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Oktober wordt ook dit jaar weer 
historisch en om iedereen vast 
warm te maken, hebben we vanuit 
de Maand van de Geschiedenis dit 
inspiratieboekje samengesteld. 
Dat deden we in samenwerking 
met Historisch Nieuwsblad. De 
Maand wordt alweer voor het 
zevende jaar georganiseerd door 
het Nederlands Openluchtmuseum, 
dat met de presentatie van 
de Canon van Nederland hét 
museum van de Nederlandse 
geschiedenis is geworden. 

Na het zoet van vorig jaar met het 
thema Geluk is het dit jaar tijd voor 
rebellie: Opstand dus! Er zit energie in 
het thema, ik denk aan durf, de kracht 
om te doorbreken, saamhorigheid. 
Maar ook aan verraad, moord en 
onderdrukking. Zo gelaagd als we het 
hebben willen dus, bij de Maand van 
de Geschiedenis. Met kleine en grote 
verhalen en altijd een verbinding met 
de actualiteit, die zoveel interessanter 
wordt wanneer er perspectieven uit 
het verleden aan toegevoegd worden. 
Ontdek gisteren, begrijp vandaag 
is niet voor niets onze slogan. 

Natuurlijk laten we ook dit jaar onze 
deelnemers niet aan hun lot over in 
het uitwerken van het thema. Niet 
alleen geeft historicus Marchien den  
Hertog in dit inspiratieboekje een 
prachtige uiteenzetting bij het 
thema langs verschillende 
opstandelingen. We 
organiseren ook 
weer inspiratie-
bijeenkomsten, 
ditmaal drie 
stuks: Noord, 
Zuid en de landelijke 
bijeenkomst In Zicht 
in midden-Nederland. Die 
laatste is op donderdag 22 
maart in de Gelderlandfabriek 
in Culemborg. Er staat een mooi 
programma gepland en daarnaast 
is er ruimte genoeg om te netwerken 
en plannen te smeden met (nieuwe) 
partners. Aanmelden kan op  
maandvandegeschiedenis.nl/22maart 

Wij kijken uit naar jullie 
opstandige programma’s! 

Ellen Snoep
Programma-manager  
Maand van de Geschiedenis
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ONTDEK GISTEREN  
BEGRIJP VANDAAG
Geschiedenis is altijd aanwezig, 
maar moet wel verteld, aangevuld, 
genuanceerd en gedeeld worden. 
Vanuit het verleden kun je het 
heden 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
Door middel van fysiek en 
online aanbod stimuleren we 
mensen door heel het land om 
op ontdekking te gaan.

WAT IS DE 
MAAND VAN DE 
GESCHIEDENIS 

1.013
deelnemende
(culturele) 
instellingen  

37
partners

ca. 395.000
fysieke 
bezoekers

800

mediawaarde
2,2 miljoen€

aandacht in o.a. 

1 op de 4
Nederlanders (18+) kent de 

Maand van de Geschiedenis

fysieke activiteiten door 
heel Nederland (o.a. debatten, 
colleges, talks, festivals, 
expo’s, games, tours, films)

2.525 items radio, televisie,
social media en print

Pauw
NRC

de Volkskrant
VPRO

Radio 1
Van Alle Tijden

Metro 
NCRV

Vrij Nederland
Historisch Nieuwsblad

Trouw

waardering
publiek

(online) kijkers,
lezers en luisteraars

waardering
deelnemende
instellingen 

7 7,9

30–60
minuten 
reisbereidheid

50,-
bestedingsbereidheid
(toegang 17,-, reizen 13,-, 
eten/drinken 20,-)

>4 miljoen

FACTSHEET
2017

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische 
evenement van Nederland. In oktober 2018 spoelen we terug rondom 
het thema Opstand. Van stil protest tot massabewegingen, van 
Spartacus tot het verboden Catalaanse referendum. Een maand 
lang brengen we samen met honderden culturele organisaties 
geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders.
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EEN WOORD  
OM VOORZICHTIG 
TE GEBRUIKEN
Column door Frans Verhagen

Niet ieder relletje, niet iedere vorm 
van maatschappelijk onrust is een 
opstand. Letterlijk opstaan tegen 
iets, lijf en leden riskerend, impliceert 
dat er sprake is van onderdrukking, 
een groot onrecht of een structureel 
onhoudbare maatschappelijke orde. 
Het leidt bijna altijd tot geweld, 
want de heersende orde laat zich 
niet gemakkelijk opzijzetten.

Succesvolle opstanden leiden 
tot revoluties. De Amerikaanse 
kolonies kwamen in opstand tegen 
Engeland. In Rusland, China, Cuba 
en andere landen was een opstand 
nodig om verandering te brengen. 
De Opstand der Nederlanden 
tegen een onderdrukkend Spanje 
was gewelddadig en het resultaat 
een voorbeeld voor de wereld, ook 
zonder revolutionair te heten.

Ik merk dat ik mijn beeld van 
een opstand moet uitbreiden. 
Ik moet bijvoorbeeld ruimte 
maken voor de Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging. In mijn ogen 
was hier sprake van een opstand 
tegen de gevestigde racistische 

orde, tegen de perfide samenzwering 
van zwijgende noorderlingen en 
racistische zuiderlingen die een enorm 
onrecht in stand hield. Hij duurde 
jaren. Levens werden geriskeerd. 
Geweld was aan de orde van de dag.

Maar ik vind het lastig de grote 
opschudding van de jaren zestig, 
waarbij de ketens van sociale 
dwang en collectieve repressie 
werden afgeworpen, als opstand 
te kwalificeren. Uiteindelijk nam 
het systeem veranderingen op 
die deels tegemoet kwamen aan 
de protesten en de angel haalden 
uit de opstanden. Opstand is pas 
nodig als systemen onwrikbaar, 
onwerkbaar en onacceptabel zijn 
geworden, maar zichzelf niet kunnen 
aanpassen. Veel vaker krijgen 
machthebbers de boodschap door 
en bewegen mee. Repressieve 

tolerantie, om in de terminologie 
van de jaren zestig te blijven.
Succesvolle opstanden krijgen al 
snel mythische kracht. Ze lijken 
onvermijdelijk, massaal gesteund, 
logisch haast. Maar nogal eens 
blijken ze acties van een minderheid 
die tot een revolutie leiden – vaak tot 
verrassing van de actievoerders zelf. 
De Amerikaanse revolutie vond maar 
beperkte steun onder de kolonisten. 
De meeste mensen interesseerde 
het niet. De Franse revolutie werd 
op gang gebracht door een relatief 
kleine groep en in de herdenking 
van Ruslands revolutiejaar lazen 
we over het toeval dat van Lenin 
een succesvol revolutionair leider 
maakte in plaats van een mislukte 
zeepkistredenaar. Het resultaat van 
een opstand valt niet altijd mee. 
In Iran leidde de opstand tegen de 
sjah tot een theocratie die inmiddels 

zijn eigen opstanden oproept.
Ook een elite die zich in zijn 
privileges bedreigd voelt kan 

opstaan. De zuidelijke staten die in 
1861 de Amerikaanse burgeroorlog 
veroorzaakten stonden op tegen wat 
zij ervoeren als een groot onrecht. 
Een opstand kan ook bedoeld zijn om 
de terreur van een minderheid op te 
leggen. Was de staatsgreep die in 1973 
de democratisch gekozen regering 
van Chili omverwierp een opstand? Ik 
denk het wel. Een contrarevolutie.

Oppositie is nog geen 
opstand. Als een 
miljoen vrouwen 
tegen president 
Donald Trump 
demonstreren 
dan laat dat 
zien dat ze hem 
een verwerpelijk 
persoon vinden, maar 
een opstand is het niet. 
Er is eerder sprake van verzet 
tegen de gevestigde orde, en 
dat kan leiden tot de keuze voor 
een ander beleid bij de verkiezingen 
dit najaar en in 2020. Maar gebruik 
maken van je democratisch recht 
om een regeringswisseling af te 
dwingen zou ik niet graag als 
opstand kwalificeren. We moeten 
het woord voorzichtig gebruiken.

Frans Verhagen is auteur 
van De geschiedenis van de 
Verenigde Staten (2017).

ALS EEN MILJOEN 
VROUWEN TEGEN 
PRESIDENT TRUMP 
DEMONSTREREN,  
IS DAT NOG GEEN 
OPSTAND

IN IRAN LEIDT HET 
VERZET TEGEN DE SJAH 
TOT EEN THEOCRATIE 
DIE INMIDDELS ZIJN 
EIGEN VERZET OPROEPT
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Honderd jaar geleden riep SDAP-voorman Pieter Jelles 
Troelstra op tot een revolutie. Die draaide – zoals 
bekend - uit op een mislukking. Niemand zat op radicale 
veranderingen te wachten.  
 
Is Nederland dan vooral een land van consensus en 
overleg, niet geschikt voor grootse omwentelingen?  
Welnee, ons land is net zozeer gevormd door een 
reeks kleine en grotere opstanden, protesten en 
relletjes - zoals blijkt uit deze portretten van tien 
polderrebellen. Hoewel hun acties vaak met succes zijn 
onderdrukt, hebben ze wel degelijk invloed gehad.

Marchien den Hertog is historicus en journalist.

PROTEST
IN DE POLDER
Door Marchien den Hertog

HONGERIG  
VOLK 
BROOD EN KAAS - EN GEEN BELASTING 

Het is 3 mei 1392. Voor de 
poorten van Haarlem staat een 
hongerige menigte West-Friese 
en Kennemer boeren – ze dragen 
hellebaarden en vaandels met 
afbeeldingen van kaas en brood. 
De oogsten zijn mislukt, bovendien 
wil hun heer een omstreden 
belastingverhoging doorvoeren.
 
Armere Haarlemmers laten het 
‘Kaas- en Broodvolk’ binnen. De 
oproerkraaiers trekken naar het 
stadhuis en vermoorden schout 
en rentmeester Claes van Ruyven. 
Linnenwever Willem Dirksz snijdt 
diens lichaam ‘met kanibaalsche 
woede’ aan stukken. Die worden in 
een mand gestopt en afgeleverd 
bij Ruyvens weduwe, met een 
rijmpje: ‘O vrouwken van Ruyven, 
Aen deze boutkens zuldij kluyven.’

Onderschat niet de woede van 
een volk dat getergd wordt. Als 
zijn volksspelen worden verboden, 
als het zijn aardappels niet mag 
eten, als het zijn doden niet meer 
zelf mag begraven; dan worden de 
messen geslepen, de hooivorken 
uit de schuur gehaald, de blote 
vuisten gebald. En denk niet dat 
het Nederlandse gepeupel mild 
is – voor een beetje lynchpartij 
draait het zijn hand niet om. 

Het Kaas- en Broodvolk raast en tiert 
nog even verder, maar het restant 
van hun legertje wordt twaalf dagen 
later afgeslacht op het kerkhof van 
Heemskerk. Opstanden neerslaan 
blijkt een nationaal talent.
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Niet minder wreed gaat het eraan toe 
tijdens een rebellie die de contouren 
schetst van wat Nederland zal 
worden. Maar als de eerste beelden 
sneuvelen en de eerste protesten 
klinken, tegen wreedheid en willekeur, 
denkt niemand nog aan het ontstaan 
van een nieuw land. Ook Willem van 
Oranje niet, de man die de onbetwiste 
leider van de rebellen wordt.

Want wat historici later de 
Opstand zullen noemen is een 
aaneenschakeling van toeval, 
ad-hockeuzes en opportunisme. Het 
is een burgeroorlog waarvan vooral 
boeren het slachtoffer zijn, waar 
geplunderd wordt, geroofd en 
gemoord. Waar de koning pas wordt 
afgezworen als die alle grenzen 
van wreed- en onverzoenlijkheid 
overschreden heeft. 

Het land gaat pas als Republiek 
verder als er geen nieuwe 
heerser blijkt te voldoen. 

Het recht om in opstand te 
komen krijgt een duwtje in de rug 
van het calvinisme, dat door de 
onderdrukking van de hugenoten  

zijn standpunten verhardt. Als een 
vorst ingaat tegen Gods Woord, dan 
mag je je tegen hem verzetten, is 
het idee. En als Filips II Willem van 
Oranje in de ban doet, is het in de 
Nederlanden zover. ‘Hiermee ontslaan 
ze mij van mijn eed en geven mij een 
vrijbrief om met alle middelen die 
God mij ter beschikking heeft gesteld 
de vijand te bestrijden,’ verdedigt 
De Zwijger zich in zijn Apologie.
De Opstand is ook een oorlog van 
principes en geweten. En het is de 
Vader des Vaderlands, Nederlands 
oer-rebel, die daaraan een stem 
geeft in de ‘geboortepapieren’ van 
Nederland. De revolutionaire Acte 
van Verlatinghe uit 1581 is zelfs een 
blauwdruk voor de rechtvaardiging 
van een opstand, en krijgt 
navolging in de Engelse Glorious 
Revolution en de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring.

Onderdanen zijn niet geschapen voor 
hun vorst, stelt het plakkaat; de vorst 
is er ter wille van zijn onderdanen. 
‘Zodoende zijn wij volgens de 
natuurwet, tot bescherming en 
bewaring van de rechten, privileges, 
gewoonterechten ››   

WILLEM  
VAN ORANJE 
TEGEN DE KONING VAN SPANJE  

‹‹ en vrijheden van ons en van andere 
onderdanen van ons vaderland, 
van het leven en eer van onze 
vrouwen, kinderen en nakomelingen, 
gedwongen geweest, opdat zij niet 
zouden vervallen in de slavernij 
van de Spanjaarden, met recht de 
koning van Spanje af te zetten.’
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WILLEM 
DAENDELS 
VOOR VRIJHEID EN GELIJKHEID

Ruim een eeuw later hebben de 
burgers van Hattem het er maar druk 
mee. Vier avonden per week exerceren 
ze in de kerk. Burgerbewapening 
is een van de speerpunten van de 
patriottenbeweging, zoals hun 
25-jarige leider Willem Daendels 
staand op de visbank uitlegt.

Het zijn jaren van conflictjes en ruzies. 
De gevestigde orde wordt belaagd 
door een curieuze mengeling van 
heimwee naar de glorietijd van de 
Gouden Eeuw en democratische 
idealen over vrijheid en gelijkheid. 
Als de stadhouder tegen de zin 
van de Hattemers een benoeming 
doordrukt, besluiten ze in september 
1786 ‘liever alles te wagen dan onze 
Vrijgeboren Halzen onder zulk 
een willekeurig, hoe langer hoe 
onverdragelijker juk, te bukken’. 

Maar de amper 160 weerbare 
mannen hebben geen kans tegen 
het stadhouderlijk leger. De 
patriottenleider vlucht naar Frankrijk 
en keert terug aan de zijde van 
de Franse generaal Jean-Charles 
Pichegru. In de jaren die volgen is hij 
betrokken bij twee staatsgrepen, 
bouwt een weg in Indië en vecht 
met Napoleon in Rusland, om te 
eindigen aan de Afrikaanse Goudkust 

– in dienst van koning Willem I. 

Daar neemt de eeuwige 
plannenmaker de gewoonte aan 
‘om met zyne vuist de Negers de 
tanden uit den mond te slaan’ tot 
zijn handen zo beurs worden dat 
hij overgaat tot schoppen in de 
buik. Is dat de reden dat de driftige 
opstandeling niet beklijft in ons 
collectieve geheugen – dat hij 
gewoon niet aardig was? 

Of is het zoals Johan 
Huizinga ooit schreef: ‘Ik 
begrijp den Nederlandschen 
mensch van 1813 toch eigenlijk 
niet, ik kan geen gezicht op hem 
krijgen. De Bataaf van 1795 is 
mij een marionet, en de man der 
restauratie een Chinese schim.’ 

De Bataafse Republiek en Franse tijd: 
een Fluwelen Revolutie en Restauratie 
die nog steeds lastig te vangen zijn, 
vanwege de vloeibaarheid van de 
partijen. De periode die Nederland een 
grondwet brengt, en de beginselen 
van gelijkheid. Maar van ons land 
ook een eenheidsstaat maakt 
met een koning aan het hoofd.

ADRIAEN 
KOERBAGH 
GEEN GEHUICHEL MEER 

De Republiek die is ontstaan 
in tachtig jaar oorlog is een 
gelegenheidsverbond van gewesten 
en de Oranjes, met oorlog als 
bestaansrecht. Onder druk van 
de strijd ontstaat een model van 
overleg en ruggenspraak, van 
geven en nemen, van gezamenlijke 
besluitvorming, dat het einde van de 

oorlog haalt en – net – overleeft. 
  

De soevereiniteit is over 
veel instellingen 
verdeeld en beslissingen 

moeten collectief worden 
genomen – een staatsvorm 

die voor buitenlanders lastig 
te volgen is. Het bevordert een 

vergader- en discussiecultuur waar 
een groot deel van de bevolking 
aan meedoet. Tegelijkertijd is er 
een grote roep om eendracht, een 
hang naar harmonie, een angst 
voor conflicten. Dat betekent dat 
er een grens is aan de vrijheid om 
te schrijven wat men denkt. 
 
Adriaen Koerbagh is beïnvloed door 
Spinoza en Descartes. In helder 
Nederlands verafschuwt de radicale 
denker kerk en Bijbel. Hij hekelt de 

woordenbrij van juristen en artsen die 
misbruik maken van de onwetendheid 
van de gewone man. Hij gruwelt van 
bedrog, van leugens en huichelarij. 

Vanwege zijn Bloemhof van allerley 
lieflijkheyd, een blasfemisch 
woordenboek, moet Koerbagh 
Amsterdam ontvluchten. Een ligt 
schijnende in duystere plaatsen, een 
betoog vóór de rede en tegen dogma’s 
van de kerk, wordt hem fataal. Bij 
bladzijde 176 krijgt zijn drukker het zo 
benauwd dat hij Adriaen aangeeft.
 
Daar ligt de vrijdenker, op een 
donkere plaats, waar het licht niet 
meer zal komen. Zó buiten de lijntjes 
denken, daar hangt een prijskaartje 
aan. Dertig jaar gevangenisstraf, 
zijn rechterduim afgehakt en een 
gloeiende priem door zijn tong. 
Dat is de prijs voor het zoeken naar 
de waarheid, vinden de rechters. 
Koerbach krijgt uiteindelijk tien 
jaar en sterft na enige maanden 
in het rasphuis, 36 jaar oud. 



ADRIAAN  
VAN BEVERVOORDE 
HELP HET ARME VOLK

En die koning regeert steeds meer bij 
Koninklijk Besluit. Nederland is ‘een 
napoleontisch gereglementeerde 
staat met een constitutionelen 
gevel’ geworden, schrijft de liberaal 
Rudolf Thorbecke. En ook Huizinga 
stelt dat de Nederlanders zich in 
1813 onder de Oranjeboom te slapen 
legden. Na de stuurloosheid van 
de Bataafse jaren houdt zowel 
parlement als pers vast aan een 

verlangen naar eenheid en harmonie. 
De eenheid wordt nog versterkt door 
gezamenlijke verontwaardiging 
over de opstandige Belgen. 

Een nieuwe generatie liberalen zal 
de macht van de koning beperken. 
Willem II, die zich niet thuis voelt 
in Nederland, de ene sigaar na 
de andere rookt en biseksueel is, 
is niet zo conservatief als wordt 
verondersteld.  

Toch heeft zijn ‘bekering’ in 1848 
een zetje nodig. En dat komt van 
Adriaan van Bevervoorde. 
Deze jonkheer en journalist met een 
romantische inborst is in contact 
gekomen met de internationale 
democratische beweging, radicaler 
nog dan de liberalen. Hij is voor 
vrijheid van godsdienst en pers, 
hervormingen van het kiesstelsel en 
ministeriële verantwoordelijkheid.

Maar vooral moeten de noden van 
het volk worden verlicht, want dat is 
er in deze dagen van economische 
malaise niet best aan toe: ‘De koning 
hoeft maar één ding te zeggen en de 
natie zal zich in alle haast weer achter 
zijn vaandel scharen. Laat de koning 
slechts zeggen: Wat wil mijn volk?’ 

Van Bevervoorde wordt aanvoerder 
van de radicale pers, die 
bovenstaande idealen propageert, 
maar ook vol staat met roddel 
en intriges. De intrigant schrijft 
hoogdravend principiële stukken, 
maar chanteert even makkelijk de 
koning. Als in Frankrijk  
de revolutie uitbreekt, vraagt  
Willem II de journalist zenuwachtig 

wat het volk wil. En toont zich 
tot concessies bereid – althans 
volgens Van Bevervoorde. 
Twee dagen later raakt bekend  
dat de koning buiten zijn  
conservatieve ministers om  
besloten heeft de grondwet te  
wijzigen. Van Bevervoorde wordt  
op de schouders genomen en het  
volk jubelt. In Frascati ‘hief het  
concert de volksliederen  
Wien Neérlandsch Bloed en 
Wilhelmus van Nassauwen 

aan, die door de vergadering 
met de levendigste geestdrift 
zijn toegejuicht’.

De liberalen hebben gewonnen, maar 
willen niet met radicale journalisten 
worden geassocieerd. Na een 
proces wegens smaad wijkt Van 
Bevervoorde uit naar het buitenland: 
‘Alle pogingen om het volk wakker 
te maken, lijden schipbreuk op eene 
hottentotse onverschilligheid,’ schrijft
hij droevig ten afscheid. 

'ALLE POGINGEN OM 
HET VOLK WAKKER 
TE MAKEN, LIJDEN 
SCHIPBREUK OP 
EENE HOTTENTOTSE 
ONVERSCHILLIGHEID'
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WILHELMINA 
DRUCKER  
GEEF VROUWEN KIESRECHT

In die nieuwe grondwet van 1848 
is een ruimer, maar nog steeds 
beperkt kiesrecht vastgesteld. Dat 
vrouwen niet mogen stemmen 
wordt niet vermeld – dat spreekt 
vanzelf. Als Aletta Jacobs in 1883 
van dat gat in de wet gebruikmaakt 
door zich verkiesbaar te stellen, 
wordt de omissie snel hersteld. 
Het is het startsein voor de strijd 
om het vrouwenkiesrecht.

Op 7 september 1913 wagen de 
vrouwen zich op straat. In 47 groepjes 
van 25 steken ze vanuit restaurant De 
Twee Steden over naar het Binnenhof 
om daar zwijgend een ronde te 
lopen. Enkelen dragen een zwart-
witte strik en sjerp met het opschrift 
‘Grondwettelijke gelijkstelling 
van man en vrouw’. Ze gaan in 
groepen, omdat de burgemeester 
een demonstratie heeft verboden.

‘Hoe gunstig steken deze Haagsche 
dames af bij de Engelsche 
ongetemde feeksen, die ruiten 
inslaan, schouwburgen en kasteelen 
in brand steken, met bommen 
gooien, zich zelve onder de pooten 
van paarden te vertrappen werpen, 
allemaal om te bewijzen, dat zij 
rijp zijn om mede haar schoone 
vaderland te helpen besturen,’ is het 
vleiende commentaar van een van de 
kranten over de demonstratie.  

Het is waar. Hier geen 
hongerstakingen en bekladde 
koninklijke koetsen. De Vereniging 
voor Vrouwenkiesrecht heeft er jaren 
over gedaan om een eigen vaandel 
aan te schaffen. Want dat zou, 
OMG, betekenen dat ze De Straat op 
Moeten. Of Spreken in het Openbaar. 
Het is naaister Wilhelmina Drucker, 
afkomstig uit de arbeidersbeweging 
en een van de oprichters van de 
Vereniging, die de keurige dames over 
hun schroom heen helpt.  
 
En het is ook Wilhelmina die 
aan de wieg staat van die 
eerste demonstratie voor 
vrouwenkiesrecht, op het Binnenhof.
Drucker is het onecht kind van 
een naaistertje en een schatrijke 
bankier. Als zij niet meedeelt in 
de erfenis gaat ze de strijd met 
haar halfbroer aan. Ze schrijft 

een sleutelroman waarin ze hem 
beschuldigt van moord – hij laat 
de hele oplage vernietigen. Maar 
Wilhelmina is een bijtertje en weet 
uiteindelijk een schikking te treffen. 
Nu heeft ze genoeg geld om haar 
leven te wijden aan de politiek.
Individualistisch, antiautoritair  
en polemisch: Wilhelmina Drucker 
is de radicaalste feministe van 
haar tijd, en het ligt voor de hand 
dat een actiegroep in de tweede 
feministische golf zich naar haar 
vernoemt. Op 23 januari 1970 
verbrandt Dolle Mina een korset 
bij het standbeeld van Drucker.
 
En het vrouwenkiesrecht?  
Dat wordt uiteindelijk geregeld 
in wat we als het ultieme 
poldervoorbeeld kunnen 
beschouwen: de Pacificatie  
van 1917. 

INDIVIDUALISTISCH, 
ANTIAUTORITAIR 
EN POLEMISCH: 
WILHELMINA DRUCKER 
IS DE RADICAALSTE 
FEMINISTE VAN 
HAAR TIJD
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MOHAMMED HATTA  
BEVRIJD INDONESIË

Helaas houdt dit plooien en schikken 
op bij de grenzen van Nederland. 
Op 12 november 1926 houdt de 
politie van Tegal op Midden-
Java een koerierster aan met 
het bericht: ‘Alle kledingstukken 
moeten tot sambal worden 
fijngestampt.’ Die kledingstukken 
zijn bestuursambtenaren. 

Het koloniaal bestuur straft de slecht 
uitgevoerde communistische opstand 
in Nederlands-Indië genadeloos af; 
13.000 mensen worden opgepakt, 
1300 geïnterneerd in het kersverse 
kamp Boven-Digoel. Een jaar 
later volgt de arrestatie van vier 
Indische studenten in Nederland. 
In 1920 is de anti-revolutiewet 
in werking getreden; ze worden 
opgepakt wegens opruiing tegen 
het Nederlandse gezag, deelname 
aan een verboden vereniging en 
‘handelingen van voorbereiding of 
bevordering van een aanslag’.

Van hen is vooral Mohammed 
Hatta bekend. Hij heeft in februari 
1926 een redevoering gehouden 
op het oprichtingscongres van 
de Internationale Liga tegen 

Imperialisme en Koloniale 
Onderdrukking in Brussel.  

‘Men schenkt o.i. wel een beetje 
te veel aandacht aan de al te 
vrijmoedige praatjes van zekeren 
sinjeur Mohammed Hatta, 
president van de vereeniging 
“Perhimpoenan Indonesia”, een 
meneer met een uiterst brutaal 
snuit, om niet te zeggen: een zéér 
ongunstige oproermakers-tronie,’ 
is een krantencommentaar. 

Maar Hatta’s toespraak is 
aanleiding voor een telegram aan de 
Nederlandse regering. Daarin keurt de 
Internationale Liga de onderdrukking 
van het Indonesische volk af en eist 
‘de opheffing der verbanningen, 
gevangenis- en doodstraffen, 
uitgesproken over diegenen die 
zich op Java en Sumatra tegen die 
onderdrukking hebben verzet’.

De aandacht van de minister 
van Justitie is getrokken. Men 
vermoedt banden met Moskou en de 
Indische communisten. Maar Hatta, 
voorzitter van studentenvereniging 
Perhimpoenan Indonesia, is ››
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‹‹ geen communist. Hij geeft de 
voorkeur aan een gekleurd front 
van Afrikanen, Aziaten en Afro-
Amerikanen om de onafhankelijkheid 
dichterbij te brengen. 

Het proces tegen de studenten is een 

groot fiasco, Hatta’s verdedigingsrede 
Indonesia Merdeka een wereldwijd 
succes. Maar in 1934 arresteren de 
autoriteiten hem in Indië, waarna 
hij zes jaar in kampen doorbrengt. 
Nederland is het nog niet verleerd, 
een opstand de kop indrukken.



HEBE  
KOHLBRUGGE  
GEHOORZAAM DE DUITSERS NIET 

Zesduizend exemplaren in 
enveloppen, 24.000 los gebundeld, 
op de post door het hele land met 
het verzoek om verspreiding. Het 
is oktober 1940 en predikant Jan 
Koopmans schrijft in één nacht de 
brochure Bijna te laat, tegen het 
tekenen van de ariërverklaring. 
Hebe Kohlbrugge is het met 
hem eens. ‘Op het moment dat 
je die vraag beantwoordt, 
doe je mee aan racisme.’

Na de Pacificatie van 1917 smoort 
Nederland zijn conflicten onder de 

deken van de verzuiling; aanvallen 
van uiterst links en rechts breken 

het systeem niet. Dat lukt 
de Duitse bezetter wel. 

Vooral twee zuilen 
komen in opstand: 

de linkse en de 
protestantse.

Kohlbrugge is ferm geworteld in die 
laatste. ‘Het verzetswerk was voor mij 
een zaak van vrijheid en waarheid, 
gefundeerd in het christelijk geloof.’ 
Ze raakt betrokken bij het illegale 
blad Vrij Nederland. In 1942 lukt het 
haar Zwitserland te bereiken. In 
protestantse verzetskringen leven 
vragen: mag je tegen de bezetter 
in verzet komen? En is het dan 
gerechtvaardigd om te liegen?

Kohlbrugge legt de kwestie voor aan 
de Zwitserse theoloog Karl Barth, bij 
wie ze gestudeerd heeft. En die heeft 
gelukkig een duidelijk antwoord. Ze 
laat het bezwaarde protestantse 
volksdeel in een pamflet weten dat 
Barth iedere Nederlander oproept 
tot verzet tegen de Duitse overheid, 
omdat die niet door is God ingesteld. 
En daarbij is liegen geoorloofd. 

‘Kordaat, anti-totalitair, praktisch, 
weinig diplomatiek, en buitengewoon 
eigenwijs,’ zo typeert Trouw 
Kohlbrugge vlak voor haar overlijden 
op 102-jarige leeftijd. ‘Ik verzet mij 
tegen veel, soms natuurlijk ten 
onrechte, maar ook vaak terecht.’ Ze 
is cruciaal in de ontwikkeling van de 

Zwitserse weg, waarlangs informatie 
naar de Nederlandse regering 
in Londen wordt gesmokkeld. 
Maar ze komt in conflict met 
Vrij Nederland als ze alleen het 
uitvoerende werk mag doen. 

Ook na de oorlog maakt ze ruzie 
met mannetjesputters, nu in de 
Synode van de Hervormde Kerk. Ze 
vinden dat ze haar werk voor het 
werelddiaconaat veel te zelfstandig 
doet en zich niet aan de regels houdt. 
Eind jaren veertig al gaat Kohlbrugge, 
die perfect Duits spreekt en door 
haar gevangenschap in Ravensbrück 
ook contacten heeft in Oost-Europa, 
naar Duitsland, West én Oost. 

‘Ik haalde groepen naar Nederland, 
Nederlandse sprekers naar Duitse 
groepen, we brachten jongeren 
met elkaar in gesprek. Dat stichtte 
geen vrede, maar openheid, lucht. 
Zodat Duitsers het gevoel kregen: 
we hebben schandelijk gehandeld, 
maar we zijn niet uitgekotst.’

In de decennia die volgen probeert 
ze bruggen te slaan, onder meer door 
theologiestudenten in Oost-Europa  

 
 

 

te laten studeren. Dat de synode haar 
door ‘inkadering en herstructurering 
monddood’ probeert te maken 
grieft haar enorm. ‘Wil ik mensen 
helpen, dan moet ik ruimte en 
armslag hebben om dat in stilte te 
doen. Het is voor mij ontstellend te 
ondervinden dat de Nederlandse 
autoriteiten van het ministerie van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken 
hier volledig begrip voor hebben 
en de kerkelijke autoriteiten alleen 
maar verachtelijk kunnen zeggen: 
“Ze was wel flink in de ondergrondse, 
maar ze is nooit boven gekomen.”’

'KORDAAT,  
ANTI-TOTALITAIR, 
PRAKTISCH, WEINIG 
DIPLOMATIEK,  
EN BUITENGEWOON 
EIGENWIJS’
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LIEN HEYTING  
EN ERNST KATS  
STOP MET HET BURGERMANSTONEEL 

Een autonome vrouw als Hebe 
Kohlbrugge is haar tijd vooruit. In 
het Nederland van de wederopbouw 
is weinig ruimte voor het individu. 
Pas als de trauma’s van de oorlog 
zijn weggepoetst, we weer een 
dak boven ons hoofd hebben, 
het eten niet op de bon is, als de 
werkdagen korter worden en de 
welvaart ons leven binnensluipt... 
vliegt er een tomaat door de lucht. 

Die wordt gegooid door twee jongelui 
van de Amsterdamse Toneelschool. 
Dertien tomaten hebben Lien Heyting 
en Ernst Kats meegenomen naar 
de première van De Storm door de 
Nederlandse Comedie – ze zijn wat 
zacht geworden in haar tas. ‘Als je 
je steeds weer bij voorstellingen 
zit te ergeren gaat het je zo hoog 
zitten dat er een emotionele reactie 
ontstaat, juist als je van toneel 
houdt. Je neemt tomaten mee met 
de gedachte: als het vanavond 
weer zo erg is, ga ik gooien.’
De jonge theatermakers hekelen 
het ongeïnspireerd en ‘snobistisch’ 

burgermanstoneel van de 
gesubsidieerde gezelschappen en 
willen maatschappelijk engagement 
in het theater. Vakgenoten van hun 
generatie reageren enthousiast 
en komen wekelijks samen om 
onder de naam Aktie Tomaat 
plannen te maken voor hervorming 
van ‘Het Bestel’. Vijf maanden 
aksie volgen; er wordt gegooid 
met broodjes, appelflappen, 
pamfletten en rookbommen. Dan 
is het statement wel gemaakt. 
Het is begin 1970 en Nederland 
is inmiddels wat gewend. Robert 

Jasper Grootveld deed zijn ding bij 
het Lieverdje, Provo heeft zichzelf 
opgericht en weer opgeheven, een 
jaar eerder is het Maagdenhuis 
bezet. De jongeren die in opstand 
komen tegen hun ouders, de 

vorige generatie, de gevestigde 
orde ontwikkelen nieuwe vormen 
van protest: die van de grap, 
het gerucht, de ontregeling en 
de inventiviteit. De autoriteiten 
weten niet hoe te reageren op de 
onconventionele provocaties. 
‘Het was een zootje ongeregeld,’ 
herinnert actievoerder Paul Binnerts 
zich achteraf, ‘een anarchistische 
bende. Maar wel inspirerend, 
creatief. Er stond iets te gebeuren.’ 
Hij heeft geen spijt van de keuze 
van de middelen. ‘Het redelijke 
gesprek werkte niet meer.’

Maar die middelen waren niet zo 
onschadelijk. ‘Allemaal heel leuk,’ 
zegt Willem Nijholt, die de eerste 
tomaat naar zijn hoofd krijgt, ‘ware 
het niet dat Han Bentz van den 
Berg eraan kapot is gegaan, Ank 
van der Moer en Ellen Vogel totaal 
in de war raakten en dat ook Guus 
Oster het moeilijk kreeg.’ Nijholt 
wordt elke avond uitgescholden 

en raakt in een depressie. Ellen 
Vogel: ‘Pas na een jaar of 

acht kreeg ik het plezier weer 
terug, maar het werd nooit meer 
als tevoren. Bij creativiteit hoort 
argeloosheid. En die was ik kwijt.’

Het oude theaterbestel implodeert 
al snel – omdat ook de oude garde 
eigenlijk ontevreden is. Subsidies 
worden herverdeeld, het Werkteater 
opgericht en er ontstaan nieuwe 
vormen van toneel. Maar zoals 
dat gaat, zitten de rebellen na 
twintig jaar zelf op het pluche. 
Nijholt: ‘Als ik nu zie hoe gezapig 
de oproerkraaiers geworden zijn, 
dan denk ik: het is een kwestie van 
kringloop. Zij zijn op kussens gaan 
zitten waar ze straks misschien 
ook weer worden af geschopt.’ 

'JE NEEMT TOMATEN 
MEE MET DE GEDACHTE: 
ALS HET WEER ZO ERG 
IS, GA IK GOOIEN''

'ALS IK NU ZIE 
HOE GEZAPIG DE 
OPROERKRAAIERS 
GEWORDEN ZIJN, 
DAN DENK IK: HET 
IS EEN KWESTIE 
VAN KRINGLOOP'22 23



HILDA  
VAN DER HEIDE  
GEEN ASIELZOEKERS IN ONS DORP 

‘Dikke BMW!’

6 oktober 2015. Pontificaal staat 
Hilda van der Heide voor de auto 
van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. 
Een beveiliger sleurt haar weg en 

ze valt in de berm, haar jas en 
blauwe shirt over haar hoofd 

getrokken, waardoor een 
nogal blubberige buik 

zichtbaar wordt. 
Ze gilt het uit, 
haar arm is 

uit de kom. 

Van der Heide 
protesteert tegen de komst 

van nog eens 700 asielzoekers 
in een dorp met 140 inwoners. 

Ze is overstuur: ze moet haar man 
verzorgen en heeft haar huis te koop 
gezet om dichter bij haar dochter 
te wonen. De asielzoekers gooien 
roet in het eten. ‘Dijkhoff kwam 
ons gewoon een dictaat opleggen. 
We konden niets doen. En ik vecht 
altijd voor gerechtigheid.’ Een kleine 
greep uit de reacties op haar val:

 ‘Respect voor deze dame. 
Schandalig dat ze dat kleine 
dorpje overspoelen met die 
migranten, want mensen échte 
vluchtelingen zijn het niet hoor. 
Die hebben geen nike schoenen 
aan en dure Iphone in de hand.’

 ‘Dit dorp zal de asielzoekers 
zeker nodig hebben om de 
aanhoudende inteelt en het lage 
IQ bij hun bevolking in te perken.’

 ‘AHAHAHAHAHAHAH wat een 
dikzak en wat stelt ze zich aan man 
alleen maar voor de aandacht! 
mooi om te zien hoe die beesten 

van een mensen om worden 
gegooid ze moeten niet zo zeiken 
zij mogen toch ook in nl zijn.’

 ‘Het is dus nu overduidelijk 
geworden dat de Democratie in 
Nederland compleet dood is. Elk 
Nederlands/Europees politiek besluit 
van de afgelopen 15 jaar is er zonder 
referendum doorheen gejaagd en 
wat de burgerbevolking wil wordt 
door de politiek compleet genegeerd 
terwijl er wel van ons wordt blijven 
verwacht dat we ons braaf en 
zwijgend gehoorzaam gedragen.’

 ‘Wat een lelijke kanker 
dikke kankerzwijn.’

Wee de toorn van het volk dat 
getergd wordt. Er worden geen 
neuzen meer afgebeten of 
lichamen in stukken gehakt. Maar 
het venijn is er niet minder om. 

Drie keer wordt Van der Heide aan 
haar arm geopereerd. Een week na 
de val krabbelt Dijkhoff terug: het 

aantal vluchtelingen in Oranje  
blijft op 700. Met kerst stuurt hij 
Hilda een kaartje en een kerststol – 
een fijn gebaar, vindt ze. Inmiddels 
is het centrum in Oranje gesloten. 
Nu deelt Van der Heide op Facebook 
berichten van de actiegroep 
‘Zwarte Piet moet zwart blijven.’ 

Ze heeft geen spijt. ‘Absoluut niet. 
Ik vind het geweldig hoe Oranje 
zich gemanifesteerd heeft. Dijkhoff 
dacht dat hij ons wel omver kon 
lullen – nou, mooi niet. En zeg nou 
zelf: alleen de opstand was niet 
genoeg. Het beeld van een vrouw 
die op de grond ligt heeft het zetje 
gegeven. Daarom zijn er geen 
700 asielzoekers bij gekomen.’

WEE DE TOORN  
VAN HET VOLK DAT 
GETERGD WORDT.   
ER WORDEN GEEN 
NEUZEN MEER AFGEBETEN 
OF LICHAMEN IN STUKKEN 
GEHAKT. MAAR HET 
VENIJN IS ER NIET  
MINDER OM.
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MALLE BABBE  
ZING EEN PROTESTLIED 

November 2017. Leraren van de 
basisschool staken – ze willen een 
lagere werkdruk en hogere salarissen. 
Met z’n tienduizenden zijn ze naar het 
Haagse Zuiderpark gekomen. Daar 

is het goed toeven. Corry Konings 
zingt ‘Ik krijg een heel apart 

gevoel vanbinnen’, en ontlokt 
zo een kleine polonaise. 

Onderwijsbond CNV 
deelt tassen uit 
met de tekst: ‘If 

you can read this, 
thank your teacher.’ 

Op een spandoek: ‘Meer 
handen, meer geld, ieder 

kind telt.’ Juffen en meesters 
maken selfies en deinen mee met 

‘Malle Babbe’, paarse bandana’s 
van de vakbond in het haar. ‘Is 
het ook wel een beetje gezellig 
hier?’ vraagt de verslaggeefster. 

Volgens de Algemene 
Onderwijsbond (AOb) betalen 
de meeste schoolbesturen de 
salarissen van stakende juffen 
en meesters gewoon door. 

Dit is het land met een protestlied 
als nationale hymne. Het land dat 
is gevormd in een opstand, waaruit 
een Republiek voortkomt die drijft 
op een verlangen naar eendracht. 
Waar de protesten langzaam in 
fluweel veranderen, zodat een 
staking een gezellig uitje wordt. 
Waar een politiek van verzuiling 
en polderen, van compromis 
en consensus, wordt gevoerd in 
commissies en achterkamertjes. 
En daar, achter de gesloten deuren, 
verliest zij het volk uit het zicht.

En we weten: onderschat niet de furie 
van een volk dat genegeerd wordt...
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KOM IN
OPSTAND

plakkaat van verlatinghe
aan het volk van nederland

gansch het raderwerk staat stil,  

als uw machtige arm het wil...
staakt!!! staakt!!! staakt!!! 

leesvoer

Protestliederen

Wilhelmus

Weltrusten  

meneer de president

Ben ik te min

De bom

Revolutiejaren

1848
1918

1968
2018

de beste locatie
malieveld

de dam
het binnenhof
het lieverdje

Bloemenrevoluties
Anjer

Jasmijn
Rozen

Tulpen

Handige  
eigenschappen

Eigenwijs
Boos             

Doelgericht
Welbespraakt

noodzakelijk materieel
pamfletten
megafoon

tomaat
spandoek

barricade
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DE GEEST  
VAN DE REVOLUTIE
Column door Bahram Sadeghi

Ik kan op twee manieren terugkijken 
op de Iraanse Revolutie van 
1979, misschien de belangrijkste 
gebeurtenis uit mijn leven. Ik kan 
vertellen dat ik op 11-jarige leeftijd 
in opstand kwam tegen het regime 
van de sjah van Perzië. De sjah 
was een marionet van westerse 
regeringen, onderdrukte de eigen 
bevolking en de-islamiseerde het 
land in rap tempo. De opstand, 
onder leiding van de islamitische 
geestelijke ayatollah Khomeini, 
leidde uiteindelijk tot zijn val. 
Maar ik kan ook vertellen dat ik 
gehoor gaf aan de oproep van de 
ayatollah omdat ik het leuk vond om 
te rellen. Er zijn vast meer zaken waar 
een scholier van 11 jaar eind jaren 
zeventig in Iran blij van werd, maar 
niks gaat boven stenen gooien naar 
soldaten, wegrennen voor machtige 
tanks, auto’s in de fik steken tegen 
de werking van traangas en het 
uitschreeuwen van de korte maar 
heldere leus: ‘Dood aan de sjah!’
Wie had ooit kunnen bedenken dat 
dezelfde revolutie ervoor zou zorgen 
dat ik, en met mij miljoenen andere 
Iraniërs, het land zou verlaten? 
Tweeëndertig later, eind februari 2011, 

sta ik als regisseur op het Tahrir-plein 
in Caïro om een filmpje te maken 
over het inmiddels wereldberoemde 

plein. Een paar weken daarvoor is de 
onaantastbaar geachte president 
Hosni Moebarak gevallen. Hij heeft 
Egypte dertig jaar lang met harde 
hand geleid. De tenten van de 
demonstranten staan er nog steeds. 
Uit een van die tenten steken drie 
jonge hoofden naar buiten: een 
meisje met rode lippenstift en lang 
bruin haar, een meisje met een 
hoofddoek en een jongen met een 
goed getrimd baardje. Ze stralen. 

Terwijl ze aan hun eerste sigaret van 
de dag beginnen (waarom roken alle 
jonge revolutionairen?), vertellen 
ze dat ze nog steeds niet kunnen 
geloven dat dictator Moebarak, 
‘die langer aan de macht was dan 
wij op de wereld rondlopen’, weg 

NIKS GAAT BOVEN 
STENEN GOOIEN, 
WEGRENNEN VOOR 
TANKS EN AUTO’S 
IN DE FIK STEKEN

is. Ze vertellen dat dit het begin 
van een nieuw Egypte is, een 
Egypte waar iedereen met elkaar 
samenwerkt en niemand vanwege 
zijn mening onderdrukt wordt. 
‘Maar dat dachten wij in Iran ook,’ 
zeg ik tegen hen. De samenwerking 
tussen conservatieve moslims, 
liberale moslims en seculieren zou 
het land gouden bergen brengen, 
maar na de revolutie kregen de 
fundamentalisten de overhand 
en er is nu een dictatuur in Iran.
 Ze horen mijn analyse met een 
glimlach aan. ‘Kijk maar naar 
ons,’ zegt het meisje zonder 
hoofddoek. ‘Deze twee vrienden 

van mij zijn sympathisanten van de 
Moslimbroederschap en wij slapen in 
één tent. We komen elke dag naar het 
plein om met z’n allen over de geest 
van de revolutie te waken. Egypte 
is geen Iran. Hier komt het goed.’

Het Onafhankelijkheidsplein in 
Kiev, lente 2015. Net als bij Tahrir-
plein ben ik hier om een filmpje te 
maken. Het plein is sinds jaar en dag 

de centrale plek voor demonstraties 
en waarschijnlijk zal het dat altijd 
zijn. Nog geen twee jaar daarvoor 
was het plein het decor van 
demonstranten die, de snijdende kou 
trotserend, tegen het regime van 
Viktor Janoekovytsj protesteerden. 
Ik wandel over het plein met een 
Oekraïense econoom die na een 
jarenlang verblijf in het buitenland 
is teruggekeerd. Hij is door 
de overheid gevraagd de 
economie te helpen 
hervormen. Hij is ervan 
overtuigd dat hij als 
econoom een 
steentje kan 
bijdragen aan de 
opstand van zijn volk 
tegen de corrupte leiders 
die met Rusland heulden. 
‘Iedereen is erg gemotiveerd en 
de geest van de revolutie is overal 
merkbaar. Ik denk dat het goed 
gaat komen met Oekraïne,’ zegt hij 
aan het einde van onze wandeling 
– een wandeling die overigens door 
twee bodyguards werd begeleid.

Noem me een cynicus, maar tijdens 
revoluties heb ik liever de rol van 
regisseur dan die van opstandeling.

Bahram Sadeghi is 
programmamaker.

TIJDENS REVOLUTIES 
HEB IK LIEVER DE ROL 
VAN DE REGISSEUR DAN 
DIE VAN OPSTANDELING
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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. 
Door te werken met 

persona’s krijg je 
beter inzicht in 
hoe mensen naar 

de wereld kijken 
en hun keuzes maken. 

Hierdoor kun je meer focus 
aanbrengen in je aanbod. 

Een op de doelgroep geënt 
product versterkt je merkidentiteit. 

De drie persona’s kunnen zowel 
vrouwen als mannen zijn.

CHRIS
Chris is de groeidoelgroep van 
de Maand van de Geschiedenis 
en is 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 belevingscultuur. 
Deze mensen willen steeds 
nieuwe en bijzondere ervaringen 
opdoen. 38% van de doelgroep 
Chris is tussen de 15 en 34 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

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

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

JAN WILLEM
Jan Willem is de hoofddoelgroep van 
de Maand van de Geschiedenis. Hij 
weet de Maand 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.
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WAT DOET 
HET GOED?

‹‹  De VVV Midden-Limburg nam 
mensen mee langs het liefdesgeluk 
uit vroeger tijden in een rondleiding 
langs de rivier de Roer.

FESTIVALS
‹‹  Tijdens 024 Geschiedenis was 

in het historische centrum 
van Nijmegen drie dagen 
lang op verschillende locaties 
van alles te beleven rondom 
het thema Geluk. Er waren 
onder andere mini-colleges, 
een pop-uptentoonstelling 
en een geschiedenisquiz. 

‹‹  Op het uitverkochte Geschiedenis 
Festival van Historisch Nieuwsblad 
in Haarlem stonden klinkende 
namen als Adrian Goldsworthy, 
Maarten van Rossem, Nelleke 
Noordervliet, Antony Beevor 
en Cynthia McLeod. Ook voor 
kinderen was er een speciaal 
programma, de genomineerden 
voor de Libris Geschiedenis Prijs 
2017 werden geïnterviewd, er was 
muziek en zelfs dans en een quiz 
onder leiding van Hans Goedkoop.

 
 

 
 
 
 
 
 
‹‹  Op de Nacht van 

de Geschiedenis in het 
Rijksmuseum ten slotte 
lag geluk voor het oprapen: 
naast een sterk inhoudelijk 
programma met sprekers als 
Reni Eddo-Lodge, Koen Peeters 
en Philipp Blom kon er gedanst 
worden in het Atrium, speelden 
er prachtige films en waren er 
rondleidingen met uiteenlopende 
thema’s rondom Geluk.

MEER VOORBEELDEN
In ‘Hoe je in een maand 
geschiedenis maakt’ vind je meer 
voorbeeldactiviteiten en key 
learnings van andere deelnemers. 
Bekijk de digitale publicatie op  
maandvandegeschiedenis.nl/publicatie. 
Op maandvandegeschiedenis.
nl/terugblik2017 ontdek je de 
highlights van de vorige editie.

Je programma hoeft niet 
spectaculair of groots van opzet te 
zijn. Een klein programma kan ook 
veel 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 2017. Toen 
stond het thema Geluk centraal.

ACTUELE TALKS
‹‹  Tijdens een avond van Van 

Gisteren in De Nieuwe Liefde over 
Nederlandse gelukszoekers 

door de eeuwen heen 
gaven Hylke Speerstra, 

Karin Sitalsing, Koen 
de Groot en Tim 

Scheffe allen 
een ander 

historisch perspectief op 
de term ‘gelukszoekers’. 

‹‹  Bij het Bibliocenter in Weert 
sprak Twan Huys over de 
jacht op geluk in het Amerika 
van president Trump. 

‹‹  Bij Beeld en Geluid sprak 
essayist van de Maand van de 
Geschiedenis 2017 Herman Pleij 
over het geluk – maar ook het 
ongeluk – dat het massamedium 
televisie ons heeft gebracht. 

BIJZONDERE TOURS
‹‹  Vanuit het Groninger Museum 

gingen speciale excursies langs 
de borgen en stadspaleizen 
van de Groningse families van 
weleer – zij waren rijk, maar 
waren zij ook gelukkig? 

‹‹  Cultuurhistoricus Daniël Metz en 
stadssocioloog Gerard Anderiesen 
van het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) 
toonden hoe de verschillende 
woningbouwverenigingen die rond 
1900 in Amsterdam opkwamen 

het (woon)geluk van stedelingen 
probeerden te beïnvloeden.
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IN DE 
SCHIJNWERPERS
Uit evaluatieonderzoek van Motivaction blijkt dat de Maand van de 
Geschiedenis veel Nederlanders via radio en televisie, maar ook via artikelen 
en bijlagen in de krant en tijdschriften bereikt, evenals via outdoor en 
online vermeldingen. Om dit te blijven verwezenlijken, 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 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 10 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 was Herman Pleij vorig jaar te 
gast bij Pauw en OVT en gaf hij 
interviews in verschillende kranten 
en tijdschriften. Het essay wordt 
uitgegeven door de stichting 
Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek (CPNB). Vanaf 1 
oktober is het essay van de Maand 
van de Geschiedenis te koop in de 
boekhandel. Op 22 maart wordt 
de essayist van de Maand 2018 
bekendgemaakt. De essayist 
is ook (onder voorbehoud van 
beschikbaarheid) te boeken voor 
jouw eigen evenement tijdens de 
Maand.

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 10 augustus 
zijn aangemeld, maken ook kans 
om opgenomen te worden in de 
bijlage bij de VPRO-gids. VPRO-
radioprogramma OVT besteedt 
met meerdere uitzendingen in 
oktober eveneens volop aandacht 
aan de Maand van de Geschiedenis. 
Uiteraard zijn we ook weer zichtbaar 
op tv in diverse historische tv-
programma’s. 

Natuurlijk besteden we op véél 
meer manieren aandacht aan de 
programmering, via de nieuwsbrieven 
van de Museumvereniging, 
uitagenda’s van toeristische partners 
en erfgoedhuizen, agendatips in 
landelijke en regionale kranten, 
social media, regionale  
omroepen en meer.
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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 woord én in beeld worden kleine 
en grote activiteiten door heel Nederland uitgelicht. 
De reporters publiceren op social media en op 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 Opstand
<<  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 10 augustus je activiteit aan met een link naar 
de activiteitpagina op maandvandegeschiedenis.nl bij 
maand@openluchtmuseum.nl o.v.v. Reizende Reporter.

REIZENDE 
REPORTERS
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LAAT ZIEN DAT 
JE MEEDOET

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

Naast het offline pakket bieden we 
een gratis online promotietoolkit 
aan. Op maandvandegeschiedenis.
nl/toolkit is alles te vinden. 
Hier vind je ook regels en 
restricties voor het gebruik van 
ons logo en campagnebeeld. 
We bieden onder meer:

<<  Template voor een 
programmafolder

<<  Template voor eigen Maand 
van de Geschiedenis-posters

<<  Template voor persberichten
<<  Social media-templates 
<<  Webbanners
<<  Logo’s en beeldmateriaal 

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 
thema-titels. Het Maand van de 
Geschiedenis-promotiepakket 
voor boekhandels en 
bibliotheken is vanaf 18 maart 
bij de CPNB te bestellen.
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<<  Gebruikmaken van de kennis, ervaring en netwerken die 
de Maand van de Geschiedenis heeft opgebouwd en 
de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met andere 
deelnemers

<<  Meeliften op een grote mediacampagne (krant, tijd-
schrift, radio, televisie, online)

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

<<  Kans op opname in een van de offline- en onlineka-
nalen van partners (bijvoorbeeld Museumkaartmailing, 
bijlage VPRO-gids en regionale kranten)

<<  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 (1 op de 2 

deelnemers van 2017 gaf aan tijdens de Maand andere 
publieksgroepen te ontvangen dan normaal)

<<  Mogelijkheid om meer publiek te trekken ((1 op de 2 
deelnemers van 2017 gaf aan tijdens de Maand meer 
bezoekers te ontvangen)

<<  Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden  (70% van de 
deelnemers van 2017 gaf aan tijdens de Maand met 
andere organisaties samen te werken)

<<  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 Opstand, 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
Wil je deelnemen aan de Maand? 
Je kunt je inschrijven door (gratis) 
een account aan te maken op 
maandvandegeschiedenis.nl/
signup.  

Vervolgens kun je vanuit je account 
zelf activiteiten toevoegen. 
Op de pagina hierna tref je de 
belangrijke data voor deelnemers.

WAT VRAGEN
WIJ?

WAT BIEDEN 
WIJ?

EXTRA AANDACHT
Sommige activiteiten zijn  
geschikter om via onze media-
kanalen uit te zetten dan andere.

Activiteiten worden beloond voor:
«  Inspirerende sprekers die een 

jonger publiek aanspreken
«  Originaliteit in de vertaling 

naar het thema Opstand
«  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

1 OKTOBER  
START  
DE MAAND  
VAN DE  
GESCHIEDENIS

22 MAART
Maand van de Geschiedenis 
In Zicht (dé landelijke 
netwerkbijeenkomst) in de 
Gelderlandfabriek te Culemborg. 
Aanmelden en meer info volgt 
op maandvandegeschiedenis.nl

10 AUGUSTUS
Deadline aanmelden activiteiten 
op de website voor kans op 
een bezoek van de Reizende 
Reporters en kans op opname in 
het Maand van de Geschiedenis-
magazine, de VPRO-gidsbijlage, 
Museumkaartmailing en 
andere (print)uitingen

15-19 SEPTEMBER
Deelnemers ontvangen het 
gratis promotiepakket

22 MAART-18 JULI
Meld je (eerste) activiteit 
aan en maak kenbaar welk 
promotiepakket je wil ontvangen

5 EN 17 APRIL
Inspiratiebijeenkomsten 
voor instellingen in de 
regio’s Noord en Zuid, zie 
maandvandgeschiedenis.nl

BIJEENKOMSTEN

ACTIVITEITEN & PROMOTIEPAKKETTEN

15 SEPTEMBER
Laatste dag voor het aanmelden 
van je activiteit op de website. 
Let op: als je je (eerste) 
activiteit niet voor 6 augustus 
hebt aangemeld, ontvang 
je geen promotiepakket!

18 JULI-6 AUGUSTUS
6 augustus is de laatste dag voor 
het aanmelden van je activiteit 
om een promotiepakket 
te ontvangen. Activiteit 
tussen 18 juli en 6 augustus 
aangemeld? Dan ontvang je 
het minipromotiepakket

1 SEPTEMBER
Bekendmaking 
programma publiek44 45



PARTNERS

Hoofdorganisator Maand 
van de Geschiedenis

Hoofdorganisator Nacht 
van de Geschiedenis

Investeerder Maand 
van de Geschiedenis

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  

 

 

 

 

FLICKR 
Volg ons op Flickr.com/

MaandvandeGeschiedenis

CONTACTGEGEVENS
Nederlands Openluchtmusuem 
t.a.v. Maand van de Geschiedenis
Postbus 649, 6800 AP Arnhem
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
T: +31(0)26-357 62 82
E: maand@openluchtmuseum.nl
maandvandegeschiedenis.nl

MAANDTEAM v.l.n.r.  
<<  Phebe Kloos  

coördinator programmering
<<  Sietske van der Veen 

inhoudelijk projectmedewerker
<<  Ellen Snoep 

programma-manager
<<  Padmini Kruitwagen 

communicatiemanager
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ONTDEK 
GISTEREN
BEGRIJP 
VANDAAG
OKTOBER IS DE MAAND
VAN DE GESCHIEDENIS


