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ERFGOEDPARTNERS

OPSTAND!
De Maand van de Geschiedenis gaat dit jaar 
terug naar tijden van onvrede en verdeeldheid, 
maar ook van optimisme en eendracht. Van 
durf en de kracht om door te breken, én van 
onderdrukking en verraad. ‘Opstand’ is het 
thema, en dat heeft geleid tot een veelzijdig, 
landelijk programma met actuele talks, 
wandelingen, debatten, muziek, theater en 
festivals. 

Het Nederlands Openluchtmuseum 
organiseert dit jaar alweer voor de zevende 
maal de Maand van de Geschiedenis, in 
samenwerking met vele partners. Het museum 
zelf programmeert in oktober ‘opstandige’ 
zondagen. In de boekhandels is Door met de 
strijd. Nederland en opstand te vinden, het 
essay van 2018, geschreven door Nelleke 
Noordervliet. Een interview met haar lees je in 
dit magazine. Ook is ze te horen in radiopro-
gramma OVT, dat op zondag 30 september 
de Maand opent en daarna wekelijks 
uitzendt vanaf een historische locatie. Op 
zaterdag 6 oktober beklimmen tophistorici uit 

binnen- en buitenland de podia van de 
Philharmonie in Haarlem voor het Geschie-
denis Festival, georganiseerd door Historisch 
Nieuwsblad, mede-uitgever van dit magazine. 
En na nog eens honderden mooie activiteiten 
sluit het Rijksmuseum de Maand af met een 
zinderende Nacht van de Geschiedenis. 

In dit magazine is niet alleen de agenda 
met activiteiten te vinden, maar geven we 
ook informatie over het thema ‘Opstand’. Zo 
schrijft Piet Hagen over de in Nederland 
vergeten Java-oorlog. Graag citeren we hier 
ook uit de prachtige column van Eva Rovers: 
‘Je moet de machten, de gevaren en je eigen 
moedeloosheid trotseren, wil je beschermen 
wat van waarde is.’

Een rebelse oktobermaand gewenst!

Ellen Snoep
programmamanager Maand van de  
Geschiedenis
Annemarie Lavèn
hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad

Redactie en eindredactie Annemarie 
Lavèn, Ellen Snoep, Sietske van der 
Veen, Bas Kromhout (coördinatie), 
Mirjam Janssen, Judith Kruidenberg
Beeldredactie Bram van der Wilt

Ontwerp Ingrid van Dijk
Vormgeving Nancy Panjoel en  
Bjorn Overbeek, Twin Media BV
Druk NDC Print
Medewerkers Menke van Daalen 

(correctie), Thomas von der Dunk, 
Cynthia McLeod, Marchien den 
Hertog, Alies Pegtel, Joost Rosendaal, 
Eva Rovers, Erica van Rijsewijk 
(correctie), Frans Verhagen.
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EVA
ROVERS

 5

‘DEMONSTREER OM TE DEMON-
STREREN – EN OM ZOVEEL MEER’
In haar nieuwste boek Practivisme verkent Eva Rovers strategieën voor 
hedendaagse rebellen. De straat op gaan is een beproefde methode, 
maar de demonstratievrijheid staat onder druk.

vaker worden bij vreedzame protesten 
mensen gearresteerd. Zo gingen zeven 
vrouwen van actiegroep Fossil Free Culture 
in 2017 op de centrale trap van het Van Gogh 
Museum staan, waar ze een zwarte vloeistof 
uit een schelp dronken. Met hun actie wilden 
ze het museum oproepen de sponsorrelatie 
met Shell te verbreken. Hoewel ze niets 
illegaals deden, werden ze gearresteerd en 
een aantal dagen vastgehouden. Een paar 
weken later oordeelde de rechter dat de 
arrestatie onterecht was. Ook tijdens de 
inhuldiging van Willem-Alexander werden 
een man en een studente gearresteerd die 
vreedzaam demonstreerden tegen de 
monarchie. Ze hadden keurig toestemming 
gekregen van de burgemeester, maar de 
politie had daar weinig boodschap aan.

Anoniem demonstreren bestaat niet meer. 
Dankzij camerabeelden en sociale media kan 
iedereen binnen een paar dagen worden 
opgespoord. En dan zijn er nog de nood-
verordeningen. Werden tussen 2010 en 2015 
in totaal slechts vier demonstraties verboden 
omdat tegendemonstranten met geweld 
dreigden, in 2016 alleen was dat twee keer zo 
vaak en in 2017 was het ook vier keer raak. 

Het gevolg van dit alles is dat mensen 
steeds minder te porren zijn om te demonstre-
ren. Als de kans groot is dat je demon stratie 
op het laatste moment wordt verboden, 
waarom zou je er dan überhaupt een 
organiseren? Nou, om te voorkomen dat we 
lijdzaam ten onder gaan, zoals Provo al riep. 
Maar nog veel meer omdat opstanden wel 
degelijk zin hebben. Je moet de machten, de 
gevaren en je eigen moedeloosheid trotseren, 
wil je beschermen wat van waarde is.

‘D esperaat verzet of lijdzame 
ondergang’, dat was de keuze 
waar een bont gezelschap van 

opstandige jongeren zich in 1965 voor gesteld 
zag. De ‘provo’s’ wisten dat het zinloos was te 
protesteren tegen ‘het autofiele klootjesvolk’, 
laat staan tegen machtsbeluste wereldleiders 
en onstuitbare commercialisering. Ze deden 
het toch, want lijdzaam ten onder gaan: dat 
nooit. ‘Wij durven te zeggen: demonstreer 
om te demonstreren! Provoceer om te 
provoceren! Verzet om het verzet!’

Demonstreren mocht destijds alleen met 
toestemming van de burgemeester, die niet 
alleen de reden van de demonstratie beoor-
deelde, maar ook de leuzen op de spandoeken. 
Daarom protesteerden de provo’s met leuzen 
die zo algemeen waren (‘Democratie’ en 
‘Vrijheid van meningsuiting’) dat het 
belachelijk zou zijn ze te verbieden. Toch 
werden ze als opruiend bestempeld door de 
Amsterdamse burgemeester Van Hall, 
waarmee hij met open ogen in de val liep. 
Want vervolgens gingen de provo’s vrolijk de 
straat op met blanco spandoeken. Geen 
geweld, geen rellen, geen aanstootgevende 
teksten, en toch trad de politie hard op. 
Precies de bedoeling van Provo, want dat 
deed het aanzien van het gezag weinig goed.

Aan dit soort acties van Provo hebben we 
onze huidige demonstratievrijheid te danken. 
Maar die vrijheid staat onder druk. Steeds 

DOOR EVA ROVERS

EVA ROVERS
is historicus en biograaf 
van Boudewijn Büch en 
Helene Kröller-Müller.

  Steeds vaker worden 
mensen bij vreedzame 
protesten gearresteerd  
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‘JONGE MENSEN 
HEBBEN NOG 
HOOP OP  
BEVRIJDING’
Nelleke Noordervliet is dit jaar de essayist van de Maand van  
de Geschiedenis. Zij laat haar licht schijnen over Nederlandse  
opstandelingen, maar ook over mensen die tegen Nederland in  
opstand zijn gekomen.

OPSTAND IS EEN WEIDS THEMA OM EEN 
ESSAY OVER TE SCHRIJVEN. HOE HEBT 
U DAT AANGEPAKT? 
‘In november is me gevraagd om dit essay te 
schrijven, dus ik had wel even tijd om na 
te denken. Na een paar weken broeden 
kwam ik uit bij de Franse filosoof 
Albert Camus. Op mijn 
negentiende las ik zijn boek 
De mens in opstand (1951) en 
het maakte diepe indruk op me. 
Ik heb het opgezocht in mijn 
boekenkast en ben het gaan herlezen. 
In rood had ik dubbel onderstreept: “Ik 
verzet mij, dus wij bestaan.”’ 

OPSTAND IS DE MOTOR VAN DE 
GESCHIEDENIS, STELT U IN NAVOLGING 
VAN CAMUS.
‘Zijn tekst is de basis van mijn essay. Ons 
grondgebied is vaak het strijdtoneel geweest 
van oproer. Ik heb er een paar belangrijke 
opstanden uitgepikt om de uitspraken van 
Camus op los te laten. Te beginnen bij de 
strijd van de Bataven tegen de Romeinen.’ 

DE BATAAFSE REVOLUTIE VAN 1795 IS 
UW FAVORIETE OPSTAND.
‘Ja, omdat de patriotten streden voor een 
compleet nieuw staatsbestel gebaseerd op de 

principes van de Franse revolutionairen: 
vrijheid, gelijkheid en broederschap. 

De patriotten wilden de maatschap-
pij een nieuwe richting op 

sturen; ze wezen niet zozeer 
iets af, maar ze waren ergens 

vóór. Dit in tegensteling tot een 
opportunist als Pim Fortuyn en zijn 

erfgenamen Geert Wilders en Thierry 
Baudet, die niet oproepen tot revolte voor 

een nieuw ideaal, maar voor herstel van het 
“traditionele” Nederland. Maar het verleden 
herstellen kan helemaal niet. Het wordt altijd 
anders, de geschiedenis schrijdt voort.’

  ‘Het verleden herstellen  
kan helemaal niet. Het wordt 
altijd anders’  

Dit jaar is het Maand 
van de Geschiedenis-
essay geschreven door 
de bekende auteur en 
columnist Nelleke 
Noordervliet. Door met 
de strijd wordt door de 
CPNB uitgegeven en is 
gedurende de Maand 
van de Geschiedenis in 
de boekhandel te koop 
voor € 3,50. Benieuwd 
naar de optredens van 
Nelleke 
Noordervliet 
in oktober? 
Ga dan 
naar p. 55.

DOOR DE EEUWEN HEEN ZIJN ER OOK 
ONVERSCHROKKEN VROUWEN IN 
OPSTAND GEKOMEN, ONDER WIE DE 
JONGE MOEDER MAEYKEN WENS.
‘Zij belandde als volgeling van de verboden 
doopsgezinden in 1573 op de brandstapel in 
Antwerpen. Opdat ze niet meer zou spreken, 
had de beul haar tong met een schroef aan 
haar gehemelte vastgemaakt. Als afscheid 
mocht Maeyken haar 15-jarige zoon Adriaan 
een brief schrijven; die is bewaard gebleven. 
Anders hadden we niet geweten van het lot 
van deze eenvoudige volksvrouw.’

U SCHRIJFT OOK OVER DE SLAAF TULA 
DIE OP EEN PLANTAGE OP CURAÇAO IN 
1791 IN OPSTAND KWAM. HIJ WERD 
DOOR DE NEDERLANDERS GEMARTELD 
EN ONTHOOFD, MAAR PAS SINDS 1971 
WORDT HIJ HERDACHT. 
‘Dat is natuurlijk een schande. En tekenend 
voor de Nederlandse kolonisator, die het 
vermogen om opstand keihard te onder-
drukken zag als een kwaliteit van zijn bestuur. 
Met de jaren veranderen onze inzichten, maar 

we moeten de historie niet retoucheren. We 
moeten met de blik van nu de geschiedenis 
vertellen zoals het toen is gegaan.’

IN DE PUBERTEIT KOMEN MENSEN 
DOORGAANS VOOR HET EERST IN 
VERZET. UZELF WAS NIET ZO’N OPSTAN-
DIGE PUBER, BEGRIJP IK?
‘Ik heb van nature een vreedzaam karakter. 
Maar naarmate ik ouder word, word ik 
uitgesprokener; ik ben soms een lastig oud 
wijf. Overigens ben ik wel getuige geweest 
van de “opstanden” van mijn eigen tijd, de 
studentenprotesten in de jaren zestig. In 
mei 1968 was ik in Parijs. Ik stond niet 
vooraan op de barricaden, maar ik was er wel.’ 

U SCHRIJFT DAT HET HEILIGE VUUR 
VAN DE OPSTAND DE JEUGD TOEBE-
HOORT.
‘Zeker. Jonge mensen die nog een heel 
leven te gaan hebben en niet onder de 
knoet van de machthebbers willen zitten, 
hebben nog hoop op bevrijding om hun 
idealen te verwezenlijken. Dit gold voor de 
patriotten, maar evengoed voor de strijders 
van Islamitische Staat.’

IN NEDERLAND VALT NOG MAAR 
WEINIG OPSTAND TE VERWACHTEN, 
MEENT U. DE DEMOCRATIE GEEFT 
IEDEREEN EEN STEM, OOK AAN OP-
STANDELINGEN.
‘Klopt, het democratisch proces absorbeert 
het revolutionaire streven. Zo zie je 
bijvoorbeeld dat de VVD naar rechts is 
opgeschoven en standpunten van Wilders 
heeft overgenomen. De tijd van de 
klassieke protest bewegingen lijkt met de 
komst van internet sowieso voorbij. 
Iedereen zit achter z’n computer. Ik denk 
niet dat mensen nog pamfletten zullen 
drukken en massaal de straat op zullen 
gaan. Protesteren gaat tegenwoordig via de 
sociale media. Veel eenvoudiger.’

ALIES PEGTEL is historicus en journalist.

DOOR ALIES PEGTEL FOTO JACO KLAMER/HH

JEUGDIG PROTEST  
Jonge vrouwen 
demonstreren in Londen 
tegen de Amerikaanse 
president Trump, 13 juli 
2018. Foto: ANP.

INTERVIEW
MAAND-ESSAY



Ontdek gisteren, begrijp vandaag  9

GESCHIEDENIS 
OP MUZIEK
Musea uit heel Nederland werken voor 
het eerst samen met bekende muzikanten 
en schrijvers. Luister tijdens History in 
Concert op 16 oktober naar de muzikale 
vertaling van vensters uit de Canon van 
Nederland. 

I n de Grote Zaal van TivoliVredenburg in 
Utrecht zal een gezelschap van gevierde 
muzikanten en bekende ambassadeurs 

van geschiedenis optreden. Je hoort er de 
muzikale vertaling van thema’s als slavernij, 
emancipatie en de Beeldenstorm. Zo zal 
popzanger Blaudzun vanuit zijn Indische 
achtergrond optreden met traditionele 
krontjongmuzikanten, snijdt rapformatie 
Zwart Licht het thema slavernij aan en gaan 
zowel singer-songwriter Linde Schöne als 
zangeres Ellen ten Damme in op historische 
vrouwen die zij bewonderen: Annie M.G. 
Schmidt en Aletta Jacobs. Historisch 
letterkundige en schrijver Herman Pleij 
vertelt over de Nederlandse Opstand, 
begeleid door jonge talenten van de 
Nationale Opera Studio. 

De avond sluit aan bij het thema van de 
Maand van de Geschiedenis van dit jaar, 
Opstand, en wordt gepresenteerd door 
journalist en televisiepresentator Matthijs 
van Nieuwkerk. Er is ook een speciale 
programmering in de foyer van Tivoli-
Vredenburg, waar musea en instellingen 
zichzelf voorstellen door middel van 
activiteiten en presentaties. 

CANONNETWERK 
History in Concert is een nieuw initiatief van 
het Canonnetwerk, een samenwerkings-

verband van musea die de Canon van 
Nederland belichten onder leiding van het 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 

Aan het Canonnetwerk nemen in 2018 
deel: Allard Pierson Museum, Amsterdam 
Museum, Beeld en Geluid, Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork, Het Scheep-

vaartmuseum, Hunebedcentrum, Koninklijk 
Eise Eisinga Planetarium, Museum Catha-
rijneconvent, Museum Het Rembrandthuis, 
Museum Huis Doorn, Museum Prinsenhof 
Delft, Nationaal Archief, Nationaal Militair 
Museum, Nederlands Openluchtmuseum, 
Paleis Het Loo, Rijksmuseum Amsterdam, 
Rijksmuseum Boerhaave, Rijksmuseum 
van Oudheden, Spoorwegmuseum, 
Tropen museum, Universiteitsmuseum 
Groningen en Watersnoodmuseum.

HISTORY
IN CONCERT

BESTEL JE TICKETS VIA 
HISTORYINCONCERT.NL

TivoliVredenburg, Utrecht 
Dinsdag 16 oktober 2018
19.00-23.00 uur

19.00 uur start foyerprogramma 
20.30 uur start zaalprogramma 

Tickets: € 15,- (normaal tarief), 
€ 12,50 (gereduceerd tarief)

ZWART LICHT
De hiphopformatie, die 
bestaat uit Hayzee, 
Akwasi en Leeroy, rapt op 
History in Concert over 
slavernij. Foto: Topbillin’ 
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BESTE
BOEKEN

BOEKENPRIJS 
SCHRIJFT 
GESCHIEDENIS
Op 28 oktober wordt voor de twaalfde keer de Libris 
Geschiedenis Prijs uitgereikt aan de schrijver van het beste 
Nederlandse geschiedenisboek van het afgelopen jaar.  
En er staat heel wat op het spel. ‘De prijs heeft mijn werk 
veranderd,’ zegt Carolijn Visser, de winnaar van 2017. 

R eisjournaliste en schrijfster Carolijn 
Visser hoorde in de zomer van 2017 
dat haar boek Selma. Aan Hitler 

ontsnapt, gevangene van Mao op de longlist 
stond van de Libris Geschiedenis Prijs. Vier 
jaar werkte ze aan het levensverhaal van de 
Joodse Selma Vos, die wist te ontsnappen 
aan de nazi’s en in 1950 met haar Chinese 
man en twee kinderen emigreerde naar 
China. Het bevlogen communistische 
echtpaar leidde een geprivilegieerd leven, 
totdat ze zoals zoveel intellectuelen in 
ongenade vielen tijdens Mao’s Culturele 
Revolutie. 

Visser had al 21 boeken op haar naam staan 
en sommige waren zeer succesvol. Toch 
werd ze enorm verrast door de nominatie. 
‘Ik was er ongelooflijk blij mee. Ook voor 
Selma’s kinderen, die mij inzage hebben 
geven in haar correspondentie, waardoor ik 
een unieke inkijk kreeg in Mao’s heilstaat.’

Toen de jury van de Libris Geschiedenis 
Prijs haar ook nog eens als winnaar uitriep, 
wist Visser niet wat haar overkwam. ‘Ik 
belandde in Nieuwsuur; iedereen die ik ken, 

wist van die prijs af. Ik gaf altijd al lezingen, 
maar nu werd ik bedolven onder de 
aanvragen. Tv en sociale media hebben een 
enorm effect.’ Visser werd benaderd door 
een medewerker van de Universiteit van 
Amsterdam die een lesmodule voor het vwo-
eindexamen wil maken gebaseerd op 
Selma’s leven. Zonder de Libris Geschiedenis 
Prijs was dat vermoedelijk niet gebeurd. ‘De 
prijs is een stempel van aanbeveling,’ zegt 
Visser. ‘Het heeft mijn werk veranderd.’

BONDGENOOT 
Met haar soepel geschreven verhaal, waarin 
ze ruimschoots citeert uit brieven van de 
enige Nederlander die in Mao’s China 
woonde, voldeed Visser aan datgene wat PRESTIGIEUS Uitreiking in 

2017 in De Rode Hoed in 
Amsterdam. Foto: Sander 
Heezen

  Jaarlijks  
zitten twee 
hoogleraren  
in de jury  

DOOR ALIES PEGTEL
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wijlen Historisch Nieuwsblad-hoofdredacteur 
Frans Smits voor ogen had toen hij in 2007 
het plan opvatte om het beste historische 
publieksboek te bekronen. Het ergerde hem 
dat veel Nederlandse historici onleesbare, 
gedetailleerde boeken schreven voor een 
beperkt clubje vakgenoten. Anders dan in 
Engeland en Amerika verschenen vóór de 
eeuwwisseling amper biografieën en was er 
weinig aandacht voor het verhalende aspect 
van de geschied schrijving. 

Frans Smits, die vorig jaar op zijn 59ste 
plots overleed, zocht voor de prijs een 
bondgenoot en vond die in Volkskrant-
redacteur Martin Sommer. Die vertelt dat 
hij Smits leerde kennen tijdens een radio-
programma waarin hij als oud-correspondent 
sprak over zijn boek Heimwee naar Frankrijk. 
‘Frans deelde me op een gegeven moment 
mee: “We gaan een prijs uitreiken en de 
Volkskrant doet mee.”’ 

De huidige HN-hoofdredacteur 
Annemarie Lavèn was ook betrokken vanaf 
het eerste uur, toen de prijs nog Grote 
Geschiedenisprijs heette. Later sloten het 
Nederlands Openluchtmuseum, de NTR/
VPRO, het Rijksmuseum Amsterdam en 
naamgever Libris Boekhandels zich aan. 
Met de naams wijziging in 2010 in Libris 
Geschiedenis Prijs verdubbelde deze 
sponsor het prijzengeld.

Jaarlijks verschijnen ruim 300 Nederlands-
talige historische boeken, waaruit Martin 
Sommer en Frans Smits, samen met een 
kleine kring meelezers, de beste tien 
selecteerden. Na het overlijden van Smits is 
Hans Renders, de directeur van het 
Biografie Instituut, nauw betrokken bij de 
totstandkoming van de longlist. Een 

wisselende jury brengt de selectie terug tot 
een shortlist van vijf titels. Om te worden 
genomineerd moet een boek een oorspron-
kelijk onderwerp hebben, prettig leesbaar 
zijn en op gedegen historisch onderzoek 
stoelen. Traditiegetrouw wordt de winnaar 
bekend gemaakt in oktober, als slotakkoord 
van de Maand van de Geschiedenis.

INTERNATIONALE STATUS
Historicus Martin Bossenbroek, die in 2013 
won met zijn boek De Boerenoorlog, noemt 
de Libris Geschiedenis Prijs het hoogtepunt 
van zijn carrière. In dezelfde week dat hij 
genomineerd werd, belandde zijn boek ook 
op de shortlist voor de AKO Literatuur 
Prijs. ‘De verkoop schoot omhoog, ik kwam 
opnieuw binnen op nummer zes van de 
bestsellerlijst.’ 

Zijn boek over de Tweede Boerenoorlog 
van 1899 tot 1902 is inmiddels toe aan de 
24ste druk. Het is vertaald in het Afrikaans, 
Engels, Duits, Amerikaans en Frans. 
Bossenbroek vermoedt dat de vertalingen 
mede te danken zijn aan de Libris Geschie-
denis Prijs. ‘Op elke achterflap staat dat ik 
de winnaar ben, dus ik ga ervan uit dat de 
prijs inmiddels internationale status heeft.’

Jaarlijks zitten twee hoogleraren in de jury, 
maar volgens Bossenbroek komt de prijs de 
meeste wetenschappelijke carrières niet ten 
goede. ‘Engelstalige artikelen staan nog altijd 
in hoger aanzien dan een publieksboek. 

ONTMOET DE  
GENOMINEERDEN
Jurylid en Volkskrant-journalist Martin 
Sommer interviewt de vijf genomineer-
den voor de Libris Geschiedenis Prijs 
2018 tijdens het Geschiedenis Festival 
van Historisch Nieuwsblad. Dit vindt 
plaats op zaterdag 6 oktober in de 
Philharmonie in Haarlem. Kijk op 
geschiedenisfestival.nl. 

Mij raakt het niet meer, maar de kloof 
tussen de academische geschiedschrijving 
en erkenning van het grote publiek is nog 
lang niet gedicht.’

HEKSENKETEL
Of het aan de instelling van de Libris 
Geschiedenis Prijs ligt valt niet te zeggen, 
maar na 2007 maakte de literaire geschied-
schrijving een inhaalslag, mede dankzij 
begaafde journalisten als Geert Mak en 
Annejet van der Zijl die zich op het genre 
stortten. Goed schrijvende academici halen 
ook niet langer hun neus op voor het 
algemene lezerspubliek. Zo won voormalig 
NIOD-medewerker Jolande Withuis in 
2009 de Libris Geschiedenis Prijs met haar 
biografie over verzetsheld Pim Boellaard. 

Afgemeten aan de genomineerde titels 
was de zegetocht van de biografie in 2015 op 
zijn hoogtepunt. Dat jaar stonden vijf 
levensbeschrijvingen op de longlist. 
Journalist Alexander Münninghoff won met 
zijn autobiografische De stamhouder, 
waarvan er inmiddels 150.000 zijn verkocht. 
Hij leidt ook reizen naar de plekken uit het 
boek. Het daaropvolgende jaar stonden nog 
maar twee biografieën op de lijst: De 
Amerikaanse prinses van Annejet van der 
Zijl en Cécile en Elsa, strijdbare freules van 
Elisabeth Leijnse, hoogleraar letterkunde 
aan de Universiteit Namen. Leijnse won de 
prijs met haar dubbelbiografie over twee 
bijzondere zussen.

Neerlandicus en schrijver Dik van der 
Meulen won in 2014 de Libris Geschiedenis 
Prijs eveneens met een biografie: Koning 
Willem III 1817-1890. Dit boek schreef hij 
op verzoek van het Prins Bernhard Fonds 

  Vóór de 
eeuwwisseling 
verschijnen er 
amper 
biografieën  

als onderdeel van een reeks van drie 
koningsbiografieën die verschenen in 2013 
ter ere van 200 jaar monarchie. 
Zijn nominatie had meteen effect. ‘Willem I 
en II verkochten beter; beide koningen 
waren historisch belangrijker. Maar na mijn 
nominatie steeg de verkoop van Willem III 
tot vergelijkbare hoogte.’ De prijsuitreiking 

vond plaats in Museum Van Loon in 
Amsterdam, tijdens een speciale 

radio-uitzending op locatie van 
OVT. ‘Meteen werd ik het 

middelpunt van een bescheiden 
heksenketel. Ik kreeg bloemen, 

fotografen kwamen op me af, 
sms’jes stroomden binnen. Het was 

een ongelooflijk leuke ervaring.’

  Na 2007 maakt de 
literaire geschiedschrijving 
een inhaalslag  

WINNAAR Lilianne 
Ploumen, juryvoorzitter in 
2017, overhandigt de prijs 
aan Carolijn Visser. Foto: 
Sander Heezen 

LIBRIS GESCHIEDENIS  
PRIJS 2018
Juryvoorzitter Jeroen Dijsselbloem reikt  
de Libris Geschiedenis Prijs 2018 uit tijdens 
een speciale live-uitzending van het radio- 
 programma OVT op 28 oktober. De winnaar 
ontvangt € 20.000,-. De prijs is een initiatief 
van Historisch Nieuwsblad, Libris, Neder-
lands Openlucht museum, Rijksmuseum 
Amsterdam, de VPRO en de Volkskrant. 

‘JAAP TER HAAR HEB IK VERSLONDEN’

De jury wordt in 2018 voorgezeten door Jeroen Dijsselbloem, voormalig 
minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep.

LEEST U VOOR UW PLEZIER GESCHIEDENIS?
‘Jazeker. Voor mijn studie landbouweconomie in Wageningen heb ik 
drie doctoraalscripties geschreven, waaronder één in de sociaal-
economische geschiedenis. Deze ging over het Plan van de Arbeid 
van de SDAP uit 1935. Belangrijkste auteur van het Plan was Jan 
Tinbergen, de latere Nobelprijswinnaar, geïnspireerd door de ideeën 
van Hendrik de Man en John Maynard Keynes.’

HERINNERT U ZICH UW EERSTE GESCHIEDENISBOEK? 
‘De boeken van Jaap ter Haar heb ik verslonden. Ik had tien boeken 
van hem – zoals de Franse Revolutie, Napoleon en Het Romeinse 
Keizerrijk. Die heb ik meerdere keren gelezen.’
 
HAD U ALS MINISTER EN VOORZITTER VAN DE EUROGROEP 
NOG TIJD OM TE LEZEN?
‘Zeker, met name op vakantie. Vorig jaar ben ik op de camping 
omgeschakeld naar de e-reader. Het heeft even geduurd, maar ik 
ontdekte het voordeel dat een e-reader altijd verlicht is. Zo kan ik  
’s avonds lezen zonder mijn vrouw te storen. De genomineerde 
boeken waarvan een e-versie bestaat, lees ik niet op papier.’

LIVE Presentator Jos Palm  
van het radioprogramma OVT. 
Foto: Sander Heezen 
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Waarom noemen we de Tachtigjarige Oorlog tegenwoordig 
‘de Opstand’? Waarom niet ‘de Revolutie’? En wat is het 
verschil met een staatsgreep? Thomas von der Dunk meet 
de gevoelstemperatuur van rebelse begrippen.

A fgelopen mei was het 450 jaar 
geleden dat de Opstand uitbrak. 
Wie in het Nederlands dit begrip 

met een hoofdletter schrijft, doelt automa
tisch op de opstand tegen Spanje, die we op 
23 mei 1568 met de Slag bij Heiligerlee laten 
beginnen en tachtig jaar later met de Vrede 
van Münster laten eindigen. Die opstand zou 
zich namelijk gaandeweg tot een reguliere 
oorlog ontwikkelen, en een oorlog beëindig 
je met een vredesverdrag. Vroeger was voor 
deze periode dan ook de term ‘Tachtigjarige 
Oorlog’ gangbaar, maar deze is in de 
geschiedschrijving de laatste decennia steeds 
meer door ‘de Opstand’ verdrongen.

Naar de oorzaak is het gissen, maar het 
is duidelijk dat ‘opstand’ een andere 
gevoelswaarde heeft dan ‘oorlog’ – en wel 
een minder negatieve. Rebellie zien we 
sinds de jaren zestig overwegend als iets 
positiefs, als een blijk van een zelfstandige 
geest die zich niet door arrogante autori
teiten zomaar de wet laat voorschrijven. 
Mei 1968 als opstand van de jongeren 
tegen de muffe bekrompenheid van ‘de 
jaren vijftig’: ondanks alle kanttekeningen 
bij de uitwassen worden de culturele 
consequenties voor persoonlijke vrijheid en 
sociale gelijkheid vrij algemeen als positief 
beschouwd, behalve misschien door 
verstokte reactionairen als Thierry Baudet. 

En zelfs zíjn permanente provoceren van ‘het 
gezag’ valt er niet los van te zien.

In vroeger jaren, toen autoriteit juist 
aanzien genoot, zo niet van God gegeven 
was, lag dat anders: met het moderne 
hyperindividuele excuus ‘dat voel ik nu 
eenmaal zo’ kon niet worden volstaan. 
Gehoorzaamheid jegens de overheid was 
onderdanenplicht nummer één. Opstandig
heid vergde grondige legitimatie, wat in de 
jaren na 1568 in omvangrijke apologieën 
resulteerde, die bezwoeren dat het toch echt, 
echt, echt aan de ander lag, dat het Filips II 
en de zijnen waren die volledig de bocht uit 
waren gevlogen. Net als de Reformatie moest 
ook de Opstand gepresenteerd worden als 
herstel van een door de Spanjaarden 

geschonden oud sociaal contract, niet als 
iets gloednieuws. Nog in 1940 was het 
gegeven dat de overheid gehoorzaamd 

moest worden iets waarmee in gereformeerde 
kring hevig geworsteld werd. Alleen was de 
vaststelling dat Hitler met de Duitse inval 
illegaal de orde geschonden had wat minder 
moeilijk dan in het geval van Filips II, die 
de Nederlanden keurig had geërfd.

Vandaag de dag begint bij het begrip 
‘opstand’ menig hart sneller te kloppen dan 
voorheen. Onderdrukking rechtvaardigt 
opstand, zelfs als er niet concreet een 
bestaande overeenkomst geschonden is. 
Weinigen zullen zich nu nog richten naar 
het advies dat Luther in 1525 de opstan
dige boeren in Duitsland gaf, namelijk om 
zich ertoe te beperken om voor de 
beëindiging van hun uitbuiting door de 
boven hen gestelden te bidden. Daarvoor 
is in het Westen het besef van fundamen

JOUW REVOLUTIE, 
MIJN STAATSGREEP

HOE BENOEM JE EEN OPSTAND?

DOOR THOMAS VON DER DUNK

tele gelijkheid inmiddels te sterk in onze 
morele genen verankerd geraakt.

ONMONDIGE KINDEREN
Anders dan met het begrip ‘opstand’ is het met 
het begrip ‘oorlog’ gesteld. Hier gaat het met 
de waarderingscijfers precies omgekeerd. Had 
oorlog voeren vroeger iets heroïsch en werden 
daarom onze stadhouders en zeehelden met 
straatnamen en standbeelden gevierd, in de 
loop van de twintigste eeuw is daarin danig de 
klad gekomen. Twee wereldoorlogen hebben 
ervoor gezorgd dat in Europa zulk militarisme 
in een kwade reuk is komen te staan. Een 
leger is er niet meer ter vermeerdering van de 
nationale glorie, maar hooguit voor zelfverde
diging in geval van grote nood.

Zeker voor een klein land als Nederland 
staat dat voorop. Oorlog voeren is iets voor 

enge grote landen, niet voor ons. Dus als we 
er vandaag toch eentje voeren, vergt juist dát 
uitgebreide legitimatie en noemen we het 
anders. ‘Humanitaire missie’ is tegenwoordig 
een favoriete term: wij plegen geen militair 
geweld vanuit een gedateerde behoefte aan 
heroïek, maar als bijproduct van onze 
oneindige medemenselijkheid. Als opmaat tot 
je existentie als zelfstandige natie wil je dus 
liever ook geen oorlog op je geweten hebben. 

Zeventig jaar geleden spraken we ook 
eufemistisch van ‘politionele acties’, waar 
‘neokoloniale heroveringskrijg’ meer op zijn 
plaats zou zijn geweest. Het past bij onze 
neiging om een nationale opstand die zich 
tegen onszélf keert, niet als een zaak van 
politiek te beschouwen, maar als een van 
politie. Dat gold al voor de Belgen in 1830, 
die door Willem I indertijd evenzeer als 
onmondige kinderen werden beschouwd als 
de Javanen door Den Haag een eeuw nadien. 
Wij voerden hier geen oorlog, wij handhaaf
den slechts de orde.

Wel, de orde handhaven: dat deed de 
hertog van Alva in 1568 ook. 

VERZETSREDE
In 2011 weigerden de 
Provinciale Staten van 
Noord-Holland de 
Willem Arondéuslezing 
(vernoemd naar een 
verzetsman) van 
Thomas von der Dunk, 
omdat hij hierin kritiek 
uitte op de PVV. Hij 
hield zijn lezing alsnog 
buiten vóór het 
provinciehuis.

THEMA
ESSAY

VRIJHEIDSSTRIJDER  Het 
Heldenmonument in Jakarta

HEROÏSCH Verbeelding van 
de Belgische Opstand door 
schilder Gustaaf Wappers uit 
1885. Afbeelding: Alamy/
Imageselect

  Gehoorzaamheid  
was onderdanenplicht 
nummer één  
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De ene opstand is de andere niet, en dat geldt 
ook voor de beide opstanden uit mei die dit 
jaar met een rond jubileum herdacht konden 
worden. Die van 1568 was in zijn politieke 
consequenties groter, die van 1968 misschien 
in zijn maatschappelijke. Het was ook de 
eerste die men vooral in culturele termen 
duiden kan, hoewel het culturele aspect aan 
eerdere opstanden niet vreemd was. De grote 
wereldrevoluties van 1789, 1848, 1917 en 1949 
gingen niet alleen met een eigen taalgebruik 
gepaard, maar onderscheidden zich ook door 
uiterlijkheden zeer bewust van de gevestigde 
orde – wat het spijkerpak in 1968 was, waren 
de sansculotten bij de Franse Revolutie en de 
nu nog door Kim Jongun gedragen Mao
pakken bij de Chinese.

COMMUNISTISCHE MYTHE
Opstand versus revolutie: wat is dáártussen 
eigenlijk het verschil? In beide gevallen gaat 
het immers om een (poging tot) omwenteling 
van de bestaande machtsverhoudingen. De 
grens is niet altijd helder te trekken. In 
opstand zit meer het element van massaliteit, 
en dat wordt in de traditionele calvinistische 
geschiedschrijving dan ook sterk voor de 
Nederlandse gesuggereerd: het hele volk 
stond op tegen die boze katholieke koning, die 
de protestantse natie met kettervervolgingen 
knevelde – een romantisch geschiedbeeld 
van nationale eendracht dat nu wel als 
achterhaald kan worden beschouwd, omdat 
er ook heel veel Nederlanders waren die juist 
níét tegen de koning opstonden. Mede als 
gevolg daarvan duurde de Tachtigjarige 
Oorlog ook tachtig jaar en droeg hij tevens 
het karakter van een burgeroorlog.

Revoluties worden eerder dan een opstand 
met een bepaalde volksgroep dan met een 
heel volk geassocieerd, ook al spreken we van 
1989 als een revolutiejaar, waarin aan de val 
van een aantal OostEuropese dictaturen toch 
echt demonstraties met honderdduizenden 
deelnemers te pas kwamen. Wordt de groep 
bovendien te klein, dan neigen we ertoe om 
van een staatsgreep te spreken, zoals nu 
regelmatig bij de Oktoberrevolutie gebeurt. 
Die was minder massaal en spontaan – dat 
laatste is ook een niet onbelangrijk element – 
dan de communistische mythe wil. Ook hier 
is de overgang vloeiend.

Het revolutionaire aspect was overigens 
ook aan de Opstand minder vreemd – of 
moeten we van een reactionair aspect spreken? 

Een fel punt van discussie tussen het gelovige 
en het wereldse kamp der historici vormde 
vanouds de hoofdoorzaak: ging het om de 
religie of om de vrijheid? Was de Opstand 
het antwoord op Granvelles Bloedraad of op 
Alva’s tiende penning? Het was een antwoord 
op beide, alleen uiteraard niet voor iedere 
betrokkene in even grote mate.

Daarbij is er, wat de latere receptie hiervan 
betrof, sprake van een pikante paradox. In het 
calvinistische verzet tegen de katholieke kerk 
in de zestiende eeuw school evident een 
revolutionaire trek, maar dat was iets waarvan 
hun ideologisch nazaten in de negentiende 
eeuw – die een AntiRevolutionaire Partij uit 
de grond stampten – beslist geen weet wilden 
hebben. Omgekeerd droeg juist het wereldse 
verzet tegen de krachtige moderne staat die 
Filips II wilde bouwen een reactionair 
karakter, vanwege het daaraan ten grondslag 
liggende vasthouden aan middeleeuws 
particularisme, terwijl de negentiendeeeuwse 
erfgenamen daarvan zich juist graag beriepen 
op het gedachtegoed van de Verlichting, die 
de Franse Revolutie had gebaard. 

Thomas von der Dunk is historicus en publicist.

  Wordt de 
groep erg klein, 
dan spreken  
we van een 
staatsgreep  

COUP Lenin roept in 1917 de 
Sovjetstaat uit in Sint-Peters-
burg. Schilderij door Vladimir 
Serov uit 1952. Afbeelding: 
Imageselect
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ROUTE  
TACHTIG JARIGE 
OORLOG

De Victorie 
van 
Alkmaar en 
Het Ontzet van 
Leiden. Haarlem, 
Alkmaar en Leiden 5, 7, 
12, 14, 19, 21, 26, 28 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/
stadswandelingen

PLAKKAAT VAN VERLATINGHE
(Muziek)programma van Historizon, 
Camerata Trajectina en het Nationaal Archief 
over de Tachtigjarige Oorlog en het Plakkaat 
van Verlatinghe. Programma wordt vervolgd 
met een rondleiding door het Den Haag van 
de zestiende eeuw. Den Haag Nationaal 
Archief, 5 oktober 10.30-17.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/plakkaat

FABELS OVER DE STRIJD 
Sinds de Tachtigjarige Oorlog losbarstte, is er 
veel over geschreven. Maar lang niet alles 
klopt. Wat waar is en wat niet ontdek je op 
dit symposium. Brielle Historisch Museum 
Den Briel, 29 oktober maandvandege-
schiedenis.nl/feitenenvooroordelen

GEVECHTEN IN BRABANT
450 jaar geleden begon de Tachtigjarige 
Oorlog. Het gewest Holland profiteerde van 
de successen, maar ondertussen werd in 
Brabant gevochten. Met o.a. Wouter Loeff 
en Nico Arts. Eindhoven Boekhandel Van 
Piere, 7 oktober 15.00-16.30 uur maand-
vandegeschiedenis.nl/brabantseopstand

1609: STAAKT HET VUREN 
Geschiedenisthriller door theatergroep Aluin 
over de opkomst en ondergang van Johan van 
Oldenbarnevelt en Maurits van Nassau. Zie 
ook kader op p. 45. Tilburg Theaters 
Tilburg, 9 oktober 20.30-22.00 uur. Daarna 
diverse steden: 11, 15, 23, 24, 30 en 31 
oktober maandvandegeschiedenis.nl/
aluin

MAAK EEN SELFIE
In de huid kruipen van iemand uit de tijd van 
de Opstand? Kies dan de meest aansprekende 
outfit en maak samen met vrienden of familie 
een portret in de ‘photobooth’. Eindhoven 
preHistorisch Dorp, 1 t/m 28 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/histori-
schephotoboot

VADER DES VADERLANDS
In het NMM zie je hoe de jeugd van Willem 
van Oranje bepalend was voor zijn militaire 
en politieke carrière. Met op 3 oktober een 
lezing over de manier waarop de expo is 
gemaakt. Soest Nationaal Militair Museum, 
1 t/m 28 oktober maandvandegeschiede-
nis.nl/willem

DOE EEN QUIZ
Wat weet jij van de Opstand en de hertog van 
Alva? En van Willem van Oranje? Ontdek 
het elk weekend in oktober tijdens het 
Opstandspel. Rotterdam Belasting & 
Douane Museum, 1 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/opstandspel

DOCUMENTAIRE OVER WILLEM 
Het leven van Willem van Nassau, prins van 
Oranje, heeft in het teken gestaan van de 
vereniging van álle Nederlanden. Utrecht 
RTV Utrecht, 7, 13 en 14 oktober maand-
vandegeschiedenis.nl/willemenutrecht

80 JAAR OORLOG
Het einde van de Tachtigjarige Oorlog wordt 
ook wel gezien als de geboorte van Nederland. 
Met spotprenten, kleding, wapens en 
schilderijen vertelt het Rijksmuseum dit 
verhaal. Amsterdam Rijksmuseum, 12 t/m 
31 oktober maandvandegeschiedenis.
nl/80jaaroorlog

STADSWANDELINGEN
De gidsen van Cicerones brengen verhalen 
van de Nederlandse Opstand tot leven met 
drie wandelingen: Het Beleg van Haarlem, 

Met Hans Goedkoop
‘VIVE LE GEUS!’
De Slag bij Heiligerlee, 
de terreur van Alva, het 
Leids Ontzet, Van 
Oldenbarnevelt op het 
schavot en de verove-
ring van de Zilvervloot: 
de Tachtigjarige Oorlog 
was een woelige en 
belangrijke periode in 
de ontstaansgeschie-
denis van wat we nu 
Nederland noemen. De 
muzikale voorstelling 
Vive le Geus! brengt de 
politieke overtuigingen 
en gevoelens van de 
mensen die erbij waren 
heel dichtbij. Door 
Camerata Trajectina en 
Hans Goedkoop. De 
hele maand te zien. 
Diverse steden 6 t/m 
31 oktober maandvan-
degeschiedenis.nl/
vivelegeus

MUZIEK  
Program-

ma over het 
Plakkaat van 

Verlatinghe. Foto: 
Camerata Trajectina

VOLG EEN VAN DE SPECIALE THEMAROUTES 
DOOR HET PROGRAMMA VAN DE MAAND
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REVOLUTIE IN 
DE POLDER
Nederland polderland? Het land is juist het resultaat van 
opstand en burgeroorlog. De Nederlandse Revolutie van 
eind achttiende eeuw legde de basis voor de huidige 
inrichting van de maatschappij.

T olerantie en het streven naar 
consensus zijn de politieke deugden 
die de Nederlander hoog in het 

vaandel heeft staan. Dat het huidige Neder-
land is voortgekomen uit twee revoluties die 
gepaard gingen met burgeroorlogen, wordt 
vaak gemakshalve vergeten. 

Het verloop en de uitkomst van de Opstand 
tegen het gezag van de koning van Spanje in de 
zestiende eeuw zijn over het algemeen redelijk 
bekend. Dat geldt veel minder voor die 
andere opstand: de Nederlandse Revolutie 
aan het eind van de achttiende eeuw. Deze 

heeft slechts een bescheiden plaats in het 
collectief geheugen. Een belangrijke oorzaak 
hiervan is dat deze revolutie zich keerde tegen 
het gesloten bestuurssysteem waarvan 
stadhouder Willem V, de Prins van Oranje, 
de beschermheer was. Dat paste later niet in 
de legitimering van de negentiende-eeuwse 
Oranje-monarchie.

Toch heeft deze opstand Nederland 
minstens zo ingrijpend veranderd als de 
Opstand. De revolutie bracht onder meer de 
eenheidsstaat, de scheiding van Kerk en 
Staat, de eerste Nederlandse grondwet (op 
basis van een Verklaring van de Rechten van 
de Mens), een democratisch gekozen 
volksvertegenwoordiging, een centraal 
bestuursapparaat en de emancipatie van het 
platteland, de katholieken en de Joden.

WEEFFOUT
In zekere zin kwam de Nederlandse Revolutie 
voort uit de Opstand van twee eeuwen eerder. 
In de Republiek der Verenigde Nederlanden 
namen de protestanten in rap tempo de macht 
over en sloten zij katholieken uit van bestuur-
lijke ambten. Het grootste deel van Noord-
Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en delen van 
Limburg werden als bezet gebied behandeld.

De belangrijkste weeffout van de Republiek 
was echter het feit dat de stedelijke midden-
klasse, die een van de steunpilaren was 
geweest van de Opstand, buiten het bestuur 
werd gehouden. Er was sprake van een oligar-
chisering: een steeds kleiner wordende groep 
van regentenfamilies verdeelde onderling de 
baantjes en ambten. Deze regenten zagen het 
publieke bestuur als een privéaangelegenheid 
en vonden vererving van lucratieve posten 
vanzelfsprekend.

De belastingbetalende grondbezitters en 
middenklasse keerden zich herhaaldelijk tegen 

WEG MET 
ORANJE

DOOR JOOST ROSENDAAL

NIEUW GEZAG Patriots 
stadsbestuur wordt in 
1786 ingezworen in 
Utrecht. Afbeelding: 
Centraal Museum

  Burgers 
nemen de 
macht over  
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de uitwassen van dit systeem. Burgers, vaak 
georganiseerd in gilden, eisten inspraak en 
kwamen in opstand. De politieke woelingen in 
het Rampjaar 1672, de zogeheten Plooierijen 
na 1702 en de Doelistenbeweging in 1748 zijn 
hier voorbeelden van. Deze opstanden droegen 
een traditioneel karakter: de opstandelingen 
grepen vaak terug op oude, middeleeuwse 
privileges en verworvenheden om hun wens 
tot inspraak te legitimeren.

De Nederlandse Revolutie aan het eind van 
de achttiende eeuw ging een stap verder. De 
publieke onvrede met het corrupte 
regentensysteem was een oud 
gegeven, maar nieuw waren de 
ideeën over burgerschap, vrijheid 
en mensenrechten die door de 
publicaties van verlichtingsfilosofen 
wijdverspreid waren geraakt.

Als patroon, beschermheer en spin in het 
web van het regentensysteem functioneerde 
vanaf 1749 in de hele Republiek de erfstadhou-
der, de Prins van Oranje. Hij was in feite een 
ambtenaar die benoemd werd door de 
Staten van de afzonderlijke gewesten. 
Zijn ambt was weliswaar erfelijk, maar 
dat gold in de praktijk ook voor menig 
ander openbaar ambt. Hij had echter in veel 
steden een beslissende stem bij het aanstellen 
van bestuurders. Een opstand tegen het 
aristocratische bewind betekende daarom ook 

september 1786 militair in te grijpen in de 
Gelderse patriottensteden Hattem en Elburg. 
In de zomer van 1787 bleken de stadhouder, 
zijn orangistische aanhang en de aristocraten 
aan de verliezende hand. Alleen militair 
ingrijpen door de zwager van de stadhouder, 
de koning van Pruisen, kon hen redden.

De val van de patriotten in september 1787 
ging gepaard met massale plunderingen door 
orangisten, voornamelijk uit de lagere klassen. 
Vooral in Holland vond een grote politieke 
zuivering plaats. Duizenden patriotten 
vluchtten met hun gezinnen naar het buiten-
land. Velen van hen vonden asiel in Frankrijk. 
Zij noemden zich Bataven en lobbyden voor 
een ‘bevrijding’ van hun vaderland – eerst 
bij de koning, en na de Franse Revolutie van 
juli 1789 bij het nieuwe bewind.

Bij de Franse revolutionairen hadden ze 
succes. Op 1 februari 1793 verklaarde 
Frankrijk de oorlog aan de stadhouder. 
Dankzij een strenge winter konden de 
revolutionaire troepen, met voorop 
het Bataafse legioen, begin 1795 
Willem V met zijn Engelse, 
Oostenrijkse en Pruisi-
sche bondgenoten 
verdrijven en de Bataafse 
Republiek uitroepen.

STAATSGREEP
Na acht jaar onderdrukking en balling-
schap konden de patriotten hun idealen 
verwezenlijken. De revolutie vond zonder 
noemenswaardig bloedvergieten plaats. 
Alleen symbolisch vernietigden de revolutio-
nairen de oude, aristocratische en orangisti-
sche orde. De democratisering van het 
bestuur had eindeloze debatten tot gevolg. 
Pas na een staatsgreep van radicale volks-
vertegenwoordigers op 22 januari 1798 kon 
een staatsregeling worden ingevoerd.

In deze eerste grondwet werd het nieuwe 
Nederland vormgegeven. Mensenrechten, 
vrijheid en gelijkheid waren de uitgangs-
punten. Om het verschil tussen de religies op 
te heffen werden Kerk en Staat gescheiden. 
De eeuwenoude gewesten werden afgeschaft 
om eenheid te scheppen. Er bestond 
voortaan geen onderscheid meer tussen de 
steden en het platteland. Een ambtelijke 
structuur gebaseerd op verdiensten zorgde 
voor een ordelijke administratie. Alleen tussen 

vrouwen en mannen bleef het aloude 
onderscheid bestaan: waar de man de 
publieke ruimte beheerste, werd de vrouw 
geacht zich te beperken tot het privédomein.

De Bataafse Republiek was geen lang leven 
beschoren. Na een Frans intermezzo onder 
keizer Napoleon en zijn broer (1806-1813), 
waarin de democratisering werd terugge-
draaid, kwam opnieuw een Oranje aan de 
macht: koning Willem I. Van een restauratie 
van de oude orde was echter geen sprake. Als 
epigoon van Napoleon behield Willem I de 
meeste resultaten van de revolutie. Nederland 
bleef een eenheidsstaat met scheiding van 
Kerk en Staat. Een groot deel van de 
ambtenaren en bestuurders kwam voort uit de 
Nederlandse Revolutie.

De Revolutie van de achttiende eeuw is 
van grote invloed geweest op het Nederland 

van vandaag. Weliswaar verdween aan het 
begin van de negentiende eeuw het 

democratische bestuursmodel, maar 
Thorbecke liet zich inspireren 

door de Nederlandse revolutio-
nairen bij de herinvoering 

ervan in 1848. De 
eenheid van Nederland en 

de mensenrechten, vastgelegd 
in de grondwet van 1798, zijn 

blijvend gebleken. De vrijheid en 
gelijkheid van iedere burger zijn geen 

Franse importartikelen, maar het product 
van de eigen, Nederlandse Revolutie.

Joost Rosendaal doceert geschiedenis aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 

  De prins 
ontketent een 
burgeroorlog  

een opstand tegen stadhouder Willem V. 
De opstand die uitmondde in de Neder-

landse Revolutie kende drie fases: de 
Patriottenrevolutie (1783-1787), de orangisti-
sche contrarevolutie (1787-1794/5) en de 
Bataafse Revolutie (1794/5-1799). 

HEFTIG MANIFEST
De Revolutie vond haar oorsprong in Oost- 
Nederland en, opmerkelijk genoeg, bij de adel. 
De spil van een netwerk van opstandige 
Gelderse en Overijsselse edelen was Joan Derk 
van der Capellen tot de Poll. In nauwe 
samenspraak met geestverwanten in Holland, 
onder wie de Leidse textielfabrikant Pieter 
Vreede en de doopsgezinde predikant François 
Adriaan van der Kemp, schreef hij een heftig 
manifest: Aan het Volk van Nederland (1781). 
Het was een oproep om de wapens op te nemen 
en de misstanden in het bestuur aan te pakken.

In het grote en machtige gewest Holland 
vond deze oproep gehoor: overal werden 
exercitiegenootschappen opgericht, die, met 
oude rechten en privileges in de hand, 

aandrongen op bestuurlijke inspraak en 
aanpak van de corruptie. Ze noemden 
zich patriotten – ware vaderlanders –  
en eisten onder invloed van de 

Verlichting een volksregering bij 
vertegenwoordiging. In de steden 

Utrecht en Wijk bij Duurstede, maar 
ook in het Hollandse stadje Heusden 

namen de burgers de macht over. 
Grote steden als Amsterdam en 

Rotterdam volgden het Heusdense 
voorbeeld.

De Patriottenrevolutie was op de eerste 
plaats gericht tegen de aristocraten, maar 
keerde zich vooral tegen hun beschermheer, 
stadhouder Willem V van Oranje. Deze 
ontketende een burgeroorlog door begin 

PLOOIERIJEN
Als stadhouder Willem III in 1702 sterft, moeten de door hem benoemde 
lokale bestuurders vrezen voor hun ambten. In Nijmegen weigert de 
raad – de Oude Plooi – op te stappen. Vooraanstaande families die 
altijd van het bestuur waren uitgesloten, vormen een alternatieve 
raad: de Nieuwe Plooi. Er breken ongeregeldheden uit tussen de Oude 
Plooi, geholpen door het garnizoen, en de Nieuwe Plooi, die het gewone 
volk mobiliseert. Negen Nijmegenaren komen om. De strijd wordt ge-
wonnen door de nieuwe bestuurders, maar zij gedragen zich al snel 
net zo regentesk als de oude.

DOELISTEN
Wanneer het Franse leger in 1747-1748 Bergen op Zoom en Maastricht 
verovert, lijkt het Rampjaar 1672 zich te herhalen. In gewesten waar op 
dat moment geen stadhouder is, zoals het machtige Holland, wordt de 
Prins van Oranje teruggehaald. Ontevreden kooplieden in Amsterdam 
grijpen de machtswisseling aan om af te rekenen met het corrupte 
stadsbestuur. Zij houden openbare vergaderingen in de Kloveniers-
doelen. Na gesprekken met de nieuwe stadhouder Willem IV ontslaat 
deze de vier Amsterdamse burgemeesters.

KEESHOND Mascotte van de 
patriotten. Afbeelding: 
Rijksmuseum, Amsterdam

SPIN IN HET WEB Prins 
Willem V. Afbeelding: 
Rijksmuseum, Amsterdam 

FRANSE ZEGE Patriotten 
plaatsen een vrijheidsboom in 
Middelburg 

PRUISEN Wilhelmina, echtge-
note van de prins. Afbeelding: 
Rijksmuseum, Amsterdam



Diederik Sonoy (r) en
collega-geuzenleider
Nicolaas Ruychaver
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De wrede bevrijder van

Alkmaar
Tijdens de Opstand had Diederik Sonoy als 

gouverneur van West-Friesland een sleutelrol 
in het Alkmaars Ontzet, de overwinning op de 

Spanjaarden in 1573. Restaurant De Heeren 
van Sonoy in Alkmaar is zondag 7 oktober de 

uitzendlocatie van VPRO’s OVT. 
door maarten van bracht

 jaar geleden be-
gon de Opstand, 
zoals de Tachtig-

jarige Oorlog tegenwoordig in de 
geschiedschrijving wordt genoemd, 
waarmee de Republiek der Verenig-
de Nederlanden een einde maakte 
aan de Spaanse overheersing.  
1568 Slag bij Heiligerlee, weten 
 vijftigplussers die nog degelijk his-
torisch onderwijs hebben genoten. 
Een jaar eerder was de te toegeeflijk 

bevonden landvoogdes Margaretha 
van Parma door haar halfbroer ko-
ning Filips II vervangen ten faveure 
van de hertog van Alva, die als zeer 
wreed onze vaderlandse geschiede-
nis zou ingaan. In 1568 keerde Wil-
lem van Oranje, die stadhouder was 
van Holland, Zeeland en Utrecht, 
zich tegen Filips en verbond hij zich 
met de watergeuzen, een gezelschap 
zeerovers en vrijbuiters, en nog een 
ruwe klant: de edelman Diederik 

Sonoy. Deze Sonoy werd in 1572 door 
Willem, voor wie hij al als geheim 
agent gewerkt had, tot stadhouder 
van Enkhuizen bevorderd en kort 
daarop tot gouverneur van het Noor-
derkwartier, ofwel Noord-Holland 
voor zover gelegen boven het IJ. Met 
zijn geuzen nam hij in 1572 Alkmaar 
in, en onder zijn leiding draaide een 
jaar later het Spaanse beleg van de 
stad uit op een overwinning op de 
Spanjaarden, waaraan de uitdruk-
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king ‘Bij Alkmaar begint de victorie’ 
te danken is.

Aan het Beleg van Alkmaar ging dat 
van Haarlem vooraf, waarbij min-
stens tienduizend Spaanse soldaten 
omkwamen en, nadat de stad zich 
had overgegeven, uit wraak nog dui-
zenden burgers en soldaten werden 
omgebracht. Alkmaar leek eenzelfde 
lot te ondergaan, want hier stonden 
slechts ongeveer tweeduizend geu-
zen en min of meer gevechtsklare 
burgers tegenover een Spaanse over-
macht. Bovendien waren de vesting-
werken nog niet klaar en moesten 
aan de onbeschermde oostkant van 
de stad in allerijl wallen worden op-
getrokken. Na de nodige schijnaan-
vallen deden de belegeraars pas na 
een maand een serieuze aanval, die 
door de Alkmaarders met kokende 
teer en brandende takken werd ge-
pareerd. Vrouwen vochten ook mee, 
waarbij Trijn Rembrands zich zo fa-
natiek betoonde dat ze de Kenau van 
Alkmaar werd genoemd. Vijf dagen 
later werden op bevel van Willem 
van Oranje eindelijk – er was al bij 

het begin van het beleg om verzocht 
– de dijken doorgestoken, zodat wa-
ter en modder een Spaanse aanval 
bemoeilijkten. Na anderhalve 
maand had de Spaanse legeraan-
voerder Don Frederik, een zoon van 
Alva, er genoeg van en dropen de be-
legeraars af. Vierentwintig  geuzen 
en dertien burgers lieten het leven, 
tegenover vijfhonderd Spanjaarden. 
Alkmaars Ontzet wordt jaarlijks op  
8 oktober gevierd (met taptoe, zuur-
kool en kermis), vijf dagen na dat 
van Leiden (haring, wittebrood), dat 
na Alkmaar zelfs twee keer vergeefs 
door de Spanjaarden werd belegerd.

Als geus en protestant ging Diederik 
Sonoy bepaald niet zachtzinnig te 
werk. Meteen na de inname van Alk-
maar in 1572 begon hij een schrik-
bewind. Een groep katholieke gees-
telijken werd naar Enkhuizen ge-
bracht, waar hij toen burgemeester 
was, en daar gemarteld en opgehan-
gen nadat deze minderbroeders 
hadden geweigerd zich te ‘bekeren’ 
tot het protestantisme. Ze staan be-
kend als de martelaren van Alkmaar. 

Je zou als verzachtende omstandig-
heid kunnen aanvoeren dat Spaanse 
soldaten in die dagen moordpartij-
en hadden aangericht onder burgers 
in Mechelen, Zutphen en Naarden. 
De door Sonoy geleide rechtbank 
werd al snel vergeleken met de 
Bloed raad onder Alva. Verdachten 
liet hij martelen om te horen of ze 
soms met de Spanjaarden sympathi-
seerden. Van het klooster in Egmond 
liet Sonoy de daken en goten slopen 
om er kogels en wapentuig van te 
gieten, en in Oterleek werden huizen 
in brand gestoken omdat bewoners 
de Spanjaarden geholpen zouden 
hebben. Het maakte hem gevreesd, 
maar niet populair. 
Na de moord op Willem van Oranje 
kwam Sonoy in conflict met de 
 Staten van Holland. Hij raakte z’n 
macht kwijt maar wist op grond van 

Viering van 350 jaar Alkmaars Ontzet, 8 oktober 1923

De Heeren van Sonoy

De door Sonoy geleide 
rechtbank werd al snel 
vergeleken met de 
Bloedraad onder Alva

kwam Sonoy in conflict met de 
 Staten van Holland. Hij raakte z’n 
macht kwijt maar wist op grond van 
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In de Maand van de Geschiedenis wordt VPRO’s 

geschiedenisprogramma OVT vijf keer rechtstreeks 

uitgezonden vanaf historierijke locaties in den lande, 

onder meer vanuit het Nederlands Openluchtmuseum 

in Arnhem en vanuit De Brakke Grond in Amsterdam.

door maarten van bracht

zijn verdiensten nog wel eervol ont-
slag te bedingen. Via de bevriende 
graaf van Leicester liet hij bovendien 
koningin Elizabeth I van Engeland 
de Staten bewerken, zodat hij naast 
een afkoopsom ook een knap pen-
sioen in de wacht sleepte. 

Sonoys reputatie liep geen blijvende 
schade op. In Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, 
Medemblik, Zaandam én Bourtange, 
door Sonoy in 1580 als vesting aan-
gelegd in opdracht van Willem van 
Oranje, is een straat naar hem ge-
noemd. In Alkmaar bevindt zich het 
Hof van Sonoy, nu een rijksmonu-
ment, op de plaats waar vroeger een 
klooster stond dat na 1572 is ge-
bruikt om burgers te huisvesten van 
wie de huizen gesloopt waren om de 
vestingwallen aan te kunnen leggen. 
Het heet zo omdat Diederik Sonoy er 
een paar jaar heeft gewoond. Tegen-
woordig is er ook een restaurant 
 gevestigd: De Heeren van Sonoy. 

OVT op locatie

Op 30 september komt OVT 

rechtstreeks vanuit boerderij 

Goes in het Nederlands Open-

luchtmuseum Arnhem, initia-

tiefnemer van de Maand van de 

Geschiedenis.

7 oktober wordt live uitgezon-

den vanuit een voormalig kloos-

ter, nu restaurant: De Heeren 

van Sonoy in Alkmaar. 

Zie bijgaand artikel

Op 14 oktober komt OVT vanuit 

de Oude Mariakerk in Deventer. 

Op 21 oktober uit verenigings-

gebouw De Boezem in 

Hekendorp.

28 oktober vindt tijdens een 

live-uitzending vanuit De Brak-

ke Grond in Amsterdam de 

 uitreiking plaats van de Libris 

Geschiedenisprijs 2018. In aan-

wezigheid van de genomineer-

den maakt juryvoorzitter en 

oud- voorzitter van de Euro-

groep  Jeroen Dijsselbloem de 

winnaar bekend. 

OVT
ZONDAG 30 SEPTEMBER, 

7, 14, 21 EN 28 OKTOBER,

NPO RADIO 1, 10.00-12.00 UUR

Publiek is steeds welkom.

Aanmelden: ovtlive@vpro.nl

De Heeren van Sonoy

Werktuigenmagazijn Goes, Arnhem

De Heeren van Sonoy
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VERZET TEGEN DE 
VERVLOEKTEN

A ls jonge prins maakte Dipanagara 
van nabij de vernederingen mee die 
de sultan van het roemruchte 

vorstendom Yogyakarta werden aangedaan 
door de Nederlandse gouverneur-generaal 
Daendels (1807-1811) en vervolgens door de 
Engelse interim-bestuurder Raffles (1811-1816). 
Daendels dwong de sultan met militair 
machtsvertoon in het koloniale gareel. Raffles 
belegerde en bezette met zijn troepen zelfs 
enige tijd de kraton (paleis) in Yogyakarta.

Vanaf 1816 vormden onvrede over de 
terugkeer van de Nederlanders, verdeeldheid 
aan het hof en misoogsten de voedingsbodem 
voor een nieuwe oorlog. Zo slaagde de bij 
troonopvolging gepasseerde prins Dipanagara 
erin een groot deel van de bevolking te 
mobiliseren tegen het in zijn ogen corrupte en 
decadente hof in Yogyakarta, dat aan de 
leiband van de Nederlanders liep.

VISIOEN 
Al in zijn jeugd had Dipanagara een aantal 
religieuze ervaringen die de loop van zijn 
verdere leven zouden bepalen. Hij bezocht 
heilige grotten en graven van voorouders, en 
trok zich terug voor meditatie. Op 16 mei 1825, 
vlak voor het uitbreken van de oorlog, zag hij 
in een visioen acht profeten, onder wie 
Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed. De 
laatste gaf hem de titels erucakra (rechtvaar-
dige koning) en panatagama (bestuurder van 
de religie). Als verzetsleider dwong Dipana-

OPSTAND
OP JAVA geestelijken. Leerlingen van godsdienst-

scholen werden door soldaten gemolesteerd 
en zelfs gedood. Moskeeën werden bevuild 
en beschadigd.

Toen de Nederlandse resident besloot tot 
verbreding van een weg dwars door het 
landgoed van Dipanagara, langs voorouder-
lijke graven die hij vereerde, tekende de prins 
verzet aan. Bij een oproer van ontevreden 
boeren werden twee Europese 
opzichters doodgeslagen. Daarop 
liet de resident de dalem (hof) 
van Dipanagara verwoesten, 
maar de prins wist te ontkomen 
en riep op tot een heilige oorlog.

Al snel breidde de rebellie zich uit 
tot andere delen van Midden- en 
Oost-Java. Overal werden Europeanen en 
Chinezen aangevallen; koffieplantages en 
tolpoorten werden geplunderd en de kraton 
van Yogyakarta werd belegerd en uitge-
hongerd. In deze benauwde situatie kozen 15 
van de 29 pangeran (prinsen) en 41 van de 88 
bupati (bestuurders) de kant van Dipanagara.

WOORDBREUK 
Toen in 1926 de omvang van de oorlog tot 
Nederland doordrong, werd een ‘expeditio-
naire afdeling’ van 3100 man naar Java 
gestuurd. Het aantal kwam boven op de 
jaarlijkse suppletie van duizend man. Het 
Nederlandse opperbevel was in handen van 
generaal Hendrik Merkus de Kock. Deze was 
verantwoordelijk voor veel geweld, maar zag 
wel in dat de opstand niet alleen met militaire 
hand bedwongen kon worden. Er waren ook 
maatregelen nodig om de bevolking op te 
heffen uit haar ‘berooide en vernederende 
staat’.

Vooral het door De Kock toegepaste 
benteng-stelsel bleek goed te werken. Hierbij 
werd het leger opgesplitst in flexibele 
eenheden van 300 à 700 man. In veroverde 
gebieden werden versterkte posten opgericht, 
die de omgeving konden controleren, zodat ze 
niet opnieuw in handen van de vijand vielen.

Op 8 november 1829 werd Dipanagra, 
gekleed in een wit priestergewaad, aange-
vallen door een eenheid van honderd man. 
Zijn paard werd onder hem gedood en hij 
moest te voet verder vluchten. Ten slotte 
moest hij zich overgeven aan de ‘vervloekten’.

Vertrouwend op de hem aangeboden 
vrijgeleide, begaf Dipanagara zich op  
28 maart 1830 met zijn gevolg naar de 
residentie van De Kock. Daar eiste hij 
erkenning als sultan en hoofd van de 
islamitische godsdienst. De Kock wist dat dit 
niet alleen voor de Nederlandse regering, 
maar ook voor de vorsten van Surakarta en 

Yogyakarta onaanvaardbaar was. Om 
hervatting van de oorlog te voorko-

men liet hij Dipanagara gevangen-
nemen. De prins voelde zich 
door deze woordbreuk 

verraden en protesteerde heftig. 
Maar toen de soldaten binnenkwa-

men om hem te arresteren, gaf hij zich 
over met de woorden: ‘Het is Allahs wil.’ 

In 1855 overleed hij in fort Rotterdam in 
Makassar.

Tweehonderdduizend Javanen verloren 
tussen 1825 en 1830 het leven als gevolg van 
geweld, ziekten en honger. Aan Nederlandse 
zijde sneuvelden 15.000 man, onder wie veel 
huurlingen. Maar koning Willem I was 
tevreden met het resultaat: de volgende vijftig 
jaar zou het cultuurstelsel de Nederlandse 
schatkist honderden miljoenen guldens 
opleveren.

In Indonesië bleef de herinnering aan de 
Java-oorlog een inspiratiebron voor verzet. 
Toen de latere president Soekarno zich in 
1930 moest verdedigen tegenover zijn 
Nederlandse rechters, bracht hij Dipanagara 
in herinnering, die het had opgenomen tegen 
de vreemde overheersers. Later gaf hij hem de 
status van Held van de Republiek.

Piet Hagen is journalist en schrijver van 
historische boeken.

 De prins roept 
op tot een
heilige oorlog  

 200.000
Javanen laten 
het leven  

gara zijn volk een keus te maken tussen het 
Nederlandse bewind, dat de vorstendommen 
wilde omvormen tot wingewesten voor de 
wereldmarkt, en een messiaanse heilstaat. 
Tegenover het Europese imperialisme 
verdedigde hij de oude, religieus verankerde 
Javaanse orde. 

In januari 1825 werden twee districten 
onder het gouvernement geplaatst in ruil voor 
een jaarlijkse vergoeding aan de vorstendom-
men. Dipanagara was verontwaardigd dat de 
transactie tot stand was gekomen zonder hem 
te raadplegen. Een andere grief was het 
repressieve beleid jegens islamitische 

Het was een van de grootste koloniale oorlogen in Indo nesië, maar 
toch heeft bijna geen Nederlander van de Java-oorlog gehoord.  
Tussen 1825 en 1830 leidde prins Dipanagara een opstand tegen het 
Nederlandse gouvernement om de oude Javaanse orde te herstellen. 

KOLONIALE OORLOGEN
Van Piet Hagen verscheen eerder dit jaar het boek Kolo-
niale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen 
vreemde overheersing bij De Arbeiderspers. Hij becijfert dat 
3 à 4 miljoen Indonesiërs omkwamen door koloniaal geweld.

VERLOREN Dipanagara 
geeft zich over. Schilderij 
door Nicolaas Pieneman 
uit ca. 1830-1835. 
Afbeelding: Rijksmuseum, 
Amsterdam

VERZETSLEIDER Prins 
Dipanagara. Afbeelding: UB 
Leiden
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80 JAAR IN
8 VOORWERPEN
Het is de oer-opstand van Nederland: de Tachtig-
jarige Oorlog. Bijna per ongeluk ontdoet een 
deel van de Lage Landen zich van de 
Spaanse koning en baant zich struikelend 
een weg naar een zelfstandige natie. 
Acht voorwerpen vertellen het verhaal van 
tachtig jaar strijd.

BEELD
ESSAY

DOOR MARCHIEN DEN HERTOG EN BRAM VAN DER WILT

HART VAN EGMONT Geroutineerd klieft de beul 
de zesde halswervel van Lamoraal, graaf van 
Egmont, doormidden. Onlangs heeft deze zijn eed 
van trouw aan de Spaanse koning Filips II 
hernieuwd, maar die vindt het streven naar meer 
autonomie van de hoge edelen en hun lakse 
optreden tegen de protestantse ketters 
ontoelaatbaar. Op de markt in Brussel worden 
Egmont en de graaf van Horne terechtgesteld 
wegens hoogverraad en majesteitsschennis. Nu 
wordt het hart van Egmont bewaard in het 
Belgische Zottegem, evenals het metalen kistje 
waar het oorspronkelijk in zat.

KOGEL Ruim 10.000 kanonskogels vallen er op 
Haarlem tijdens het beleg – in januari 1573 
gemiddeld zo’n 170 per dag. Muren, huizen en 
bewoners worden geraakt. De schone maagd 
Maria van Schooten sterft na het verlies van haar 
benen. Wonderbaarlijke reddingen zijn er ook: alle 
kleren worden dienstmaagd Claesje Gerritsz van 
het lijf geschoten, maar zelf blijft ze ongedeerd. 
Burgemeester Van der Vliet geeft haar zijn mantel, 
zodat ze niet in haar blootje naar huis hoeft.

ROOMSE TROTS Een meter hoog is de zilveren monstrans die 
burgemeester Cornelis Bram Brouwer in 1549 schenkt aan de Oude 
Kerk in Amsterdam. Als deze stad in 1578 overgaat naar het 
protestantisme vlucht Brouwer naar het Duitse Kalkar. Hier 
ontwikkelt de gemeenschap in ballingschap een vernieuwd en 
strijdbaar katholicisme. Een nieuwe versie van hun verloren 
katholieke Amsterdam, met de monstrans als stralend middelpunt.

 MOORDWAPEN Ultramodern en superhandig, 
dit nieuwe wapen van de zestiende eeuw. Je windt 
het op en laadt het, verbergt het onder je kleren en  
– paf – vuurt drie kogels tegelijk af op je slachtoffer. 
Balthasar Gerards schaft het aan op de dag dat hij 
Willem van Oranje zal vermoorden. Eén kogel blijft 
steken in diens lichaam; de andere twee eindigen in 
het pleister van een muur in het Delftse Prinsenhof. 
De prins is niet gedood met dit pistool, want dat is 
door de beul in stukken gebroken voordat hij de 
terrorist op gruwelijke wijze executeerde.
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BUISJE VAN DE GROOT Twee uur stilliggen in een 
boekenkist en ademen door het sleutelgat: Hugo 
de Groot oefent dagelijks voor zijn ontsnapping uit 
Slot Loevestein. Daar zit de adviseur van raad- 
pensionaris Van Oldenbarnevelt een levenslange 
gevangenisstraf uit vanwege remonstrantse ideeën. 
Tijdens de twaalfjarige wapenstilstand met Spanje 
breken godsdiensttwisten uit tussen rekkelijke en 
precieze calvinisten. Maurits kiest de kant van de 
laatsten. Het kost Van Oldenbarnevelt zijn hoofd. 
Na zijn ontsnapping weet De Groot gekleed in een 
metselaarsbuisje door te reizen naar Parijs.

VREDESVERDRAG Dit document laat zien hoe 
fragiel de eenheid is in de kersverse natie. Het 
duurt jaren voordat de Vrede van Münster rond is. 
Maar liefst zeven onderhandelaars stuurt de 
Republiek naar de eerste vredesconferentie in 
Europa. Als gelijke onderhandelt de Hollandse 
burger Adriaen Pauw er met edellieden en 
afgezanten van koningen en de paus. De Spaanse 
koning willigt al snel alle eisen in, maar Utrecht en 
Zeeland weigeren tot op het laatst te tekenen. 
Daarom zien we de twee zegels van hun afgevaar-
digden tussen die van de anderen gefrommeld.

EEN BOERENVERDRIETJE Tijdens een 
wandeling naar Haarlem ziet monnik Wouter 
Jacobsz slechts ‘deerlicke desolatie’: verbrande 
huizen en kerken, kadavers en dode mensen langs 
de weg. In de Tachtig jarige Oorlog is het 
platteland slachtoffer nummer één. Leger na 
leger, Spaans of Staats, trekt door de dorpen en 
grijpt wat het nodig heeft: onderdak, voedsel, 
vrouwen. Tussen 1572 en 1609 daalt de bevolking 
in de Meijerij van Den Bosch met twee derde. Zo 
groot is het boerenverdriet, dat het een apart 
genre wordt in de schilderkunst, zoals te zien is 
aan dit voorbeeld van David Vinckboons uit 1619. 

ORANJEZAAL Hoog bovenin de Oranjezaal van 
Huis ten Bosch kijkt de treurende weduwe neer 
op het monument dat ze in dit buitenpaleis 
oprichtte voor haar overleden man, stadhouder 
Frederik Hendrik. Officieel zijn de stadhouders in 
dienst van de Staten-Generaal, maar de Oranjes 
hebben dynastieke pretenties. Frederik Hendrik 
en zijn Amalia van Solms zorgen dat zijn functies 
erfelijk worden, huwen hun kroost uit aan de 
vorsten huizen van Europa en voeren een 
welhaast koninklijk hof. Met de zaal vol 
schilderijen van vredestichter Frederik Hendrik 
maakt Amalia de Republiek duidelijk dat de verse 
onafhankelijkheid te danken is aan de inspan-
ningen van haar man en zijn familie. 

Precies 450 jaar geleden, in 1568, vond 
de eerste slag in de Tachtigjarige 
Oorlog plaats bij het Groningse 
Heiligerlee. Dit jubileum wordt dit jaar 
herdacht met onder meer een 
tentoonstelling in het Rijksmuseum en 
een televisieserie van de NTR, beide 
getiteld 80 jaar oorlog. 
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‘OPSTAND OP MARIËNBURG!  
DIRECTEUR IS VERMOORD!’
In 1902 kwamen contractarbeiders op een suikerfabriek in Suriname  
in opstand. Schrijver Cynthia McLeod vertelt hoe dat afliep.

alle kanten houwer- en stokslagen en was 
een kwartier later dood door 47 kap- en 
steekwonden. De woedende menigte 
bekogelde schreeuwend alle stafhuizen met 
stenen en flessen.

Aan de overkant van de rivier was de 
politiepost Frederiksdorp. Vandaar ging een 
bericht naar Paramaribo: ‘Opstand op 
Mariënburg! Directeur is vermoord!’ Nog 
diezelfde avond kwamen te Mariënburg vele 
hoogwaardigheidsbekleders, 125 militairen  
en 35 politiemannen aan. Zij arresteerden de 
volgende ochtend meer dan honderd man, 
onder wie vele onschuldigen. Aan de anderen 
werd bevolen aan het werk te gaan; die 
weigerden echter en eisten de arrestanten 
terug. De militairen kregen bevel te schieten, 
met als gevolg achttien doden en meer dan 
veertig gewonden.

De lijken werden niet aan de families  
afgestaan, maar in een massagraf gegooid en 
overdekt met ongebluste kalk. Dit werd door 
Mariënburgs bevolking gezien als het 
oproepen van een vloek. Bijgeloof of niet? De 
twee volgende directeuren kwamen om bij 
heel bizarre ongelukken: de een kwam onder 
de trein en de ander maakte een dodelijke val.

Het bedrijf – inclusief een schuld van zes 
miljoen – werd in 1973 overgenomen door 
de staat Suriname voor een symbolisch 
bedrag van 1 gulden. Mariënburg is in de 
jaren tachtig ten onder gegaan en het 
massagraf is nooit gevonden.

D e Nederlandse Handelmaatschappij 
kocht omstreeks 1880 in Suriname 
een zestal door de afschaffing van de 

slavernij verlaten plantages. Er kwam een 
suikeronderneming, waarbij de fabriek op de 
voormalige plantage Mariënburg werd 
geïnstalleerd en de overige plantages 
suikerrietvelden werden. De ervaren Schot 
James Mavor werd de directeur. Het 
veldwerk werd gedaan door contractarbeiders, 
die vanaf 1873-1917 uit Brits-Indië kwamen 
en vanaf 1890 ook van Java.

De onderneming produceerde voor de 
wereldmarkt en was na het gouvernement  
’s lands grootste werkgever. Arbeiders, en 
zeker contractarbeiders, waren rechteloos in 
die tijd; met regelmaat kwam dan ook van het 
hoofdkantoor van de NHM in Amsterdam 
een telegram met de tekst: ‘Wereldprijs van 
suiker is verlaagd. Verlaag de lonen!’

Het arbeidersloon was in de eerste helft 
van 1902 al tweemaal verlaagd en op 29 juli 
kwam er weer zo’n telegram. De veldarbeiders  
weigerden te werken voor dat verlaagde 
bedrag en bedreigden de opzichter, die 
angstig zijn kantoor opzocht. Directeur 
Mavor ging zelf te paard naar de velden, waar 
hij de arbeiders gebood om te werken. Die 
weigerden halsstarrig en kwamen zo dreigend 
op de directeur af dat hij vluchtte naar de 
fabriek, gevolgd door de woedende menigte 
veldarbeiders.

In de fabriek haastte het personeel zich 
naar de bovenverdieping toen ze de directeur 
zagen aankomen, gevolgd door de opstandige 
menigte. De arbeiders stonden schreeuwend 
en scheldend buiten. Om te voorkomen dat 
ze de boel zouden stukslaan, ging Mavor 
naar buiten. Hij werd gegrepen, kreeg van 

DOOR CYNTHIA MCLEOD  

CYNTHIA MCLEOD
is schrijver van romans 
over de Surinaamse 
geschiedenis.

  De veldarbeiders
weigeren te werken voor 
het verlaagde bedrag  
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ROUTE 
HET VERZET

Joden redde 
tijdens de 
Tweede 
Wereld-
oorlog. 
Rotterdam 
Debatcentrum 
Arminius, 16 oktober 
20.00-22.00 uur maand-
vandegeschiedenis.nl/
rechtvaardigen

GEORGE MADURO
De Dutch Caribbean Book Club bespreekt 
de biografie van de Curaçaose verzetsheld 
George Maduro, die stierf in concentratie-
kamp Dachau. Den Haag Haags Historisch 
Museum, 20 oktober 13.00-15.30 uur 
maand vandegeschiedenis.nl/georgema-
duro

JONGGESTORVEN HELDEN
Broer en zus Geert en Corrie Schoonman 
zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het 
verzet in Zaandam. Nabestaanden vertellen 
deze avond welke sporen oorlog achterlaat in 
een familie. Zaandam Gemeentearchief 
Zaanstad, 23 oktober 19.00-20.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/heldenster-
venjong

POPPENTHEATER
Wat gaan de dieren doen tegen de bevers  
die in het bos de baas willen spelen? Over 
helden, dappere daden en opkomen voor wie 
en wat je lief is. Geschikt voor kinderen vanaf 
vijf jaar. Diverse locaties, 1 t/m 31 oktober 
maandvandgeschiedenis.nl/baasboven-
baas 

TEGEN FASCISME EN KAPITAAL
Op de laatste dag van de expositie over het 
onderwerp kun je mee met een rondleiding 
over de turbulente geschiedenis van het 
communistisch verzet. Groesbeek  
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, 
28 oktober 14.00-16.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/communistischverzet

SLAG OM ARNHEM
Hoeveel mensen waren eigenlijk betrokken 
bij het verzet, en hoe stonden ze met elkaar 
in contact? In de audiovisuele expo ‘Het 
Netwerk’ ontdek je hoe een goed georgani-
seerd verzetsnetwerk opereerde. Oosterbeek 
Airborne Museum, 1 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/hetnetwerk

HANNIE, TRUUS EN FREDDIE
Johanna ‘Hannie’ Schaft en de zussen Truus 
en Freddie Oversteegen behoren tot de 
bekendste verzetsheldinnen van Nederland. 
Deze tentoonstelling vertelt hun verhaal. 
Vught Nationaal Monument Kamp Vught, 
1 t/m 31 oktober maandvandegeschiede-
nis.nl/vrouweninverzet

‘GOED’ OF ‘FOUT’?
Wat doe je als politieagent wanneer de nazi’s 
je land binnenvallen? Onderzoek aan de 
hand van persoonlijke dilemma’s het grote 
grijze gebied tussen ‘goed’ en ‘fout’. Almere 
PIT Veiligheidsmuseum, 1 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/zwartwitgrijs

DE SPOORWEGSTAKING
Een codebericht via Radio Oranje maakte 
dat in september 1944 duizenden personeels-
leden van de Nederlandse Spoorwegen het 
werk neerlegden. Ontdek meer met o.a. 
archieffoto’s, diorama’s en treinmodellen. 
Sneek Nationaal Modelspoor Museum,  
2 t/m 31 oktober maandvandegeschiede-
nis.nl/spoorwegstaking

DAPPERE VROUWEN
Met brieven, dagboeken, film en foto’s maakt 
deze tentoonstelling duidelijk hoe belangrijk 
vrouwen zijn geweest voor het verzet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Aalten Nationaal 
Onderduikmuseum, 5 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/vrouwenin-
hetverzet 

DUIZENDEN JODEN GERED
Auteur Jan Brokken vertelt over de Neder-
landse consul in Litouwen, die duizenden 

SCHUIL-
PLAATS  

Onderduikers 
laten vlak na de 

bevrijding hun 
verstopplaats zien.  

Foto: Jaar van Verzet

JAAR VAN VERZET 
Het Platform WO2 
heeft 2018 uitgeroepen 
tot ‘Jaar van Verzet’. 
Tijdens dit jaar wordt in 
het hele land extra 
aandacht besteed aan 
de rol van het verzet 
tijdens de Tweede 
Wereldoorlog als 
historisch verschijnsel 
én als bron van 
inspiratie voor verzet in 
later tijden. De aange-
sloten organisaties 
belichten het verzet 
binnen hun reguliere 
programma en met 
extra activiteiten. Zie 
jaarvanverzet.nl voor 
een uitgebreid program-
ma. Diverse steden,  
1 t/m 31 oktober 
maandvandegeschie-
denis.nl/jaarvanverzet

VOLG EEN VAN DE SPECIALE THEMAROUTES 
DOOR HET PROGRAMMA VAN DE MAAND
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  Als een miljoen vrouwen 
tegen president Trump 
demonstreren, is dat nog 
geen opstand  

‘EEN WOORD OM VOORZICHTIG 
TE GEBRUIKEN’
Opstand is iets anders dan oppositie of protest, betoogt Amerika- 
kenner Frans Verhagen. Pas als de gevestigde orde zich niet weet aan 
te passen, is opstand nodig.

Veel vaker krijgen machthebbers de bood-
schap door en bewegen ze 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.

Ook een elite die zich in haar privileges 
bedreigd voelt, kan opstaan. De zuidelijke 
staten die in 1861 de Amerikaanse Burger-
oorlog veroorzaakten, stonden op tegen wat 
zij ervoeren als een groot onrecht: de 
bedreiging van hun slavocratie. 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 gebruikmaken van je democratisch 
recht om een regeringswisseling af te 
dwingen zou ik niet graag als opstand 
kwalificeren. We moeten het woord 
voorzichtig gebruiken.

N iet elk relletje, niet elke vorm van 
maatschappelijke 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.

Ik merk dat ik mijn beeld van een opstand 
moet uitbreiden. Ik moet bijvoorbeeld ruimte 
maken voor de Amerikaanse burgerrechtenbe-
weging. 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 opschud-
ding van de jaren zestig, waarbij de ketens 
van sociale dwang en collectieve repressie 
werden afgeworpen, als opstand te kwalifice-
ren. Uiteindelijk nam het systeem verande-
ringen op die deels tegemoetkwamen aan de 
protesten en de angel uit de opstanden 
haalden. Opstand is pas nodig als systemen 
onwrikbaar, onwerkbaar en onacceptabel zijn 
geworden, en zich niet kunnen aanpassen. 

DOOR FRANS VERHAGEN

FRANS VERHAGEN
is auteur van De 
geschiedenis van de 
Verenigde Staten (2017).
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Tijdens de Maand van de Geschiedenis organiseren 
honderden instellingen in heel Nederland activiteiten 
voor jong en oud. Op de volgende pagina’s vind je 
een selectie. Kijk voor het complete aanbod op 
maandvandegeschiedenis.nl.

Volg de Maand van de Geschiedenis

facebook.com/maandvandegeschiedenis
twitter.com/maandvdgesch

P44 Opstandige 
zondagen

P47 Archiefverkiezing 
Stuk van het Jaar

P53 Week van de  
Koloniale Geschiedenis

FOTO MICHÈLE GIEBING 

TWITTER MEE
#DITISOPSTAND
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WAGENINGSE LENTE
EXPO. De ‘Wageningse 
Lente’ is onderdeel van een 
speciale expo over het 
100-jarig bestaan van de 
universiteit. Zie ook p. 41.
WAGENINGEN Museum De 
Casteelse Poort, 1 t/m 21 
oktober maandvandegeschie-
denis.nl/wageningselente

MAAK EEN SELFIE
EVENEMENT. Wil jij letterlijk 
in de huid kruipen van een 
boer(in) of edelman of 
-vrouw in de Tachtigjare 
Oorlog? Zie ook p. 17.
EINDHOVEN preHistorisch 
Dorp, 1 t/m 28 oktober maand-
vandegeschiedenis.nl/histo-
rischephotoboot

VADER DES VADERLANDS
EXPO. Wie wás Willem van 
Oranje eigenlijk? Op deze 
tentoonstelling ontdek je 
meer. Zie ook p. 17.
SOEST Nationaal Militair Mu-
seum, 1 t/m 28 oktober maand-
vandegeschiedenis.nl/willem

DE HAARLEMMERMEER
EXPO. De Haarlemmermeer 
blijkt een poel van verzet. 
Er vond o.a. een zeeslag 
tussen de geuzen en 
Spaanse troepen plaats. 
Tegenwoordig is er volop 
discussie over Schiphol.
HOOFDDORP Haarlemmer-
meermuseum De Cruquius,  
1 t/m 31 oktober maandvan-
degeschiedenis.nl/haarlem-
mermeer

DISCUTABELE FOTOGRAFIE 
EXPO. Kunstenaar Paul 
Mpagi Sepuya over de hyper- 
seksualisering en objectifice-
ring van zwarte mannelijke 
lichamen in de fotografie.
AMSTERDAM Foam Fotogra-
fiemuseum, 1 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.
nl/sepuya

DOE EEN QUIZ
SPEL. Test je kennis tijdens 
het Opstandspel in het 
Belasting & Douane 
Museum. Zie ook p. 17.
ROTTERDAM Belasting & 
Douane Museum, 1 t/m 31 
oktober maandvandege-
schiedenis.nl/opstandspel

FORT IN VENLO
EXPO. Tijdens de Tachtigja-
rige Oorlog bouwden de 
Spanjaarden in Venlo het fort 
Sint-Michiel. De Staatsen 
vochten hard om de stad te 
heroveren. Tentoonstelling 
met originele objecten.
VENLO Stichting Ons Fort,  
1 t/m 31 oktober maandvan-
degeschiedenis.nl/venlo- 
inopstand

DAENDELS IN HATTEM
EVENEMENT. Patriot Herman 
Willem Daendels zette zich 
eind achttiende eeuw in om 
de aristocratie uit ons land te 
verdrijven. In zijn geboor-
testad Hattem boek je een 
arrangement met o.a. een 
rondleiding en een lezing.
HATTEM Stichting Voerman 
Museum Hattem, 1 t/m 31 
oktober maandvandege-
schiedenis.nl/daendels

VERZETSNETWERK
EXPO. In Oosterbeek 
ontdek je hoe een goed 
georganiseerd verzets-
netwerk opereerde tijdens 
de Slag om Arnhem. Zie 
ook p. 35.
OOSTERBEEK Airborne 
Museum, 1 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.
nl/hetnetwerk

HANNIE, TRUUS EN FREDDIE
EXPO. De verzetsvrouwen 
Johanna ‘Hannie’ Schaft en 
Truus en Freddie Overstee-
gen waren tijdens de 
Tweede Wereldoorlog de 
drie meest gezochte 
vrouwen. Zie ook p. 35.
VUGHT Nationaal Monument 
Kamp Vught, 1 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/
vrouweninverzet

OVT OP LOCATIE
In oktober zendt het VPRO-radioprogramma OVT 
vijf keer live uit op locatie. Op 30 september start de 
tournee met de opening van de Maand van de 
Geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum 
in Arnhem. John Jansen van Galen treedt op als 
columnist en de essayist van de Maand van de 
Geschiedenis, Nelleke Noordervliet, vertelt over haar 
essay Door met de strijd. Van weerstand tot opstand, 
van boer tot heer – vele vormen van verzet passeren 
de revue. Ook is er livemuziek. Publiek kan bij de 
uitzending zijn: aanmelden via ovtlive@vpro.nl onder 
vermelding van de locatie en het aantal personen.  
ARNHEM Nederlands Openluchtmuseum, 30 septem-
ber; diverse locaties 7, 14, 21 en 28 oktober maand-
vandegeschiedenis.nl/ovt 

DOORLOPENDE 
ACTIVITEITEN

TIP
ZIONISTISCHE JONGEREN HET NATIONAAL HOLOCAUST MUSEUM 
IN OPRICHTING HOUDT EEN EXPOSITIE OVER DE HONDERDEN NEDERLANDSE 
JONGEREN MET EEN ZIONISTISCH IDEAAL DIE TUSSEN 1945 EN 1948 NAAR 
PALESTINA VERTROKKEN. AMSTERDAM JOODS CULTUREEL KWARTIER,  
5 T/M 31 OKTOBER MAANDVANDEGESCHIEDENIS.NL/EXODUS
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theologie kwam in 1966 
onder vuur te liggen, tijdens 
en buiten de colleges. 
KAMPEN Stadskazerne, 2 ok-
tober 19.30-22.00 uur maand-
vandegeschiedenis.nl/stu-
dentenopstand

80 JAAR OORLOG
EXPO. Met spotprenten, 
kleding, wapens en 
schilderijen vertelt het 
Rijksmuseum vanaf oktober 
het verhaal van ons 
nationaal geheugen. Zie 
ook p. 17.
AMSTERDAM Rijksmuseum, 
12 t/m 31 oktober maandvan-
degeschiedenis.nl/80 jaar-
oorlog

TURFSCHIP VAN BREDA 
TOUR. Breda heeft veel te 
lijden gehad in tijden van 
opstand en oorlog, maar de 
inwoners wisten zich er 
altijd weer bovenuit te 
knokken. Ontdek meer 
onder leiding van een 
VVV-gids.
BREDA VVV Breda, 15 t/m 27 
oktober maandvandege-
schiedenis.nl/turfschipvan-
breda

WEEK 40 
1 T/M 7 OKTOBER

CARIBISCH PERSPECTIEF
LEZING. Elke dinsdagavond 
in oktober gaat het Dutch 
Museum op Saba in op het 
Caribische perspectief op 
de Nederlandse Opstand.
SABA Dutch Museum Saba,  
2, 9, 16, 23 en 30 oktober 18.30-
19.30 uur maandvandege-
schiedenis.nl/dutchmuse-
umsaba

STUDENTENOPSTAND
LEZING. Kerkhistoricus Jaap 
van Gelderen vertelt over de 
studentenopstand in 
Kampen. Ook de gangbare 

‘GOED’ OF ‘FOUT’?
EXPO. Aan de hand van 
persoonlijke dilemma’s van 
agenten in WOII wordt het 
grote grijze gebied tussen 
‘goed’ en ‘fout’ geschetst. 
Zie ook p. 35.
ALMERE PIT Veiligheidsmuse-
um, 1 t/m 31 oktober maand-
vandegeschiedenis.nl/
zwart witgrijs

DE SPOORWEGSTAKING
EXPO. Het Nationaal 
Modelspoor Museum 
belicht de Spoorwegstaking 
van 1944. Zie ook p. 35.
SNEEK Nationaal Modelspoor 
Museum, 2 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/
spoorwegstaking

KOLLUMER OPROER
EXPO. Een van de meest tot 
de verbeelding sprekende 
opstanden uit de tijd van de 
Bataafse Republiek is het 
Kollumer Oproer van 1797. 
Zie ook p. 41.
KOLLUM Kollumer Museum 
Mr. Andreae, 3 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/
kollumeroproer

DAPPERE VROUWEN
EXPO. Deze tentoonstelling 
maakt duidelijk dat 
vrouwen dikwijls een 
voortrekkersrol speelden 
in het verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Zie 
ook p. 35.
AALTEN Nationaal Onder-
duikmuseum, 5 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/
vrouweninhetverzet 

AMBASSADEURS BIJ DEBUREN
Vlaams-Nederlands Huis deBuren organiseert in 
oktober een scherp inhoudelijk programma over het 
thema ‘Opstand’.  
3 oktober 16.30-19.00 uur BRUSSEL Nederlandse 
Ambassade Standplaats in crisis: hoe wordt een 
samenleving een broedplaats van geweld? Oud-
ambassadeurs Jan Edward Craanen en Johan 
Swinnen gaan hierover in gesprek, vanuit hun eigen 
ervaringen in respectievelijk Argentinië en Rwanda. 
9 oktober 19.30-21.30 uur BRUSSEL deBuren ‘Mannen 
hebben het heerlijk, vrouwen hebben het rot.’ Met 
deze legendarische zin opende Joke Smit vijftig jaar 
geleden haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’. 
deBuren, Furia en RoSa organiseren een avond over 
de impact van Joke Smits roemruchte artikel van 
toen en de blijvende relevantie nu. 
27 oktober 20.00-23.45 uur AMSTERDAM Rijksmu-
seum, Nacht van de Geschiedenis Historici Judith 
Pollmann, Yolanda Rodríguez Pérez en Marc Reyne-
beau bekijken hoe de herinneringen aan de Tachtig-
jarige Oorlog in Nederland, België en Spanje zijn 
gekleurd door propaganda en beeldvorming. 
maandvandegeschiedenis.nl/deburen

OP PAD IN DEN BRIEL
TOUR. Elke woensdagmid-
dag in oktober zijn er gratis 
rondleidingen door het 
Historisch Museum Den 
Briel. Ga met een ervaren 
gids op pad door het 
museum en ontdek alles 

TIP
GESCHIEDENIS FESTIVAL PROMINENTE HISTORICI UIT BINNEN- EN 
BUITENLAND BETREDEN DE VIJF PODIA VAN THEATERCOMPLEX DE PHILHAR-
MONIE EN VOEREN JE MEE NAAR HET VERLEDEN. HAARLEM PHILHARMONIE, 
6 OKTOBER 09.00-18.00 UUR MAANDVANDEGESCHIEDENIS.NL/GESCHIE
DENISFESTIVAL 



44  Ontdek gisteren, begrijp vandaag  45

AGENDA

HET MOSSELOPROER 
OPENLUCHTSPEL. In het Vis-
serijmuseum Brusea is een 
toneelstuk te zien over de 
opstand van mosselvissers 
in 1773. Na de voorstelling 
kun je gesauteerde mosse-
len proeven.
BRUINISSE Visserijmuseum 
Brusea, 6 oktober 15.00 uur en 
19.30 uur maandvandege-
schiedenis.nl/mosseloproer

WILLEM OP TV 
DOCUMENTAIRE. De drie-
delige documentaireserie 
Willem en de Unie van 
Utrecht vertelt hoe Neder-
land in de zestiende eeuw is 
ontstaan. Zie ook p. 17.
UTRECHT RTV Utrecht, 7, 13 
en 14 oktober maandvande-
geschiedenis.nl/willemenu-
trecht

DE BRANDWEER IN WOII
LEZING. Brandweerdeskun-
dige Gerard Koppers 
vertelt over de overname 
van de Nederlandse 
brandweer door de nazi’s 
en de rol van de brandweer 
in het verzet. 
ALMERE PIT Veiligheidsmu-
seum, 7 oktober 13.00-14.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
brandweer

PROEF GESCHIEDENIS
INTERACTIEF PROGRAMMA. 
Onderdeel van de opstandi-
ge zondagen in het Neder-
lands Openluchtmuseum. 
Sprekers en publiek kijken 
naar de verschillende emo-
ties en perspectieven bij 
historische onderwerpen. 

ERFGOED IN ZIERIKZEE
EVENEMENT. Het Gemeente-
archief Schouwen-Duive-
land tovert de eerste 
verdieping van het gemeen-
tehuis in Zierikzee om tot 
een heus geschiedenisplein. 
Met lezingen, tentoonstel-
lingen, demonstraties en 
erfgoedmarkt.
ZIERIKZEE Gemeentehuis, 6 
oktober vanaf 10.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
zierikzee

FAMILIEGESCHIEDENIS
EVENEMENT. Programma in 
het teken van familiege-
schiedenis, met onder meer 
een lezing over verzets-
families. Ook zijn er rond- 
leidingen en workshops.
NIJMEGEN Regionaal Archief, 
6 oktober 12.30-17.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
familiegeschiedenis

DRENTSE GESCHIEDENIS
QUIZ
EVENEMENT. De binnenstad 
van Assen vormt het toneel 
van diverse activiteiten 
rond opstand. Op de 
Kleine Brink, in het Drents 
Museum, Huize Tetrode 
en het Drents Archief 
kunnen bezoekers genieten 
van theater, muziek, 
rondleidingen, films, de 
Drentse Geschiedenis 
Quiz, een escaperoom en 
meer. 
ASSEN diverse locaties,  
6 oktober 12.30-17.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
drentsegeschiedenis

WATERGEUZEN
OPEN DAG. Programma over 
opstand in Den Briel, met 
tentoonstelling, depotbe-
zoek en films. 
DEN BRIEL Streekarchief 
Voorne-Putten, 6 oktober 
10.00-16.00 uur maandvan de-
geschiedenis.nl/watergeuzen

WESTFRIEZEN
TOUR EN LEZING. Over 
opstandige Westfriezen uit 
de geschiedenis.
HOORN Westfries Archief,  
5 oktober 14.00-17.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
westfriezen

COMMUNISTISCH RUSLAND
LEZING. Michel Krielaars, 
chef Boeken bij NRC 
Handelsblad en oud-corres-
pondent, vertelt over het 
Rusland uit de tijd van Lenin 
en Stalin. Met livemuziek.
BUSSUM Bibliotheek Gooi en 
Meer, 4 oktober 20.00-22.00 
uur maandvandegeschiede-
nis.nl/moederland

STADSWANDELINGEN 
TOUR. Over het Beleg van 
Haarlem, de Victorie van 
Alkmaar en het Ontzet van 
Leiden. Zie ook p. 17.
HAARLEM, ALKMAAR EN 
LEIDEN 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26,  
28 oktober maandvandege-
schiedenis.nl/stadswande-
lingen

ÚS FERLOSSER
TOUR. Leer meer over Ferdi-
nand Domela Nieuwen-
huis. Heerenveen was het 
hart van het gebied waar 
deze ‘apostel van de 
arbeiders’ vele duizenden 
aanhangers vond.
HEERENVEEN Heerenveen 
Museum, 5, 11, 17 en 28 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/
domela

PLAKKAAT VAN VER
LATINGHE
EVENEMENT. (Muzikaal) pro- 
gramma rond het Plakkaat 
van Verlatinghe. Dit topstuk 
is te vinden in het Nationaal 
Archief. Zie ook p. 17.
DEN HAAG Nationaal Archief, 
5 oktober 10.30-17.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
plakkaat

over de Opstand.
BRIELLE Historisch Museum 
Den Briel, 3, 10, 17, 24 en 31 ok-
tober 13.30-14.30 uur maand-
vandegeschiedenis.nl/den-
briel

DIPLOMATEN IN CRISIS
DEBAT. Hoe wordt een 
samenleving broedplaats 
van geweld? En hoe gaat 
die om met belast verleden? 
Zie ook kader op p. 42.
BRUSSEL Nederlandse 
ambassade, 3 oktober 16.30-
19.00 uur maandvandege-
schiedenis.nl/deburen

AMERSFOORTSE HUTSPOT
LEZING. Culinair historicus 
Jacques Meerman geeft een 
lezing over hutspot, een 
erfenis van het Leids Ontzet. 
Voorafgaand serveert het 
KAdECafé een hutspot-
maaltijd (tegen vergoeding).
AMERSFOORT Archief 
Eemland, 3 oktober 17.00-19.00 
uur maandvandegeschiede-
nis.nl/hutspot

ROTTERDAMS PROTEST
WORKSHOP. Op 4 oktober 
staat Echt Rotterdams 
Erfgoed in het teken van 
ACTIE. Veel van de 
activiteiten van de deelne-
mers zijn ontstaan uit 
onvrede. Ben je ergens 
tegen? Je kunt het kwijt op 
actieborden en spandoeken. 
ROTTERDAM Museum 
Rotterdam, 4 oktober 17.00-
19.00 uur maandvandege-
schiedenis.nl/rotterdams-
protest

4 ZONDAGEN IN HET 
OPENLUCHTMUSEUM
Elke zondag in oktober maak je kennis met de 
Nederlandse Opstand. 
7 oktober Beladen erfgoed. De Reinwardt Academie, 
Imagine IC, DutchCulture en het Europees Jaar van 
het Cultureel Erfgoed verzorgen een interactief 
programma over beladen erfgoed. 
14 oktober Tachtigjarige Oorlog. Het is dit jaar 450 
jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon, die 
tot het ontstaan van het huidige Nederland en België 
leidde. Experts gaan in gesprek, ook met het publiek. 
21 oktober Suriname en de Antillen. In de Week van 
de Koloniale Geschiedenis kijkt een aantal experts 
naar de manier waarop Suriname en de Antillen in de 
Nederlandse geschiedenis worden beschreven. 
28 oktober 100 jaar bestaan(-srecht). Het museum 
bestaat honderd jaar en blikt terug. 
ARNHEM Nederlands Openluchtmuseum 7, 14, 21 en 
28 oktober, alle dagen om 11.00 uur maandvandege-
schiedenis.nl/opstandigezondagen

MAURITS EN VAN  
OLDENBARNEVELT 
1609 Staakt het vuren is een geschiedenisthriller door 
theatergroep Aluin over de opkomst en ondergang 
van Johan van Oldenbarnevelt en Maurits van 
Nassau. De voorstelling, naar eigen zeggen voor zo’n 
83,7 procent historisch correct, geeft een frisse kijk 
op de levens van beide mannen. 
DIVERSE STEDEN 9, 11, 15, 23, 24, 30 en 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/aluin

Het onderwerp ‘eten’ staat 
centraal. Zie ook kader op 
p. 44.
ARNHEM Nederlands 
Open luchtmuseum, 7 oktober 
13.00-15.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/beladenerf-
goed 
Dit is een evenement in het 
kader van het thema ‘Beladen 
erfgoed’ van het Europees Jaar 
van het Cultureel Erfgoed. 

GEBROEDERS DE WITT
TOUR. Met onder andere 
het verhaal van de broers 
Johan en Cornelis de Witt 
en hun afgesneden tong en 
vinger, die in de collectie 
van het museum te vinden 
zijn. 
DEN HAAG Haags Historisch 
Museum 7, 14, 21 en 28 oktober 
14.00-15.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/typisch-
haags

EILANDEN IN DE MAAS
TOUR. VVV-gidsenteam 
van Stevensweert-Ohé en 
Laak gaat langs opstandige 
plekken op het eiland in de 
Maas.
STEVENSWEERT VVV,  
7 oktober 14.00-15.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
stevensweert

LITERAIR CAFÉ HERMAN 
PLEIJ
LEZING. Herman Pleij vertelt 
op zijn onnavolgbare wijze 
over geschiedenis en 
opstand.
VELDHOVEN Museum ’t Oude 
Slot, 7 oktober 14.00-17.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
pleij

GEVECHTEN IN BRABANT
LEZING. Voor de Hollanders 
was de Opstand een succes, 
maar Brabant leed eronder. 

AGENDA
OKTOBER 2018

TIP
VERGISSING VAN TROELSTRA WAAROM LUKTE HET PIETER JELLES 
TROELSTRA HONDERD JAAR GELEDEN NIET OM IN NEDERLAND EEN REVO-
LUTIE TE ONTKETENEN? PRODEMOS EN DE UNIVERSITEIT LEIDEN DELEN HUN 
KENNIS IN POP-UPCOLLEGES OP EEN WEL HEEL TOEPASSELIJKE PLEK. DEN 
HAAG TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL, 6 OKTOBER 20.30-22.30 
UUR MAANDVANDEGESCHIEDENIS.NL/TROELSTRA
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Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, 13 oktober 
12.00-20.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/festivalvan-
deopstand

BOZE BIERDRINKERS
BIERPROEVERIJ. In het kader 
van de opstand tegen de 
invoering van bieraccijns in 
1470. Zie ook p. 41.
ROTTERDAM Belasting & 
Douane Museum, 13 oktober 
13.00-17.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/bierop-
stand

ZAKJES PLAKKEN
VOOR KINDEREN. Kom in het 
Hemlab lijm maken om 
zakjes te plakken, net als de 
fabrieksarbeiders in 1920. 
Aan het eind van de middag 
ga je collectief in protest 
met knallende zakjes.
ZAANDAM Hemlab, 13 en 20 
oktober 15.00-16.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
plakschuur

OPSTAND DER BATAVEN
VOOR KINDEREN. Theater 
Stuiter speelt Leespaleis 
over de Bataafse Opstand. 
Dit is de oudste opstand 

zijn boek Ooit hadden we 
een vaderland. Hoe kon 
gebeuren wat nooit had 
gemogen?
WASSENAAR Bibliotheek,  
9 oktober 20.00-22.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
lezingargentinie

FRANKENSTEIN
LEZING. Evert-Jan van 
Leeuwen van de Universi-
teit Leiden legt uit hoe een 
onbekend boek uitgroeide 
tot een iconisch horrorver-
haal dat door de naoorlogse 
tegencultuur werd omarmd.
LEIDEN Rijksmuseum 
Boerhaave, 10 oktober 18.00-
20.30 uur maandvandege-
schiedenis.nl/frankenstein

FRIEZEN TEGEN DE 
ROMEINEN
LEZING. Archeoloog Arjen 
Bosman beschrijft de 
opstand van de Friezen 
tegen de Romeinen in het 
jaar 28 n.Chr.
IJMUIDEN Bibliotheek 
IJmuiden, 10 oktober, 19.00- 
20.45 uur maandvandege-
schiedenis.nl/friezen

15 JAAR HISTORISCH CAFÉ
EVENEMENT. Elke tweede 
woensdag van de maand 
behandelt Historisch Café 
actuele of onbekende 
historische thema’s. Deze 
editie is het feest: Histo-
risch Café bestaat vijftien 
jaar. Met o.a. Maritha 
Mathijsen en Jerzy 
Gavronsky.
AMSTERDAM Impact Hub 
Tropenmuseum, 10 oktober 

Met o.a. Wouter Loeff en 
Nico Arts. Zie ook p. 17.
EINDHOVEN Boekhandel Van 
Piere, 7 oktober 15.00-16.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
brabantseopstand

‘WIVEN’ VAN SCHIEDAM
LEZING. Jan Willem Verkaik 
vertelt over de opstand van 
Schiedamse vrouwen tegen 
de Vlaamse bezetting in 
mei 1304. Zie ook p. 41.
SCHIEDAM De Illustere 
School, 7 oktober 15.00-18.00 
uur maandvandegeschiede-
nis.nl/schiedamsevrouwen

WEEK 41 
8 T/M 14 OKTOBER

BEELDENDE KUNST
LEZING. Inge van Velzen laat 
zien hoe opstand door de 
eeuwen heen werd verbeeld 
in de beeldende kunst.
ARNHEM Erfgoedcentrum 
Rozet, 8 oktober 14.00-16.00 
uur maandvandegeschiede-
nis.nl/rozetlezing

JOKE SMIT
THEMAAVOND. deBuren, 
Furia en RoSa organiseren 
een avond over de impact 
van Joke Smits roemruchte 
artikel uit 1967. Zie ook  
p. 41 en kader op p. 42.
BRUSSEL Vlaams-Nederlands 
Huis deBuren, 9 oktober 
19.30-21.30 uur maandvande-
geschiedenis.nl/onbehagen

ARGENTINIË
LEZING. Jan Edward 
Craanen, oud-ambassadeur 
in Argentinië, vertelt over 

20.00-22.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/patriot-
tisme

MUZIKALE REBELLIE
CONCERT. Muzikale ode aan 
de rebellie door de Konink-
lijke Roermondse Zang- en 
Muziekvereniging. Met 
o.a. Karin Bloemen.
ROERMOND Theaterzaal De 
Oranjerie, 11 oktober 20.00-
23.00 uur maandvandege-
schiedenis.nl/concertroer-
mond

UBBO EMMIUS
CONGRES. Jaarlijks historisch 
congres van studievereniging 
Ubbo Emmius over 
calvinisme en opstand.
GRONINGEN Ubbo Emmius, 
12 oktober maandvandege-
schiedenis.nl/ubboemmius- 
2018 

DAG VAN DE GRONINGER 
GESCHIEDENIS
EVENEMENT. Gratis activitei-
ten. O.a. boekenmarkt, 
muziek, rondleidingen door 
de Groninger Archieven, 
stadswandelingen, lezingen, 
voorstellingen en tentoon-
stellingen.
GRONINGEN diverse locaties, 
13 oktober 11.00-17.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
dgg2018

FESTIVAL VAN DE OPSTAND
EVENEMENT. Opstandig 
festival met persoonlijke 
verhalen, lezingen, 
workshops, muziek en 
meer. Zie ook p. 41.
AMSTERDAM Internationaal 

maandvandegeschiedenis.nl/
barneveldsegeschiedenis-
quiz

MIJNWERKERS IN HEERLEN
THEATER. Over stil verzet 
tijdens WOII, ex-mijnwer-
kers, huisvrouwen op de 
barricaden en opstand in 
tijden van afbraak in 
Heerlen. 
HEERLEN Theater, Limburg-
zaal, 11 oktober 19.30-22.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
parkstadinopstand

AMANDLA!
FILM. Bekijk de muziekdo-
cumentaire Amandla! over 
de rol van muziek als 
communicatiemiddel in 
tijden van opstand. Met o.a. 
journalist en programma-
maker Stan Rijven.
AMSTERDAM Zuid-Afrikahuis, 
11 oktober 19.30-22.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
amandla

FRIESE VEENDERIJ
LEZING. Historicus Kerst 
Huisman vertelt over strijd 
en verzet in de Friese 
veenderijgeschiedenis.
HEERENVEEN Bibliotheek 
Heerenveen, 11 oktober 
20.00-22.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/turf

REVOLUTIE EN PATRIOT
TISME
LEZING. Willem van der 
Velden-Bécue beschrijft het 
leven van twee mannen in 
de Franse Revolutie.
DELFGAUW Nederlands 
Hervormde Kerk, 11 oktober 

ONRUST EN OPROER IN UTRECHT
Wanneer ga jij op je strepen staan? Kom je in actie, 
net als deze Utrechters? Brand je een Romeins fort 
plat, zoals de Bataven deden? Of pak je net als Trijn 
van Leemput een pikhouweel en zet je koers naar 
kasteel Vredenburg? Of laat je je vastketenen in 
Amelisweerd, omdat het bos moet wijken voor de 
A27? Op UtrechtAltijd.nl lees je alles over onrust, 
oproer en opstand in de Utrechtse geschiedenis. 
ONLINE hele maand oktober maandvandegeschie-
denis.nl/utrechtaltijd

20.00-22.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/historisch-
cafe

DE ROERIGE SIXTIES
LEZING. Hoogleraar en 
dichter Geert Buelens gaat 
in op de omwenteling van 
waarden in de jaren zestig. 
Zie ook p. 41.
NAARDEN Podium deMess, 10 
oktober 20.30-22.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/
jarenzestig

QUIZ OVER BARNEVELD
QUIZ. De deelnemers 
worden getest op hun 
kennis van de Nederlandse 
en wereldgeschiedenis en 
van het verleden van de 
gemeente Barneveld. 
BARNEVELD Gemeentear-
chief, 11 oktober 19.00-21.30 uur 

STUK VAN HET JAAR
Stem mee: welke boeiende, mooie en ontroerende 
schatten over het thema ‘Opstand’ zijn er in de 
Nederlandse archieven te vinden? Sacha de Boer, 
fotograaf en oud-nieuwslezer, heeft haar keuze al 
gemaakt: een foto van Dolf Toussaint van de 
Anjerrevolutie in Portugal. Iedereen kan online 
stemmen op het mooiste, bijzonderste archiefstuk. 
De winnaar wordt eind oktober bekendgemaakt.
ONLINE hele maand oktober stukvanhetjaar.nl 

TIP
REVOLUTIONAIRE NEDERLANDER HISTORICUS HERMAN PLEIJ, 
JOURNALIST ROEL JANSSEN EN KUNSTHISTORICA EVA ROVERS BESPREKEN, 
ONDERSTEUND MET BEELDEN UIT DE COLLECTIE, HOE REVOLUTIONAIR ‘DE’ 
NEDERLANDER IS. HILVERSUM BEELD EN GELUID, 10 OKTOBER 20.00-22.00 UUR 
MAANDVANDEGESCHIEDENIS.NL/NEDERLANDERALSREVOLUTIONAIR
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Vroeger zag je hem als  
uithangteken aan de 
gevels van apotheken en 
drogisterijen: de gaper. Zijn 
naam heeft hij te danken aan zijn 
openstaande mond. Niet omdat hij moest gapen, 
maar om medicijnen in te nemen. In Rijksmuseum 
Boerhaave sieren diverse gapers de tentoon stelling 
Op recept, 350 jaar medicijnen.

In de tentoonstelling ontdek je de 
ge schie denis van vier eeuwen 

medicijn ontwikkeling. Op recept 
vertelt het verhaal van de 
ontwikkeling van de ouderwetse 
apotheek naar de huidige 
farmacie. De tentoonstelling 

is mede mogelijk gemaakt 
door Merck, 's werelds oudste 

farmaceutische concern.

Waarom staat de 
mond van een  
gaper open?

ONTDEK 
DE WERELD 

VAN DE  
WETENSCHAP

Rijksmuseumboerhaave.nl/oprecept

binnen de grenzen van het 
huidige Nederland.
DE MEERN Castellum Hoge 
Woerd, 14 oktober 12.30-17.00 
uur maandvandegeschiede-
nis.nl/stuiter

VOORLEESUURTJE IN ONS 
FORT
VOOR KINDEREN. Peter 
Keijsers leest zijn kinder-
boek Saakje het ondeugende 
draakje voor, dat zich 
afspeelt tijdens de Opstand.
VENLO Fort Sint-Michiel,  
14 oktober 13.00-14.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
saakje

OVERLEVENDE VAN 
SOBIBOR
LEZING. Ad van Liempt 
zocht overlevende van 
Sobibór Selma Wijnberg op 
in de Verenigde Staten en 
vertelt haar verhaal. 
HOOGHALEN Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork,  
14 oktober 14.00-15.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
selmawijnberg

NEDERLANDSINDIË
THEMAMIDDAG EN EXPO. 
‘Gepeperd verleden’ is een 
programmareeks over 
dekolonisatie, verzet en 
racisme. Deze editie over 
de migratie uit de voorma-
lige kolonie Nederlands-
Indië.
AMSTERDAM Het Scheep-
vaartmuseum, 14 oktober 
14.00-17.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/gepeperd-
verleden

WEEK 42 
15 T/M 21 OKTOBER

ZAANSE GESCHIEDENIS
QUIZ
QUIZ. Jaarlijkse quiz met 
wetenswaardigheden, foto’s 
en muziek uit de geschiede-
nis van de Zaanstreek.
ZAANDAM Zaantheater,  
15 oktober 19.30-22.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
zaansegeschiedenisquiz

LUC PANHUYSEN
LEZING. Luc Panhuysen 
over hoe het in rampjaar 
1672 lukte om de super-
macht van de tijd in het 
nauw te drijven.
WOERDEN Kapel Weddesteyn, 
15 oktober 20.00-22.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/ 
1672

DE REVOLUTIE VAN DADA 
MAALTIJD EN LEZING. 
Krzysztof Dobrowolski-
Onclin vertelt hoe Dada de 
kunstwereld op zijn kop 
zette. Voorafgaand aan de 
lezing is het mogelijk om in 
de Krugerkamer te eten.
AMSTERDAM Krugerkamer,  
16 oktober 19.30-21.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
hemelbestormers

DUIZENDEN JODEN GERED
LEZING. Jan Brokken vertelt 
over een consul die 
duizenden Joden redde in 
WOII. Zie ook p. 35.
ROTTERDAM Debatcentrum 
Arminius, 16 oktober 20.00-
22.00 uur maandvandege-
schiedenis.nl/rechtvaar-
digen
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  Ik,
 Maria 

van 
 Gelre

De hertogin en 
haar uitzonderlijke 

gebedenboek

13 OKT 2018 
T/M 6 JAN 2019

KOOP ONLINE TICKETS 
WWW.MUSEUMHETVALKHOF.NL

PARTNER:PARTNER:

HISTORISCHE SCHEUR- 
KALENDER  2019

Ook in 2019 neemt 
de Historische Scheur-
kalender u in 365 
fascinerende verhalen 
mee op ontdekkings -
tocht door het 
verleden. Leerzaam, 
spannend, ontroerend 
en altijd boeiend.

Nu in de winkel of te bestellen via: 

€ 15,99

HISTORISCHNIEUWSBLAD.NL/SHOP

Geluid, van Hoepla tot Bart 
de Graaff. 
HILVERSUM Beeld en Geluid, 
18 oktober 15.30-17.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
programmamakers 

KLEDERDRACHT
FILM EN LEZING. Interviews 
en documentaire over 
streekdrachten. Is kleder-
dracht in de eenentwintigste 
eeuw een teken van 
opstandigheid?
BUNSCHOTENSPAKEN
BURG Museum Spakenburg,  
18 oktober 19.30-21.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
streekdrachten 

OPA’S EN OMA’S VERTELLEN
VOOR KINDEREN. Persoon-
lijke verhalen over bezetting, 
bevrijding, conflicten en 
opstand tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.
GROESBEEK Nationaal 
Bevrijdingsmuseum 1944-1945, 
17 oktober 14.00-15.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
opasenomas

DWARSE PROGRAMMA
MAKERS
RADIO EN FILM. Over 
opstand op de Nederlandse 
radio en televisie. Met 
audio en beelden uit de 
collectie van Beeld en 

graag zag komen.
OUWERKERK Watersnood-
museum, 21 oktober 11.00-12.00 
uur maandvandegeschiede-
nis.nl/geschenkwoningen

KATJONGS IN COLDITZ
LEZING. In het kader van de 
Week van de Koloniale 
Geschiedenis. Slechts 68 
officieren weigerden in 
WOII een ‘Erewoordver-
klaring’ aan de Duitsers te 
ondertekenen. Onder hen 
waren veel ‘Indische’ 
jongens. Met o.a. Herman 
Keppy. Zie ook kader p. 53.
ARNHEM Museum Bronbeek, 
21 oktober 14.00-15.30 uur 
maandvandegeschiedenis.
nl/katjongs

LASTIG THORN
WANDELING. Dat Thorn niet 
altijd zo vredig was, blijkt 
tijdens een wandeling met 
VVV-gids.
THORN VVV, 21 oktober 
14.00-15.30 uur maandvande-
geschiedenis.nl/roerigthorn

BURGERS IN SCHIEDAM
LEZING. Eind achttiende 
eeuw werd Schiedam 
bestuurd door een regenten-
oligarchie. De burgerij 
kwam hiertegen in opstand. 
Met o.a. Frans Meijer.
SCHIEDAM De Illustere 
School, 21 oktober 15.00-18.00 
uur maandvandegeschiede-
nis.nl/schiedam

WILLEM VAN ORANJE IN 
DELFT
TOUR. Kom meer te weten 
over het leven van Willem 

van Oranje tijdens de 
tentoonstelling Willem van 
Oranje is hier!, te zien vanaf 
19 oktober. Met rondleidin-
gen op onderstaande data.
DELFT Museum Prinsenhof 
Delft, 21, 24 en 28 oktober 
14.00-15.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/rondlei-
dingwillem

PALESTIJNEN IN JERU
ZALEM
DIVERSE ACTIVITEITEN. The 
Rights Forum organiseert 
verschillende evenementen. 
Aan de hand van presenta-
ties, discussies en uniek 
fotomateriaal wordt 
ingegaan op opstanden in 
Jeruzalem en op andere 
plekken in de bezette 
Palestijnse gebieden.
AMSTERDAM diverse locaties, 
1 t/m 31 oktober maandvan-
degeschiedenis.nl/opstan-
denjeruzalem

OORLOGSMUZIEK
THEATER. Vive le Geus! is 
een bloedstollende 
voorstelling over de 
Opstand. Door Camerata 
Trajectina en Hans 
Goedkoop. Zie ook p. 17. 
HAARLEM Geschiedenis 
Festival, 6 oktober en meer 
steden t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/
vivelegeus

WEEK 43 
22 T/M 28 OKTOBER

MOLUKKERS IN VERZET
LIVE MAGAZINE. In het kader 
van de Week van de 

024 GESCHIEDENIS
Historisch Nijmegen pakt op drie locaties drie dagen 
lang uit met een opstandig festivalweekend. Met 
onder meer een openingsavond in de Stevenskerk, 
een pop-up museum over Nijmeegse opstanden in 
het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, de grote 
geschiedenisquiz in LUX, het lezingenprogramma 
‘Radboud in de stad’ en een historische vossenjacht. 
NIJMEGEN diverse locaties, 19 t/m 21 oktober 
024geschiedenis.nl

AARDAPPELOPROER
LEZING. Honderden 
arbeidersvrouwen kwamen 
in 1917 in opstand tegen de 
honger en plunderden een 
schip met aardappelen. 
Mieke Krijger licht toe. Op 
27 oktober presenteert het 
Jordaanmuseum een 
monumentontwerp.
AMSTERDAM Atria, 18 ok- 
tober 20.00-21.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
aardappeloproer

GESCHIEDENIS SCHRIJVEN
WORKSHOP. Archief en 
bibliotheek Eemland geven 
een workshop geschiedenis 
schrijven met historicus, 
docent en Historisch 
Nieuwsblad-eindredacteur 
Mirjam Janssen.
AMERSFOORT Eemhuis, 19 ok-
tober 09.30-12.00 uur maand-
vandegeschiedenis.nl/schrij-
venovergeschiedenis

ZAANSE PATRIOTTEN
LEZING EN RONDLEIDING. 
Frank Tjeertes vertelt over 
Zaankanters in de strijd 
tegen stadhouder Willem V. 
Daarna kun je mee op 
rondleiding door het 
depot.
ZAANDAM Gemeentearchief, 
19 oktober 14.30-16.30 uur 
maandvandegeschiedenis.
nl/zaansepatriotten

HET VERLEDEN VAN 
BLOKZIJL
EVENEMENT. Dag van 
Geschiedenis in voormalig 
Zuiderzeestadje Blokzijl.
BLOKZIJL diverse locaties,  

20 oktober maandvandege-
schiedenis.nl/blokzijl

VOSSENJACHT DELFT
VOOR KINDEREN. Tijdens 
deze vossenjacht ga je op 
zoek naar personen uit het 
leven van Willem van 
Oranje: Balthasar Gerards, 
Louise de Colligny en 
Willems dochter Maria.
DELFT Museum Prinsenhof 
Delft, 20 oktober 11.00-16.00 
uur maandvandegeschiede-
nis.nl/vossenjacht

GEORGE MADURO
LEZING. De Dutch Carib-
bean Book Club bespreekt 
Ridder zonder vrees of blaam. 
Het leven van George 
Maduro 1916-1945. Zie 
ook p. 35.
DEN HAAG Haags Historisch 
Museum, 20 oktober 13.00-
15.30 uur maandvandege-
schiedenis.nl/georgemaduro

DE OPSTAND EN IK
WORKSHOP. Met behulp van 
storytelling-technieken 
onderzoek je de dilemma’s 
van in verzet komen. 
VALKENSWAARD Herenboer-
derij De Bunker, 20 en 21 ok- 
tober maandvandegeschie-
denis.nl/deopstandenik

ZEEUWSE GESCHENKWO
NINGEN
LEZING. Na de Waters-
noodramp in 1953 kreeg 
Zeeland uit de hele wereld 
‘geschenkwoningen’. 
Getroffene Janny Lock 
vertelt dat niet iedereen 
deze houten huizen  

AGENDA
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TIP
UTRECHTSE GESCHIEDENIS ONTDEK TIJDENS DEZE NACHT DE 
UTRECHTSE GESCHIEDENIS. MET LEZINGEN, THEATER- EN FILMVOORSTEL-
LINGEN EN WORKSHOPS. UTRECHT UTRECHTS ARCHIEF, 13 OKTOBER 
20.00-01.00 UUR MAANDVANDEGESCHIEDENIS.NL/NACHTUTRECHTSE
GESCHIEDENIS
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MET LOESJE IN PROTEST
WORKSHOP. Wie kent 
Loesje niet? Maak nu je 
eigen Loesje-protestposter.
DIDAM Bibliotheek Didam,  
27 oktober 13.00-15.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
metloesjeinprotest

EMANCIPATIE EN #METOO
SYMPOSIUM. Over Anna 
Barbara van Meerten-
Schilperoort die zich inzette 
voor vrouwenrechten. Met 
Cisca Dressel huys over 
emancipatie toen én in het 
#MeToo-tijdperk.
GOUDA Sint-Janskerk, 27 ok- 
tober 13.30-15.30 uur maand-
vandegeschiedenis.nl/
annabarbara

Koloniale Geschiedenis. 
Dag met o.a. talkshows en 
een pop-uptentoonstelling 
over Moluks en Indisch 
verzet. Zie ook kader rechts.
ARNHEM Museum Bronbeek, 
23 oktober 10.00-16.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
molukkersinverzet 

ONDERGRONDSE STRIJD
EVENEMENT. Het Limburgs 
Geschied- en Oudheidkun-
dig Genootschap belicht 
verzet onder de mijnwer-
kers. Met rondleiding, 
stadswandeling en lezing. 
Zie ook p. 41.
HEERLEN Raadhuis, 23 ok- 
tober 14.30-17.30 uur maand-
vandegeschiedenis.nl/
ondergrondsestrijd

JONGGESTORVEN HELDEN 
LEZING. Broer en zus Geert 
en Corrie Schoonman zaten 
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in het verzet in 
Zaandam. Zie ook p. 35.
ZAANDAM Gemeentearchief 
Zaanstad, 23 oktober 19.00-
20.30 uur maandvandege-
schiedenis.nl/heldenster-
venjong

LIMBURG TEGEN DE 
RANDSTAD
LEZING. In 1867 werd de 
band tussen Limburg en de 
Duitse statengemeenschap 
verbroken. SCHUNCK* 
en het Koninklijk Limburgs 
Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap on-
derzoeken of de Limburger 
zich tweederangsburger 
voelt in een door de Rand-

stad gedomineerd land. 
HEERLEN Glaspaleis, 23 ok- 
tober 19.30-21.30 uur maand-
vandegeschiedenis.nl/
vooralnietbijholland

IJZERKOEKENOPROER
TOUR. In 1770 kwamen de 
bewoners van Coevorden in 
opstand toen lokale 
bestuurders de rondgang 
met ijzerkoeken probeerden 
te verbieden. Met succes. 
Ga mee op een stadswande-
ling, inclusief tentoonstel-
lingsbezoek en een drankje 
mét ijzerkoek.
COEVORDEN Museum 
Coevorden, 24 oktober 13.30- 
16.00 uur maandvandege-
schiedenis.nl/ijzerkoeken- 
oproer

BELLE VAN ZUYLEN
FAMILIECOLLEGE. De 
vooruitstrevende ideeën 
van schrijfster Belle van 
Zuylen zijn ook nu nog 
actueel. Een verteller neemt 
jong en oud mee naar haar 
tijd. Met rondleiding door 
het kasteel, vroegere 
woonplaats van Van 
Zuylen.
OUDZUILEN Slot Zuylen,  
24 oktober 14.00 uur maand-
vandegeschiedenis.nl/
belle vanzuylen

NEDERLANDS SLAVERNIJ
VERLEDEN
LEZING. Antropoloog Maria 
Reinders-Karg van de 
Stichting Stil Verleden 
vertelt in de Week van de 
Koloniale Geschiedenis 
over het Nederlandse 

slavernijverleden in alle 
voormalige koloniën. Met 
een link naar de actualiteit. 
Zie ook kader hierboven.
ARNHEM Museum Bronbeek, 
24 oktober 15.00-16.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
slavernijverleden

SPOTLIEDEREN
LEZING EN TOUR. Maak 
kennis met de humoristi-
sche, ernstige, cynische en 
hoopvolle teksten uit het 
roerige repertoire van Jacob 
Israël de Haan.
ZAANDAM Gemeentearchief 
Zaanstad, 26 oktober 14.30-
16.30 uur maandvandege-
schiedenis.nl/zaansear-
beiders

WEEK VAN DE KOLONIALE  
GESCHIEDENIS
Museum Bronbeek organiseert tijdens de Week van 
de Koloniale Geschiedenis activiteiten met als thema 
‘Opstand in de Oost en de West’, in samenwerking 
met IndoFilmCafé/Lux Nijmegen, ArtEZ Hogeschool 
voor de Kunsten en de Stichting Moluks Historisch 
Museum. Met tentoonstellingen, lezingen, muziek, 
dans en verschillende films. 
ARNHEM EN NIJMEGEN diverse locaties, 21 t/m 28 
oktober maandvandegeschiedenis.nl/koloniale-
geschiedenis2018
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de expositie De communis-
ten. In verzet tegen fascisme 
en kapitaal organiseert het 
Bevrijdingsmuseum 
rondleidingen over het 
communistisch verzet. Zie 
ook p. 35.
GROESBEEK Nationaal 
Bevrijdingsmuseum 1944-1945, 
28 oktober 14.00-16.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
communistischverzet

RAZENDSNEL DANKZIJ DE 
FIETS
LEZING. Marjan Rijk 
beschreef in haar boek 
Eeuw van versnelling hoe 

MIDDELEEUWSE POWER
VROUWEN
PERFORMANCE. Vier 
opstandige vrouwen 
logeren een weekendlang 
op het Muiderslot. Samen 
met de ridders van de IJssel 
nemen zij bezoekers mee 
naar de Middeleeuwen.
MUIDEN Rijksmuseum 
Muiderslot, 27 en 28 oktober 
12.00-17.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/middel-
eeuwsepowervrouwen

ONFATSOENLIJKE KLEDING
TOUR. Vooral jonge 
vrouwen kwamen in verzet 
tegen heersende zeden en 
toonden steeds meer blote 
huid op het strand. De 
tentoonstelling Groeten uit 
Scheveningen vertelt er 
meer over.
DEN HAAG Haags Historisch 
Museum, 27 en 28 oktober 
13.00-15.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/groetenuit-
scheveningen

KUNST OP DE BARRICADES
TOUR. Wandel langs plekken 
uit het roerige Amsterdam 
van de jaren zestig. Zie ook 
kader op p. 41.
AMSTERDAM Stedelijk 
Museum, 27 oktober 14.00-
16.00 uur maandvandege-
schiedenis.nl/barricades

NAPOLEON IN DORDRECHT
EVENEMENT. Ga terug in de 
tijd en ontdek opstanden in 
Dordrecht door de eeuwen 
heen. Interactieve voorstel-
lingen vertellen je meer 
over ridders, troepen van 

de opkomst van de fiets 
zorgde voor een maatschap-
pelijke revolutie.
GOES Boekhandel De Koperen 
Tuin, 28 oktober 14.00-16.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
eeuwvanversnelling

DIGITAAL ENGAGEMENT
DEBAT. In 2018 zijn sociale 
media een domein voor 
politiek engagement en 
activisme. Met Eva Rovers, 
Ioana Tudor en Naomie 
Pieter. Zie ook p. 41.
LEIDEN Bibliotheek BplusC,  
28 oktober 15.00-16.00 uur 
maand vandegeschiedenis.nl/
activismein2018

DRONKEN OPROER
KRAAIERS
LEZING. Vele kleurrijke 
opstanden uit het verleden 
begonnen met drank, zo 
zegt men weleens. Zijn de 
oproerkraaiers van weleer te 
vergelijken met de revolutio- 
nairen van onze tijd, of 
meer met hooligans? Han 
van der Horst beantwoordt 
deze vragen en meer.
SCHIEDAM De Illustere 
School, 28 oktober 15.00-18.00 
uur maandvandegeschiede-
nis.nl/drankenopstand

WEEK 44 
29 T/M 31 OKTOBER

FEITEN EN FABELS 
SYMPOSIUM. Sinds de 
Tachtigjarige Oorlog 
losbarstte, is er veel over 
geschreven. Maar lang niet 
alles klopt. Wat waar is en 
wat niet ontdek je op dit 

Napoleon die de stad 
belegerden en verzet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.
DORDRECHT Museum Het 
Hof van Nederland, 27 oktober 
19.30-22.30 uur maandvande-
geschiedenis.nl/avondvan-
degeschiedenis

BENNEKOM IN BEROERING
EVENEMENT. Het Gelderse 
dorp Bennekom lijkt naar 
eigen zeggen misschien 
braaf, maar opstand en 
verzet zijn de inwoners niet 
vreemd. Een avond met 
muziek, eten en verhalen. 
BENNEKOM Kijk en Luister-
museum, 27 oktober 
20.00-22.00 uur maandvan-
degeschiedenis.nl/
bennekom inberoering

NACHT IN HET RIJKS
EVENEMENT. Avondvullend 
programma over opstand in 
de geschiedenis met 
bekende sprekers en de 
mogelijkheid om nachtelijk 
te dwalen door het Rijks-
museum. Zie ook p. 17 voor 
de tentoonstelling over 
Opstand in het Rijks.
AMSTERDAM Rijksmuseum, 
27 oktober 20.00-00.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
nacht

OVT OP TOURNEE
RADIOPROGRAMMA. In de 
laatste uitzending van OVT 
wordt de winnaar van de 
Libris Geschiedenis Prijs 
bekendgemaakt. Met 
live muziek en een keur aan 
gasten. 
AMSTERDAM Vlaams 

symposium in een brand-
haard van toen, Den Briel. 
BRIELLE Historisch Museum 
Den Briel, 29 oktober maand-
vandegeschiedenis.nl/
feitenenvooroordelen

KIESRECHTTOUR
TOUR. In 2019 bestaat het 
actief kiesrecht voor 
vrouwen in Nederland 
honderd jaar. Leer meer 
over de bijzondere kies-
rechtstrijd in de bibliotheek 
en het archief van Atria.
AMSTERDAM Atria, 29 okto-
ber 17.00-18.00 uur maandvan-
degeschiedenis.nl/kies-
rechttour

POLDEREN OVER HET 
WATER
BIJEENKOMST. Hoe hebben 
historische protesten 
veranderingen teweegge-
bracht voor de waterschap-
pen en polderbewoners? 
Waternet gaat met (jonge) 
buurtbewoners in dialoog.
AMSTERDAM Hoofdkantoor 
Waternet, 30 oktober 15.00-
17.00 uur maandvandege-
schiedenis.nl/waterbeheer

EEN ORANJE DINER
WORKSHOP. Wat at men 
toen katholieken tegen 
protestanten streden en de 
Spaanse koning tegen 
Willem van Oranje? Een 
workshop met een diner 
met een oranje tintje.
BOVENKARSPEL Beleef de 
Geschiedenis, 31 oktober 
17.00-21.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/opstandin-
dekeuken

Cultuurhuis de Brakke Grond, 
28 oktober 10.00-12.00 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
ovtbijdebrakkegrond

KINDERVOORSTELLING
POPPENTHEATER. Wat gaan 
de dieren doen tegen de 
bevers die de baas willen 
spelen? Zie ook p. 35.
OOSTERBEEK Airborne 
Museum, 28 oktober 13.30-
16.00 uur maandvandge-
schiedenis.nl/baasboven-
baas 

COMMUNISTISCH VERZET
TOUR. Op de laatste dag van 

KLEINZOON NELSON 
MANDELA
LEZING. Dumani Mandela, 
kleinzoon van Nelson 
Mandela, publiceert in 
oktober zijn roman Op de 
vlucht voor apartheid. Hij 
spreekt over zijn persoon-
lijke verzet tegen het 
regime. Met Bart Luirink 
en Martijn DeLiefde.
AMSTERDAM Zuid-Afrikahuis 
Nederland, 31 oktober 19.30-
22.30 uur maandvandege-
schiedenis.nl/apartheid

WAT BRACHT DE BITCOIN?
LEZING. In 2008 werd een 
technische uitvinding 
gedaan waarmee burgers 
zelf waarde konden 
overdragen zonder banken: 
de bitcoin. Een opstand 
van de gewone man tegen 
het grote geldwezen.
AMSTERDAM Beursplein,  
31 oktober, 20.00-22.30 uur 
maandvandegeschiedenis.nl/
bitcoin

DAG VAN DE  
ARNHEMSE GESCHIEDENIS
De Arnhemse geschiedenis komt tot leven in het 
laatste oktoberweekend. Op verschillende locaties in 
het centrum en Arnhem-Zuid kun je deze twee dagen 
activiteiten bezoeken en bekijken in het teken van 
het thema ‘Opstand’. Met een debat over de ‘nieuwe’ 
beeldenstorm, ‘helden’ in Arnhemse straatnamen en 
een korte geschiedenisles over de opstandige Loesje.  
ARNHEM diverse locaties, 27 en 28 oktober dagvan-
dearnhemsegeschiedenis.nl 

NELLEKE NOORDERVLIET 
ON TOUR

Schrijver van het essay van de Maand van 
de Geschiedenis Nelleke Noordervliet 

over Door met de strijd. Nederland  
en opstand.  

INTERVIEW. Radio 1 OVT in het Open- 
luchtmuseum in Arnhem, 30 september 

10.00-12.00 uur 
INTERVIEW. Talkshow Boek & Meer. Zoetermeer 

Forum Bibliotheek, 7 oktober 15.00-16.30 uur  
LEZING. Rosmalen, Perron 3, 8 oktober 20.00-22.00 uur 
LEZING. Arnhem, Erfgoedcentrum Rozet, 11 oktober 
20.00-22.00 uur
QUIZ. Haagse Historie Quiz in bibliotheek aan het Spui, 
13 oktober 
INTERVIEW. Radio 1 OVT in de Mariakerk in Deventer,  
14 oktober 10.00-12.00 uur 
LEZING. Weesp, bibliotheek, 16 oktober 20.00-22.00 uur 
LEZING. Eindhoven, Boekhandel Van Piere, 21 oktober 
14.00-15.30 uur 
DINERLEZING. Met tweegangendiner. Zwiggelte, 
boekhandel Het Logboek, 23 oktober 19.00-22.00 uur
LEZING. CODA Apeldoorn, 24 oktober 20.00-22.00 uur 
LEZING. Hengelo, bibliotheek, 25 oktober 20.00-21.30 uur 
LEZING. Nacht van de Geschiedenis. Amsterdam, 
Rijksmuseum, 27 oktober 20.00-00.00 uur  
INTERVIEW. Radio 1 OVT bij de Brakke Grond, 
Amsterdam, 28 oktober 10.00-12.00 uur

TIP
HISTORY IN CONCERT OPTREDENS VAN BEKENDE MUZIKANTEN EN SCHRIJVERS OVER 
THEMA’S ALS SLAVERNIJ, EMANCIPATIE EN DE BEELDENSTORM. MET O.A. ZWART LICHT, BLAUDZUN 
MET KRONTJONGMUZIKANTEN, ELLEN TEN DAMME, LINDE SCHÖNE EN HERMAN PLEIJ. PRESEN-
TATIE DOOR MATTHIJS VAN NIEUWKERK. MET SPECIALE PROGRAMMERING IN DE FOYER VAN 
TIVOLIVREDENBURG, WAAR MUSEA EN INSTELLINGEN ZICHZELF PRESENTEREN. ZIE OOK P. 9. 
UTRECHT TIVOLIVREDENBURG, 16 OKTOBER 19.00-23.00 UUR MAANDVANDEGESCHIEDENIS.NL/
HISTORYINCONCERT
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ROUTE 
OPROERKRAAIERS

lezingen, workshops, 
muziek en meer. 
Amsterdam 
Internatio-
naal 
Instituut voor 
Sociale Geschie-
denis, 13 oktober 
12.00-20.00 uur 
maandvandegeschiedenis.
nl/festivalvandeopstand

BOZE BIERDRINKERS
Vanwege een bieraccijns ontstond in 
1470 een opstand. De drinkers verscheurden 
de administratie van de belastinginner en 
dronken voor het stadhuis vaten vol bier leeg. 
Rotterdam Belasting & Douane Museum, 
13 oktober 13.00-17.00 uur maandvandege-
schiedenis.nl/bieropstand

HISTORY IN CONCERT
Gevierde muzikanten en schrijvers laten zich 
inspireren door thema’s als slavernij, 
emancipatie en de Beeldenstorm. Met o.a. 
Zwart Licht, Blaudzun, Ellen ten Damme, 
Linde Schöne en Herman Pleij. Presentatie 
door Matthijs van Nieuwkerk. Zie ook p. 9. 
Utrecht TivoliVredenburg, 16 oktober 
19.00-23.00 uur maandvandegeschiedenis.
nl/historyinconcert

ONDERGRONDSE STRIJD
Het Nederlands Mijnmuseum en het 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap vertellen over verzet onder de 
mijnwerkers. Met een rondleiding, stads-
wandeling en lezing. Heerlen Raadhuis, 23 
oktober 14.30-17.30 uur maandvandege-
schiedenis.nl/ondergrondsestrijd

DIGITAAL ENGAGEMENT
Smartphones, sociale media en hashtags 
bieden nieuwe mogelijkheden, maar heeft 
online verzet wel dezelfde impact als de straat 
op gaan? Met Eva Rovers, Ioana Tudor en 
Naomie Pieter. Leiden Bibliotheek BplusC, 
28 oktober 15.00-16.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/activismein2018

WAGENINGSE LENTE
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw was 
Wageningen het decor van felle studenten-
protesten. De ‘Wageningse Lente’ is 
onderdeel van een speciale expo over het 
100-jarig bestaan van de universiteit. 
Wageningen Museum De Casteelse Poort, 
1 t/m 21 oktober maandvandegeschiede-
nis.nl/wageningselente

KOLLUMER OPROER
Bij het Kollumer Oproer van 1797 gingen 
radicale jakobijnen en Oranjegezinde Friezen 
elkaar te lijf. Bekijk een speciale tentoonstel-
ling op de ‘plaats delict’. Kollum Kollumer 
Museum Mr. Andreae, 3 t/m 31 oktober 
maandvandegeschiedenis.nl/kollumerop-
roer

‘WIVEN’ VAN SCHIEDAM
Historicus Jan Willem Verkaik vertelt over de 
opstand van Schiedamse vrouwen tegen de 
Vlaamse bezetting in mei 1304. Zij spoorden 
hun mannen aan de vijand te doden. 
Schiedam De Illustere School, 7 oktober 
15.00-18.00 uur maandvandegeschiedenis.
nl/schiedamsevrouwen

JOKE SMIT
Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren, 
Furia en RoSa organiseren een avond over de 
impact van Joke Smits artikel ‘Het onbehagen 
bij de vrouw’ uit 1967. Zie ook kader op p. 42. 
Brussel Vlaams-Nederlands Huis deBuren, 
9 oktober 19.30-21.30 uur maandvandege-
schiedenis.nl/onbehagen

DE SIXTIES WERELDWIJD
Hoogleraar en dichter Geert Buelens gaat in 
op de veranderende waarden in de jaren 
zestig. Ook artistieke en culturele omwente-
lingen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië 
krijgen aandacht. Naarden Podium deMess, 
10 oktober 20.30-22.00 uur maandvande-
geschiedenis.nl/jarenzestig

OPSTANDIG FESTIVAL
Het IISG opent de deuren voor een opstan-
dig festival met persoonlijke verhalen, 

KUNST OP DE 
BARRICADES 
Eind jaren zestig wordt 
Amsterdam een 
platform voor maat-
schappelijk protest: van 
kraakacties en de 
bezetting van het 
Maagdenhuis tot de 
feministische demon-
straties van Dolle Mina. 
Door de hele stad 
vinden happenings, 
events en conceptuele 
voorstellingen plaats. 
Wandel langs histori-
sche plekken met een 
gids van het Stedelijk 
Museum, die de 
verhalen weer tot leven 
brengt. Wat hebben de 
acties ons eigenlijk 
opgeleverd? Reserveren 
noodzakelijk. Amster-
dam start bij stand-
beeld Het Lieverdje, 
6, 13, 20 en 27 oktober 
14.00-16.00 uur 
maandvandegeschie-
denis.nl/barricades

TEGEN-
CULTUUR  

Grensverleg-
gende kunst uit 

de jaren zestig. 
Afbeelding: Studio 

Gandalf via Stedelijk 
Museum Amsterdam

VOLG EEN VAN DE SPECIALE THEMAROUTES 
DOOR HET PROGRAMMA VAN DE MAAND


