
Uitgebreide inspiratie rond het thema van 2017: 
Geluk, doelgroepeninformatie, activiteitentips, 
mediacampagne en meer. 

DOE MEE MET 
DE MAAND
VAN DE 
GESCHIEDENIS



Oktober is de Maand van de 
Geschiedenis, hét grootste historische 
evenement van Nederland. In oktober 
2017 spoelen we terug rondom het  
thema Geluk. Van gelukszoekers 
tot weldoeners, van  Fortuna tot 
vrijheid. Een maand lang brengen 
we samen met honderden culturele 
organisaties geschiedenis onder de 
aandacht bij miljoenen Nederlanders.  

ONTDEK GISTEREN  
BEGRIJP VANDAAG 
Geschiedenis is altijd aanwezig, 
maar moet wel verteld, aangevuld, 
genuanceerd en gedeeld worden. 
Vanuit het verleden kun je het 
heden beter begrijpen en zo ook 
een beter begrip vormen van 
jezelf, je eigen achtergrond of 
omgeving. Begrip leidt tot inzicht, 
nuancering en mogelijk een andere 
kijk op de wereld. Daarom vinden 
wij het belangrijk om één maand 
in het jaar geschiedenis extra 
aandacht te geven. Zo laten we 
Nederland gisteren ontdekken 
om vandaag te begrijpen. Doet 
jouw organisatie (weer) mee? 
 

WHY 
Wij geloven dat kennis van het 
verleden bijdraagt aan begrip van 
het heden en daaraan context geeft. 

HOW 
Wij brengen één maand in het 
jaar geschiedenis op een creatieve 
en opvallende manier onder 
de aandacht van publiek. 

WHAT 
Wij stimuleren instellingen in en 
buiten het erfgoed om samen 
te werken en fysiek en online 
aanbod te ontwikkelen waarmee 
we mensen door heel het land 
enthousiasmeren om op ontdekking 
te gaan in de geschiedenis. 

 

 

Het Nederlands Openluchtmuseum 
is hoofdorganisator van de 
Maand van de Geschiedenis.

Het Rijksmuseum organiseert 
de Nacht van de Geschiedenis, 
dé feestelijke afsluiting van de 
Maand van de Geschiedenis.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie 
is investeerder van de Maand 
van de Geschiedenis.

Deze publicatie is ontwikkeld 
in samenwerking met 
Historisch Nieuwsblad. 

WAT IS DE 
MAAND VAN DE 
GESCHIEDENIS 
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865
deelnemende
boekhandels 
en bibliotheken  

45
partners

423
deelnemende
instellingen

786

mediawaarde
(alleen print) 

1,5 miljoen€

aandacht in o.a. 

FACTSHEET
MAAND VAN DE
GESCHIEDENIS

ca. 305.000
fysieke 

bezoekers

Nederlanders 18+ kent 
Maand van de Geschiedenis

27%
fysieke activiteiten door 
heel Nederland. O.a. debat, 
colleges, lezingen, festivals, 
expo, game, tour, film.

(online) kijkers,
lezers en luisteraars

>4 miljoen

VPRO-gids
Metro 

de Volkskrant
het Parool 

De Wereld Draait Door
Radio 1

Andere Tijden
Historisch Nieuwsblad

waardering
publiek

waardering
deelnemende
instellingen 

7,5 7,9

FACTSHEET
2016

Het maakt niet uit of je een historische vereniging bent, 
archief, bibliotheek, boekhandel,  filmhuis of theatergroep:   
iedereen kan gratis meedoen. Je wordt deelnemer zodra 
je een publieksactiviteit organiseert in oktober en deze 
aanmeldt op maandvandegeschiedenis.nl.  Uiteraard is 
je activiteit aan geschiedenis gerelateerd en sluit deze 
aan bij het thema Geluk. Op pagina 43 lees je meer 
over deelname aan de Maand van de Geschiedenis. 

LAAT JE INSPIREREN 
Oktober is dé geschiedenismaand, organiseer daarom 
iets bijzonders en maak het onvergetelijk. In deze 
uitgave helpen we je verder op weg om tot een mooi 
programma te komen. Je vindt hier inspiratie rond 
het thema Geluk, activiteitentips, best practices, en 
je krijgt inzicht in de mediacampagne. We wensen je 
veel leesplezier en kijken uit naar je deelname in 2017!

DOE 
MEE!
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In Thomas Mores satire Utopia 
van 1516 is het streven naar genot 
door de bewoners verheven tot 
hoogste ideaal. Dat moet vreemd 
zijn overgekomen bij het publiek. 
Had het christendom niet elke 
vorm van genot verplaatst naar 
het hiernamaals? Op aarde kon 
daarvan immers geen sprake zijn 
te midden van ziekte, sterfelijkheid 
en alle bijkomende ellende. Was het 
niet zo dat je alleen kans maakte 
op hemels geluk door de aardse 
verleidingen te weerstaan?

Wat er na de dood aan genot te 
wachten lag, werd geschilderd in 
opwindende volkspreken. In het 
hemelse paradijs stonden gedekte 
tafels gereed, waarop dag en nacht 
het heerlijkste eten en drinken werd 
geserveerd. Jezus zelf trad op als 
waard en vulde ongevraagd de 
glazen bij, terwijl koning David boven 
op de tafels jamsessions verzorgde 
met zijn harp. Zingende engelen 
honoreerden elk verzoeknummer.
Wie daarvan op aarde niet 
doordrongen raakte, bezweek 
algauw voor de genotvolle 
zinsbegoochelingen van de duivel.
Alleen ketterse bewegingen durfden 

ongebreideld genot voor iedereen 
te propageren: het paradijs op 
aarde zou namelijk weer opengaan. 
Als voorschot op de aankondiging 
daarvan in de Apocalyps wisten 
charismatische dwepers vele 
volgelingen te bewegen alvast de 
vleselijke genoegens daarvan in 
praktijk te brengen. Ze noemden zich 
adamieten, zoals in Brussel, waar ze 
in 1411 vervolgd werden. Daarbij ging 
het zeker niet om uitschot, maar juist 
om gezeten burgers en plaatselijke 
geestelijken. Geregeld dansten ze 
naakt in boomgaarden, met de lokale 
begijnen in de rol van Eva. Maar wat 
was toch die ‘paradijsseks’, waaraan 
ze zich volgens de processtukken 
overgaven? Volgens kerkvader 
Augustinus zouden Adam en Eva 
zich bij wijze van corvee hebben 
voortgeplant bij een langer verblijf 
in het paradijs: Adam kon lusteloos 
zijn lid verheffen, Eva behield haar 
maagdelijkheid - je hoort het 
de Brusselse notabelen aan die 
ongeleerde begijnen uitleggen…

Toch werden er in de late Middel-
eeuwen ook mildere vormen van 
aards geluk verdedigd, die wel 
degelijk Gods instemming zouden 

PARADIJSELIJKE 
SEKS
Column door Herman Pleij

hebben. Een vroege dood moest een 
beproeving of straf van God zijn, 
want theologen en medici hadden 
berekend dat men de leeftijd van 72 
jaar hoorde te bereiken. Teksten als 
de Rozeroman adverteerden zelfs 
uitbundige erotiek als noodzakelijke 
exercitie voor het lichaam. Ook bij de 
vrouw waren orgasmen nodig voor 
de bevruchting, terwijl die eveneens 
hielpen tegen de melancholie 
die tot zelfdoding kon leiden.

Is dat wat Mores utopianen bedoelen 
met het nastreven van geluk? 
Algauw blijkt dat ze toch vooral 
spirituele waarden op het oog 
hebben. Lichamelijk genot vinden 
ze eigenlijk ordinair, de laagste trap 
van menselijk welbevinden. Erotiek 
plaatsen ze bijgevolg tussen de 
opluchting van het zich ontlasten 
en krabben waar het jeukt. Dat 
zijn noodzakelijke handelingen, 
waarbij ze memoreren dat het een 
aardigheidje van God is om die 
dingen plezierig te laten verlopen: 
het had evengoed pijn kunnen 
doen. Geheel op klassieke voet 
bestaat dat geluk voor hen uit 
morele evenwichtigheid die juist 
elke instinctieve lichamelijkheid 
moet onderdrukken. Daarom zijn 

er nergens herbergen, hangplekken 
of bordelen in hun droomland 
en verhindert de gemeenschap 
van goederen elke misdadigheid. 
Verder bestaat er dankzij een 
scherpe sociale controle geen 
privé en is de geluksbeoefening 
volkomen geüniformeerd.

Afschuwelijk dus, zowel naar huidige 
als naar vroegere opvattingen. 
Van bovenaf opgelegd geluk is 
het kenmerk van dictatoriale 
samenlevingen, vanaf de 
adamieten via allerlei 
natuurbewegingen tot aan 
de arbeiders-paradijzen 
in de twintigste eeuw, 
het ‘echte Amerika’ 
van Trump 
en good old 
England dat een 
Brexit belooft. Zo 
gauw geluk onder één 
noemer wordt gebracht, 
verliest het individu zijn 
vrijheid en wordt onderdaan van 
een regime. Misschien is vrijheid 
wel de voornaamste voorwaarde 
voor wat men nu als bedding 
voor geluk ervaart – zolang de 
eigen gelukservaring die van 
een ander niet in de weg zit. Dan 
blijken momenten van geluk zeer 
persoonlijk te zijn en sterk uiteen te 
kunnen lopen. En zo hoort het ook.

Herman Pleij is emeritus hoogleraar 
historische Nederlandse letterkunde.

'VRIJHEID IS DE 
VOORNAAMSTE 
VOORWAARDE 
VOOR GELUK'
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VOET AAN 
DE GROND P12

 MAAKBAAR P20

APARTE 
SLAAPKAMER P17

GOEROES P24

GENADE 
GODS P11

 DOMWEG 
GELUKKIG P27 

NOSTALGIE P23

WETENSCHAP P25

SMILEY P22

LEKKER 
THUIS P17

DOE HET 
ZELF P14

GROTE 
IDEALEN P18

IN DE 
PUT P19

FORTUNA P10

Vijfhonderd jaar geleden deed Desiderius Erasmus 
een ‘Johan Cruijffje’: ‘De belangrijkste voorwaarde 
voor geluk is dat je wilt zijn wat je bent.’  Vooruit, 
dan laten we de meester zelf ook aan het woord: ‘Om 
gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je gelukkig
 van wordt.’

Geluk. Het begrip is, zoals een historicus ooit ‘de burger’ 
omschreef, zo ongrijpbaar als een paling in een emmer 
snot. Laten we het daarom stevig in Nederlands historische 
grond verankeren. In deze kleine reis door de tijd zal het 
geluk van de willekeur van de goden geleidelijk uit de hemel 
in onze handen dalen, tot het ons daar bijna weer ontglipt.

DE WEG 
NAAR GELUK
Door Marchien den Hertog

Marchien den Hertog is historicus en journalist.
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Het is 22 mei 1683. De 72-jarige 
dakdekker Hendrik Limp vervangt 
de leien op de Catharina-toren in 
Doetinchem. Dan schiet zijn ladder 
los. Ondersteboven valt Hendrik 
naar beneden… tot zijn schoen 
wordt doorboord door een haak 
aan het dak, waar Hendrik blijft 
bungelen tot hij gered wordt. Had 
Hendrik even mazzel. Niet voor 
niets betekent het woord ‘geluk’ als 
toestand in bijna alle Indo-Europese 
talen ook ‘geluk hebben – boffen’.
 
Laten we beginnen bij het begin: in de 

Oudheid. Hier is geluk afhankelijk 
van het lot, het toeval, de goden. 

En wie toch is overgeleverd aan 
Vrouwe Fortuna, speelt graag een 
spelletje. De Romeinen zijn notoire 
gokkers. Dobbelen is dan wel 
verboden, maar de keizers zelf 
kunnen het niet laten – en keizer 
Caligula speelt altijd vals.

Ook de Nederlanders wagen graag 
een gokje. En waarom dan niet 
het aangename met het nuttige 
verenigen? Vanaf de Middeleeuwen 
financieren ze publieke werken 
met loterijen; het nieuwe pest- en 
dolhuis in Leiden wordt betaald 
met de verkoop van 281.232 loten.
Nederland is een spelletjesland. 
Zelfs de overheid voelt zich niet 
te goed voor het kansspel. De 
trekking van de staatsloterij vindt 
jarenlang plaats in de Ridderzaal, 
tijdens een uitbundig volksfeest. 

Ondertussen zijn de antieke 
filosofen druk bezig geluk te 
definiëren. Voor Aristoteles is geluk 
het doel van het leven, te bereiken 
door optimaal functioneren.
Geluk is een soort gelukt zijn, 
zeg maar, en komt zo al een 
tikje binnen menselijk bereik.

FORTUNA
WAAG EENS EEN GOK

Maar in de Middeleeuwen wordt 
geluk nog steeds van buitenaf 
bepaald, misschien niet door het 
lot, maar wel door de Genade Gods. 
Geluk is nog steeds een doel, maar 
het valt de mens pas ten deel na 
zijn dood, in het hemels paradijs. 

Het is daarom aan te raden het 
aardse leven deugdzaam door te 
brengen. Dus trekt de middeleeuwer 
naar Maastricht, waar de relieken 
van de Heilige Servaas een glimp 
bieden van hemelse zaligheid. Of 
naar de Heilige Stede in Hasselt, 
waar hij op de tweede zondag na 
Pinksteren een aflaat kan krijgen. Hij 
vast en hij bidt, en bezoekt zijn kerk. 

Sommigen gaat het niet snel 
genoeg. Kleermaker Jan van Leiden 
inspireert zijn volgelingen om in 
februari 1535 naakt de Amsterdamse 
vrieskou te trotseren. ‘Wee, wee 
over de wereld en de goddelozen,’ 
roepen ze. Wie zich opnieuw laat 
dopen is uitverkoren, zijn geluk zal 
oneindig zijn. Als voorbereiding op de 
Apocalyps plegen de wederdopers 
gewelddadige stadsgrepen. 
Maar veel heil brengt het de 

zelfmoordterroristen niet. Ze sterven 
op de brandstapel, ‘hun levendige 
hart in het aangezicht geworpen’. 
Veiliger is het te vluchten in 
fantasieën over een aards paradijs. 
In Cocagne is het eten, drinken, 
luieren in overvloed: ‘Och, dat lant 
van Cockaengen is so [goet]! Het 
regnet daer in allen hoecken, Vladen, 
pasteyen ende pannekoecken.’ 

De hemel op aarde biedt alles wat 
de middeleeuwer niet heeft. Maar 
zijn geloof helpt hem te berusten. 
Toch begint er aan het eind van 
de donkere jaren iets te knagen. 

GENADE 
GODS
LEEF BRAAF EN 
DEUGDZAAM

‘OCH, DAT 
LANT VAN 
COCKAENGEN 
IS SO GOET!'

Links: Het gokspel. Prent door Cornelis Anthonisz. uit 1541. Afbeelding Rijksmuseum, Amsterdam. Rechts: Drieluik 

met het Laatste Oordeel.  Schilderij door Lucas van Leyden uit ca. 1526. Afbeelding Museum de Lakenhal, Leiden.
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Zeg nou zelf; als de duiven misschien 
niet gebraden in onze mond vliegen, 
maar er wel eten op tafel staat; als er 
een schilderij aan de muur hangt en 
de sterren hun geheimen prijsgeven 

door een telescoop; als de 
Spanjaarden uit Zuid-Amerika 

chocola meenemen…
CHOCOLA! Mag een 

mens dan niet een 
klein beetje 

genieten? 

Genieten? 
Onder invloed van 

humanisme en radicale 
denkers komt aards geluk 

weer wat dichterbij. Geluk is te 
vinden in onszelf, schrijft filosoof 

Richard Allestree in 1675 in The Art of 
Contentment, en ligt in tevredenheid 
met aardse zaken: een schoon, 
comfortabel huis op het land, een 
tuin, vruchtbomen, ‘uitstekende wijn’. 

En in de Nederlanden is er steeds 
meer om tevreden mee te zijn. 
Een Gouden Eeuw dient zich aan. 
Voor de gemiddelde inwoner van 
de Republiek is het leven nog 
steeds geen vetpot. Maar: rond 

1700 drinken ook de meeste niet-
rijken thee, leren lezen en leven 
in een tevreden huwelijk. 

De Nederlandse economie 
buldert, dankzij een 
tsunami aan gelukszoekers. 
Kennismigranten ontvluchten de 
Zuidelijke Nederlanden voor een 
leven van welvaart en vrijheid 
in Leiden, Amsterdam, Delft. 
Duitsers ontsnappen aan de 
Dertigjarige Oorlog, hugenoten 
uit Frankrijk, Joden uit Portugal. 
En ook de Nederlanders zelf 
beproeven hun heil elders: op de 
suikerplantages in Brazilië, de 
Afrikaanse Goudkust en de Kaap, 
in Indië en Amerika. Begint het 
te kriebelen? Zet je dan schrap 
voor een aardverschuiving. 

VOETEN AAN 
DE GROND
LEER TEVREDEN ZIJN

Pronkstilleven door Adriaen van Utrecht uit 

1644. Afbeelding Rijksmuseum, Amsterdam.
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Tijd voor de grootste omwenteling 
in de geschiedenis van ons thema. 
In geen enkele periode verschijnen 
zoveel geschriften die geluk proberen 
te duiden: van Brief over het ware 
geluk, en de hinderpaalen welke het 
zelve beletten tot een Handleiding 
om op aarde gelukkig te leven.

Het wordt in deze verlichte ‘eeuw 
van het geluk’ een ware obsessie. 
In een steeds breder gevoerd 
debat stellen radicale denkers als 
Spinoza, spectators als Justus 
van Effen, genootschapsleden als 
Rutger Jan Schimmelpenninck, 
schrijvers als Rhijnvis Feith en 

Betje Wolff dat geluk een 
natuurrecht is van de mens. 

En dat niet alleen: hij is 
zelf in staat zijn geluk 

te scheppen. ‘Men’s 
happiness or 

misery is

 

part of their own making,’ schrijft 
John Locke. Van hem komt de 
gedachte dat, zoals wetten de 
natuur bepalen, ook geluk aan 
regelmatigheden onderhevig is. En 
daardoor wordt geluk maakbaar, 
niet alleen voor individuen, maar 
ook voor de samenleving. 
Zo krijgt het verschijnsel een politieke 
dimensie. Zoals Joan Derk van der 
Capellen tot den Pol in 1781 schrijft 
in Aan het volk van Nederland: 
‘In deze maatschappijen, meestal 
burgermaatschappijen, volken of 
naties genoemd, verbinden zich de 
leden of participanten om elkanders 
geluk zo veel mogelijk te bevorderen.’

In de Verenigde Staten wordt the 
pursuit of happiness opgenomen in 
de Onafhankelijkheidsverklaring, 
in Frankrijk in de Déclaration des 
droit de l’homme et du citoyen. 
Maar de grondwet van de Bataafse 
Republiek haalt het geluksstreven 
niet. De Nationale Vergadering 
vindt het begrip te algemeen – en 
daar hebben ze wel een puntje. 
Toch heeft het geluk op aarde 
stevig wortel geschoten in het 
achttiende-eeuwse bewustzijn. 
En dat heeft consequenties 
voor de eeuw die volgt.  

DOE HET 
ZELF
KOOP EEN HANDLEIDING

LEKKER
THUIS
GENIET VAN JE GEZIN 
De Fransen hebben het land verlaten. 
Nederland maakt zich op voor een 
ijzeren eeuw van stoom, trein, fabriek. 
Een politieke eeuw van groeiende 
democratie en de opkomst der ‘kleine 
luyden’. Een persoonlijke eeuw van 
romantiek, melancholie, gevoel. 
Gevoel? Het woord dat wij 
direct associëren met geluk? 
Mentaliteitshistoricus Philippe Ariès 
analyseert hoe er pas rond 1800 
ruimte komt voor gevoelens als 
affectie en rouw. Hier bakkeleien 
historici over. Voor die tijd wordt er 
weinig over gevoelens geschreven. 
De middeleeuwer is gewend aan 
de vroege dood; het vooruitzicht 
van de hemel biedt een troost 
die wij ons niet meer kunnen 
voorstellen. Maar gaat er niets 
door hem heen als hij zijn derde, 
vierde kind naar het graf draagt? 
We kunnen de vraag ook stellen 
over geluk. Voelde dat toen anders 
dan nu? Luuc Kooijmans beschrijft 
in zijn boeken Liefde in opdracht 
en Vriendschap en de kunst van 
het overleven hoe vriendschap 
en familie in vroeger tijden vooral 
sociaal kapitaal zijn, broodnodig in 
een samenleving zonder vangnet. 
En toch, is liefde niet altijd de grote 
bron van geluk – en ongeluk? 

De liefde, 
ach de liefde – 
in de negentiende 
eeuw in elk geval 
wel. Op het Instagram-
account ‘Liefde van toen’ 
staan contactadvertenties uit 
de negentiende eeuw: ‘Ada kom 
terug! Kom tot bezinning. Je Man 
sterft van smart en verdriet.’ 
Maar ook: ‘Marie! Ik zie van je af.’
In deze eeuw verschuift de nadruk 
van goed doen om gelukkig te zijn 
naar goed voelen. Onbaatzuchtige 
vriendschap, een liefdevol huwelijk 
en een rijk familieleven worden de 
basisvoorwaarden. En die gedijen 
het best in een huiselijke omgeving. 
Daar speelt het gezin spelletjes over 
de vaderlandse geschiedenis en 
leest de eerste prentenboeken voor.
De Nederlandse elite heeft 
weinig aansporing nodig om 
zich terug te trekken achter 
haar fluwelen gordijnen. Dat 
ligt anders bij de lagere klassen. 
Daar moet wat aan gebeuren.

14 15

Links: Felix Meritis: Zaal der natuurkunde. Gravure door Reinier Vinkeles uit 1801. Afbeelding Teylers Museum, 
Haarlem. Rechts: Weerzien tussen vader en gezin. Prent door Albertus Barend endrik Braakensiek uit de 
19de eeuw. Afbeelding Rijksmuseum, Amsterdam



Hoe krijgen we het volk die huiskamer 
in? Nou, bijvoorbeeld door huizen 
te bouwen met een kleine keuken, 
zodat niemand daar blijft plakken. 
En nu we toch bezig zijn: met 
een waterleiding, een wc en een 
aparte slaapkamer voor de ouders 
(want liefde prima, maar geen 
seks waar de kinderen bij zijn). 

Gezin, familie, genootschap, 
maatschappij, vaderland – dit is 
de lijn die geluk moet waarborgen. 
Het algemene geluk is de som 
van het geluk van de leden. 
Zie de natie als een groot gezin, 
waarin iedereen zijn plek heeft. 

De kernbegrippen van de Verlichting 
– vooruitgang, tolerantie en nut 
– kunnen alleen gerealiseerd 
worden als de burger wellevend, 
beschaafd en hoffelijk is. Aangezien 
de ‘kinderen’ nog in grote mate 
verwaarloosd, ongeletterd, zuipend 
en hoererend rondlopen, is het 
hoog tijd hun opvoeding ter hand 
te nemen. Volksopvoeding: het 
beruchte beschavingsoffensief 
van de negentiende eeuw. 

De elite stroopt haar mouwen op en 
roept een woud aan verenigingen 
in het leven. De Maatschappij 
voor Weldadigheid stuurt de 
armen naar Drentse kolonies om 
er een productief en deugdzaam 
leven te leiden. De Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen sticht 
bibliotheken, spaarbanken, 
kleuter- en kweekscholen, en 
geeft schoolboeken uit. 

Hartstochtelijk wordt drankmisbruik 
bestreden: ‘ontwikkeling - 
zelfbeheersching - huiselijk geluk 
- welvaart,’ staat op een penning 
van de Volksbond Vereeniging 
tegen Drankmisbruik. Zedeprekers 
Gerard Velthuysen en Johannes 
van der Steur posten voor bordelen 
om hoerenlopers terug te laten 
keren op hun zondige schreden.
De beschavingsarbeid wordt 
gedragen door liberalen en 
overgenomen door de socialisten. 
Deze eeuw in beweging is de 
bakermat van Grote Idealen.

APARTE 
SLAAPKAMER 
VERHEF HET VOLK 
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Gezinnetje in opvoedkolonie. 

Afbeelding Museum de Koloniehof.



Is het beschavingsoffensief 
een nogal hautaine poging tot 
democratisering van geluk, in de 
negentiende eeuw probeert men 
wel degelijk werk te maken van de 
gelijkheidsidealen van de Verlichting. 

79 Surinaamse slaven worden in 
1856 vrijgekocht; het geld is bij 
elkaar gehandwerkt door het 
Dames-Comité ter Bevordering 
van de Evangelie-verkondiging 
en de Afschaffing der Slavernij in 
Suriname. Zeven jaar later schaft 
Nederland morrend de slavernij zelf 
af.  Vrouwen en arbeiders strijden 

voor handelingsbekwaamheid 
en kiesrecht. 

Feministe Aletta Jacobs zet 
zich bovendien in voor het geluk 
van de wereld door tijdens de 
Eerste Wereldoorlog af te reizen 
naar Duitsland en de VS in een 
poging de slachting te keren. 
In sloppenwijken en fabrieken is geluk 
nog een droom. De problemen van 
een steeds complexere samen-
leving roepen op tot grootse visies. 
Die pretenderen de ‘algemene wil’ 
te kennen en zo zorg te kunnen 
dragen voor het heil van het volk.
Bij Karl Marx is dat te vinden in 
arbeid en de afschaffing van bezit. 
Fascisten en nationaal-socialisten 
zoeken het in extreem nationalisme. 
Bij beiden gaat het geluk van het 
volk voor dat van het individu.

Een enkeling probeert in het klein 
een ideale wereld te scheppen. 
Schrijver en psychiater Frederik 
van Eeden koopt in 1898 een 
landgoed in Bussum, waar hij een 
landbouwcoöperatie sticht. ‘Ik ben nu 
geheel rustig. Ik werk in ’t bosch rond 
mijn hutje en er is een mooie gezellige 
sfeer. Het is er alles zoo mooi, en het 
leven daar zoo goed’ schrijft Van 
Eeden in zijn halfingegraven hut. 
De arme man moest eens weten. 

GROTE 
IDEALEN
DROOM VAN EEN BETERE WERELD

Het is tijd voor een welgemeende 
waarschuwing. Iedereen weet: geluk 
is broos en breekbaar, het noodlot 
ligt op de loer. Geluk is hoogmoed; 
wie te dicht bij de zon vliegt kan zijn 
vleugels branden. Overvloed en 
onbehagen en De last van veel geluk 
zijn niet voor niets de twee bekendste 
studies over de Nederlandse 
Gouden Eeuw. Onbekommerd 
gelukkig zijn lijkt er niet in te zitten 
voor een calvinistisch volk. 

Bovendien betekent het fortuin van 
de een nogal eens ongeluk voor de 
ander. Even obligaat: is diezelfde 
gouden welvaart niet gebaseerd 
op roof en slavernij? Maar al te 
vaak moet iemand elders boeten 
voor onze spullen: op de plantages, 
in het Indische cultuurstelsel, de 
negentiende-eeuwse fabrieken, 
Afrikaanse diamantmijnen of 
kledingateliers in Bangladesh.

Zelfs de beste 
bedoelingen lopen 
soms vast in de modder 
van de geschiedenis. De 
grond in Van Eedens Walden 
is arm en onvruchtbaar. ‘Waar 
Allen Luieren Daar Eet Niemand’ 
wordt de sarcastische bijnaam voor 
het project. Alleen de bakkers in 
Walden maken winst, en zij weigeren 
hun opbrengst te delen. Uiteindelijk 
gaat de commune failliet.

En de grote ideologieën? Die 
vallen in handen van megalomane 
dictators. De gemeenschap 
gaat vóór het individu, en in deze 
houdgreep wordt niet alleen het 
persoonlijk geluk vermorzeld, 
maar ook het individu zelf.

IN DE 
PUT
WEES NIET HOOGMOEDIG
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Links: Frederik van Eeden, voor zijn hut op Walden. Afbeelding Spaarnestad Photo. Rechts: Begrafenis van 

een visserskind. Schilderij door George Sherwood Hunter. Afbeelding Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.



 ‘Ontwaak, sta op, wij zijn de 
oorlog moe/ Er moet geploegd, 
gezaaid, gebouwd/ Met ferme, 
frissche kracht/ Verleent ons lieve 
Vaderland/ een rijke nieuwe pracht.’ 
Nederland schoffelt de littekens 
van de bezetting onder het zand 
en gaat voortvarend aan de slag. 
Merkwaardig genoeg is het idee van 
een maakbare samenleving niet 
verdwenen. Nu is het de overheid die 
de maatschappij ten goede zal keren. 

Zo wordt op het nieuwe land van 
de Noordoostpolder geprobeerd 
een gelukkige samenleving uit de 
grond te stampen. Er is een strenge 
selectie: de mannen en vrouwen 
die de boerderijen krijgen moeten 
‘met elkaar in staat zijn van de 
nieuwe polder een welvarend 
gebied te maken met een rijke 
verscheidenheid aan culturen’.
 
Nooit meer mag er voedseltekort 
ontstaan. Dus gaat de Nederlandse 
boer op de schop. Boerenbedrijven 
worden vergroot, gerationaliseerd, 
gemechaniseerd. De agrariërs 
krijgen les in landbouwtechnieken en 
bedrijfsvoering. Ook de boerin moet 

mee in de vaart der volkeren. In haar 
keuken wordt het aanrecht verhoogd 
en worden ‘looplijnen’ uitgezet; ze 
leert bloemschikken en debatteren. 

Voor iedereen moet een 
betaalbare woning komen. De 
wederopbouwwijken zijn licht en 
groen, met een winkelcentrum, een 
school, sportvelden, een bibliotheek. 
Een Vrouwenadviescommissie 
kijkt mee of er in de nieuwe huizen 
wel genoeg stopcontacten zijn 
voor de elektrische apparaten. 

Weinig van het volksgeluk wordt 
aan het toeval overgelaten. 
Vanaf 1965 is er een ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, en een voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. Het decennium daarvoor 
heeft premier Drees zijn schouders 
gezet onder de verzorgingsstaat. 
Iedereen heeft recht op een 
Zwitserleven-gevoel. Maar daarvoor 
hoeven we niet te wachten tot we 
65 zijn. In de Gouden Jaren betaalt 
de noeste arbeid zich terug.

MAAKBAAR
VRAAG HET DE OVERHEID
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Oogsten in de Noordoostpolder in 1949. Afbeelding 

Spaarnestad Photo/Wout van de Hoef



Moeiteloos vloeit de wederopbouw 
over in jaren van voorspoed. 
Als geluk schuilt in bezit, dan is 
Nederland zielsgelukkig. Steeds 
meer mensen beschikken over 
een koelkast, een auto, televisie, 
wasmachine. Een wasmachine! Man 
man, terecht wil Gouden Jaren-
auteur Annegreet van Bergen een 
standbeeld voor het apparaat.

De welvaart biedt zekerheid, 
comfort en vrije tijd. Op een zonnige 
pinksterdag in 1955 staat bij 
knooppunt Oudenrijn de eerste file. 
Op 1 juli 1961 hoeft de Nederlandse 
ambtenaar voor het eerst niet te 

werken op zaterdag. En in 1964 
kunnen klanten van Dirk van 

den Broek tegen inlevering 
van 100 gulden aan

 

kassabonnen voor ƒ 97,50 een 
tiendaagse vakantie naar Italië  
boeken. Er is alle ruimte voor 
persoonlijk geluk. Als een wethouder 
Hekking dringt het individu zich op 
de voorgrond. Nu we niet meer de 
hele dag de was hoeven te doen 
is er tijd voor zelfontplooiing. Om 
de clichés maar even uit de kast te 
halen: een deel van het volk geeft 
zich over aan muziek, drugs, seks.
Langer dan ooit mogen jongeren 
spelen, volgens de nieuwe 
geluksidealen van de tegencultuur: 
hippies, Provo en zijn Limburgse 
pendant Luuks –‘Luuks is alles wat 
het leven fijn maakt.’ Niet voor niets 
is dit het decennium waarin een 
reclamebureau de smiley ontwerpt. 

Toch duurt het feest niet eeuwig. 
Weleens gehoord van de Easterlin-
paradox? Grofweg komt die 
erop neer dat geluk stijgt met 
het inkomen. Maar boven een 
bepaalde grens vlakt die stijging 
af, en komt zelfs tot stilstand. Geld 
maakt gelukkig zolang het in de 
belangrijkste behoeftes van de 
moderne samenleving voorziet. Zijn 
die bevredigd – tsja, dan zoek je het 
zelf maar uit. En dat valt niet mee.

SMILEY 
LEEF! FEEST! GENIET!

De buik is rond gegeten, de roes 
uitgeslapen. Het huis is warm, 
de kinderen zitten gewassen en 
ingeënt op school. Maar nog is de 
buitenwereld ingewikkeld en eng. In 
sepia denken we terug aan de tijd 
dat het nog goed was. Vroeger was 
alles beter, en geluk heel gewoon. 

Het is een mantra in woelige tijden: 
‘Nostalgie verraadt het tekort van 
het heden. De ervaring van dat tekort 
althans,’ schrijft Kees Fens in ‘Notities 
over nostalgie en melancholie’. De 
collectieve nostalgie neemt grootse 
vormen aan in de negentiende eeuw. 
Minachtend bezien romantici de 
rationele eeuw van de Verlichting. 
Hollands glorie ligt in de Gouden 
Eeuw. Bedwelmd door stoom en 
stampende machines verlangen 
katholieken naar de harmonisch 
geordende Middeleeuwen.

Maar wij kunnen er ook wat van. 
Nog in 2016 staat ‘Het Dorp’ van 
Wim Sonneveld – die in 1961 zingt 
over het tuinpad van zijn vader 
– op nummer 1 van de Evergreen 
Top 1000. Hier valt een collectieve 
nostalgie samen met de individuele 
herinnering aan een gelukkige jeugd.
 

Dat geluk van vroeger zit ’m in 
een veronderstelde eenvoud en 
saamhorigheid. Politici – we noemen 
geen namen – trekken zich terug 
in een gemisconstrueerd verleden 
om de confrontatie met problemen 
nu te vermijden. Tik in politics of 
nostalgia en er verschijnt een fijn 
rijtje: Brexit, Wilders, Poetin, Trump. 
Zullen we dan maar een 
spelletje uit de kast pakken 
en ons verschuilen in huis? 

NOSTALGIE
SCHUIL BIJ HET VERLEDEN

22 23

Links: Het Witte fietsenplan van Provo in 1967. Afbeelding Spaarnestad Photo. Rechts: Moeder 

en kinderen spelen het bordspel ‘Paardenrennen’. Afbeelding Spaarnestad Photo



Zit voor sommigen geluk nog 
steeds in een trip naar de Action, 
in de eenentwintigste eeuw is het 
meer dan ooit zaak te overleven in 
overvloed. De dingen zijn de baas. 
Geluk zit tegenwoordig in minder, niet 
in meer. Dus wonen mensen in tiny 
houses. En volgen ze opruimcelebrity 
Marie Kondo. Haar vouwtechniek 

voor onderbroeken schijnt een 
bron van vreugde te zijn. 

 
De rijkdom aan keuzes 

leidt tot een 
burn-out bij 

jonge mensen. 
Geluk is zo 

maakbaar dat 
het een verplichting 

is geworden. Als het 
niet lukt, is het onze 

eigen schuld. Het aantal 
zelfhulpboeken is onovertroffen: 

Geluk in 8 koppen thee. De weg 
naar leven en werken vanuit jouw 
essentie; Geluk Is Een Besluit. 
Inspirerende gesprekken over 
keuzes, kracht en kwetsbaarheid; 
Mijn geluk maak ik zelf wel. Psycho 
survival gids voor vrouwen.

Ben je er nog? Bezoek dan het 
dodemensengebeuren Bodyworld. 
The Happiness Project – ‘Ontdek 
de geheimen van het geluk en de 
effecten op het lichaam. Een absolute 
must-see!’ Of maak kennis met het 
magazine – pardon, platform –
‘Zoektocht naar geluk’ van Wendy 
van Dijk: ‘Ik snak naar positivisme, 
elkaar helpen. Soms met een heel 
klein gebaar, maar gewoon: sámen 
ervoor gaan. Zo wil ik heel Holland 
een beetje happier maken.’ En neem 
deel aan de masterclass van Guido 
Weijers: De wetenschappelijke kant 
van geluk. ‘We garanderen dat u 
met meer inzichten en geluk naar 
huis gaat dan u bent gekomen.’
Horen we daar het woord 
‘wetenschap’? 

GOEROES
JE KUNT HET!

Nog steeds lijkt geluk zo ijl als in de 
tijd der goden. Dat laat de moderne 
mens niet op zich zitten. Dus richt 
hij onderzoeksinstituten op, stelt 
geluksprofessoren aan en geeft 
een vaktijdschrift uit. In een World 
Database of Happiness verzamelt 
de Erasmus Universiteit wereldwijd 
onderzoek naar subjective wellbeing. 

Wat heeft de wetenschap zoal 
ontdekt? Een paar snelle conclusies. 
Niet onbelangrijk: het vermogen 
gelukkig te zijn is voor ongeveer 
50 procent genetisch bepaald. 
Dat geluk ook in een stofje kan 
zitten, weten we natuurlijk al van de 
gelukshormonen en antidepressiva.

Om te testen of mensen gelukkig 
zijn, schijnt een simpele vraag te 
voldoen: ‘Alles bij elkaar genomen, 
hoe tevreden of ontevreden bent 
u tegenwoordig met uw leven 
als geheel?’ Het antwoord wordt 
weergegeven op een schaal van 
1 tot en met 10, en iedere mens 
heeft een vaste waarde waar 
hij weer naar terugkeert.  
Aan de hand van deze vraag worden 

geluksindexen opgesteld, per stad, 
streek of land – Nederland 

staat altijd in de top 10, 
gezellig met Scandinavië 

en Canada. En die 

zijn nuttig, want met de eerder 
genoemde Easterlin-paradox in 
het achterhoofd pleiten velen 
voor een tevredenheidseconomie, 
waarbij levenskwaliteit en 
niet geld vooropstaat.
Inspirator: koning Jigme Singye 
Wangchu van Bhutan, die het 
Bruto Nationaal Geluk bedacht, 
een alternatief voor het bbp. 
Hierin worden zaken als milieu en 
goed bestuur meegenomen om 
de stand van het land te meten. 
Het is voor de Verenigde Naties 
aanleiding jaarlijks een World Report 
on Happiness te publiceren. 

Parallel ontwikkelde de Universiteit 
Utrecht, waar historicus Jan Luiten 
van Zanden al jaren historisch 
onderzoek doet naar welvaart, 
met de Rabobank een Brede 
Welvaartsindicator, ‘de eerste 
integrale welzijnsindex van Nederland’. 
Deze ‘weegt en meet de volgende 
dimensies voor welvaart: inkomen, 
werkgelegenheid en baanzekerheid, 
onderwijs, gezondheid, milieu, 
huisvesting, veiligheid, politieke 
participatie, en geluk’, en zou zo 
duidelijk maken hoe gelukkig 
we in Nederland nu echt zijn.

Tsja, hoe gelukkig zijn we in 
Nederland nou echt?  

WETENSCHAP
GEEF JE LEVEN EEN CIJFER
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Afbeelding: World Happiness Report 2016



We vatten het nog even samen. Zit 
geluk in (geloof in) het hiernamaals? 
In welvaart, in gelijkheid of vrijheid? 
In huiselijkheid, gezondheid, 
vriendschap, liefde? In goed doen 
en idealen? In spullen, in de roes? 
In schoonheid, kunst, muziek of 
de natuur? In een pil, de vervulling 
van onze mogelijkheden? 

Het lijkt niet onredelijk te 
concluderen dat Nederland, 
boze witte mannen ten spijt, in 
de loop der tijden gelukkiger is 
geworden. Simpelweg omdat 
we gekleed en gevoed zijn, niet 
meer in een plaggenhut hoeven 
te wonen of de helft van onze 
kinderen moeten begraven. 

Om Maarten van Rossem aan te 
halen: eigenlijk moeten we elke 
ochtend de Heer op onze blote 
knietjes bedanken dat we in 
Nederland zijn geboren. Laten we 
daarom onze zegeningen tellen, 
onze geliefden koesteren en 
onze welvaart delen. We 
leven lang, laten we dan 
ook gelukkig zijn.  

DOMWEG 
GELUKKIG
TEL JE ZEGENINGEN
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Links: Tevreden vrouw in sprookjestuin, 1960. Afbeelding Spaarnestad Photo. Rechts: Vijf jongedames achter een  

speedboot met Nederlandse vlaggen en Oranje wimpels. Afbeelding Spaarnestad Photo.



VEEL
GELUK
GELUKSTELEGRAMMEN

Je kreeg er een als je 65 jaar getrouwd was – van de 
koningin. Een feestelijke felicitatie, als er een kind werd 
geboren, een examen gehaald, een verjaardag of jubileum 
gevierd. Nu doen we dat via Facebook – toch vond 
Poetin een telegram hét communicatiemiddel om zijn 
kersverse collega Trump te feliciteren. Drie intrigerende 
gelukstelegrammen uit de afgelopen anderhalve eeuw. 
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Links: Vier telegrafisten aan het werk. Amsterdam, 1913. Afbeelding Spaarnestad Photo. Rechts: Haarlemse 

kinderen met vlaggetjes en feesthoedjes in het Kenaupark. 5 mei 1955. Afbeelding Spaarnestad Photo.



Het lijkt alsof iedereen op zoek is 
naar geluk, naar de beste invulling 
van het moderne leven. We doen 
dit door zelfhulpboeken te lezen 
die vertellen hoe je in tien stappen 

het geluk bereikt. Of door mindful 
te leven. Of door juist veel 

en hard te werken in de 
hoop zo een staat van 

geluk te bereiken. De 
zoektocht naar 

geluk herkennen 
we allemaal. 

Maar het is vaak 
de vluchteling die 

wordt geframed als 
gelukszoeker pur sang.

Tijdens de Jan Kompagnie-lezing 
van 2016 in het Nationaal Archief 
vertelde de jonge historicus Elias van 
der Plicht dat iedere Nederlander van 
een vluchteling afstamt. Vierhonderd 
jaar migratiegeschiedenis met 
meer dan honderd verschillende 
groepen maken het onderscheid 
tussen vluchteling en niet-
vluchteling diffuus. Ik ben een 
van die Nederlanders. Maar de 
erfenis voelt niet als geluk en 
heeft een bittere nasmaak.

Mijn opa behoorde tot de koloniale 
elite van Indië. Als het hoofd van 
een zakenimperium in Batavia 
liet hij zijn kinderen naar de 
Nederlandse school gaan. Voor 
even konden ze vergeten dat ze 
als Chinezen in een land leefden 
dat hun eigenlijk vijandig was. Na 
de onafhankelijkheid belandde 
hij aan de verkeerde kant van de 
geschiedenis en aan de verkeerde 
kant van het politieke spectrum. 
Hij koos voor de toekomst van zijn 
kinderen; hij mocht vertrekken naar 
Nederland. Hier belandde hij als lage 
ambtenaar bij het lokale archief, 
het familiekapitaal verdampte en 
niet ieder van zijn kinderen had het 
even makkelijk. Binnen de kortste 
tijd was mijn opa een oude man.

Enkele weken na de lezing verzeilde 
ik op een congres in een levendige 
discussie met andere nakomelingen 
van recente vluchtelingen. Het 

ging over de disconnectie met 
de Nederlandse samenleving, die 
velen in toenemende mate voelen. 
Een jongen merkte op: Nederland 
is voor veel vluchtelingen niet per 
se een verbetering. Als je tot de 
politieke elite van Kabul behoorde, 
is een AZC geen beter leven. 
Zijn vluchtelingen dus gelukszoekers? 

Ja, omdat het soms niet anders 
kan. Ook het vluchtverhaal van 
mijn familie leert dat er geen lineair 
pad is naar een betere situatie. 
Het is een moeilijk verhaal, met 
terugval, heimwee en berusting. 
Maar een verhaal zonder spijt.
Vorig jaar had de Maand van de 
Geschiedenis als thema ‘grenzen’. 
Ook geluk heeft te maken met 
beperkingen. Het kan volgens mij 
alleen bestaan binnen bepaalde 
grenzen. Om geluk in grote of 
kleine mate te ervaren, moet er 
verschil zijn. Geluk moet begrensd 

worden door minder leuke dingen.
Afgelopen zomer reisde ik terug 
naar Indonesië om te begrijpen 
waarom mijn opa zijn land verliet. 
De achtergebleven familie leeft een 
goed leven en heeft het materieel 
in veel opzichten beter dan de 
vertrekkers. Maar hun politieke en 
economische positie is kwetsbaar. 
Hun bestaan kan met een vingerknip 
anders worden. En dat weten ze. 
Toen overviel de volle betekenis 
van opa’s vlucht mij. Een tastbaar 
verschil in onze levens is er op het 
eerste gezicht niet, maar ik kan in 
Nederland leven zonder beklemming. 
Mijn opa heeft geld, status en familie 
achtergelaten, en gekozen voor de 
vrijheid. De vrijheid om zelf je leven 
uit te stippelen, de vrijheid om te 
zijn wie je bent en niet beoordeeld 
te worden omdat je deel bent van 
een minderheid. Vrijheid is iets wat 
je niet kunt zien, maar is juist omdat 
het zo vanzelfsprekend is een groot 
goed. Het is er elke dag. Geluk is voor 
mij een bittere vlucht naar vrijheid.

Liang de Beer is historicus en 
bestuurder bij de stichting 
Jonge Historici. 

EEN LEVEN ZONDER 
 BEKLEMMING
Column door Liang de Beer

‘MIJN OPA GAF GELD, 
STATUS EN FAMILIE 
OP, EN KOOS VOOR 
DE VRIJHEID’

‘HET IS VAAK DE
 VLUCHTELING DIE 
WORDT GEFRAMED ALS 
GELUKSZOEKER PUR SANG.’
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WIE WIL JE 
BEREIKEN?
De keuze van je doelgroep geeft 
kleur aan de inhoud en vorm van 
je programma. De Maand van 
de Geschiedenis werkt met drie 
persona’s (doelgroepen): Chris, Jan 
Willem en Miranda. De persona’s zijn 
ontwikkeld door onderzoeksbureau 
Motivaction International B.V. 
en vertegenwoordigen 
verschillende leefmilieus. 

CHRIS
Chris is de groeidoelgroep van 
de Maand van de Geschiedenis 
en is hiermee een belangrijke 
focusgroep in de mediacampagne. 
Chris maakt onderdeel uit van de 
groep ‘sensitieve allesproevers’ 
(23% van de Nederlanders): de 
open en kritische wereldburgers die 
waarden als ontplooien en beleven 
nastreven. Het zijn de pioniers van 
de beleveniscultuur. Deze mensen 
willen steeds nieuwe dingen 
beleven en bijzondere ervaringen 
op doen. 38% van de doelgroep 
Chris is tussen de 15 en 34 jaar. 

JAN WILLEM
Jan Willem is de hoofddoelgroep van 
de Maand van de Geschiedenis, hij 
weet de Maand van de Geschiedenis 
al goed te vinden. Jan Willem wordt 
getypeerd als de ‘scherpzinnige 
verdiepingszoeker’ (17% van de 
Nederlanders), een groep die de vrije 
tijd graag ‘nuttig’ besteedt. 22% 
van deze groep is tussen de 35-44 
jaar en 24% is tussen de 50-59 jaar. 
 

MIRANDA
Miranda is een verbredingsdoelgroep 
van de Maand van de Geschiedenis. 
Miranda wordt getypeerd als de 
‘impulsieve amuseerder’ (47% 
van de Nederlanders). Een groep 
die in de vrije tijd op zoek is naar 
verdiende ontspanning, een dagje 
uit,  spanning en entertainment.  Als 
ze iets cultureels onderneemt, doet 
ze dit vaak met haar gezin en is het 
vooral van belang dat de kinderen 
een plezierige dag hebben. 40% 
van de Miranda’s is tussen de 15-34 
jaar en 21% is tussen de 35-44 jaar.

Chris -
proof-programma
«  Persoonlijke verhalen van 

inspirerende personen
« Verheldering bij actualiteit 
«  Verrassend door bijvoorbeeld 

meerdere perspectieven 
« Bijzondere locatie
«  Spraakmakende sprekers 

met een gedurfde mening
 «  Esthetisch, sfeervol  

en inspirerend
«  Is geschikt voor vrienden 

en/of partner
«  Debat, film, college, workshop

Jan Willem 
-proof-programma
« Inhoudelijk en relevant
«  Historische context  

en perspectief
« Maatschappijkritisch
« Intellectuele uitdaging
«  Bekende historische sprekers, 

wetenschappers of politici 
« Authentieke locaties
«  Rustig programma waar 

men de tijd voor kan nemen
«  Combinatie van cultuur  

en natuur 
«  Tentoonstelling, rondleiding, 
wandelen, fietsen, lezing, debat

Miranda -
proof-programma
«  Totaalbeleving: aanraken, 

ruiken, horen, erin kunnen
«  Onderwerp of opzet 

moet groots, spectaculair 
en spannend zijn

«  Op games en 
entertainment gericht

«  Aanbod is populair, 
laagdrempelig en toegankelijk

«  Programma is geschikt 
voor meerdere leeftijden

« Prijsgevoelig
« Goed bereikbaar
« Lokaal georiënteerd 
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Foto's: Eva Broekema, Masha Bakker en Jan Swienink 



Je programma hoeft niet 
spectaculair of groots van opzet te 
zijn. Een klein programma kan soms 
net zoveel impact hebben. Belangrijk 
is de inhoud en relevantie van je 
verhaal, de vorm van je programma 
en de doelgroep die je wenst te 
bereiken. Hieronder geven we een 
paar voorbeelden van activiteiten die 
het goed deden in oktober 2016. Toen 
stond het thema Grenzen centraal.

ACTUELE TALKS
Auteur Ewald Vanvugt en schrijfster 
Karin Amatmoekrim gingen het 
debat aan rondom grenzen in het 
koloniale verleden tijdens de Week 
van de Koloniale Geschiedenis   
in museum Bronbeek.  Onder 
leiding van reisschrijver Alexander 
Reeuwijk en gastsprekers zoals 
Thomas von der Dunk, konden 
jongeren actief meepraten tijdens 
het collegecafé ‘Nieuwe Grenzen’ 
in de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam. Geschiedenisstudenten 
organiseerden in Groningen het 
succesvolle publiekssymposium 
Tussen Staat & Stam met 
onderwerpen als identiteitsdenken, 
populisme en nationalisme. 

BIJZONDERE TOURS 
In het Nederlands Openluchtmuseum 
kon je als gezin meedoen met het 
spannende Smokkelspel, waar je 
boter, zeep en petroleum over de 
grens smokkelde. Ook was oktober 
het moment om je eigen achtertuin 
te ontdekken door rondleidingen, 
wandel- en fietstochten. 
De wandeling Westelijke 
Eilanden, georganiseerd door het 

WAT DOET 
HET GOED?

Internationale Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, was razend 
populair en alle keren volgeboekt. Via 
de DomUnder tour kon je in Utrecht 
de Romeinse geschiedenis onder 
de grond ontdekken. VVV Midden 
Limburg organiseerde meerdere 
historische wandelingen over de 
dodendraad en grensconflicten.  

FESTIVALS 
Drie dagen lang werd er tijdens 
024 Geschiedenis aandacht 
besteed aan de rijke geschiedenis 
van Nijmegen: van  Romeinse limes 
tot frontlijn, van vestingwerk tot 
toevluchtsoord. Men kon deelnemen 
aan pop-up geschiedeniscolleges 
in de binnenstad, Romeinse 
smaakbeleving, de grote 
geschiedenisquiz en meer activiteiten. 
In je eentje voor de Nachtwacht, 
dansen en dwalen kon tijdens 
de Nacht van de Geschiedenis 
in het Rijksmuseum. Klinkende 
namen zoals Beatrice de Graaf, 
Gloria Wekker, James Kennedy 
en Fidan Ekiz droegen bij aan 
een boeiend Nachtprogramma 
rondom historische en actuele 
grenzen. Het Geschiedenis Festival 

georganiseerd door 
Historisch Nieuwsblad 
was dé plek voor de echte 
geschiedenisliefhebber. 
Er was een flinke line-up 
van bekende historici. Zo bood 
Maarten van Rossem historische 
context bij de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen  en 
debatteerden Annemarie 
Jorritsma, Hans Hillen en Alexander 
Rinnooy Kan over het begin en 
de opkomst van het populisme 
in de Nederlandse politiek. 

MEER VOORBEELDEN
In 'Hoe je in een maand 
geschiedenis maakt'  vind je 
meer voorbeeldactiviteiten en key 
learnings van andere deelnemers. 
Op maandvandgeschiedenis.
nl/terugblik2016 ontdek je de 
highlights van de vorige editie.

34 35

Foto's: Masha Bakker



Uit evaluatieonderzoek van 
Motivaction blijkt dat de Maand 
van de Geschiedenis 38% van de 
Nederlanders bereikt via artikelen 
en bijlagen in de krant en tijdschrift, 
items op tv en radio, outdoor  en online 
vermeldingen. Hiervoor werken we 
intensief samen met een veelheid aan 
(media)partners, die zorgen voor een 
enorme zichtbaarheid van de Maand 
van de Geschiedenis en die jouw 
activiteit in de schijnwerpers zetten.

MAGAZINE 
Samen  met Historisch Nieuwsblad 
brengen we het Maand van de 
Geschiedenis-magazine uit. 
Het magazine (oplage 180.000 
exemplaren ) wordt via de 20.000 
abonnees van het Historisch 
Nieuwsblad en op 3.000 plaatsen 
in Nederland verspreid. Dit zijn 
deelnemende organisaties, 
boekhandels, bibliotheken, 
VVV’s, culturele horecalocaties, 
hogescholen en universiteiten. 
Het magazine besteedt uitgebreid 
aandacht aan de programmering in 
oktober. Ook jouw activiteit maakt 
kans om opgenomen te worden 
in het magazine! Een belangrijke 
voorwaarde: meld je activiteit 
uiterlijk 7 augustus aan op 
maandvandegeschiedenis.nl. 

ESSAY 
De auteur van het essay van de 
Maand van de Geschiedenis is een 
belangrijke ambassadeur van onze 
campagne. Er wordt in september 
en oktober veel gepubliceerd en 
uitgezonden rondom het essay. 
Zo hield Fidan Ekiz vorig jaar een 
vlammend betoog in De Wereld 

Draait Door  over het essay Hoe lang 
nog zwijgen? en was burgemeester 
Aboutaleb in 2015 te gast bij Pauw. 
Het essay wordt uitgegeven door 
de CPNB, stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlands 
Boek. Vanaf 1 oktober is het essay 
van de Maand van de Geschiedenis 
te koop in de boekhandel. 

VPRO
Begin oktober vind je in de VPRO-
gids een uitgebreide bijlage over 
de Maand van de Geschiedenis, 
met activiteiten in oktober, 
interviews, artikelen en meer. 
Activiteiten die uiterlijk 7 augustus 
zijn aangemeld, maken wederom 
kans om opgenomen te worden 
in de VPRO-gids bijlage. VPRO 
radioprogramma OVT besteedt  met 
meerdere uitzendingen in oktober 
ook volop aandacht aan de Maand 
van de Geschiedenis. Op tv staat 
een uitzending van Andere Tijden in 

het teken van de Maand 
van de Geschiedenis. 

METRO
Honderden columnisten, jong en 
oud, geschiedenisliefhebber- en 
leek, doen jaarlijks mee met de grote 
Metro en Maand van de Geschiedenis 
columnwedstrijd. Vanuit het thema 
stimuleren we participatie en 
awareness voor het programma 
van de Maand van de Geschiedenis. 
Daarnaast besteedt Metro in oktober 
aandacht aan bijzondere activiteiten 
in de Maand van de Geschiedenis. 

Natuurlijk besteden we op 
véél meer manieren aandacht 
aan de programmering, via 
de nieuwsbrieven van de 
Museumvereniging, uitagenda’s van 
toeristische partners, agendatips 
in landelijke en regionale kranten, 
social media en regionale omroepen. 

IN DE 
SCHIJNWERPERS
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Ook dit jaar gaan onze Reizende Reporters weer kriskras 
door het land om verslag uit te brengen van pareltjes in de 
programmering. In tekst, fotografie of film worden kleine 
en grote activiteiten in en zeker ook buiten de Randstad 
in beeld gebracht. De reporters publiceren op social media 
en de website, voorafgaand, tijdens en na de Maand van 
de Geschiedenis. Zit je bij de selectie dan krijgt je activiteit 
niet alleen speciale aandacht, je beschikt ook direct 
over een mooi setje professioneel beeldmateriaal dat je 
rechtenvrij (met bronvermelding) kunt gebruiken voor je 
eigen kanalen. Redenen genoeg om je aan te melden! 

We geven speciale aandacht 
aan drie categorieën:
«  (Kleine) activiteiten die plaatsvinden op een heel  

bijzondere locatie verbonden met het thema Geluk
«  Activiteiten met een ongewone (bekende) 

spreker, die verbanden leggen met de actualiteit 
en waarin scherpte wordt opgezocht

«  Festivals/evenementen waar ook aandacht is voor 
bijvoorbeeld muziek, eten en drinken, kinderactiviteiten

AANMELDEN REIZENDE REPORTER
Meld uiterlijk 7 augustus je activiteit aan bij 
maand@openluchtmuseum.nl o.v.v. Reizende 
Reporter en vergeet niet de link naar je activiteit 
op de website te sturen + je contactgegevens. 

REIZENDE 
REPORTERS

38 39

Foto's: Jan Swienink, Masha Bakker 

en Rachelle Stoffels



PROMOTIEMATERIAAL 
VOOR BOEKHANDELS 
EN BIBLIOTHEKEN
Voor de boekhandels en 
bibliotheken brengen we samen  
met de CPNB een promotiepakket
uit, bestaande uit promotie 
rond het essay en toptitels. Het 
Maand van de Geschiedenis-
promotiepakket voor boekhandels 
en bibliotheken is rond juli 
bij de CPNB te bestellen.

Tips, trucs en praktijkvoorbeelden voor het opzetten
van je eigen Maand van de Geschiedenis-activiteit
Tips, trucs en praktijkvoorbeelden 
van je eigen Maand van de Geschiedenis-activiteit

 Hoe je in een maand 
geschiedenis maakt 

ONTDEK 
GISTEREN
BEGRIJP 
VANDAAG
OKTOBER IS DE MAAND
VAN DE GESCHIEDENIS

 Hoe je in een m
aand geschiedenis m

aakt 

Als deelnemer krijg je eind september 
een gratis promotiepakket met onder 
andere Maand van de Geschiedenis-
magazines, posters, een banier en 
ansichtkaarten. We vragen alle 
deelnemers het promotiemateriaal 
in te zetten, zodat de campagne 
maximaal zichtbaar is. 

Naast het offline pakket bieden we 
online een gratis promotietoolkit 
aan. Zo bieden we onder meer:

«  Template voor een 
programmafolder

«  Template voor een eigen Maand 
van de Geschiedenisposter

« Template voor persberichten
« Fotolayers voor Facebook
« Webbanners

Op maandvandegeschiedenis.
nl/toolkit is begin juni alles te 
vinden. Hier vind je ook regels en 
restricties voor het gebruik van 
ons logo en campagnebeeld. Bestel nu ook de nieuwe publicatie 'Hoe je in een maand 

geschiedenis maakt' voor uitgebreide activiteitentips, 
doelgroepeninformatie, key learnings van andere deelnemers 
en organisatievormen voor kleine en grote evenementen. 

Vraag de gratis publicatie aan via maand@openluchtmusem.nl. 

LAAT ZIEN DAT 
JE MEEDOET
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«  Meeliften op een grote mediacampagne  
(krant, tijdschrift, radio, televisie, online)

«  Kans op opname in het Maand van de Geschiedenis- 
magazine (oplage 180.000 exemplaren)

«  Kans op opname in de bijlage van de VPRO-gids 
«  Kans op opname in de Museumkaartmailing
« Kans op opname in de Metro 
«  Kans op opname in de selecties voor de landelijke  

en regionale pers
«  Kans op vermelding op social media en een  

prominente plek op onze homepage
«  Kans op een bezoek van de Reizende Reporters
« Gratis promotiepakket
«  Mogelijkheid om nieuw publiek te trekken
«  Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden
«  Het delen van inspiratie en kennis via landelijke  

en regionale netwerkbijeenkomsten, de homepage  
en nieuwsbrief

«  Een eigen pagina voor je activiteit op  
maandvandegeschiedenis.nl

JE ACTIVITEIT:
«  Is aangemeld op  

maandvandegeschiedenis.nl 
« Gaat over geschiedenis
«  Heeft een directe link met het 

thema, uitgewerkt in de beschrijving
«  Legt een verband tussen  

verleden en heden
« Is toegankelijk voor publiek
«    Heeft een duidelijke omschrijving 

en een pakkende titel 
«  Bevat een sterk beeld dat 

iets toevoegt aan de tekst
«  Bevat kloppende en volledige  

praktische informatie 
inclusief contactpersoon

PROMOTIE:
«    Je zet het promotiemateriaal in  

de maand oktober in
«  Als deelnemer draag je samen met 

andere deelnemers en partners de 
Maand van de Geschiedenis uit. 

AAN DE SLAG
Meld je activiteit aan op  
maandvandegeschiedenis.nl/
signup en word deelnemer van 
de Maand van de Geschiedenis. 

WAT VRAGEN
WIJ?

WAT BIEDEN 
WIJ?

EXTRA AANDACHT
Sommige activiteiten zijn 
geschikter om via onze  
mediakanalen uit te zetten 
dan andere.

Activiteiten worden beloond voor:
«  Inspirerende sprekers die een 

jonger publiek aanspreken
«  Originaliteit in de vertaling 

naar het thema Geluk
«  Koppeling met een of meer van 

de volgende domeinen: filosofie, 
muziek, film, food, politiek,  
outdoor (wandelen/fietsen),  
toerisme en bijzondere locaties.

«  Exclusiviteit voor de Maand 
van de Geschiedenis 
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JOUW
NOTITIES 

BELANGRIJKE 
DATA

7 AUGUSTUS 
Deadline aanmelden activiteiten 
op de website, voor eventuele 
opname in het Maand van de 
Geschiedenis-magazine, VPRO-
gidsbijlage, Museumkaartmailing, 
Metro en andere uitingen

28 OKTOBER 
Nacht van de Geschiedenis in 
het Rijksmuseum Amsterdam. 
Feestelijke afsluiting van de 
Maand van de Geschiedenis

1 SEPTEMBER 
Bekendmaking 
programma publiek

1 OKTOBER
START VAN 
DE MAAND  
VAN DE 
GESCHIEDENIS

23 MAART - 1 SEPTEMBER
Aanmelden activiteiten op 
maandvandegeschiedenis.nl

1 APRIL – 1 JUNI
Provinciale inspiratie-
bijeenkomsten voor instellingen, 
zie maandvandegeschiedenis.nl

20/27 SEPTEMBER
Deelnemers ontvangen  
het gratis promotiepakket

14 SEPTEMBER 
Deelnemers ontvangen 
bevestiging van deelname
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NIEUWSBRIEF 
Blijf op de hoogte van de 

campagne en meld je aan voor 

de deelnemersnieuwsbrief op 

maandvandegeschiedenis.nl/

nieuwsbrief 
 
FACEBOOK  
Volg ons op Facebook.com/

maandvandegeschiedenis

TWITTER 
Volg ons op Twitter.com/

MaandvdGesch  

 

 

 

 

PINTEREST 
Volg ons op Pinterest.com/

MaandvdGesch

PARTNERS

MAANDTEAM v.l.n.r.  
<<  Ellen Snoep  

projectmanager
<<  Padmini Kruitwagen 

communicatiemanager
<<  Phebe Kloos 

coördinator erfgoedmanifestaties

CONTACTGEGEVENS
Nederlands Openluchtmuseum 
T.a.v. Maand van de Geschiedenis 
Postbus 649, 6800 AP Arnhem 
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem 
T: +31 (0) 263576282 
E: maand@openluchtmuseum.nl  
Maandvandegeschiedenis.nl 

Hoofdorganisator Maand 
van de Geschiedenis

Hoofdorganisator Nacht 
van de Geschiedenis

Investeerder Maand 
van de Geschiedenis
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