
Akademymeiwurker Piet Hemminga jout in breed oersjoch fan de politike,
sosjaal-ekonomyske en kulturele skiednis fan wat se yn Dutslän Westfriesland
en wy Fryslán neame. Hajo von Lengen fan de Ostfriesische Landschaft docht
dat foar Ostfriesland en Thomas Steensen foar Nordfriesland.

Johan Frieswijk

1. 1. Huizinga en H.P. ter Avest (2007)
50 jaar museum Hannemahuis (Harlingen: Gemeentemuseum Het
Hannemahuis, ISBN/EAN: 978-90-801034-6-7, yll., 52 s., € 12,50).

Fyftich jier neidat Kommissaris fan de Keninginne H. P.Linthorst Homan mei
it lieden fan in bel fan de eardere trijemasterskoener 'Laura' it nije museum
iepene, doe noch te finen yn it eardere kantoar fan de firma Sjoerd Hannema
oan de St. Christoffelsteech, binne de samling, skiednis, oankeapen en yn de fin
fan fyftichjier holden utstallings fan it gemeentemuseum 'Het Hannemahuis'
yn in keapsjoch utjûne publikaasje beskreaun. Mei goed fyftich yllustraasjes,
dêrûnder goed fjirtich yn kleur, en ien grafyk fan de besiterstallen troch de
jierren hinne, is de utjeftc ynA4-formaat in moaie yntroduksje ta ofoantinken
oan it Harnzer museum. Tagelyk jout de publikaasje omtinken oan de
Hannemafamylje. Keapman Leendert Jacobus Hannema (1889-1964) naam
de foarstap ta it museum en skonk dêrta it älderlik hûs oan de gemeente Harns.
Fan 2 april 1966 of is dêr it museum oan de Harnzer Foarstrjitte yn te finen.
It hie Hannema grif deugd dien te witten, dat 'syn' museum it fyftichjierrich
bestean mei in publikaasje fiert, mar foaral dat dêryn ek koart omtinken is foar
de nijbouplannen dy't meikaarten realisearre wurde.

Piet Hemminga (Fryske Akademy)

Ineke Strouken [red.] (2006)
Werken, werken, werken! Migratie en lokale geschieden is. (Utrecht: Nederlands
Centrum voor Volkscultuur, ISBN: 90 71840 66 2, 80 S., € 17,50).

Yn it boek Werken, werken, werken! Migratie en lokale geschiedenis spilet de
mûnlinge skiednis, oral history, in wichtige rol. De publikaasje is it resultaat
fan in grutter pilotprojekt fan it Nederlands Centrum voor Volkscultuur
(NCV) oer de skiednis fan 'e gastarbeid yn Midden Brabän yn 'e sechtiger en
santiger jierren. Doel fan dat projekt wie om de lokale erfgoedorganisaasjes
te stimulearjen om ut ein te setten mei ûndersyk nei de skiednis fan 'e
gastarbeiders, dy't no op leeftyd binne. It projekt bestie ut in ûtstalling, in boek
(JïVérken, werken, werken! De geschiedenis van de gastarbeiders in Tilburg en
omstreken 1963-1975) en twa studzjedagen, dy't yn novimber 2004 holden
binne.

Dit boek besiket de skiednis fan' e gastarbeid ut in breder perspektyfwei
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te benaderjen. De opset fan it boek is om de migraasjeskiednis te yntegrearjen
yn 'e lokale skiednis. Ornaris binne it noch twa aparte ûndersyksfjilden:
de migraasje-ûndersikers dogge ûndersyk nei de skiednis fan 'e migraasje,
wylst de lokale histoarisy de skiednis fan it eigen wenplak ûndersykje sûnder
omtinken foar de migraasjeskiednis.

It NCV wol mei dizze publikaasje hänfettenjaan oan erfgoedynstellings
om op in praktyske wize oan it wurk te gean mei de migraasjeskiednis fan
Nederlän, sadat dy op pleatslik nivo de migraasjeskiednis yntegrearje kinne
yn 'e lokale en regionale skiednis. De klam leit op 'e tiid nei de Twadde
Wràldkriich. Oer de migraasje yn dy tiid is noch mar in bytsje materiaal
sammele.

Doel is om erfgoedynstellings yn gearwurking mei migrante
organisaasjes in samling opbouwe te litten. Yn it boek wurde dêrom in pear
fan dy foarbyldprojekten presintearre, dy't rjochte binne op it sammeljen
fan saken en argyfinateriaal op it mêd fan 'e migraasjeskiednis. Boppedat
binne der ek ferhalen fan ûndersikers dy't de migraasjeskiednis op lokaal nivo
bestudearre hawwe. Ut soarte meie de persoanlike ferhalen fan 'e migranten
net ûntbrekke; mei help fan 'e metoade fan mûnlinge skiednis komme
de migranten sels ek oan it wurd. Neist in protte ferhalen fan earmoed,
ûnwennigens en mankelikens binne der ek wol fleurige mominten. Sa as
bygelyks it ferhaal fan in Surinamer dy't yn 'e sechtiger jierren nei Tilburch
kaam en spontaan yn in restaurant ûntfongen waard mei de wurden: "Meneer
ti bent een neger!" Doe't de Surinamer dat befestigjend beäntwurde, sei de
man yn it Brabänsk: "0, maar ik zag 't gelèèk".

Peter van der Meer (Fryske Akademy)
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