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De historische vereniging anno 2017 
 
Vanuit het verleden naar de toekomst 
 
Kees Ribbens 
 
De historische vereniging Oud-Hoorn bestaat 100 jaar. Dat is een respectabele leeftijd maar het is 
ook een leeftijd die ons aan het denken zet. Een honderdjarige is doorgaans een bejaarde op leeftijd, 
die weliswaar door de burgemeester in de bloemetjes wordt gezet en die, met enig geluk, ook mag 
rekenen op het bezoek van een verslaggever van de plaatselijke krant. Maar het is óók iemand die 
doorgaans met enige verwondering wordt bezien. Goh, is de persoon in kwestie werkelijk zo oud? 
Wat heeft die in zijn jonge jaren zoal beleefd? En hoe heeft-ie het voor elkaar gekregen om zo lang 
onder ons te kunnen blijven? Maar de vraag hoe die eeuwling functioneert in het heden, en wat zijn 
of haar toekomstplannen zijn, ligt in zo’n feestelijk geval veel minder voor de hand. Een 
honderdjarige van vlees en bloed is toch bovenal een curiosum waarvan misschien vooral gedacht 
wordt dat ie al met één voet in het graf staat. 
 
Maar de mijlpaal van honderd jaar kan ook een andere betekenis hebben. Wie zijn blik richt op de 
materiële cultuur komt, mits voorzien van enige historische interesse, gemakkelijk uit bij een 
categorie min of meer kunstzinnig vervaardigde objecten die we kennen als ‘antiek’.  De variatie in 
deze objecten is groot – denkt u aan meubels, juwelen, schilderijen maar ook aan oude voertuigen, 
glaswerk en religieuze voorwerpen – maar wat al deze artefacten gemeen hebben is dat ze, volgens 
de gangbare definitie van antiek, honderd jaar of ouder zijn. Nu treft u antiek, in de ruimste zin van 
het woord, vandaag de dag nog altijd op tal van plaatsen aan, maar het zal u wellicht zijn opgevallen 
dat veel handelaren in antiek in recente tijden met regelmaat de klaagzang aanheffen dat hun 
business op z’n retour is. Antiekwinkels sluiten hun deuren en prestigieuze veilinghuizen trekken zich 
terug op de Britse eilanden. Wat honderd jaar is, wat dus de tand des tijds heeft weten te doorstaan, 
en wat in vormtaal het verleden weerspiegelt, mag in de hedendaagse samenleving niet automatisch 
rekenen op serieuze belangstelling. Jonge generaties associëren datgene wat oud is niet 
vanzelfsprekend met iets dan hen aanspreekt, als iets dat past als waardevolle toevoeging in hun 
eigentijdse bestaan. 
 
Welke les moeten we daaruit trekken als we, met deze kennis in het achterhoofd, stilstaan bij een 
honderdjarige van geheel andere aard; bij de jubilerende vereniging Oud-Hoorn maar daarnaast ook 
bij tal van andere lokale historische organisaties die aan het einde van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw het licht zagen op uiteenlopende plaatsen in Nederland en waarvan een 
respectabel deel nog altijd bestaat? Staan ook zij met één voet in het graf? Zijn zij nagenoeg 
onzichtbaar en van betekenis ontdaan in de ogen van jongere generaties? Staat er niemand meer stil 
bij hun actuele betekenis, bij hun bijdrage aan de samenleving van vandaag de dag? Zijn zij, om het 
fenomeen van de historische vereniging maar even te vergelijken met de verse producten in de 
supermarkt, zijn zij wellicht over hun uiterste houdbaarheidsdatum heen? 
 
Laat ik u geruststellen. Het antwoord op deze laatste vraag luidt volgens mij ‘nee’ – en dat is wat mij 
betreft een volmondig nee. Historische verenigingen zijn anno 2017 een levendig fenomeen en ze 
hebben wel degelijk een toekomst. Of liever gezegd: de weg naar de toekomst, waaraan gezamenlijk 
nader vorm kan worden gegeven. ligt ook voor hen open. 
 
Ik sta hier vandaag dus niet om een grafrede uit te spreken. Maar evenmin ben ik uitgenodigd om 
slechts enkele gratuite loftuitingen te laten weerklinken. Wat ik graag zou willen is u allen een 
spiegel voorhouden. Waar staan historische verenigingen? Hoe ziet het fenomeen van de historische 
vereniging eruit? Wat boeit hen in ruime mate en waar liggen zij niet of nauwelijks van wakker? In 
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welke context functioneren zij en hoe kunnen zij de weg naar de toekomst bewandelen op een 
manier die enerzijds recht doet aan hun eigen motivatie en interesses en die anderzijds tegemoet 
komt aan wensen en behoeften van de samenleving waarin zij opereren. 
 
Wat ik u probeer te bieden is geen alomvattende analyse van de geschiedenis van het fenomeen van 
de historische vereniging,  het oudheidkundig genootschap, de historische kring, de heemkundige  
vereniging of hoe het ook gelabeld moge zijn.  Terugblikken is vandaag niet mijn uiteindelijke doel, 
maar niettemin is het zinvol om erbij stil te staan dat deze verenigingen vooral ontstonden in de 
verstedelijkte gebieden van Nederland op een moment in de late negentiende en vroege twintigste 
eeuw toen het land ingrijpend werd gemoderniseerd. Een gevolg daarvan was dat destijds het idee 
bestond dat datgene wat vertrouwd was veranderde of zelfs verdween, en dat het niet langer 
vanzelfsprekend werd geacht dat de tradities en het erfgoed, die een deel van de lokale en regionale 
trots en diversiteit weerspiegelden, behouden bleven. 
 
Die lokaal geïnspireerde trots kunnen we verbinden aan onmiskenbaar zelfbewustzijn en aan 
historisch bewustzijn. Het koninkrijk Nederland was destijds een relatief jonge constructie waarin de 
provincies, regio’s en gemeenten aanvankelijk nog tal van onderlinge verschillen kenden. Terwijl 
Nederland tot een culturele eenheid werd gesmeed, waarbij de ‘vaderlandsche geschiedenis’ (of 
althans de meest heroïsche hoofdstukken daaruit) werden ingezet om die eenwording historisch te 
schragen en te legitimeren, bleek er daarnaast ook behoefte om de sporen van het verleden in de 
eigen omgeving in kaart te brengen, te beschermen en anderszins te koesteren. De opkomst van 
oudheidkamers en musea, het ontstaan van de monumentenzorg maar ook de oprichting van 
historische verenigingen waren daarvan duidelijke voorbeelden. Geschiedenis gaf uiting aan lokaal 
patriotisme dat enig chauvinisme koppelde aan een oprechte intentie om de meest waardevol 
geachte aspecten van het verleden een toekomst te geven. 
 
Misschien is de toestand van pakweg een eeuw geleden helemaal niet zo verschillend van de situatie 
heden ten dage. Want historische verenigingen mogen dan misschien niet met regelmaat het 8 uur 
journaal halen of frequent op de voorpagina’s van de dagbladen staan, het verleden is bepaald niet 
dood. Alleen leeft het verleden veelal voort onder andere benamingen. Want geschiedenis heet niet 
altijd geschiedenis. Vandaag de dag is ‘erfgoed’ een veel vaker voorkomend begrip, een begrip dat al 
zeker een kwart eeuw in steeds bredere kring weerklank vindt en dat uiteraard een fraaie connotatie 
kent van het overdragen, overerven van de ene generatie aan latere generaties. In de academische 
wereld kennen we de erfgoedstudies (al gaan die tegenwoordig steeds vaker schuil achter 
Engelstalige benamingen als heritage studies),  collega’s in de museumwereld heten nu veelal 
erfgoedprofessionals en een gemeente die zichzelf (en haar verleden) serieus wenst te nemen, heeft 
op zijn minst enkele ambtenaren in dienst met erfgoed in hun portefeuille. 
 
Erfgoed kennen we in twee varianten: materieel en immaterieel erfgoed. Het laatste is 
verhoudingsgewijs iets minder bekend, met name omdat de aanduiding velen wellicht wat abstract 
in de oren klinkt. Immaterieel erfgoed is, om het even heel erg kort door de bocht te definiëren, 
datgene uit het verleden wat níet tastbaar is, wat wij niet of slechts moeizaam in onze handen 
kunnen houden. Denkt u maar aan tradities zoals vendelzwaaien, haring happen, oliebollen bakken, 
Sinterklaas vieren enz. enz. Ik kom daar straks nog even op terug. Materieel erfgoed is datgene wat 
we kunnen aanraken, zien, en soms ook oppakken (voorzover vitrinekasten of bewakers ons daar 
althans niet van trachten te weerhouden). Materieel erfgoed is er in principe altijd (althans zolang 
we het niet veronachtzamen of laten vernietigen); immaterieel erfgoed is vaak een menselijke 
activiteit die op bepaalde momenten wordt uitgevoerd. 
 
Dat erfgoed is er alom en het is veelal gewild. Wie hier door het centrum van Hoorn loopt struikelt er 
bij wijze van spreken over. Maar die aanwezigheid is geen vanzelfsprekendheid. Stedelijke 
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vernieuwing en andere vormen van modernisering zetten de leefomgeving in een drukbevolkt land 
als Nederland, en zeker hier in het westen, voortdurend onder druk. Telkens moet weer een 
afweging worden gemaakt wat we wél en wat we niet behouden; en zowel regelgeving als de 
noodzaak anderen te overtuigen dwingen ons ertoe de betekenis van dat erfgoed telkens te 
beargumenteren. Dat we met z’n allen een geschiedenis hebben mag u desgewenst als 
vanzelfsprekend aannemen, maar dat de materiële sporen van die geschiedenis ook nog steeds 
voorhanden zijn is de uitkomst, de voorlopige uitkomst, van een voortdurend proces. Maar dat er op 
tal van plaatsen nog veel historische bebouwing overeind staat is ongetwijfeld mede te danken aan 
inspanningen van historische verenigingen om het historisch belang én de hedendaagse waardering 
daarvan duidelijk voor het voetlicht te brengen. Die strijd voltrekt zich overigens niet in een 
isolement; ook de lokale overheden, musea, archieven en andere monumentenzorgers leveren hier 
een bijdrage aan. U mag het gerust als opsteker beschouwen dat historische verenigingen hierin een 
onmiskenbaar belang vertegenwoordigen voor de hedendaagse gemeenschap. Maar evenzeer is het 
goed om te onderstrepen dat dit samenwerking met andere partijen vereist. Historische 
verenigingen functioneren immers niet in het luchtledige. 
 
Erfgoed bloeit – of in kloek Engels uitgedrukt: heritage is hot! Want erfgoed mag dan, waar het 
bijvoorbeeld gaat om behoud en restauratie van panden uit de vroegmoderne tijd een flinke duit 
kosten, het levert ook degelijk het een en ander op. In hoofdlijnen gaat het daarbij om drie zaken. 
Het draagt bij aan de eigen identiteit van een stad of dorp en daarmee aan het welbevinden van de 
bewoners, van degenen die zich omgeven weten door een vertrouwde, voor hen dierbare omgeving. 
Dat kunnen we de sociaal-psychologische betekenis van erfgoed noemen. En daarnaast maakt het 
plaatsen aantrekkelijk voor bezoek van vreemdelingen, toeristen waarvan uiteraard gehoopt wordt 
dat ze bij hun verblijf ter plekke een financiële bijdrage leveren door geld te besteden in plaatselijke 
musea, horeca en andere vertegenwoordigingen van de middenstand. Dit is de toeristische-
economische waarde van erfgoed. En ten derde onderscheid ik de cognitief-historische functie, die 
maakt dat het behoud van erfgoed de mogelijkheid biedt om onze hedendaagse band met het 
verleden steeds opnieuw vorm en inhoud te geven; het kan onze kennis van het verleden 
bevorderen en ons bovendien stimuleren om dat verleden telkens opnieuw te bevragen vanuit onze 
hedendaagse nieuwsgierigheid. Juist deze laatste activiteit betreft een fenomeen dat leden van 
historische verenigingen zeer vertrouwd in de oren zal klinken. Maar laten we ook het meer 
emotionele belang van de sociaal-psychologische functie niet uitwissen.    
 
Maar ik wierp zojuist de suggestie op dat de toestand waarin een eeuw geleden tal van historische 
verenigingen het licht zagen, te midden van de toenmalige modernisering, sterk doet denken aan de 
situatie heden ten dage. Geldt dat alleen waar het gaat om de populariteit van het historische, 
destijds bovenal aangeduid als geschiedenis, en tegenwoordig met name gelabeld als erfgoed? Of 
gaat het evenzeer om de achterliggende beweegredenen die duidelijk kunnen maken waarom er op 
bepaalde momenten zo nadrukkelijk wordt teruggegrepen op het verleden? 
Want populair is het verleden, of althans het erfgoed en de daaraan verbonden verhalen, óók in 
onze vroege 21e eeuw - al lijkt die populariteit minder vanzelfsprekend dan pakweg een eeuw 
geleden. Maar de beweegredenen voor die populariteit zijn deels wel van een andere aard.  Om daar 
beter zicht op te krijgen moeten we enkele jaren terug in de tijd. U herinnert zich misschien nog dat 
er ruim een decennia geleden een politiek monsterverbond in de Tweede Kamer werd gevormd, 
door Maxime Verhagen van het CDA en Jan Marijnissen van de SP, om de nationale geschiedenis 
opnieuw nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen. Er moest een nationaal historisch museum 
komen en er diende een nationale historische canon te worden opgesteld. Over dat museum hoef ik 
u niet veel te vertellen; de plannen ervoor zijn inmiddels volledig verdampt. De canon is er wél 
gekomen dankzij een commissie onder leiding van Frits van Oostrom.  
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Maar kwam die canon er omdat we de toegang tot het Nederlandse verleden waren kwijtgeraakt 
terwijl archieven en musea juist laagdrempeliger zijn geworden dan ooit tevoren? Of kwam die 
canon er misschien vooral omdat we houvast, cultureel houvast nodig hadden in een periode van 
grote ontwikkelingen? Onwennigheid inzake de globalisering, ontevredenheid over de Europese 
eenwording en, niet in de laatste plaats, frustratie over de totstandkoming van de multiculturele 
samenleving  bleken veel belangrijker om politieke steun te mobiliseren voor een nationale canon, 
voor een verhaal dat iedereen in Nederland zou moeten tonen hoe wij ons in de afgelopen eeuwen 
ontwikkeld hebben en wat ons dus verenigt. 
 
De vraag is nu wat de betekenis, de impact was van die nationale canon op de lokale geschiedenis, 
en op de lokale historische verenigingen. Werden zij weggeblazen doordat het 
geschiedenisonderwijs voortaan gedicteerd werd door een landelijke canon? Groeide de interesse 
voor het Nederlandse verleden tot een dusdanige hoogte dat de lokale geschiedenis volledig in de 
schaduw verdween? Nee, niets van dit alles – integendeel. Wat de canon vooral uitlokte was een 
indrukwekkend tegenoffensief van vele tientallen nieuwe canons, en dan vooral lokale en regionale 
canons. De lokale geschiedenis bleek springlevend en bleek bovendien eigentijdse 
vertolkingsvormen te hebben aangeboord. 
 
Lokale canons werden niet alleen in boekvorm uitgegeven, ze verschenen ook op websites. Er 
werden educatieve toepassingen voor het onderwijs vervaardigd en ook in musea werden canonieke 
thema’s en indelingen geïncorporeerd. Lokale omroepen en andere media gingen mee in dit 
historisch enthousiasme en de interesse in het lokale en regionale verleden werd op aanstekelijke 
wijze gemanifesteerd. Van onzekerheid en angst, belangrijke politieke beweegredenen voor de 
nationale canon, viel op lokaal niveau weinig te constateren.  De interesse was hier veeleer cultureel 
dan politiek van aard. 
 
Wat leert ons dit over het functioneren van lokale historische verenigingen in de vroege 21e eeuw? 
Ik signaleer zeker vier ontwikkelingen. Ten eerste kunnen ze rekenen op maatschappelijke 
belangstelling voor de historische thematiek waarover zij zich ontfermen. Er bestaat ook buiten de 
kring van eigen leden interesse in het lokale verleden, maar die belangstelling is veelal latent en zal 
op de juiste wijze en op specifieke momenten gestimuleerd moeten worden voordat mensen actief 
deelnemen. Het vergroten van de achterban bestaat niet alleen uit het verwerven van meer leden, 
maar kan ook plaatsvinden door mensen op andere, minder intensieve of minder structurele wijze te 
betrekken bij bepaalde activiteiten en thema’s. Het verenigingsleven in Nederland staat onder druk, 
zoals onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft aangetoond, en dat geldt  niet alleen 
voor historische verenigingen. Mensen hebben drukke agenda’s en in hun vrije tijd wil niet iedereen 
iets in collectief verband doen. Individualisering vraagt om aanpassing. Historisch aanbod dat daarop 
inspeelt, door bijvoorbeeld digitaal op afroep beschikbaar te zijn of door op een onverwacht 
moment of op een verrassende locatie aangeboden te worden, kan mensen enthousiasmeren voor 
het werkterrein van de historische vereniging. Betaald lidmaatschap kan volgens sommigen 
aanvankelijk een hoge drempel opwerpen, maar een betrokkenheid light, bijvoorbeeld in de vorm 
van een gratis emailnieuwsbrief, valt evenzeer te overwegen om het enthousiasme te bestendigen. 
 
Ten tweede blijkt uit de opleving rond de canons dat historische verenigingen niet gebonden zijn aan 
één enkele verschijningsvorm.  Historische verenigingen worden vaak geassocieerd met lezingen en 
exposities, in veel gevallen ook met hun vereningsorgaan: een tijdschrift of een jaarboek. Maar een 
canon laat zich op tal van verschillende manieren presenteren: op een site, via een app, in een 
lesprogramma, met een TV-uitzending en daarnaast evenzeer via een themanummer of een pop-up 
expositie. Geschiedenisliefhebbers als wij hebben nog steeds een sterke voorkeur voor papier, maar 
we moeten ook erkennen dat velen vooral via een scherm – groot of klein – hun beelden en 
informatie over het verleden verzamelen. Het belang van de beeldcultuur valt daarbij niet te 
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onderschatten. Wanneer mensen zich in het verleden verdiepen willen ze het vaak zo dichtbij 
brengen als maar mogelijk is – maar wel op een enigszins comfortabele manier. Tekst alleen is vaak 
niet voldoende. Beelden, liefst kleurrijke beelden helpen om de brug tussen heden en verleden te 
slaan. Er bestaat een toenemende behoeft aan het zintuiglijk ervaren van het verleden, wat 
professionals aanduiden als ‘experience’.  Een combinatie van historische objecten met een bevlogen 
verteller kan geschiedenis dichterbij brengen, en technische innovaties kunnen die aanpak 
versterken. Zoals bekend is ook hier in Hoorn geëxperimenteerd met virtual reality om de Gouden 
Eeuw voorstelbaar en welhaast tastbaar te maken. Die techniek is uiteraard relatief nieuw en 
kostbaar  maar het is belangrijk om voor ogen te houden dat de verwachtingen van het (potentiële) 
publiek over hoe zij het verleden willen benaderen en ontmoeten verder toenemen (terwijl de 
benodigde technieken goedkoper worden). 
 
Ten derde maakt het gebeuren rond de lokale geschiedeniscanons duidelijk dat historische 
verenigingen opereren in een breder netwerk. Ze werken samen met doorgaans professionele 
instellingen zoals archieven, bibliotheken en musea, soms ook met provinciale erfgoedconsulenten 
of met de VVV en andere toeristische en culturele organisaties. Historische verenigingen hebben 
immers geen monopolie op het lokale verleden. Samenwerking is een goede zaak omdat dit het 
publieksbereik kan vergroten en de lasten (zowel in mensuren als financiële middelen) gedeeld 
kunnen worden. Daarbij is het wel zaak om steeds goed voor ogen te houden wat het bestaansrecht 
en het doel zijn van een historische vereniging.  Wie recht wil doen aan het verleden – en dat 
beschouw ik als een belangrijke drijfveer voor een historische vereniging – kan niet alleen een feel-
good history presenteren om bijvoorbeeld toeristen te behagen. Samenwerking dwingt je als het 
ware om je eigen uitgangspunten onder de loep te nemen en duidelijk te formuleren. Hoe willen wij 
het verleden voor het voetlicht brengen en hoe herkenbaar blijf je als historische vereniging als je 
samenwerkt met uitenlopende partners? Het presenteren van lokale historische informatie op een 
website als Wikipedia kan daarbij leerzame ervaringen opleveren. 
 
Ten vierde maakt de canonhype nog iets anders duidelijk, namelijk dat het nationale en het lokale 
gebeuren redelijk los van elkaar staan. Waar de centraal aangstuurde aanpak vanuit politiek Den 
Haag om de nationale geschiedenis opnieuw op een voetstuk te plaatsen slechts zeer ten dele 
gelukt, bleek de lokale geschiedenis op grassroots niveau juist zeer levendig en organisch van aard. 
Die onafhankelijkheid van lokale verenigingen is een goede zaak. Het feit dat het idee van de canon 
in zulke brede kring navolging vond betekent tegelijkertijd immers dat de verenigingen níet in een 
isolement verkeren. Nieuwe initiatieven werden en worden wel degelijk opgepakt. 
 
Maar tegelijkertijd is het opmerkelijk dat er relatief weinig infrastructuur is voor de vele honderden 
lokale en regionale historische verenigingen. In sommige provincies zijn er provinciale koepels die 
zich hierover ontfermen maar in andere provincies ontbreken die nagenoeg. Een landelijke koepel 
ontbreekt evenwel. Er is uiteraard het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap dat 
geschiedbeoefenaren in de brede zin van het woord een dak wil bieden – zoals ook blijkt uit de 
aanstaande Historicidagen in augustus - maar vooral bekendheid geniet onder academici. 
 
Geschiedbeoefening in Nederland is een omvangrijk terrein dat niet altijd even snel en gemakkelijk 
te doorgronden is. Waar het gaat om lokale historische verenigingen moet ik constateren dat een 
recent overzicht van deze verenigingen simpelweg niet voorhanden is. Er zijn schattingen van het 
aantal historische verenigingen (mogelijk tegen de duizend), maar hoeveel leden zij gezamenlijk 
hebben, en in hoeverre er sprake is van groei of krimp is niet bekend.  Evenmin kunnen we dus met 
zekerheid zeggen hoe zij zich ontwikkelen en wat naar de bevindingen van de leden de 
tekortkomingen en verbeterpunten zijn. 
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Ik wil daar tot slot wel iets over zeggen, maar ik moet daarbij aanmerken dat het mijn particuliere 
visie is. Mijn idee is dat lokale historische verenigingen doorgaans in de luwte opereren. Van tijd tot 
tijd halen ze met hun activiteiten, hun jubilea en hun producties het nieuws maar doorgaans alleen 
in hun eigen regio. Ze voldoen aan de behoeften van tienduizenden Nederlanders die graag 
bevestigd worden in hun gezamenlijke interesse voor onderwerpen uit de vertrouwde lokale 
geschiedenis. Zij ontplooien gezamenlijk een bont palet aan activiteiten waaraan ik het voorgaande 
vermoedelijk onvoldoende recht heb gedaan; ik zweeg immers over de collecties die zij aanleggen en 
beheren, over de cursussen die zij verzorgen, over de websites die ze beheren en uitbouwen, over 
de adviezen die zij uitbrengen, over de open dagen en excursies die zij organiseren en – niet 
onbelangrijk – over het sociale aspect van gezamenlijk een interesse delen en daar ongedwongen 
mee bezig te kunnen zijn. 
 
Waar ik evenmin over sprak is het profiel van de leden. Historische verenigingen lijken veelal meer 
mannelijke dan vrouwelijke leden te tellen. De gemiddelde leeftijd ligt waarschijnlijk boven de 50.  
Maar wordt daarmee de diversiteit van de hedendaagse Nederlandse samenleving afdoende 
weerspiegeld? Die vraag mogen we onszelf zeker stellen. Dat veel mensen doorgaans niet als 
twintiger lid worden van een historische vereniging is niet verontrustend. Maar gaan de veel sterker 
geïndividualiseerde veertigers en vijftigers van de toekomst, die kunnen kiezen uit steeds meer 
opties voor hun vrijetijdsbesteding,  zich t.z.t. aansluiten? Dat is niet vanzelfsprekend. En voelen 
nieuwkomers in een gemeente zich even welkom en evenzeer gemotiveerd als degenen die er wel 
geboren en getogen zijn? Dat alles vraagt om onderzoek naar wat de potentiële doelgroepen 
aanspreekt in het verleden en welke presentatievormen zij passend en wervend achten.  
 
Wat uiteraard ook van groot belang is, zijn de historische onderwerpen waar de verenigingen zich 
mee bezig houden. In temporeel opzicht is de reikwijdte immens, alle tijdvakken vanaf de Romeinen 
(of zelfs van de prehistorie) tot de naoorlogse geschiedenis mogen zich in belangstelling verheugen, 
en zeker de 17e en 20e eeuw. Maar is er daarbij ook voldoende ruimte voor minder welgevallige 
verhalen, voor zwarte bladzijden? Mogen collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
plaatselijke banden met het vroegere kolonialisme ook op interesse rekenen? Denk in dat verband 
ook aan de eerder genoemde Sinterklaasvieringen, die voor tweespalt kunnen zorgen. Of blijkt het 
voor lokale historische verenigingen lastig om (mogelijk) politiek gevoelige onderwerpen te 
behandelen? Ik zeg niet dat er onvoldoende kritische geest bestaat maar als we het daar onderling 
niet over hebben is het moeilijk in te schatten hoe daarmee wel of niet wordt omgegaan. 
 
Mijns inziens zou uitwisseling tussen historische verenigingen een rol kunnen vervullen om te kijken 
waar ze iets kunnen winnen door samenwerking met andere verenigingen, met professionals in de 
historische en culturele sector. Daarbij gaat het enerzijds om inhoudelijke expertise: hoe versterken 
we historische kennis; en anderzijds om de manieren waarop die kennis gedeeld wordt: welke 
doelgroepen hebben we voor ogen en hoe bereiken we die, nu en in de toekomst. Er bestaat zonder 
enige twijfel veel ervaring bij de verschillende verenigingen, zoals er ook bij professionals en in 
andere sectoren veel te leren en te halen valt. Maar er is geen duidelijk herkenbaar, toegankelijk en 
vanzelfsprekend adres waar verenigingen kunnen aankloppen om dat overleg een structurele basis 
te geven.   
 
De slotbalans van mijn verkenning is dat we niet moeten onderschatten wat historische 
verenigingen op dit moment doen en dat hun lokale bereik vermoedelijk zeer behoorlijk is. Maar 
ondanks het feit dat erfgoed tegenwoordig booming business is, lijken de activiteiten van historische 
verenigingen nogal eens onder de radar te blijven. In hoeverre ze innovatief inspringen op 
veranderingen in de historische interesse, en op veranderingen in de manieren waarop mensen 
graag voorgelicht worden over thema’s uit de geschiedenis, valt nog te bezien. De echte wereld zal 
niet worden vervangen door de virtuele werkelijkheid van het internet, net zo min als een speelse en 
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creatieve omgang met het verleden een meer serieuze benadering van geschiedenis zal doen 
verdwijnen. Maar een historische vereniging functioneert in een context waarin deze uiteenlopende 
wensen en realiteiten een rol spelen voor hun achterban en soms sterk geïndividualiseerde 
doelgroepen. Het verleden zelf verandert niet, maar de blik waarmee we daar, ook op lokaal niveau, 
naar kijken is wel aan verandering onderhevig, zoals ook de manieren waarop geschiedenis en 
erfgoed aangereikt worden de grillen van de tijd volgen. Historische verenigingen zijn particuliere 
initiatieven die draaien op grote toewijding en inzet. Zij kunnen simpelweg niet alles doen wat ik hier 
geschetst heb. Maar in onderling overleg kunt u wel een bewuste afweging maken voor wie en op 
welke manier u de lokale geschiedenis naar de toekomst brengt. 


