrteld veel mcite om vrljrrilfgers te intenc.
senen €!r te mrhrsteunen" er ll|r lluftshnd bé-
stsSt er nauw contfict tussen 'nlversltelt€n €n
hlstorlsabe v€r€nldngen"

Iitlisselwerking
Eet sJtEtpodrrrn {gt de cultunle raad van
Noo[d:Eollá^nd en de htstortscbc wertgrrep
Hurlmt atetdBorga,niseren, kan moSEUlk @ts
tn Nederland voreen betene wlsselwer$ngo!-
gÊn" Op deze TlÍstorlsctle dad wordt anndacbt
bcsteed aon onderwe'rBm als mon&llngB gp-
schte&nls, am,b€ologls, bdrtffmurub€nt€o
€r dê Íllm als blstorlscbo bron De bteentomst
anl het beeln kunn€n {ln uan cen landetllk
Êa,menwerllngnuetband van hlstorlsche verclrl-
etngeD"
,,IedeÉ lotÊle d rreglonslg r€rtgFo€p probeert
op haar mcnler weer bet wkl uit te vlnd€n eo
rrommelt vaa,ts masr sat aan. !f,eÍt is met r{tn
eiSen mgeving bedg en heeft weinrg tlJd om z'n
oogkleppen af te leggen en te zden wat er elders
gebeurt Dat Xs ook het ver*'ijt van de weten-
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Iokale amateur-ldetoricl wotden door de wetenrhap nogvaak met atavaan bekekeu bliikt uit de illustrNde
op de uitnodiging vq)r het eympcium.

schappers", zegt Bert Sliggers, voorzdtter van de
werkgroep l{aerlem.
Zlln organisatie, tienJaar geleden gevonnd bin-
nen de meer als gezelllghetd.sclub opererende
Vaeentgi.n4 Haulem, speelt een belangdjke ml
in het onderzoek na&r de lokale geschiedenis.
Ontdekt door de educatleve afdeling van het
Frans Ha,lsmuseum wordtde werkgroep ingezet
biJ de voorbere.ldtng van tentoonstelllngen: ar-
chiefwerk, stukken schriJven en bronnencnder-
zoek. En innniddels hebben de Emsteur-historlci
een studie atgerond na,ar het fenomeen va,n de
@tste st@tx in Ilaarlem. V$fhonderd stuks djn
er in de gevels gevonden en geregistreerd: een
uniek onderaoek, gewmn omdat het nog nen
gens anders [s gedaon.

Databank
Dlt onderzoek is maar éen van de l30O onder-
werpen, wa,ermee de historrsche verenigingen
in ons land zich bezighouden of hebben 6e.hou-
den. Eert SliggeË hoopt dat er nog eens een
soort datgbank komb wasrin lnforrnatie over al
dle activiteiten wordt samengebracht. Mts'
schien ligt daar een t€ak voor de Vrije L€ergan-
gen van de Vrile Universiteit

Docent dr. Anne Doedens, zat€rdag een va,n de
inlelders, heeft in elk geval al grmtse plannen.
Hij hecht veel waarde aa,n het werk van ama-
teur-historici. ,,Í,a^at er op de wetenschappe\ike

merltes wat asn te merken djn, daa,rom msg je
dle historische interesse niet kapot maken. Voor
de plaatselijke verenigingen verstopt de weten-
schapper ách nog veel te veel in die lvoren
tor?n."

Doedens wil graag proberen de kloof tussen de
tïEildesctriedbeoefenaren en de academische
historicl te verklelnen. Om het,goede voorbeeld

desgewenst adviezen san. Hll belmft dat alle
lokale onderzoeksresultaten gepubliceerd zul-
len worden. In 1986 zou het totaalbeeld kunnen
worden uitgebracht, meent Doedens.

Als het gezamenliike project e€n succes wordt,
liggen er al weer nieuwe ide\eën voor loka^al on-
derzoek klaar zoels studies naar vestingwerken,
parkarchitectuur, verveningen en de beurÈ
vasrt

,,Nlet iedereen kan een Montoillou schrijven",
aldus Doedens. ,,Maa,r samen kunnen we wel-
llcht het materiaal biieenbrengen om de basis
vqrr meer van dit soort boeken te leggen".

Eet cynposfum Lotar.l en reglona8l hlstorlscb ondcr-
roeh: traditioneel oÍ origineel'b€gilt zaterdag om l0
uur in de Beyneshal op het Stotionsptein in Haarlem.

te geven heeft hjj
v&n

21


