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Opstand

In oktober 2018 vindt de vijftiende editie van de Maand van de Geschiedenis 
plaats, met dit jaar als thema: Opstand. Verspreid over het land vinden 
honderden activiteiten plaats. De Maand van de Geschiedenis wordt 
georganiseerd door het Nederlands Openluchtmuseum in samenwerking 
met tientallen partnerorganisaties. In deze VPRO Gids- bijlage leest u interviews 
en achtergronden over het thema van dit jaar.
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Het vergt enige studie en vooral verbeeldings-
kracht om het tot je te laten doordrin-

gen dat Nederland, land van overeenstemming en 
geleidelijkheid, ontstaan is uit een heuse opstand, 
tegen Spanje. Alleen wie heel goed luistert kan het 
strijdgewoel nog horen in het volkslied, ook al is het 
marsritme vervangen door een negentiende-eeuws 
orgeltempo. Het Wilhelmus brengt in stadions of bij 
prijsuitreikingen nu vooral gezamenlijkheid teweeg; 
geen woede, geen verontwaardiging, geen inspiratie 
om met fakkel, hooivork, of molotovcocktail te hoop 
te lopen. 
Nee, revolutionair zijn we niet. Gemopper alom, daar 
niet van, maar zoals Nelleke Noordervliet in haar 
essay duidelijk maakt zijn de protestpartijen van nu 
niet gericht op opstand, maar op 
herstel. ‘Fortuyn maakte eerder de 
indruk een nostalgische conservatief te 
zijn’ schrij�  ze. 
Opstand is anders. Die kijkt niet 
terug, die maakt zich los.
‘Toch zijn hier echte opstanden 
geweest,’ zegt Noordervliet. ‘De 
opstand van de Bataven tegen de 
Romeinen onder Julius Civilis is 
zelfs mythisch geworden, omdat 
hij aan het begin van onze geschie-
denis staat. Civilis wilde niet als 
tweederangs-Romein behandeld 
worden.’

Civilis verloor. Het is een ontmoe-
digend begin. Ook al had hij een 
tijdje de overhand gehad, hij eindigde als verslagen 
warlord die zich aan de Romeinen overgaf op een brug 
over de Waal. En het is maar goed dat de overlevering 
van Tacitus bij die scène a� reekt, zodat de vernede-
ring van Civilis’ levenseinde ons bespaard is gebleven. 

Een halve eeuw eerder hadden de Friezen de Romeinen te 
grazen genomen, zonder daarna ooit weer onderworpen te 
worden. Waarom hee�  die opstand het nooit tot oorsprongs-
mythe geschopt? Omdat we nu eenmaal meer verliezen dan 
winnen?
‘Nee, hoor,’ zegt Noordervliet. ‘Waarschijnlijk omdat 
we de Friezen met het noorden vereenzelvigen. 
Civilis streed in de delta, in het hart van ons land. En 
bovendien hebben we al een opstand die gewonnen 
en duurzaam is, namelijk die tegen Spanje. Dat was de 
echte essentiële opstand.’

In haar essay probeert Nelleke Noordervliet het 
verschijnsel opstand te doorgronden door niet alleen 
te kijken naar momenten dat ons land in opstand 
kwam, maar ook naar hoe wij op opstanden hebben 
gereageerd; op Curaçao, in Atjeh en Lombok. Want 
een opstand hee�  altijd twee kanten, en als de be-
dreigde partij niet meedoet, blij�  een opstand, in haar 
woorden, ‘een natte vuurpijl.’ 
Om te verhelderen wat een goede opstand van een 
slechte onderscheidt, keert Noordervliet in haar essay 
terug naar haar jeugdliefde Albert Camus die in 1951 
in een essay De mens in opstand uit de doeken deed 
hoe het verschijnsel opstand zich in het Westen hee�  
ontwikkeld.
‘Die tekst hee�  mij als jonge gymnasiast onder-

steboven geknikkerd,’ herinnert 
Noordervliet zich. ‘Ik weet nog dat 
ik dacht: ik begrijp het nog niet he-
lemaal, maar ik weet wel dat deze 
tekst belangrijk is voor hoe ik tegen 
het leven zal aankijken. Vooral het 
eerste hoofdstuk, over de meta� si-
sche opstand, raakte me heel diep 
omdat er een opstand in me broeide 
tegen de katholieke kerk.’

En het waren de jaren zestig natuurlijk.
‘Dat was allemaal betrekkelijk 
goedmoedig hoor, en eigenlijk ging 
dat niet over heel erg belangrijke 
dingen. Camus ging een heel stuk 
verder, hij schreef ook over de legi-
timiteit van geweld.’

En nu, een halve eeuw later, legt Noordervliet Camus 
als een meetlat langs de opstanden van onze geschie-
denis: Civilis, Oranje, Tula op Curaçao, Dipo Negoro 
op Java, de Bersiap. Opstanden waar het geweld niet 
werd geschuwd, niet door de opstandelingen, niet 
door het belaagde gezag. Wat daarvan te denken? 
Camus blij�  de vraag stellen naar de rechtvaardiging 
van geweld: ‘Verwerpelijk is het als het verzet lauw wordt, 
of slaafs, of als het wordt opgezweept tot een hartstochtelijke 
dronkenschap van tirannie,’ schrijft hij.

Met welke opstand had jij hartstochtelijk meegedaan? Als 
afvallige met de Beeldenstorm? Of had je bij elk beeld gedacht: 
dat is toch zonde, zo’n mooi beeld…
Noordervliet schiet in de lach. ‘Zo was het waar-
schijnlijk gegaan ja,’ zegt ze. ‘Ik kan me heel moeilijk 
verplaatsen in een soort razernij die met primitieve 

In haar essay voor de Maand van de Geschiedenis probeert schrijver 
Nelleke Noordervliet de opstanden uit de vaderlandse geschiedenis 
te doorgronden. ‘Ik kan me moeilijk verplaatsen in razernij. ’

door Mathijs Deen

Nelleke
Noordervliet:

‘De Opstand 
tegen Spanje 
was de echte 
essentiële 
opstand’
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opstanden gepaard gaat. Dan was de Bataafse Revolu-
tie veel meer aan mij besteed. Daar vloeide het bloed 
toch vooral op papier.’ 
Noordervliet noemt de Bataafse Revolutie in haar 
essay de model-opstand waar ze bij Camus mee had 
kunnen aankomen. Gericht tegen stadhouder Willem 
V en geïnspireerd door geschri en als Aan het volk van 
Nederland van Joan Derk baron van der Capellen tot 
den Pol (‘Komt vreedzaam bijeen, en kiest uit Uw midden 
een matig aantal goede, deugdzame, vrome mannen; kiest 
goede patriotten, waarop gij vertrouwen kunt…’). 
Het was de laaglandse variant op de Franse Revolutie 
die vooral in vergaderzalen en ko�  e-
huizen werd uitgevochten. De verlichte 
ideeën over de mens en zijn verhou-
ding tot de rede, de ander, de maat-
schappij en de overheid hadden zich al 
decennia ontwikkeld, maar in de jaren 
negentig van de achttiende eeuw, toen 
de opstandelingen in Nederland door 
de Fransen op het pluche waren ge-
tild, hebben ze die ideeën in eindeloze 
vergaderingen omgevormd tot een 
heus staatsbestel. 
Het was een opstand naar Noor-
dervliets hart; geen opstand van 

de hooivork maar van de ganzenveer. ‘Je kunt een 
opstand beginnen met oprechte verontwaardiging, 
maar je moet op een zeker moment ook weten waar 
je naartoe wil,’ zegt ze. ‘Alleen dan kan je de adel 
van de eerste inspiratie, waar Camus het over hee , 
handhaven. Dat hebben de mannen van de Bataafse 
Opstand geprobeerd. Ze hebben de Nationale Verga-
dering ingericht, en ze kwamen uiteindelijk ook met 
een staatsregeling die heel modern was. Moderner 
dan die van 1848.’

Die opstand was misschien edel en nobel, maar ze is wel, na 
een Franse koning en een annexatie door Napoleon, op een 

Oranjemonarchie uitgelopen. Waar blijf je dan 
met je model-opstand?
‘De opstand zelf was juist erg geslaagd, 
althans voor de duur ervan. Dat na Napo-
leon heel Europa teruggreep naar de oude 
systemen, daar konden die opstandelingen 
niets aan doen. Maar veel van de ideeën van 
de Bataafse Revolutie zijn desondanks in de 
negentiende eeuw gemeengoed geworden.’

Door met de strijd. Nederland en opstand is een 
uitgave van CPNB, in oktober voor € 3,50 verkrijg-
baar in de boekhandel.
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450 jaar  geleden begon de Opstand, 
 zoals de Tachtigjarige Oorlog 

tegenwoordig in de geschiedschrijving wordt ge-
noemd, waarmee de Republiek der Verenigde Neder-
landen een einde maakte aan de Spaanse overheer-
sing. 1568 Slag bij Heiligerlee, weten vijftigplussers 
die nog degelijk historisch onderwijs hebben genoten. 
Een jaar eerder was de te toegeeflijk bevonden land-
voogdes Margaretha van Parma door haar halfbroer 
koning Filips II vervangen ten faveure van de her-
tog van Alva, die als zeer wreed onze vaderlandse 
geschiedenis zou ingaan. In 1568 keerde Willem 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 Noorderkwartier, 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-
king ‘Bij Alkmaar begint de victorie’ te danken is.

Kenau
Aan het Beleg van Alkmaar ging dat van Haarlem 
vooraf, waarbij minstens tienduizend Spaanse solda-
ten omkwamen en, nadat de stad zich had overge-
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Tijdens de Opstand had Diederik Sonoy als gouverneur van 
West-Friesland een sleutelrol in 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

De wrede bevrijder
van Alkmaar

Viering van 350 jaar Alkmaars Ontzet, 8 oktober 1923
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Diederik Sonoy (r) en
collega-geuzenleider

Nicolaas Ruychaver
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Alkmaar in 1572 begon hij een schrikbewind. Een 
groep katholieke geestelijken werd naar Enkhuizen 
gebracht, waar hij toen burgemeester was, en daar 
gemarteld en opgehangen nadat deze minderbroeders 
hadden geweigerd zich te ‘bekeren’ tot het protestan-
tisme. Ze staan bekend als de martelaren van Alk-
maar.
Je zou als verzachtende omstandigheid kunnen 
aanvoeren dat Spaanse soldaten in die dagen moord-
partijen hadden aangericht onder burgers in Me-
chelen, Zutphen en Naarden. De door Sonoy geleide 
rechtbank werd al snel vergeleken met de Bloedraad 
onder Alva. Verdachten liet hij martelen om te horen 
of ze soms met de Spanjaarden sympathiseerden. 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 
confl ict met de Staten van Holland. Hij raakte z’n 
macht kwijt maar wist op grond van zijn verdiensten 
nog wel eervol ontslag te bedingen. Via de bevrien-
de graaf van Leicester liet hij bovendien koningin 
Elizabeth I van Engeland de Staten bewerken, zodat 
hij naast een a� oopsom ook een knap pensioen in de 
wacht sleepte. 

Sonoys reputatie liep geen blijvende schade op. In 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, 
Medemblik, Zaandam én Bourtange, door Sonoy in 
1580 als vesting aangelegd in opdracht van Wil-
lem van Oranje, is een straat naar hem genoemd. 
In Alkmaar bevindt zich het Hof van Sonoy, nu 
een rijksmonument, op de plaats waar vroeger een 
klooster stond dat na 1572 is gebruikt 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 hee�  gewoond. 
Tegenwoordig is er ook 
een restaurant  gevestigd: 
De Heeren van Sonoy. 

OVT op locatie
In de Maand van de Geschiedenis zendt VPRO’s 
 geschiedenisprogramma OVT (zondag, NPO Radio 1, 
10.00-12.00 uur) vijf keer live uit vanaf historierijke 
plekken in het land.

Op 30 september komt OVT rechtstreeks vanuit 
werktuigenloods Goes in het Nederlands Openlucht-
museum Arnhem, initiatiefnemer van de Maand van 
de  Geschiedenis

7 oktober wordt live uitgezonden vanuit voormalig 
klooster, nu restaurant De Heeren van Sonoy in 
Alkmaar. Zie het artikel op deze pagina’s

Op 14 oktober komt OVT vanuit de Oude Mariakerk 
in Deventer 

Op 21 oktober uit verenigingsgebouw De Boezem in 
Hekendorp

28 oktober vindt tijdens een live-uitzending vanuit 
De Brakke Grond in Amsterdam de uitreiking plaats 
van de Libris Geschiedenisprijs 2018. In aanwezig-
heid van de genomineerden maakt juryvoorzitter 
Jeroen Dijsselbloem de winnaar bekend. 
Zie ook p. 12 in deze bijlage

Publiek is steeds welkom.
Aanmelden: ovtlive@vpro.nl

MAAND VAN DE GESCHIEDENISVPRO GIDS BIJLAGE

huisvesten van wie de huizen gesloopt waren om de 
vestingwallen aan te kunnen 

leggen. Het heet zo omdat 
Diederik Sonoy er een 
paar jaar hee�  gewoond. 
Tegenwoordig is er ook 
een restaurant  gevestigd: 
De Heeren van Sonoy. 

van de Libris Geschiedenisprijs 2018. In aanwezig-
heid van de genomineerden maakt juryvoorzitter 
Jeroen Dijsselbloem de winnaar bekend. 
Zie ook p. 12 in deze bijlage

Publiek is steeds welkom.
Aanmelden: ovtlive@vpro.nl

De Heeren van Sonoy,
Alkmaar

Werktuigenloods 
Goes, Arnhem



MARJOLEIN BASTIN - TEKENEN IS ADEMEN  
29 september 2018 t/m 17 maart 2019

Winckelweg 17a, Nunspeet | 0341 - 25 05 60
www.noord-veluws-museum.nl

Lid van: 

MAAND VAN DE GESCHIEDENISVPRO GIDS BIJLAGE

11

Alkmaar in 1572 begon hij een schrikbewind. Een 
groep katholieke geestelijken werd naar Enkhuizen 
gebracht, waar hij toen burgemeester was, en daar 
gemarteld en opgehangen nadat deze minderbroeders 
hadden geweigerd zich te ‘bekeren’ tot het protestan-
tisme. Ze staan bekend als de martelaren van Alk-
maar.
Je zou als verzachtende omstandigheid kunnen 
aanvoeren dat Spaanse soldaten in die dagen moord-
partijen hadden aangericht onder burgers in Me-
chelen, Zutphen en Naarden. De door Sonoy geleide 
rechtbank werd al snel vergeleken met de Bloedraad 
onder Alva. Verdachten liet hij martelen om te horen 
of ze soms met de Spanjaarden sympathiseerden. 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 
confl ict met de Staten van Holland. Hij raakte z’n 
macht kwijt maar wist op grond van zijn verdiensten 
nog wel eervol ontslag te bedingen. Via de bevrien-
de graaf van Leicester liet hij bovendien koningin 
Elizabeth I van Engeland de Staten bewerken, zodat 
hij naast een a� oopsom ook een knap pensioen in de 
wacht sleepte. 

Sonoys reputatie liep geen blijvende schade op. In 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, 
Medemblik, Zaandam én Bourtange, door Sonoy in 
1580 als vesting aangelegd in opdracht van Wil-
lem van Oranje, is een straat naar hem genoemd. 
In Alkmaar bevindt zich het Hof van Sonoy, nu 
een rijksmonument, op de plaats waar vroeger een 
klooster stond dat na 1572 is gebruikt 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 hee�  gewoond. 
Tegenwoordig is er ook 
een restaurant  gevestigd: 
De Heeren van Sonoy. 

OVT op locatie
In de Maand van de Geschiedenis zendt VPRO’s 
 geschiedenisprogramma OVT (zondag, NPO Radio 1, 
10.00-12.00 uur) vijf keer live uit vanaf historierijke 
plekken in het land.

Op 30 september komt OVT rechtstreeks vanuit 
werktuigenloods Goes in het Nederlands Openlucht-
museum Arnhem, initiatiefnemer van de Maand van 
de  Geschiedenis

7 oktober wordt live uitgezonden vanuit voormalig 
klooster, nu restaurant De Heeren van Sonoy in 
Alkmaar. Zie het artikel op deze pagina’s

Op 14 oktober komt OVT vanuit de Oude Mariakerk 
in Deventer 

Op 21 oktober uit verenigingsgebouw De Boezem in 
Hekendorp

28 oktober vindt tijdens een live-uitzending vanuit 
De Brakke Grond in Amsterdam de uitreiking plaats 
van de Libris Geschiedenisprijs 2018. In aanwezig-
heid van de genomineerden maakt juryvoorzitter 
Jeroen Dijsselbloem de winnaar bekend. 
Zie ook p. 12 in deze bijlage

Publiek is steeds welkom.
Aanmelden: ovtlive@vpro.nl

MAAND VAN DE GESCHIEDENISVPRO GIDS BIJLAGE

huisvesten van wie de huizen gesloopt waren om de 
vestingwallen aan te kunnen 

leggen. Het heet zo omdat 
Diederik Sonoy er een 
paar jaar hee�  gewoond. 
Tegenwoordig is er ook 
een restaurant  gevestigd: 
De Heeren van Sonoy. 

van de Libris Geschiedenisprijs 2018. In aanwezig-
heid van de genomineerden maakt juryvoorzitter 
Jeroen Dijsselbloem de winnaar bekend. 
Zie ook p. 12 in deze bijlage

Publiek is steeds welkom.
Aanmelden: ovtlive@vpro.nl

De Heeren van Sonoy,
Alkmaar

Werktuigenloods 
Goes, Arnhem



VPRO GIDS BIJLAGEMAAND VAN DE GESCHIEDENIS

12

Remieg Aerts

Provinciaal, van huis uit luthers 
en uit de kleine burgerij – Johan 
Rudolf � orbecke (1798-1872) 
begon op fl inke achterstand en 
moest in de toenmalige stan-
denstaat dus veel bevechten. Hij 
studeerde klassieke talen, geschie-
denis, fi losofi e en rechten, kwam 
aanvankelijk niet aan de bak maar 
werd ten slotte adviseur van ko-
ning Willem I. In 1839 publiceerde 
� orbecke zijn Aanteekening op de 
Grondwet – de Franse Revolutie 
vroeg om een nieuwe constitutie, 
die Willem II hem in 1848 alsnog 
liet schrijven, een topprestatie.
Twee jaar later betrok � orbecke 
als eerste minister het Torentje 
(‘Dit is mijne kamer’), als zijn 
commandopost. Hij bleef minister 
tot zijn dood. In 
het vuistdikke 
� orbecke wil het. 
Biografi e van een 
staatsman (Prome-
theus) beschrij�  
Remieg Aerts 
leven en werken.

Piet Hagen

We hebben weet van de Indo-
nesische ona� ankelijkheidsoor-
log, hooguit van de Atjehoorlog 
(100.000 doden). Maar de Ja-
va-oorlog van 1825-1830, met 
200.000 doden? De Indonesische 
archipel blijkt al een half millen-
nium het toneel van gewapende 
strijd. Piet Hagen telt er in zijn 
duizend pagina’s tellende over-
zichtswerk Koloniale oorlogen in 
Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen 
vreemde overheersing (De Arbeiders-
pers) zo’n vij� onderd, waarbij 
naast Portugezen, Spanjaarden, 
Engelsen, Fransen en Japanners 
met name Nederlanders betrok-
ken waren en die aan drie à vier 
miljoen Indonesiërs het leven 
kostten. Ontstellende cijfers en 
feiten die buiten het bestek van 
de koloniale geschiedschrijving 
vielen. De aanleiding was steeds 
dezelfde: eco-
nomisch gewin 
rechtvaardigt 
oorlog en bloed-
vergieten, waarbij 
ook de rechtsge-
leerde Hugo de 
Groot een kwa-
lijke rol speelde.

De Libris Geschiedenis Prijs 
is een initiatief van Historisch 
Nieuwsblad, Libris, Nederlands 
Openluchtmuseum, NTR/VPRO, 
Rijksmuseum Amsterdam en 
de Volkskrant. De prijs beloont 
historische boeken die een 
breed publiek aanspreken. 
Oorspronkelijkheid, leesbaar-
heid en historische dege-
lijkheid zijn de belangrijkste 
criteria. De prijs, een geldbe-
drag van 20.000 euro, wordt 
in 2018 voor de twaalfde keer 
uitgereikt. De Libris Geschiede-
nis Prijs maakt deel uit van de 
Maand van de Geschiedenis.

De jury van de Libris Ge-
schiedenis Prijs wordt dit jaar 
gevormd door Karin van den 
Born, eindredacteur NTR-tele-
visie; Martine Gosselink, hoofd 
afdeling Geschiedenis van het 
Rijksmuseum Amsterdam; Oli-
vier Hekster, hoogleraar Oude 
Geschiedenis en directeur van 
het Instituut voor Historische, 
Literaire en Culturele Studies; 
Annemarie Lavèn, hoofdredac-
teur van Historisch Nieuwsblad; 
Klaartje Schweizer, sectorma-
nager Collecties en Beheer bij 
het Nederlands Openlucht-
museum; en Martin Sommer, 
redacteur van de Volkskrant. 
Juryvoorzitter is dit jaar Jeroen 
Dijsselbloem, voormalig minis-
ter van Financiën en oud-voor-
zitter van de eurogroep.

Op zondag 28 oktober reikt 
Jeroen Dijsselbloem de Libris 
Geschiedenis Prijs 2018 uit 
tijdens een speciale live-uitzen-
ding van radioprogramma OVT 
op NPO Radio 1.

De Libris
  Geschiedenis
Prijs 2018
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Frits van Oostrom

Ridder Jan van Brederode (1372-
1415) was adviseur van de graaf 
van Holland en enthousiast 
deelnemer aan de oorlogen die 
rond 1400 in onze delta werden 
uitgevochten. Hij stak twee keer 
de Zuiderzee over om tegen de 
Friezen te knokken, toog naar Ier-
land om in een grot het vagevuur 
van Sint Patricius te ervaren, maar 
bracht ook jaren in een klooster 
door. Zijn faam drong door in 
heel Europa, tot hij in de Slag bij 
Azincourt als huurling roemloos 
aan z’n einde kwam. Het levens-
verhaal van deze Draufgänger 
en avonturier is door Frits van 
Oostrom gereconstrueerd en in de 
context van zijn 
tijd geplaatst in 
Nobel streven. Het 
onwaarschijnlijke 
maar waargebeurde 
verhaal van ridder 
Jan van Brederode 
(Prometheus).

Hella en Sandra Rottenberg

Een bericht in het Nieuw Israëlie-
tisch Weekblad over compensatie 
van geroofd Joods bezit in de 
voormalige DDR was voor Hella 
en Sandra Rottenberg aanleiding 
om uit te zoeken hoe het met de 
fabriek zat die hun grootvader 
daar in het Saksische Döbeln had 
gehad. Het bleek de modernste si-
garenfabriek in het Duitsland van 
het interbellum te zijn geweest, 
maar wat bezielde een Joodse 
ondernemer uit Amsterdam om in 
1932 in bijna-nazi-Duitsland een 
dergelijke fi rma over te nemen? 
Blijkens De sigarenfabriek van Isay 
Rottenberg. De verborgen geschiede-
nis van een Joodse Amsterdammer in 
nazi-Duitsland (AtlasContact)
geloofde opa in de 
Duitse rechtsstaat 
en weigerde hij 
onverschrokken 
te vluchten, ook 
nadat zijn fabriek 
door de nazi’s 
was geconfi s-
queerd. 

Gabri van Tussenbroek

Begin 1645 brandde in het cen-
trum van Amsterdam de Nieuwe 
Kerk af. Calvinist Willem Backer, 
een van de vier burgemeesters, 
wilde er bij de wederopbouw een 
toren van meer dan honderd me-
ter hoog op hebben. Maar omdat 
het aanpalende stadhuis sterk 
verouderd was, gaven andere be-
stuurders, onder  wie burgemees-
ter Andries Bicker, een libertijn, 
prioriteit aan bouw van een nieuw 
stadhuis, dat al snel alle aandacht 
en fi nanciële middelen voor zich 
opeiste. Onderlinge verdeeldheid 
én internationale spanningen leid-
den tot een hevige machtsstrijd 
onder de Amsterdamse regenten, 
door Gabri van Tussenbroek, 
bouwhistoricus van de gemeente 
Amsterdam en hoogleraar Ste-
delijke identiteit 
en monumenten, 
beschreven in De 
toren van de Gouden 
Eeuw. Een Hollandse 
strijd tussen gulden 
en God (Prome-
theus).

Meer dan driehonderd tussen 1 juli 2017 en 31 mei 2018 
verschenen historische werken werden door de jury van 
de Libris Geschiedenis Prijs teruggebracht tot een shortlist 
van vijf titels. Op 28 oktober wordt in VPRO’s OVT de 
winnaar bekendgemaakt, in aanwezigheid van de 
uitverkoren auteurs.

door Maarten van Bracht



VPRO GIDS BIJLAGEMAAND VAN DE GESCHIEDENIS

14

De twee grootste protestzangers aller 
tijden, Woody Guthrie en 

Bob Dylan, koesterden geen illusies. ‘� is machine kills 
fascists,’ had Guthrie in 1941 op zijn gitaar gekalkt 
om Hitler en Mussolini een veeg uit de pan te geven. 
Maar zijn bekendste lied werd ‘  is Land Is Your 
Land’, een milde en ruimdenkende variant op ‘God 
Bless America’ van Irving Berlin. 
‘I’m just a song and dance man,’ was Dylans stoïcijnse 
antwoord toen hem in 1965 op een persconferentie in 
San Francisco werd gevraagd wanneer hij nou einde-
lijk weer eens zo’n goeie ouwe protestsong zou schrij-
ven. Een ‘Lonesome Death of Hattie Carroll’, over het 
droeve lot van een vermoord barmeisje, of ‘A Hard 
Rain’s A-Gonna Fall’ tegen de atoomdreiging die in 
de jaren zestig boven ieders hoofd hing. Dylan zong 
en danste zich met zijn keiharde elektrische band een 
weg naar het motorongeluk dat hem in 1966 bijna het 
leven kostte.
Aan het eind van een roerig decennium mengden 
meer popsterren zich in het wereldwijde protest. 
De oorlog in Vietnam had met het Tet-o� ensief 

in januari 1968 een grimmige, bloedige wending 
genomen. Studenten kwamen in opstand. Ze eisten 
meer inspraak en een stop aan het oorlogsgeweld.   e 
Beatles, de Rolling Stones en   e Doors sloten zich 
aan bij de tijdgeest en zongen over revolutie, moord, 
verkrachting en de oneerlijke verhouding tussen 
zwarte en blanke soldaten in het Amerikaanse leger. 
‘Five to one baby, one in fi ve’ zong Jim Morrison in het 
slotnummer van de elpee Waiting For the Sun van   e 
Doors: ‘No one here gets out alive!’ In Parijs scandeerden 
studenten het Doors-refrein bij hun protestacties. Een 
anti-oorlogstekst kon prima dienen als alternatieve 
marsmuziek tegen de gevestigde orde.    

Apocalyps
De aanleiding voor een van de meest felle anti-oor-
logsnummers uit die tijd was onschuldig genoeg. 
‘Gimme Shelter’ van de Rolling Stones opende in 
december 1969 het album Let It Bleed met het refrein 
‘War, children, it’s just a shot away.’ Het werd indringend 
gezongen door Mick Jagger en de op volle gospel-
sterkte aanwezige gastzangeres Merry Clayton. Een 

Kan een popmuzikant de wereld veran deren met een lied? 
Hoe muziek in opstand kwam tegen een smerige oorlog.

door Jan Vollaard

Bob Dylan

Moord en brand

14

Bob Dylan

MAAND VAN DE GESCHIEDENISVPRO GIDS BIJLAGE

15

Yoko Ono en John Lennon

protestlied werd het pas in de studio. Keith Richards 
kreeg de inspiratie terwijl hij een beetje op zijn akoes-
tische gitaar zat te pingelen achter een raam in een 
Londens appartement. ‘Opeens werd de lucht com-
pleet zwart en er kwam een ongelooflijk heftige re-
genbui naar beneden. Mensen renden alle kanten op, 
zoekend naar plekken om te schuilen. Gimme shelter, 
waren de woorden die me in gedachten sprongen. Pas 
later kwamen daar rape en murder bij,’ memoreerde 
Richards later.
In 1995 blikte Mick Jagger terug op het protestgehal-
te dat door Stonesfans vrijwel meteen aan ‘Gimme 
Shelter’ werd toegedicht. ‘Het was een ontzettend 
verwarrende, gewelddadige tijd,’ zei hij in Rolling Stone. 
‘De oorlog in Vietnam bracht het geweld naar de tele-
visieschermen. Moord en brand; het was een smerige 
oorlog. Jonge mensen protesteerden en wij gaven hen 
een lied om te zingen.’ Voor Jagger was een protest-
liedje niet genoeg. ‘Wij voorspelden het einde van de 
wereld, de totale apocalyps.’

Revolutie
Ondertussen zonden The Beatles tegenstrijdige sig-
nalen uit. Sgt. Pepper’s Loney Hearts Club Band had in de 
summer of love van 1967 de muziekwereld op zijn kop 
gezet. Losse liedjes waren uit; conceptalbums met 
psychedelische motieven en een min of meer samen-
hangende structuur werden de nieuwe stijl voor pop-
groepen met ambitie. Sgt. Pepper putte zijn inspiratie 
uit circusposters, Indiase mystiek en geestverruimen-
de middelen. 
De demonstraties in Polen (maart 1968) en Parijs 
twee maanden later waren de directe aanleiding voor 
John Lennon om zich in de discussie te mengen. Met 
‘Revolution’ richtte hij zich direct tot de protesteren-
de massa: ‘You say you want a revolution? Well, you know, 
we all want to change the world,’ suste hij. Lennon wilde 
eerst het plan zien dat de opstandelingen voor ogen 
stond. Geweld was uit den boze, vond hij. Of toch 
niet? ‘When you talk about destruction, don’t you know that 
you can count me out.’ 
Een bijtende rockversie van ‘Revolution’ verscheen 
op de B-kant van Hey Jude en kwam nog net op tijd 
voor het zomeroproer van 1968. Een langzamere 
bluesversie verscheen in december als ‘Revolution 1’ 
op het Witte Dubbelalbum en bevatte Lennons aar-
zelende ‘Don’t you know that you can count me out… in…’ 
Hij moest hoe dan ook zijn protest tegen de oorlog 
in Vietnam laten horen, bracht Lennon naar buiten, 
maar wilde zich niet aansluiten bij de met Mao’s Rode 
boekje zwaaiende salonrevolutionairen. ‘Free your mind 
instead!’

Burgerrechten
In de VS was de oorlog in Vietnam het onderwerp 
van honderden pop-, soul- en rocksongs. ‘Bring the 
Boys Home’ (1971) van soulzangeres Freda Pay-
ne kwam uit op een moment dat onthutsend veel 
Amerikaanse soldaten in lijkzakken naar huis waren 
gevlogen. De veelal piepjonge soldaten waren over-
wegend Afro-Amerikaans en haalden voor de blanke 

hippiegeneratie en rijke dienstweigeraars de kastanjes 
uit het vuur. ‘Bring the Boys Home’ werd een hit in 
de VS, maar het overzeese American Forces Network 
deed het nummer in de ban omdat het de vijand in de 
kaart zou spelen.
Zwarte muziek had een eigen agenda. James Brown 
voedde het Afro-Amerikaanse zelfbewustzijn met 
‘Say It Loud, I’m Black and I’m Proud’. In april 1968 
wist de Godfather of Soul het nationale trauma van 
de moord op Martin Luther King te dempen, toen 
zijn concert in Boston rechtstreeks op televisie werd 

uitgezonden en potentiële relschoppers binnen waren 
gebleven. Aretha Franklin eiste ‘R-E-S-P-E-C-T’ en hield 
haar revolutionaire gedachten persoonlijk, gericht op 
emancipatie en aansluiting bij de Amerikaanse bur-
gerrechtenbeweging. Ook na haar dood blijft ‘Respect’ 
het opstandige lijflied van de Amerikaanse Women’s 
Rights Movement. Waarin een klein liedje van twee 
minuten en 29 seconden groot kan zijn.

Musea werken samen met muzikanten en schrijvers op 
een avond vol optredens rondom thema’s als slavernij, 
emancipatie en de Beeldenstorm. Met Zwart Licht, 
Blaudzun met Krontjong-muzikanten, Ellen ten Damme, 
Linde Schöne en Herman Pleij met de Nationale Opera 
Studio. Presentatie door Matthijs van Nieuwkerk. 

 √ TIVOLIVREDENBURG, UTRECHT

16 OKTOBER 19.00-23.00 UUR

History in Concert
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De twee grootste protestzangers aller 
tijden, Woody Guthrie en 

Bob Dylan, koesterden geen illusies. ‘� is machine kills 
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San Francisco werd gevraagd wanneer hij nou einde-
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leven kostte.
Aan het eind van een roerig decennium mengden 
meer popsterren zich in het wereldwijde protest. 
De oorlog in Vietnam had met het Tet-o� ensief 

in januari 1968 een grimmige, bloedige wending 
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meer inspraak en een stop aan het oorlogsgeweld.   e 
Beatles, de Rolling Stones en   e Doors sloten zich 
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Het Gortermanuscript met een vroege versie van het Wilhelmus 
en kleurenafbeeldingen van soldaten uit het leger van de prins

‘Het is al heel snel verwarrend,’ beaamt 
Suzanne Hendriks (38). ‘Door de 

lengte van het conflict had de Tachtigjarige Oorlog 
verschillende vormen. Van een guerrilla- werd het een 
burgeroorlog, toen een statenoorlog en vervolgens een 
wereldoorlog. Maar eigenlijk was er zelden consensus 
over de strijd. Zo hadden de mensen in Holland en 
Zeeland een andere blik en andere ervaringen dan die 
in het oosten en het zuiden. Er is zelfs tot op de dag 
van vandaag discussie onder academici over de vraag 
of het hier nu een opstand of een oorlog betrof. De 
meest adequate term volgens mij is “de oorlogen van 
de zestiende en zeventiende eeuw”. Maar dat klinkt 
niet zo pakkend.’
Hendriks noemt zichzelf een geschiedenisnerd. Ze 
deed (met twee collega’s) de research voor de zeven-
delige NTR-serie 80 Jaar Oorlog die vanaf 28 september 
te zien is. Op haar Twitteraccount heeft zij een film-
pje staan waarin de Tachtigjarige Oorlog, die tussen 
1568 en 1648 woedde, in elf seconden wordt verbeeld: 
edelman Willem van Oranje slaat de Spaanse koning 
Filips II neer en de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, het grondgebied van ons huidige land, is 
een feit. ‘Voor Godes Woort ghepreesen/heb ick vrij onversae-
cht/als een helt zonder vreesen/mijn edel bloet gewaecht’, 
zoals een deel van het Wilhelmus, oorspronkelijk een 
marslied, ons leert. 
‘Het was niet niks dat Willem van Oranje opstond 
tegen Filips II,’ zegt Hendriks. ‘Hij was tot dan toe 
een trouwe vazal geweest en had zelfs aan het hof van 
diens vader Karel V zijn opleiding genoten.’ Maar hij 
kon nu eenmaal ‘niet goedkeuren dat vorsten over het 
geweten van hun onderdanen willen heersen en hun 
de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen’, zoals 
Van Oranje later zijn gewapende daden toelichtte. 
Oftewel: hij stond, net getrouwd met een lutherse, op 
tegen het vanuit het verre zuiden opgelegde katholi-
cisme, en werd daarmee een vrijheidsstrijder. Althans, 
in de ogen van de protestanten. 
Hendriks: ‘Hij was een van de locatiemanagers van 
de Spaanse koning, die toen een bijzonder groot rijk 
onder zijn hoede had; een lappendeken van graaf-
schappen en hertogdommen. Er was geen sprake van 
een bezetting door de Spanjaarden, dit gebied hoorde 
gewoon bij het domein van Filips II. Achteraf is dat 
wel het beeld geworden, maar dat doet de destijdse 
complexiteit geen recht.’ 

Lont ruiken
Om een indruk te krijgen van wie de man was die 
het begin van de opstand van de Lage Landen tegen 

de Spaanse koning leidde, gaan we naar het Nationaal 
Militair Museum in Soesterberg. Daar is tot en met 
28 oktober de tentoonstelling ‘Willem’ te zien, over 
Willem van Oranje (1533 – 1584). Het is een van de 
thema-exposities in het kader van ‘80 Jaar Oorlog’; 
in oktober volgen onder andere het Rijksmuseum en 
Museum Prinsenhof Delft.  
Lopend langs de appeltjes van oranje op de vloer 
passeren we de museumwinkel. Daar zijn zowel 
boeken over de Vader des vaderlands als spullen met 
afbeeldingen van zijn mopshond Pompey te koop. ‘Dit 
is interessant,’ zegt Hendriks, terwijl ze een exem-

plaar van De vreselijke dood van Willem de Zwijger van 
een stapel pakt. ‘Het vertelt dat de politieke moord 
op Willem van Oranje de eerste was met een geladen 
vuurwapen. In de tijd daarvoor gebruikte men een 
musket, waarbij je eerst de lont moest aansteken. Dat 
rook je, dus iemand verrassen was niet mogelijk. Van 
Oranje-moordenaar Balthasar Gerards daarentegen 
kon direct schieten.’ 

Met researcher en ‘geschiedenisnerd’ Suzanne Hendriks bezoeken we ‘Willem’, 
een tentoonstelling over de man achter het begin van de Opstand, 450 jaar 
 geleden: ‘Wist je dat Willem goed kon dansen?’   
door Angela van der Elst
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Wapens en harnassen waarmee het leger van Willem van Oranje vocht

Een geschiedenisverhaal dat alle kanten opgaat, krijgt 
hier behapbare elementen. En dan hebben we het 
niet, hoewel ook boeiend, over de pauwen, reigers en 
zwanen die bij feestelijke gelegenheden aan het hof 
ter tafel kwamen. Of de door mannen gedragen kul-
zak, ‘een sterk geprononceerde buidel in de schaam-
streek die werd opgevuld met paardenhaar’. ‘Wist 
je trouwens dat Willem goed kon dansen?,’ vraagt 
Hendriks, terwijl ze naar een filmpje van de gaillarde 
kijkt. ‘Voor deze levendige dans is, vanwege de vele 
hupjes en sprongen, enig atletisch vermogen vereist,’ 
lezen we naast het scherm. 
Voor ernstiger zaken wenden we ons tot de zwaar-
den en harnassen, volgen belegeringen en veldslagen, 
lezen mee in brieven van de strijdbare Willem vanaf 

het front aan zijn vrouw en familie (‘Hooggeboren, 
vriendelijke, lieve Heer vader’). Stel dat Hendriks Van 
Oranje zou kunnen spreken, wat zou ze hem willen 
vragen? ‘Ik ben eigenlijk benieuwder naar wat zijn 
tweede echtgenote, Anna van Saksen, te zeggen heeft. 
Van Oranje trouwde met haar om haar geld, waarmee 
hij legers kon inhuren. Daarna wilde hij weer van ‘r 
af. Of neem Alva, de topgeneraal die hiernaartoe werd 
gestuurd om het plaatselijke brandje in een uithoek 
te blussen waarna hij met pensioen zou gaan. Dat liep 
dus anders. In Nederland werd hij sindsdien gezien 
als oppertiran, in Spanje als mislukkeling.’     
 
Waterzooi
Toen Willem van Oranje werd vermoord, was de 
Tachtigjarige Oorlog nog maar net begonnen. ‘Pas 
de laatste jaren wordt die periode ook meer van-
uit andere talen ontsloten, waaronder het Spaans. 
Dat levert weer een heel andere blik op. Zo vonden 
Spaanse commandanten het hier één grote waterzooi 
en noemden ze de steden islas; eilanden. En Filips II 
blijkt oprecht bezorgd geweest te zijn over zijn “arme 
onderdanen” die in zijn ogen werden lastiggevallen 
door “ketterse rebellen”. De overwinnaars schrijven 
de geschiedenis, maar die heeft dus altijd nog veel 
meer kanten. Over vijf jaar wordt deze oorlog mis-
schien weer anders uitgelegd.’    

Op 80jaaroorlog.nl is een overzicht te vinden van alle 
 herdenkingsactiviteiten.

Eind zestiende eeuw kwamen Nederlandse onderdanen in 
opstand tegen het wettige Spaanse gezag. Van Groningen 
tot Brussel, van Den Briel tot Groenlo, overal barstte de 
strijd los. Terrorisme, propaganda, executies, radicalise-
ring, shock and awe; de strijd deed verrassend modern 
aan in deze oorlog die van 1568 tot 1648 werd gevoerd.
In de zevendelige televisieserie 80 Jaar oorlog vertelt de 
NTR de verhalen over dit slepende conflict. Presentator 
Hans Goedkoop overziet, met deskundigen, het slagveld.

 √ 80 JAAR OORLOG

VANAF 28 SEPTEMBER WEKELIJKS OM 20.15 UUR OP NPO2

 √ 80JAAROORLOG.NL
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Stuk van het Jaar
Stem mee via deze online ver-
kiezing. Welke boeiende, mooie 
en ontroerende schatten over 
het thema Opstand zijn er in de 
Nederlandse archieven te vinden? 
Iedereen kan in oktober stemmen 
op het mooiste, meest bijzondere 
archiefstuk. De winnaar wordt 
eind oktober bekendgemaakt.

 √ STUKVANHETJAAR.NL

HELE MAAND OKTOBER

Opstand in Zuid-Holland
De website Dag van Toen blikt terug 
op dertig historische opstanden. 
Van de Tachtigjarige Oorlog tot 
het verzet tijdens de Tweede We-
reldoorlog en van de provo’s tot 
het Psalmenoproer.

 √ DAGVANTOEN.NL

HELE MAAND OKTOBER

Romeinen in Wijchen
Na de Bataafse Opstand brak een 
periode van vrede aan: de Pax 
Romana. In de expo Wachters van 
het Noorden zijn de resten te zien 
van een villa van een Bataafse óf 
Romeinse opdrachtgever.

 √ MUSEUM KASTEEL WIJCHEN, WIJCHEN

1 T/M 28 OKTOBER 

Het geheim van de Hollandse 
Waterlinie
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ont-
dekken de Hollanders de defensieve 
functie van het water. In deze expo 
zie je hoe zij met opzet polders on-
der water zetten en zo de Spaanse 
vijand op afstand wisten te houden. 

 √ BIBLIOTHEEK EN CULTUURHUIS, BODEGRAVEN 

EN GOUDA

1 T/M 31 OKTOBER 

Gentleman in slavernij
Janny de Heer vertelt over ver-
schillende opstanden tegen slaver-
nij in de Nederlandse koloniën aan 
de hand van haar boek, dat zich 
afspeelt in de eerste hel�  van de 
negentiende eeuw in Suriname.

 √ BIBLIOTHEEK DEN HELDER, DEN HELDER

1 OKTOBER 19.30-22.00 UUR 

Derde Gouden Eeuw
Lezing over de tien belangrijkste 
ontwikkelingen in de geschiedenis 

van Amsterdam en de rol die op-
standen daarbij hebben gespeeld.

 √ OBA ROELOF HARTPLEIN, AMSTERDAM

4 OKTOBER 19.30-20.30 UUR

Avondtour DOMunder
Een gids leidt je van de Bataafse 
Opstand die het Romeinse fort 
Traiectum in as legde tot aan de 
verwoestende Beeldenstorm van 
1580. Vervolgens ga je onder het 
Domplein op zoek naar verhalen 
in een vijf meter diepe opgraving.

 √ DOMUNDER, UTRECHT

4, 11 EN 18 OKTOBER 20.00 UUR 

Fietsen in Oostzaan
Een recreatieve route van 15 kilo-
meter langs opstandige plekken in 
historisch Oostzaan.

 √ BRASSERIE HET WAPEN VAN OOSTZAAN, 

OOSTZAAN

5 OKTOBER 14.00-15.30 UUR 

Hoe kom je in opstand?
Coach Andrea Teeuwisse gee�  een 
workshop over hoe je in opstand 
komt als anderen zaken van je wil-
len die niet stroken met je eigen 
waarden. Over hoe je trouw kunt 
blijven aan jezelf.

 √ HERENBOERDERIJ DE BUNKER, VALKENS-

WAARD

5 OKTOBER 14.00-16.30 UUR

Vrouwen van Kampen
Stadswandeling over belangrijke 
en opstandige vrouwen uit de 
Kamper geschiedenis.

 √ MARKTSTEEG 7, KAMPEN

6 EN 7 OKTOBER 14.00-15.30 UUR 

Felle strijd in IJmuiden
Het IJmuider Zee- en Havenmu-
seum bestaat bijna 25 jaar, maar 

Massabewegingen, opruiende pamfletten en barricaden: oktober 2018 staat in 
het teken van het thema Opstand. De Maand van de Geschiedenis pakt uit met 
een veelzijdig, landelijk programma vol talks, festivals, tours, tentoonstellingen, 
verkiezingen, tv- en radioprogramma’s, boeken en meer. Onderstaande activiteiten 
zijn een selectie van wat er te doen is. Informatie over het complete programma 
is te vinden op maandvandegeschiedenis.nl/agenda.

The Black Archives is behalve his-
torisch archief ook platform voor 
inspirerende gesprekken, inhoude-
lijke activiteiten en boeken vanuit 
zwarte en andere perspectieven. 
In oktober, als het ook Black Achie-
vement Month is, hebben The 
Black Archives een uiteenlopend 
programma. Debatteer mee in de 
Rode Hoed tijdens de zesde editie 
van Skin Deep, luister naar verha-
len over zwart verzet uit de serie 
Verzwegen Geschiedenis in samen-
werking met De Correspondent en 
woon de opening bij van de expo-
sitie over dit thema.

 √ RODE HOED EN THE BLACK ARCHIVES, 

AMSTERDAM

5, 8 EN 26 OKTOBER

Agenda

Verzwegen geschiedenis: 
zwart verzet
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Stuk van het Jaar
Stem mee via deze online ver-
kiezing. Welke boeiende, mooie 
en ontroerende schatten over 
het thema Opstand zijn er in de 
Nederlandse archieven te vinden? 
Iedereen kan in oktober stemmen 
op het mooiste, meest bijzondere 
archiefstuk. De winnaar wordt 
eind oktober bekendgemaakt.

 √ STUKVANHETJAAR.NL

HELE MAAND OKTOBER

Opstand in Zuid-Holland
De website Dag van Toen blikt terug 
op dertig historische opstanden. 
Van de Tachtigjarige Oorlog tot 
het verzet tijdens de Tweede We-
reldoorlog en van de provo’s tot 
het Psalmenoproer.

 √ DAGVANTOEN.NL

HELE MAAND OKTOBER

Romeinen in Wijchen
Na de Bataafse Opstand brak een 
periode van vrede aan: de Pax 
Romana. In de expo Wachters van 
het Noorden zijn de resten te zien 
van een villa van een Bataafse óf 
Romeinse opdrachtgever.

 √ MUSEUM KASTEEL WIJCHEN, WIJCHEN

1 T/M 28 OKTOBER 

Het geheim van de Hollandse 
Waterlinie
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ont-
dekken de Hollanders de defensieve 
functie van het water. In deze expo 
zie je hoe zij met opzet polders on-
der water zetten en zo de Spaanse 
vijand op afstand wisten te houden. 

 √ BIBLIOTHEEK EN CULTUURHUIS, BODEGRAVEN 

EN GOUDA

1 T/M 31 OKTOBER 

Gentleman in slavernij
Janny de Heer vertelt over ver-
schillende opstanden tegen slaver-
nij in de Nederlandse koloniën aan 
de hand van haar boek, dat zich 
afspeelt in de eerste hel�  van de 
negentiende eeuw in Suriname.

 √ BIBLIOTHEEK DEN HELDER, DEN HELDER

1 OKTOBER 19.30-22.00 UUR 

Derde Gouden Eeuw
Lezing over de tien belangrijkste 
ontwikkelingen in de geschiedenis 

van Amsterdam en de rol die op-
standen daarbij hebben gespeeld.

 √ OBA ROELOF HARTPLEIN, AMSTERDAM

4 OKTOBER 19.30-20.30 UUR

Avondtour DOMunder
Een gids leidt je van de Bataafse 
Opstand die het Romeinse fort 
Traiectum in as legde tot aan de 
verwoestende Beeldenstorm van 
1580. Vervolgens ga je onder het 
Domplein op zoek naar verhalen 
in een vijf meter diepe opgraving.

 √ DOMUNDER, UTRECHT

4, 11 EN 18 OKTOBER 20.00 UUR 

Fietsen in Oostzaan
Een recreatieve route van 15 kilo-
meter langs opstandige plekken in 
historisch Oostzaan.

 √ BRASSERIE HET WAPEN VAN OOSTZAAN, 

OOSTZAAN

5 OKTOBER 14.00-15.30 UUR 

Hoe kom je in opstand?
Coach Andrea Teeuwisse gee�  een 
workshop over hoe je in opstand 
komt als anderen zaken van je wil-
len die niet stroken met je eigen 
waarden. Over hoe je trouw kunt 
blijven aan jezelf.

 √ HERENBOERDERIJ DE BUNKER, VALKENS-

WAARD

5 OKTOBER 14.00-16.30 UUR

Vrouwen van Kampen
Stadswandeling over belangrijke 
en opstandige vrouwen uit de 
Kamper geschiedenis.

 √ MARKTSTEEG 7, KAMPEN

6 EN 7 OKTOBER 14.00-15.30 UUR 

Felle strijd in IJmuiden
Het IJmuider Zee- en Havenmu-
seum bestaat bijna 25 jaar, maar 

Massabewegingen, opruiende pamfletten en barricaden: oktober 2018 staat in 
het teken van het thema Opstand. De Maand van de Geschiedenis pakt uit met 
een veelzijdig, landelijk programma vol talks, festivals, tours, tentoonstellingen, 
verkiezingen, tv- en radioprogramma’s, boeken en meer. Onderstaande activiteiten 
zijn een selectie van wat er te doen is. Informatie over het complete programma 
is te vinden op maandvandegeschiedenis.nl/agenda.

The Black Archives is behalve his-
torisch archief ook platform voor 
inspirerende gesprekken, inhoude-
lijke activiteiten en boeken vanuit 
zwarte en andere perspectieven. 
In oktober, als het ook Black Achie-
vement Month is, hebben The 
Black Archives een uiteenlopend 
programma. Debatteer mee in de 
Rode Hoed tijdens de zesde editie 
van Skin Deep, luister naar verha-
len over zwart verzet uit de serie 
Verzwegen Geschiedenis in samen-
werking met De Correspondent en 
woon de opening bij van de expo-
sitie over dit thema.

 √ RODE HOED EN THE BLACK ARCHIVES, 

AMSTERDAM

5, 8 EN 26 OKTOBER

Agenda

Verzwegen geschiedenis: 
zwart verzet
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de oprichting was niet zo vanzelf-
sprekend. Aan de hand van oude 
foto’s en verhalen van vrijwilligers 
wordt de strijd van toen verbeeld.

 √ IJMUIDER ZEE- EN HAVENMUSEUM, IJMUIDEN

6 T/M 31 OKTOBER 

Geschiedenis Festival
Prominente historici uit binnen- 
en buitenland voeren je mee naar 
het verleden. Met veel aandacht 
voor diverse opstanden.

 √ PHILHARMONIE, HAARLEM

6 OKTOBER 9.00-18.00 UUR 

Bordewijk
Muzikaal programma door sopraan 
Jenny Haisma, waarbij gedeeltes 

uit de roman Karakter worden 
voorgelezen. Hierin is opstand een 
centraal thema.

 √ PRO REGE, ROTTERDAM

6 OKTOBER 15.00-16.30 UUR 

Dit is Cas
Oorlogsfotograaf Eddy van Wessel 
reflecteert in een lezing op het 
werk van Cas Oorthuys, verzetsfo-
tograaf tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.

 √ NEDERLANDS FOTOMUSEUM, ROTTERDAM

6 OKTOBER 17.00-18.00 UUR

Geschiedenis in Schiedam
Schiedamse opstanden staan 
centraal; zo is er aandacht voor 

devernieling van het kasteel door 
de Watergeuzen, protesten tegen de 
sloop van de Brandersbuurt in de ja-
ren zestig en de opkomst van lokale 
partijen in de afgelopen decennia.

 √ DIVERSE LOCATIES, SCHIEDAM

6 OKTOBER 20.00-23.45 UUR

Opstandige zondagen
In de splinternieuwe locatie Goes 
gaan sprekers met elkaar en met 
publiek in gesprek over thema’s 
met een scherp randje. Ook is er 
muziek, eten en drinken. 

 √ NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM, ARNHEM

7, 14, 21 EN 28 OKTOBER, 11.00 UUR

Uniek schilderij
Verhaal op zaal bij het enige schil-
derij dat het beleg van Woerden in 
beeld brengt. 

 √ STADSMUSEUM WOERDEN, WOERDEN

7, 21, 28 OKTOBER, TUSSEN 13.00 EN 16.00 

UUR, ELK KWARTIER

Opstandige Amsterdammer
Jan van Heel beschermde in de 
Tweede Wereldoorlog Chinese 
vrouwen tegen aanranders. Hij 
wordt herdacht met een lezing.

 √ KERK, BROEKHUIZERVOORT

7 OKTOBER 13.30-14.15 UUR 

Westfriese overgave
Archeoloog Gerard Alders vertelt 
over de slag bij Vronen in 1297 en 
over de archeologische bodemspo-
ren die aan deze graven en slag 

Dé feestelijke afsluiting van de 
Maand van de Geschiedenis; een 
belangwekkende avond vol de-
batten, lezingen, muziek en inter-
views. Met Jonathan Israel, Hans 
Goedkoop, Geert Buelens, Peter 

Vandermeersch, Hedy d’Ancona, 
Mitchell Esajas en Liesbeth Staats. 
In samenwerking met Black Achie-
vement Month.

 √ RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

27 OKTOBER 20.00-0.00 UUR

 √ ARNHEM, RADIO 1 OVT IN HET NEDERLANDS 

OPENLUCHTMUSEUM

30 SEPTEMBER 10.00-12.00 UUR

 √ ZOETERMEER, TALKSHOW BOEK & MEER IN DE 

FORUM BIBLIOTHEEK

7 OKTOBER 15.00-16.30 UUR

 √ ROSMALEN, PERRON 3

8 OKTOBER 20.00-22.00 UUR

 √ ARNHEM, ERFGOEDCENTRUM ROZET

11 OKTOBER 20.00-22.00 UUR

 √ DEN HAAG, HAAGSE HISTORIE QUIZ,  

BIBLIOTHEEK

13 OKTOBER

 √ DEVENTER, RADIO 1 OVT IN DE MARIAKERK

14 OKTOBER 10.00-12.00 UUR

 √ WEESP, BIBLIOTHEEK

16 OKTOBER 20.00-22.00 UUR

 √ EINDHOVEN, BOEKHANDEL VAN PIERE

21 OKTOBER 14.00-15.30 UUR

 √ ZWIGGELTE, BOEKHANDEL HET LOGBOEK

23 OKTOBER 19.00-22.00 UUR

 √ APELDOORN, CODA, 24 OKTOBER

20.00-22.00 UUR

 √ HENGELO, BIBLIOTHEEK

25 OKTOBER 20.00-21.30 UUR

 √ AMSTERDAM, NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 

RIJKSMUSEUM

27 OKTOBER 20.00-0.00 UUR

 √ AMSTERDAM, RADIO 1 OVT IN DE BRAKKE GROND

28 OKTOBER 10.00-12.00 UUR

Nelleke Noordervliet over het door haar geschreven Maand van de Geschiedenis- 
essay Door met de strijd. Nederland en opstand.
Zie maandvandegeschiedenis.nl/nelleke

Nacht van de Geschiedenis

Nelleke Noordervliet on tour
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Partners Nacht van de Geschiedenis: Rijksmuseum, deBuren, IISG, KNHG en het Huygens Instituut. 
Bijkomende partners debatdrieluik: NTR en de Rode Hoed.

TIP: op 15 december staat dit 
aanstormend schrijftalent op 
het podium van Perdu tijdens 

Mais oui, Paris!

Oude werken, jonge schrijvers
Tijdens de Nacht van de Geschiedenis bezetten de literaire talenten uit 

onze schrijfresidentie de expo 80 Jaar Oorlog in het Rijksmuseum.

 Wat zie je door de ogen van de mensen aan de rand van een schilderij? Hoe 
klinkt de knal van een tiental kanonskogels en wat heeft het beulszwaard 

van Van Oldenbarnevelt ons te vertellen? In gegidste groepjes maak je 
kennis met oude werken en jonge woordkunstenaars.

deBuren gaat sinds 2012 iedere zomer met een groep aanstormend schrijftalent 
uit de Lage Landen naar Parijs. Twee weken verblijven ze daar om over de grenzen 

heen elkaars werk en ideëen te leren kennen en aan nieuw materiaal te werken.

De lichting van 2018 brengt een artefact uit de tentoonstelling over 
de Tachtigjarige Oorlog op literaire wijze tot spreken.

Vlaams-Nederlands huis deBuren
op de Nacht van de Geschiedenis

www.deburen.eu

Ook die Nacht: deBuren in Opstand

Moderator Sophie Derkzen praat met curator Gijs van der Ham en gaat daarna  in 
gesprek met historici Judith Pollmann, Yolanda Rodríguez Pérez en Marc Reynebeau 
over de Nederlandse, Spaanse en Belgische herinneringen aan de oorlog. 

 27.10.18 
21:55 - 22:45 

RIJKSMUSEUM, ATRIUM OOST

deBuren geeft tijdens de Nacht van de Geschiedenis de aftrap van een debatdrieluik over 
de immateriële erfenis van de Tachtigjarige oorlog. Hoe werkt deze oorlog ook nu nog door 
in onze waarden, taal en cultuur? 

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis ontmoet je hen in de Philipsvleugel
27.10.2018 | 20:30 - 00:00

Info: deburen.eu | Tickets: rijksmuseum.nl

Je hoort de verhalen, gedichten en refl ecties ook elke 
doordeweekse oktoberavond in Nooit meer slapen (VPRO)
en leest ze op maandvandegeschiedenis.nl en deburen.eu
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herinneren. Bij de slag verloren 
de West-Friezen voorgoed hun 
zelfstandigheid aan Holland.

 √ PARTYCENTRUM DE VRIENDSCHAP, ’T VELD

7 OKTOBER 14.00-16.00 UUR 

Politiedilemma’s
Politiedeskundige Jos Smeets legt 
je de dilemma’s voor van agenten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
in het kader van expo Zwart Wit 
Grijs. Kom je in verzet of ga je mee 
met de bezetter?

 √ PIT VEILIGHEIDSMUSEUM, ALMERE

14 OKTOBER 13.00-14.30 UUR

In de sporen van Viglius van 
Aytta
Fietstocht met gidsen langs sporen 
van Viglius van Aytta (1507-1577), 

een van de belangrijkste ambtena-
ren in het Habsburgse bestuursap-
paraat in Brussel. In die functie 
bestreed hij protestanten en 
andere opstandelingen.

 √ HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN, LEEU-

WARDEN

14 OKTOBER 13.30-17.00 UUR

History in Concert
Optredens van gevierde muzikan-
ten en schrijvers rondom thema’s 
als slavernij, emancipatie en de 
Beeldenstorm (zie pagina 15 in 
deze bijlage).

 √ TIVOLIVREDENBURG, UTRECHT

16 OKTOBER 19.00-23.00 UUR

Houd-den-bek
Margriet van der Waal, bijzonder 
Hoogleraar Zuid-Afrikaanse letter-
kunde, bespreekt de roman Houd-
den-bek van André Brink. Het boek 
verhaalt over een slavenopstand in 
Zuid-Afrika in 1825.

 √ ZUID-AFRIKAHUIS, AMSTERDAM

16 OKTOBER 19.30-21.30 UUR

Nobel streven
Historicus Frits van Oostrom re-
construeert in Nobel streven de loop 
van het bizarre leven van opstan-
deling Jan van Brederode.

 √ BIBLIOTHEEK VLEUTERWEIDE, VLEUTEN

17 OKTOBER 20.00-22.00 UUR

Expo Chim toegelicht
Conservator Cynthia Young vertelt 
over de tentoonstelling die ze 
samenstelde over het leven en 
werk van fotojournalist David 
‘Chim’ Seymour. Hij legde midden 
twintigste eeuw de belangrijkste 
opstanden van zijn tijd vast.

 √ JOODS HISTORISCH MUSEUM, AMSTERDAM

19 OKTOBER

024 Geschiedenis
Historisch Nijmegen pakt op drie 
locaties uit met een opstandig 
festivalweekend. Met een ope-
ningsavond in de Stevenskerk, een 
pop-upmuseum over Nijmeegse 
opstanden in het Huis van de 
Nijmeegse Geschiedenis, een grote 
geschiedenisquiz in LUX, het 
lezingenprogramma Radboud in 
de stad en een historische vossen-
jacht.

 √ DIVERSE LOCATIES, NIJMEGEN

19 T/M 21 OKTOBER 

Opstandige archiefstukken
De rijke geschiedenis van de 
dorpen rond Tilburg komt aan bod 
deze dag. Was het wapengekletter 
of juist veel stil protest? Via een 
eendaagse expo komen opstandige 
verhalen tot leven.

 √ REGIONAAL ARCHIEF TILBURG, TILBURG

20 OKTOBER 10.00-16.00 UUR

Oranje tegen Spanje
Edward de Maesschalck vertelt 
over de anderhalve eeuw tussen de 
geboorte van keizer Karel in 1500 
en de Vrede van Münster in 1648. 

 √ VRIJE BOEKHANDEL, BREDA

24 OKTOBER 20.15-23.00 UUR

Dans in opstand
Vier dansers van ArtEZ Hoge-
school voor de Kunsten nemen 
je in solo, duet of als groep mee 
door verschillende periodes in de 
koloniale geschiedenis.

 √ MUSEUM BRONBEEK, ARNHEM

25 OKTOBER 19.30-22.00 UUR

Aardappeloproer
Vrouwen hadden een organise-
rende rol tijdens het Aardappe-
loproer van 1917. Ga mee op een 
tour langs de belangrijke plekken 
voor Kee Spek, een van deze 
 vrouwen, en maak de onthulling 
mee van een monument dat  
hen eert.

 √ JORDAANMUSEUM, AMSTERDAM

27 OKTOBER 13.00-17.00 UUR

Gorters socialistische revolutie
Een avond gevuld met muzikale 
en theatrale voordrachten rondom 
het vergeten epos van Herman 
Gorter, Pan, over de komst van de 
socialistische revolutie.

 √ PIANOLA MUSEUM, AMSTERDAM

27 OKTOBER 20.30-22.15 UUR

Dag van De Arnhemse 
 Geschiedenis
Op verschillende locaties in het 
centrum en Arnhem-Zuid kun je 
activiteiten bezoeken en bekijken 
in het teken van het thema Op-
stand. Met debat over de ‘nieuwe’ 
beeldenstorm en ‘helden’ in Arn-
hemse straatnamen en een korte 
geschiedenisles over de opstandige 
Loesje. 

 √ DIVERSE LOCATIES, ARNHEM

27 EN 28 OKTOBER

‘Manwijf,’ Kenau en ‘verleidster’ 
Cleopatra ken je vast wel. Maar 
ooit gehoord van Elisabeth Samson 
of Aaïcha Bergamin? Educatieplat-
form F-site, een initiatief van Van 
Gisteren en Jonge Historici, wil ver-
andering brengen in de eenzijdige 
beeldvorming van vrouwen in de 
geschiedenis. Met online lesmate-
riaal maken zij historische vrouwen 
zichtbaar. Op 29 oktober is de 
lancering van het platform met vier 
sprekers, onder wie auteur Cynthia 
McLeod. Onder leiding van journa-
list Aldith Hunkar. 

 √ RODE HOED, AMSTERDAM

29 OKTOBER 20.00-22.00 UUR

De geschiedenisles die 
je nooit hebt gehad
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Partners Nacht van de Geschiedenis: Rijksmuseum, deBuren, IISG, KNHG en het Huygens Instituut. 
Bijkomende partners debatdrieluik: NTR en de Rode Hoed.

TIP: op 15 december staat dit 
aanstormend schrijftalent op 
het podium van Perdu tijdens 

Mais oui, Paris!

Oude werken, jonge schrijvers
Tijdens de Nacht van de Geschiedenis bezetten de literaire talenten uit 

onze schrijfresidentie de expo 80 Jaar Oorlog in het Rijksmuseum.

 Wat zie je door de ogen van de mensen aan de rand van een schilderij? Hoe 
klinkt de knal van een tiental kanonskogels en wat heeft het beulszwaard 

van Van Oldenbarnevelt ons te vertellen? In gegidste groepjes maak je 
kennis met oude werken en jonge woordkunstenaars.

deBuren gaat sinds 2012 iedere zomer met een groep aanstormend schrijftalent 
uit de Lage Landen naar Parijs. Twee weken verblijven ze daar om over de grenzen 

heen elkaars werk en ideëen te leren kennen en aan nieuw materiaal te werken.

De lichting van 2018 brengt een artefact uit de tentoonstelling over 
de Tachtigjarige Oorlog op literaire wijze tot spreken.

Vlaams-Nederlands huis deBuren
op de Nacht van de Geschiedenis

www.deburen.eu

Ook die Nacht: deBuren in Opstand

Moderator Sophie Derkzen praat met curator Gijs van der Ham en gaat daarna  in 
gesprek met historici Judith Pollmann, Yolanda Rodríguez Pérez en Marc Reynebeau 
over de Nederlandse, Spaanse en Belgische herinneringen aan de oorlog. 

 27.10.18 
21:55 - 22:45 

RIJKSMUSEUM, ATRIUM OOST

deBuren geeft tijdens de Nacht van de Geschiedenis de aftrap van een debatdrieluik over 
de immateriële erfenis van de Tachtigjarige oorlog. Hoe werkt deze oorlog ook nu nog door 
in onze waarden, taal en cultuur? 

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis ontmoet je hen in de Philipsvleugel
27.10.2018 | 20:30 - 00:00

Info: deburen.eu | Tickets: rijksmuseum.nl

Je hoort de verhalen, gedichten en refl ecties ook elke 
doordeweekse oktoberavond in Nooit meer slapen (VPRO)
en leest ze op maandvandegeschiedenis.nl en deburen.eu
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herinneren. Bij de slag verloren 
de West-Friezen voorgoed hun 
zelfstandigheid aan Holland.

 √ PARTYCENTRUM DE VRIENDSCHAP, ’T VELD

7 OKTOBER 14.00-16.00 UUR 

Politiedilemma’s
Politiedeskundige Jos Smeets legt 
je de dilemma’s voor van agenten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
in het kader van expo Zwart Wit 
Grijs. Kom je in verzet of ga je mee 
met de bezetter?

 √ PIT VEILIGHEIDSMUSEUM, ALMERE

14 OKTOBER 13.00-14.30 UUR

In de sporen van Viglius van 
Aytta
Fietstocht met gidsen langs sporen 
van Viglius van Aytta (1507-1577), 

een van de belangrijkste ambtena-
ren in het Habsburgse bestuursap-
paraat in Brussel. In die functie 
bestreed hij protestanten en 
andere opstandelingen.

 √ HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN, LEEU-

WARDEN

14 OKTOBER 13.30-17.00 UUR

History in Concert
Optredens van gevierde muzikan-
ten en schrijvers rondom thema’s 
als slavernij, emancipatie en de 
Beeldenstorm (zie pagina 15 in 
deze bijlage).

 √ TIVOLIVREDENBURG, UTRECHT

16 OKTOBER 19.00-23.00 UUR

Houd-den-bek
Margriet van der Waal, bijzonder 
Hoogleraar Zuid-Afrikaanse letter-
kunde, bespreekt de roman Houd-
den-bek van André Brink. Het boek 
verhaalt over een slavenopstand in 
Zuid-Afrika in 1825.

 √ ZUID-AFRIKAHUIS, AMSTERDAM

16 OKTOBER 19.30-21.30 UUR

Nobel streven
Historicus Frits van Oostrom re-
construeert in Nobel streven de loop 
van het bizarre leven van opstan-
deling Jan van Brederode.

 √ BIBLIOTHEEK VLEUTERWEIDE, VLEUTEN

17 OKTOBER 20.00-22.00 UUR

Expo Chim toegelicht
Conservator Cynthia Young vertelt 
over de tentoonstelling die ze 
samenstelde over het leven en 
werk van fotojournalist David 
‘Chim’ Seymour. Hij legde midden 
twintigste eeuw de belangrijkste 
opstanden van zijn tijd vast.

 √ JOODS HISTORISCH MUSEUM, AMSTERDAM

19 OKTOBER

024 Geschiedenis
Historisch Nijmegen pakt op drie 
locaties uit met een opstandig 
festivalweekend. Met een ope-
ningsavond in de Stevenskerk, een 
pop-upmuseum over Nijmeegse 
opstanden in het Huis van de 
Nijmeegse Geschiedenis, een grote 
geschiedenisquiz in LUX, het 
lezingenprogramma Radboud in 
de stad en een historische vossen-
jacht.

 √ DIVERSE LOCATIES, NIJMEGEN

19 T/M 21 OKTOBER 

Opstandige archiefstukken
De rijke geschiedenis van de 
dorpen rond Tilburg komt aan bod 
deze dag. Was het wapengekletter 
of juist veel stil protest? Via een 
eendaagse expo komen opstandige 
verhalen tot leven.

 √ REGIONAAL ARCHIEF TILBURG, TILBURG

20 OKTOBER 10.00-16.00 UUR

Oranje tegen Spanje
Edward de Maesschalck vertelt 
over de anderhalve eeuw tussen de 
geboorte van keizer Karel in 1500 
en de Vrede van Münster in 1648. 

 √ VRIJE BOEKHANDEL, BREDA

24 OKTOBER 20.15-23.00 UUR

Dans in opstand
Vier dansers van ArtEZ Hoge-
school voor de Kunsten nemen 
je in solo, duet of als groep mee 
door verschillende periodes in de 
koloniale geschiedenis.

 √ MUSEUM BRONBEEK, ARNHEM

25 OKTOBER 19.30-22.00 UUR

Aardappeloproer
Vrouwen hadden een organise-
rende rol tijdens het Aardappe-
loproer van 1917. Ga mee op een 
tour langs de belangrijke plekken 
voor Kee Spek, een van deze 
 vrouwen, en maak de onthulling 
mee van een monument dat  
hen eert.

 √ JORDAANMUSEUM, AMSTERDAM

27 OKTOBER 13.00-17.00 UUR

Gorters socialistische revolutie
Een avond gevuld met muzikale 
en theatrale voordrachten rondom 
het vergeten epos van Herman 
Gorter, Pan, over de komst van de 
socialistische revolutie.

 √ PIANOLA MUSEUM, AMSTERDAM

27 OKTOBER 20.30-22.15 UUR

Dag van De Arnhemse 
 Geschiedenis
Op verschillende locaties in het 
centrum en Arnhem-Zuid kun je 
activiteiten bezoeken en bekijken 
in het teken van het thema Op-
stand. Met debat over de ‘nieuwe’ 
beeldenstorm en ‘helden’ in Arn-
hemse straatnamen en een korte 
geschiedenisles over de opstandige 
Loesje. 

 √ DIVERSE LOCATIES, ARNHEM

27 EN 28 OKTOBER

‘Manwijf,’ Kenau en ‘verleidster’ 
Cleopatra ken je vast wel. Maar 
ooit gehoord van Elisabeth Samson 
of Aaïcha Bergamin? Educatieplat-
form F-site, een initiatief van Van 
Gisteren en Jonge Historici, wil ver-
andering brengen in de eenzijdige 
beeldvorming van vrouwen in de 
geschiedenis. Met online lesmate-
riaal maken zij historische vrouwen 
zichtbaar. Op 29 oktober is de 
lancering van het platform met vier 
sprekers, onder wie auteur Cynthia 
McLeod. Onder leiding van journa-
list Aldith Hunkar. 

 √ RODE HOED, AMSTERDAM

29 OKTOBER 20.00-22.00 UUR

De geschiedenisles die 
je nooit hebt gehad

MAAND VAN DE GESCHIEDENISVPRO GIDS BIJLAGE

23

Partners Nacht van de Geschiedenis: Rijksmuseum, deBuren, IISG, KNHG en het Huygens Instituut. 
Bijkomende partners debatdrieluik: NTR en de Rode Hoed.

TIP: op 15 december staat dit 
aanstormend schrijftalent op 
het podium van Perdu tijdens 

Mais oui, Paris!

Oude werken, jonge schrijvers
Tijdens de Nacht van de Geschiedenis bezetten de literaire talenten uit 

onze schrijfresidentie de expo 80 Jaar Oorlog in het Rijksmuseum.

 Wat zie je door de ogen van de mensen aan de rand van een schilderij? Hoe 
klinkt de knal van een tiental kanonskogels en wat heeft het beulszwaard 

van Van Oldenbarnevelt ons te vertellen? In gegidste groepjes maak je 
kennis met oude werken en jonge woordkunstenaars.

deBuren gaat sinds 2012 iedere zomer met een groep aanstormend schrijftalent 
uit de Lage Landen naar Parijs. Twee weken verblijven ze daar om over de grenzen 

heen elkaars werk en ideëen te leren kennen en aan nieuw materiaal te werken.

De lichting van 2018 brengt een artefact uit de tentoonstelling over 
de Tachtigjarige Oorlog op literaire wijze tot spreken.

Vlaams-Nederlands huis deBuren
op de Nacht van de Geschiedenis

www.deburen.eu

Ook die Nacht: deBuren in Opstand

Moderator Sophie Derkzen praat met curator Gijs van der Ham en gaat daarna  in 
gesprek met historici Judith Pollmann, Yolanda Rodríguez Pérez en Marc Reynebeau 
over de Nederlandse, Spaanse en Belgische herinneringen aan de oorlog. 

 27.10.18 
21:55 - 22:45 

RIJKSMUSEUM, ATRIUM OOST

deBuren geeft tijdens de Nacht van de Geschiedenis de aftrap van een debatdrieluik over 
de immateriële erfenis van de Tachtigjarige oorlog. Hoe werkt deze oorlog ook nu nog door 
in onze waarden, taal en cultuur? 

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis ontmoet je hen in de Philipsvleugel
27.10.2018 | 20:30 - 00:00

Info: deburen.eu | Tickets: rijksmuseum.nl

Je hoort de verhalen, gedichten en refl ecties ook elke 
doordeweekse oktoberavond in Nooit meer slapen (VPRO)
en leest ze op maandvandegeschiedenis.nl en deburen.eu
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