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VOORWOORD
De wereld wordt steeds kleiner: wat
ooit ver weg was, is nu dichtbij. Maar
de globalisering lijkt hand in hand te
gaan met een nieuw nationalisme.
Denken in ‘wij’ en ‘zij’ – is dat een
fenomeen van alle tijden of is dit
echt iets van nu? Om die vraag te
beantwoorden neemt de Maand
van de Geschiedenis je in oktober
2020 mee op wereldreis. Met het
thema Oost/West gaan we op zoek
naar verhalen over ontmoetingen:
tussen de slavenhandelaar en
de tot slaaf gemaakte, tussen
Stalin en Roosevelt en tussen de
Achterhoeker en de Amsterdammer.

organiseert, maakte daarom dit
inspiratieboekje. Met een uitgebreid
thema-interview, prikkelende
columns, bezielende beelden en de
noodzakelijke, praktische informatie
hopen we jullie te inspireren tot
wederom interessante en actuele
activiteiten. Geschiedenis is
urgenter dan ooit. Dat merken
we ook bij de Maand, die elk jaar
succesvoller is – zie de factsheet die
je op de volgende bladzijde vindt.
Wij kijken uit naar jullie
mooie programma’s!
Team Maand van de Geschiedenis

Dat doen we graag weer samen
met jullie. Het Nederlands
Openluchtmuseum, dat de Maand
alweer voor de negende keer

3 vragen aan
Abdelkader
Benali

BLIJF OP DE HOOGTE MET ONZE DEELNEMERSNIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het programma, inschrijvingsdata en andere
belangrijke informatie? Meld je dan aan voor onze deelnemersnieuwsbrief via
maandvandgeschiedenis.nl/deelnemersnieuwsbrief.
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WAT IS DE
MAAND VAN DE
GESCHIEDENIS
Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste
geschiedenisevenement van Nederland. In oktober 2020 nemen we je mee
op een wereldreis op zoek naar verhalen uit alle windstreken, met het thema
Oost/West. Een maand lang brengen we samen met honderden culturele
organisaties geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders.
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WHY

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

HOW

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

WHAT

Door middel van fysiek en
online aanbod stimuleren we
mensen door heel het land om
op ontdekking te gaan.
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Geschiedenis is altijd aanwezig,
maar moet wel verteld, aangevuld,
genuanceerd en gedeeld worden.
Vanuit het verleden kun je het
heden begrijpen en zo ook een
beter begrip vormen van jezelf,
je eigen achtergrond of omgeving.
Begrip leidt tot inzicht, nuancering
en mogelijk een andere kijk op
de wereld. Daarom vinden wij
het belangrijk om één maand
in het jaar geschiedenis extra
aandacht te geven. Zo laten we
Nederland gisteren ontdekken
om vandaag te begrijpen. Doet
jouw organisatie (weer) mee?
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WAT BIEDEN
WIJ?
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<< Gebruikmaken van de kennis, ervaring en netwerken
die de Maand van de Geschiedenis heeft opgebouwd
en de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met
andere deelnemers
<< Meeliften op een grote mediacampagne
(krant, tijdschrift, radio, televisie, online)
<< Kans op opname in het Maand van de Geschiedenismagazine (oplage 130.000 exemplaren)
<< Kans op opname in een van de offline- en 			
onlinekanalen van partners (bijvoorbeeld bijlage
VPRO Gids en regionale kranten)
<< Kans op opname in de selecties voor de landelijke en
regionale pers
<< Kans op vermelding op social media en een prominente
plek op onze homepage
<< Kans op een bezoek van de Maand van de
Geschiedenis Reporters
<< Diverse on- en offline promotiematerialen
<< Mogelijkheid om nieuw publiek te trekken (een derde
van de deelnemers van 2019 gaf aan tijdens de Maand
andere publieksgroepen te ontvangen dan normaal)
<< Mogelijkheid om meer publiek te trekken (bijna een
derde van de deelnemers van 2019 gaf aan tijdens de
Maand meer bezoekers te ontvangen)
<< Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden (bijna twee 		
derde van de deelnemers van 2019 gaf aan tijdens de
Maand met andere organisaties samen te werken)
<< Het delen van inspiratie en kennis via een 			
netwerkbijeenkomst, de website en nieuwsbrief
<< Een eigen pagina voor je activiteit op 			
maandvandegeschiedenis.nl

WAT VRAGEN
WIJ?
JE ACTIVITEIT:

<< Is aangemeld op
maandvandegeschiedenis.nl
<< Gaat over geschiedenis
<< Heeft een directe link met
het thema Oost/West,
uitgewerkt in de beschrijving
<< Legt een verband tussen
verleden en heden
<< Is toegankelijk voor publiek
<< Heeft een duidelijke omschrijving
en een pakkende titel
<< Bevat een sterk beeld dat
iets toevoegt aan de tekst
<< Bevat kloppende en volledige
praktische informatie
inclusief contactpersoon

PROMOTIE:

EXTRA AANDACHT

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

Activiteiten worden beloond voor:
<< Inspirerende sprekers die een
jonger publiek aanspreken
<< Originaliteit in de vertaling
naar het thema Oost/West
<< Koppeling met een of meer van
de volgende domeinen: filosofie,
muziek, film, food, politiek,
outdoor (wandelen/fietsen),
toerisme en bijzondere locaties
<< Exclusiviteit voor de Maand
van de Geschiedenis

<< Je zet het promotiemateriaal
in de maand oktober in
<< Als deelnemer draag je samen met
andere deelnemers en partners de
Maand van de Geschiedenis uit

AAN DE SLAG

Wil je deelnemen aan de Maand? Je kunt je inschrijven door gratis een
account aan te maken via maandvandegeschiedenis.nl/worddeelnemer.
Vervolgens kun je vanuit je account zelf activiteiten toevoegen.
Op pagina 34 tref je de belangrijke data voor deelnemers.
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'OOST-EUROPEANEN
VINDEN HET WESTEN
EGOÏSTISCH, HARD
EN ONVERSCHILLIG’
Een interview met Jan Brokken
Door Alies Pegtel
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JAN BROKKEN (70) IS EEN WERELDREIZIGER. OVER
ZIJN OMZWERVINGEN, DIE HEM BIJZONDERE
ONTMOETINGEN OPLEVERDEN EN HEM AANZETTEN
TOT HISTORISCH SPEURWERK, HEEFT HIJ INMIDDELS
32 BOEKEN GESCHREVEN, DIE IN 16 TALEN ZIJN
VERSCHENEN. DE VERHOUDING TUSSEN OOST- EN
WEST-EUROPA IS EEN TERUGKEREND THEMA IN
VEEL VAN ZIJN WERKEN, OOK IN ZIJN RECENTE
VERHALENBUNDEL STEDEVAART.
‘ALLES IN DEZE STAD STEMT
TOT KIJKEN, NADENKEN,
HERINNEREN, DE MELANCHOLIE
IS ALOM. WARE 
SINT-PETERSBURG ER NIET
GEWEEST, DAN HAD IK DE
AAN DE RIVIER SLUIMERENDE
STAD ZELF UITGEVONDEN,
ALS EEN HUMEUR DAT VOOR
EEUWIG BIJ ME PAST.’ IK
CITEER UIT UW BOEK DE GLOED
VAN SINT-PETERSBURG. EN:
‘LENINGRAD LAG VOOR MIJ
OP EEN ANDERE PLANEET.’
‘Toen ik de stad in 1975 voor het
eerst bezocht, was het een totaal
andere wereld dan de westerse.’
IN WELK OPZICHT?
‘Allereerst kon je er niet als
individu naartoe reizen. Er waren
alleen groepsreizen mogelijk

via de Vereniging NederlandUSSR, een organisatie gelieerd
aan de Communistische Partij
Nederland. Je sliep in een hotel
van Intourist en reisde in een bus
met een Nederlandssprekende
gids. Later heb ik geleerd dat 90
procent van die gidsen tevens
in dienst was van de KGB.’
U WERD IN DE GATEN
GEHOUDEN DOOR DE
GEHEIME DIENST?
‘Ze deden er alles aan om het
individuele contact met de bevolking
onmogelijk te maken. Er hing niet
alleen een IJzeren Gordijn tussen de
landen, maar ook tussen de mensen
uit Oost en West. In hotelkamers
hadden de muren oren en de plafonds
ogen, dat was algemeen bekend.’
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WAT DREEF U OP HET
HOOGTEPUNT VAN DE
KOUDE OORLOG TOT EEN
REIS NAAR HET OOSTEN?
‘Ik ben helemaal gek van
Russische literatuur en bijzonder
geïnteresseerd in het Sint-Petersburg
uit de boeken en muziek.’

‘SINT-PETERSBURG
WAS VOOR MIJ EEN
CULTUREEL PARADIJS’
10

WAS HET WANTROUWEN
DAT U OP STRAAT PROEFDE
GEEN DOMPER?
‘Welnee. Ik vond Leningrad, zoals
het toen nog heette, meteen een
geweldige stad. Bij elke stap die ik
daar zette dacht ik aan een boek,
een dichtbundel, een symfonie
van Tsjaikovski, Rachmaninov. Het
was voor mij één groot cultureel
paradijs, direct vanaf het begin al.’
U KIJKT ZELFS OPGETOGEN
ALS U EROVER VERTELT.
‘De eerste avond zei ik tegen mijn
vrouw: “Kom, we gaan het vieren
dat we in Petersburg zijn, we gaan
champagne drinken.” We gingen naar
de Nevski Prospekt, de bekendste
winkelstraat van Leningrad. Er waren
daar een paar staatsrestaurants

die veel weg hadden van kantines,
maar geen cafés. Ten slotte vonden
we één gelegenheid waar mensen
zaten te drinken. Wij naar binnen.
We bestelden een fles Russische
champagne, die lichter en zoeter
is dan de Franse. We genoten van
onze fles, maar toen we wilden
betalen, weigerde de ober mijn
roebels aan te nemen. Ik had in
Nederland een stelletje roebels
gekocht tegen een voordelige
wisselkoers – zwart geld volgens de
Sovjets –, dus ik begon ’m te knijpen.
Ik vroeg het aan een andere ober
– weer njet. Grote consternatie.’
JULLIE JUBELSTEMMING
SLOEG OM?
‘Ik raakte in paniek. Tot er een
zestiger op me af kwam; hij had een
houten been en liep met een stok.
Ik dacht onmiddellijk: die heeft als
officier meegevochten in de Tweede
Wereldoorlog, en ze hebben zijn been
eraf geschoten. Hij sprak me aan
in buitengewoon fraai Engels. Echt
een aristocratische heer: “Can I help
you, sir?” Nadat hij bij de obers had
geïnformeerd wat er aan de hand
was, bleek dat ze geen wisselgeld
hadden. Er was destijds zeer weinig
geld in omloop. De man vertelde
me dat de obers me al een tijdje

probeerden duidelijk te maken
dat we gewoon zonder te betalen
konden vertrekken. Dus dat hebben
we gedaan. Maar dat deze man
zoiets voor een buitenlander durfde
te doen, was naar Sovjetbegrippen
een extreem moedige daad. Iedereen
meed contact met westerlingen.’
ZOALS U HET BESCHRIJFT
SPREEKT RUSLAND TOT
UW VERBEELDING. U BENT
ER SINDSDIEN GEREGELD
TERUGGEKEERD.
‘Ik raakte bevriend met een aantal
uitgeweken Russische kunstenaars
die al jaren in Nederland wonen.
Voor de pianist Youri Egorov heb
ik in 1983 cassettebandjes met zijn
muziekopnames afgegeven aan zijn
familie in zo’n troosteloze Moskouse
buitenwijk. Ik moet zeggen: het was
in de Sovjet-Unie wel extreem. In 1976
was ik in Praag en maakte ik een
lange reis door de Bohemen. Tsjechen
kwamen juist op je af, vroegen of
ze een stukje in mijn Mini Cooper
mochten rijden. Toen ik ja zei,
kreeg ik een maaltijd en bier.’

EN NU?
‘De laatste keer was ik
in Rusland op uitnodiging
van het Russian Jewish
Congress voor een lezing over
mijn boek De rechtvaardigen,
in de grote gloednieuwe
synagoge van Moskou.
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Ik heb daar het verhaal verteld
van de Nederlandse consul in
Litouwen Jan Zwartendijk, die ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog
duizenden Joden het leven heeft
gered door visa voor hen uit te
schrijven voor Curaçao. Hij zette
ook een doorreisroute voor ze op
- de laatst beschikbare vluchtroute
uit Europa. De Joden reisden
- tegen fikse betaling - in de TransSiberië Express via de Sovjet-Unie en
Japan naar het getto in Shanghai.’
12

WAS ER IN MOSKOU
VEEL BELANGSTELLING
VOOR UW VERHAAL?
‘De zaal zat bomvol. Er was ook een
aantal Russisch-Joodse historici,
onder wie professor Ilja Altman,
directeur van het Holocaust Research
Centrum in Moskou, dat is opgericht
in 1993, na de Sovjettijd. Altman
heeft mij geweldig geholpen met
mijn onderzoek. Via hem heb ik
een verslag ontvangen van de
Politbureau-vergadering van de
Communistische Partij, waarin Jozef
Stalin verordent dat de Joodse
vluchtelingen die naar Vladivostok
reizen met rust gelaten moeten
worden. Gedateerd 27 juli 1940,
ondertekend door Stalin, met een
cc aan Vjatsjeslav Molotov, minister

van Buitenlandse Zaken, en de
beruchte Lavrenti Beria, hoofd van
de veiligheidsdienst en minister van
Binnenlandse Zaken. Dit document
heb ik officieel vertaald ontvangen.’
U HEBT NIET PERSOONLIJK
DE RUSSISCHE ARCHIEVEN
BEZOCHT?
‘Nee, ik heb via internet contact
gelegd met professor Altman. Die
me een kopie heeft toegestuurd.’
U KENDE HEM NIET?
‘Nee, maar hij had zich er net als ik
over verbaasd dat de Pools-Joodse
vluchtelingen ongemoeid werden
gelaten. Naast de archieven van
het Politbureau heeft hij ook de
archieven van Intourist doorzocht. Al
degenen die de Trans-Siberië Express
namen werden geregistreerd. Helaas
ontbraken er een paar belangrijke
maanden. Maar Altman heeft 3000

Pools-Joodse vluchtelingen met
een door Jan Zwartendijk verstrekt
Curaçao-visum getraceerd.
Voor de Russische editie van
De rechtvaardigen gaat Altman
nu het voorwoord schrijven. Het
is een vruchtbare internationale
samenwerking gebleken. Daar ben
ik sowieso een groot voorstander
van, zeker op cultureel gebied.
Er zouden veel meer uitwisselingen
kunnen plaatsvinden op alle
mogelijke terreinen. Zeker met SintPetersburg, waarmee de banden
van oudsher hechter zijn omdat
de stad dichter bij West-Europa
ligt dan Moskou. De Russische
technologie-instituten in SintPetersburg zijn fantastisch goed. En
de Hermitage heeft een geweldige
samenwerking met de dependance
in Amsterdam. De Russische
collectie Nederlandse kunst wordt
hier bijvoorbeeld gerestaureerd.’

ALTMANS HOUDING IS ZEER
COÖPERATIEF, EN WIE WEET
EEN AANMOEDIGING VOOR
ANDERE NEDERLANDSE
ONDERZOEKERS OM OOK
CONTACTEN AAN TE KNOPEN.
‘Niet onbelangrijk overigens om hier
op te merken is dat professor Altman
een Russische Jood is. Hij vertelde
me dat zijn Holocaust Onderzoek
Instituut kon starten na een bezoek
van een Nederlandse parlementaire
delegatie en de wetenschappelijke
staf van de Anne Frank Stichting.’

‘POETIN IS POPULAIR
OMDAT HIJ EEN EINDE
HEEFT GEMAAKT
AAN DE ANARCHIE’
IS HET RUSSISCHE
WANTROUWEN TEN AANZIEN
VAN BUITENLANDERS, OVER
HET ALGEMEEN AFGENOMEN?
‘Absoluut. Mensen zijn eerder geneigd
je te helpen. Toen ik laatst in Moskou
was, heb ik me verbaasd over de
gigantische dynamiek in de stad. In
bijna elke straat is een theater. Het is
alsof de ene helft van Moskou bezig
is de andere helft te vermaken. Een
hemelsbreed verschil met de sfeer na
de val van de Muur in 1989. Toen was
het een grimmige, maffiose bende.’
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DAT ERVOER U OOK ZO?
‘Er viel niet aan te ontsnappen. Als
er zo’n bandiet in bontmantel in zijn
limousine kwam aanrijden, omringd
door lijfwachten, werden hele
straten afgezet. Ik heb vergelijkbare
taferelen in de Baltische landen
gezien. De jaren negentig waren
een verschrikkelijke periode.’
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DAT WAS TEN TIJDE VAN
BORIS JELTSIN?
‘Een deel van de populariteit van de
oud-KGB’er Vladimir Poetin berust
erop dat hij een einde heeft gemaakt
aan de anarchie, aan het recht van
de sterkste. Als buitenlander werd
je aan alle kanten getild. Als
Rus met een, zeg maar,
normaal inkomen was
je voortdurend
het doelwit

van chantage. Dat hebben
ze enorm aangepakt.’
U BENT OPVALLEND POSITIEF
OVER DE AUTOCRAAT POETIN.
‘Dat ben ik niet. Ik probeer me alleen
te verplaatsen in wat een Rus nu van
Poetin vindt. Anders is het niet te
verklaren waarom hij al twintig jaar
de touwtjes stevig in handen heeft.
In vergelijking met hoe het was in de
jaren negentig heeft hij toch wel veel
gered. En iets waar wij in Nederland
nooit bij stilstaan, is dat Rusland
het grootste land ter wereld is met
maar liefst zeven tijdzones. Hoe krijg
je controle over wat er gebeurt bij
de grens met Mongolië? En aan de
andere kant, richting Japan? Wat
gebeurt er allemaal in Siberië?’
HOE ZOU U HET VERSCHIL
TUSSEN OOST EN WEST
DEFINIËREN?
‘Ik denk dat we ons moeten beperken
tot het oosten en westen van Europa,
anders waaieren we te veel uit. Maar
het grootste onderscheid is dat Oosten West-Europa totaal verschillende
geschiedenissen hebben. Als ik in
Nederland lezingen geef, zeg
ik keer op keer: Rusland
heeft nooit een moment

van vrijheid gekend. Noch onder
de tsaren, noch onder de Sovjets,
noch onder Boris Jeltsin of Poetin.’
DEMOCRATIE IS WEZENSVREEMD
AAN DE RUSSEN.
‘De Doema, het Lagerhuis van het
Russische parlement, heeft tijdens
de nadagen van het tsaristische
Rusland (1906-1917) en vanaf
1993 tot op heden nooit veel
invloed gehad. En wat de Russen
al helemaal nooit hebben gehad,
is vrijheid van meningsuiting.’
IS DAT EEN INTRINSIEK
VERLANGEN VAN IEDER MENS,
OF IS DE BEHOEFTE AAN
VRIJHEID VAN MENINGSUITING
AANGELEERD?
‘Iedereen heeft behoefte aan
ongefilterde informatie. Je hoeft de
Russen er niet meer van te overtuigen
hoe vastgeroest en gesloten het
systeem tot 1989 was. Ja, ze willen
vrijheid van meningsuiting. Maar
ze hebben in de loop der eeuwen
wel middelen gevonden om
ondanks de censuur hun kritiek te
uiten: via de kunsten. Daarom zijn
literatuur, inclusief de poëzie, en
theater zo belangrijk geweest in
Rusland, ook het muziektheater.’

TOEN U IN 1999 VOOR HET
EERST DE BALTISCHE STATEN
BEZOCHT WAS DAT VOOR
U EEN OPENBARING. WAT
TROF U ZO IN ESTLAND,
LETLAND EN LITOUWEN?
‘Ik werd gegrepen doordat deze
landen, ondanks de jarenlange
geseling door buitenlandse
machten, toch een manier hebben
gevonden om hun eigen identiteit
te waarborgen. Dat deden ze door
te blijven geloven in hun eigen taal
en cultuur. Mijn boek Baltische
zielen was in Nederland een enorm
succes, maar in België werd het echt
zeer goed begrepen. Vlaanderen is
ook gered doordat de Vlamingen
zijn blijven geloven in hun eigen
taal en cultuur. Iets wat wij als
Nederlanders als vanzelfsprekend
beschouwen. En waar we zelfs een
zekere minachting voor hebben.’
AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT
AMSTERDAM IS DE
BACHELOROPLEIDING
NEDERLANDS VORIG JAAR
OPGEHEVEN WEGENS GEBREK
AAN BELANGSTELLING.
‘Ja, dat is toch idioot? We geven niks
om onze taal of geschiedenis.
De Franse schrijver Michel
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Houellebecq heeft gezegd:
“Nederland is geen land, het is
een onderneming.” Heel treffend.
In een onderneming denk je
alleen maar aan winst maken.’

‘IN 1975 ZAG JE IN
RUSSISCH-ORTHODOXE
KERKEN ALLEEN OUDE
VROUWTJES, NU
TREF JE DAAR OOK
JONGE MANNEN’
16

DOOR DE HANDELSGEEST
EN DE VOC HEBBEN WE
IN DE ZEVENTIENDE
EEUW WEL EEN GROTE
CULTURELE BLOEI GEHAD.
‘De Gouden Eeuw werd als term
aanvankelijk alleen gebruikt voor
de culturele opleving. Net zoals
Rusland het Zilveren Tijdperk kent,
van 1880 tot 1920, toen de poëzie
opleefde. Rusland heeft het tsarisme
overleefd doordat het toch is blijven
geloven in de Russische culturele
traditie. En wat het Sovjetbewind
er ook nooit uit heeft gekregen, is
het Russisch-orthodoxe geloof.
Na de val van het IJzeren Gordijn
zijn er in Rusland tienduizend
kerken gebouwd of heropend en
gerestaureerd – enorm veel.
In 1975 zag je in de Russisch-

orthodoxe kerken alleen oude
vrouwtjes, nu tref je daar ook zeer veel
jonge mannen. De kerk hoort niet bij
een ver verleden. In de voormalige
DDR is dat ook zo. Vergeet niet dat
het protest dat leidde tot de val
van de Muur vorm gekregen heeft
binnen de Evangelische Kirche.
Toen ik in 1999 een paar maanden in
een Künstlerhaus in de voormalige
DDR doorbracht, 90 kilometer
ten zuiden van Berlijn, spraken de
kunstenaars met grote sympathie
over de protestantse kerkleiders.
Alleen tijdens doordeweekse
praatavonden in de consistoriekamer
van de kerk konden ze in de jaren
1969-1989 vrijuit discussiëren.
Voor hen was het destijds een
enorm pluspunt dat Angela
Merkel een domineesdochter is.’
WEST-EUROPA SECULARISEERT.
ZIET U DAT HIER OOK
IN ANDERE OPZICHTEN
SAMENHANG VERDWIJNT?
‘Zolang de Europese Unie bestaat
is West-Europa een enorme factor
van belang. Engeland is er nu uit
gestapt, maar de Britse intelligentsia
is wanhopig. Wat ik wel van veel
mensen uit Oost-Europa hoor, is dat
hun droombeeld van de westerse rijke,
mooie levensstijl aan diggelen is.

Ze zijn dolblij dat ze niet meer
opgesloten zitten en vrij kunnen
reizen. Maar het is hun tegengevallen
dat er werkloosheid is, en weinig
solidariteit. Ze waren weliswaar arm,
woonden in grijze woonkazernes
en reden in Trabantjes, maar het
weinige dat ze hadden deelden ze
met elkaar. Daar hebben ze een
zekere heimwee naar. Ze vinden
het vrije Westen verschrikkelijk
egoïstisch, hard en onverschillig.’
HEEFT DE VAL VAN DE MUUR
DE KLOOF TUSSEN OOST- EN
WEST-EUROPA NIET GEDICHT?
‘Er zijn nog steeds enorme verschillen.
Dat komt doordat de maatschappijen
stoelden op twee verschillende
politieke opvattingen: de liberale
sociaal-democratie en de geleide
communistische staat. Deze
zienswijzen werden verspreid via de
media en het onderwijs; generaties
in West- en Oost-Europa zijn totaal
verschillend opgegroeid. Het zal nog
wel even duren voordat we zeggen:
“Nu begrijpen we elkaar wat beter.”
Maar anderzijds: toen ik in 1983 de
cassettebandjes bij de familie van
pianist Egorov in Moskou bezorgde
– ze schrokken zich rot en deden
de deur direct dicht nadat ik de
bandjes had gegeven – had ik nooit

kunnen voorzien dat ik in
2019 een avondlange discussie
had met veertig studenten in de
Internationale Bibliotheek in Moskou
over ongeveer alle heikele kwesties
van nu. Ik ben er zeker van dat
geen van die studenten terug wil
naar de tijd van het IJzeren Gordijn.
Zoals hier in Amsterdam maar heel
weinig studenten voor een Nexit
zijn. Dus ja, er is toenadering en er is
vooruitgang in het elkaar begrijpen.’
Alies Pegtel is historicus en journalist.

Van Jan Brokken verscheen
onlangs Stedevaart, 440 p.
Atlas Contact, € 29,99.
Hij beschrijft daarin de
geschiedenis van 22 wereldsteden.
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MEER DAN EEN
NOSTALGISCHE
HERINNERING

Column door Nadia Bouras
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Eind januari, op de twintigste
verjaardag van Paul Scheffers’
essay Het multiculturele drama,
blikten verschillende kranten terug
op de publicatie die in 2000 veel
opzien baarde en het debat over
de multiculturele samenleving een
stevige slingerbeweging naar rechts
gaf. Scheffer waarschuwde dat het
multiculturele drama ‘de grootse
bedreiging voor de maatschappelijke
vrede’ was en verklaarde dat
‘integratie met behoud van eigen
identiteit een vrome leugen is’.
Toen ik het essay voor de gelegenheid
opnieuw las, bleef met name dat
zinnetje – ‘integratie met behoud van
eigen identiteit is een vrome leugen’
– in mijn hoofd zitten. Dat heeft alles
te maken met het boek dat ik aan het
schrijven ben over mijn basisschool,
de Arabische School van Amsterdam.
Een school die juist uitging van de
vrijheid om te zijn wie je bent.
Het verhaal van de Arabische
School van Amsterdam begint in
1971 op de Amsterdamse Wallen.
Het predikantsechtpaar Boiten-Du
Rieu, dat aan het hoofd staat

van een oecumenisch-christelijke
leefgemeenschap op de Oudezijds
Achterburgwal, besluit een school
te beginnen voor kinderen van
Marokkaanse gastarbeiders. Bij de
viering van het koperen jubileum, in
het najaar van 1983, wordt de school
omgedoopt tot Bouschra-school. Aan
de gevel prijkt vol trots een houten
bord met de nieuwe naam van de
school, in het Nederlands én het
Arabisch. Bouschra betekent goed
nieuws: blije tijden zijn aangebroken
nu de school eindelijk een mooi
pand heeft. Bovendien is het de
naam van een Marokkaanse rivier.
Heel toepasselijk voor een school
in de Amsterdamse Rivierenbuurt.
Het verhaal van de Bouschra-school
kan niet los worden gezien van
de geschiedenis van Marokkanen
in Nederland. De komst van
gastarbeiders naar Amsterdam, de
gezinshereniging en de opkomst en
emancipatie van de tweede generatie
lopen parallel aan de ontwikkeling
van de school. In de eerste fase
draait het om terugkeeronderwijs
met Frans en Arabisch als
belangrijkste talen. Tijdens de fase

van de gezinshereniging twijfelen
veel gezinnen over teruggaan of
blijven. Dat vertaalt zich in een
onderwijsprogramma waarin
Nederlands én Arabisch centraal
staan. In de derde en laatste fase
besluiten de meeste gezinnen zich
definitief in Nederland te vestigen; op
de Bouschra-school wordt voortaan
Nederlands onderwijs gegeven met
behoud van eigen taal en cultuur.
Van meet af aan stuit de Arabische
school van alle kanten op verzet.
Het meest hardnekkige bezwaar is
de veronderstelling dat een school
met alleen maar Marokkaanse
leerlingen onherroepelijk zal
leiden tot gettovorming. Met als
gevolg een mislukte integratie in
de Nederlandse samenleving.

DE BOUSCHRA WAS
EEN PLEK WAAR
VERSCHILLEN
GEVIERD WERDEN
De Bouschra-school was een
goede combinatie van idealisme
en pragmatisme. In elk geval was
het uitgangspunt: als de kinderen
hier toch zijn, kun je er maar beter
ook goed voor zorgen. En daarbij
hoort dat ze weten in welke cultuur
en geschiedenis ze zijn geworteld.
Met mijn oud-klasgenoten blik ik in
mijn boek terug op onze schooltijd.
Aan de hand van die verhalen schets

ik een intiem coming of age van een
generatie Amsterdamse kinderen.
Onze Marokkaanse identiteit was
zo vanzelfsprekend als couscous
op zondag. Maar ook al waren
onze trommeltjes vaker gevuld
met Marokkaans brood dan met
bruine boterhammen, we waren
onmiskenbaar óók Amsterdamse
kinderen. Op het schoolplein hoorde
je alleen maar Nederlands, omdat
iedereen van huis uit MarokkaansArabisch of een Berberdialect sprak.
Mijn school was dus meer dan een
nostalgische herinnering aan
het verre moederland. Er
werd rekening gehouden
met de Arabische
cultuur, maar er
was ook ruimte
voor de kerstviering.
De Bouschra was een
plek waar verschillen
gevierd werden, terwijl
Nederland toen en nu zo moeilijk
met verschil kan omgaan.
De ‘vrome leugen van integratie
met behoud van eigen
identiteit’ van Scheffer en
andere integratiepessimisten
is precies dat: een leugen.
Nadia Bouras is expert op het
gebied van migratie en integratie
van Marokkanen in Nederland.
Zij is universitair docent voor de
opleidingen Geschiedenis en Urban
Studies aan de Universiteit Leiden.
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WIE WIL JE
BEREIKEN?

20

De keuze van je doelgroep geeft
kleur aan de inhoud en vorm van
je programma. De Maand van
de Geschiedenis werkt met drie
persona’s (doelgroepen): Chris, Jan
Willem en Miranda. De persona’s zijn
ontwikkeld door onderzoeksbureau
Motivaction International B.V. en
vertegenwoordigen verschillende
leefmilieus. Door te werken met
persona’s krijg je beter inzicht in
hoe mensen naar de wereld kijken
en hun keuzes maken. Hierdoor
kun je meer focus aanbrengen in je
aanbod. Een op de doelgroep geënt
product versterkt je merkidentiteit.
De drie persona’s kunnen zowel
vrouwen als mannen zijn.

CHRIS

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

Chris-proof-programma

<< Persoonlijke verhalen van
inspirerende personen
<< Verheldering bij actualiteit
<< Verrassend door bijvoorbeeld
meerdere perspectieven
<< Bijzondere locatie
<< Spraakmakende sprekers
met een gedurfde mening
<< Esthetisch, sfeervol
en inspirerend
<< Is geschikt voor vrienden
en/of partner
<< Debat, film, college, workshop

JAN WILLEM

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

Jan Willemproof-programma

<< Inhoudelijk en relevant
<< Historische context
en perspectief
<< Maatschappijkritisch
<< Intellectuele uitdaging
<< Bekende historische sprekers,
wetenschappers of politici
<< Authentieke locaties
<< Rustig programma waar men
de tijd voor kan nemen
<< Combinatie van
cultuur en natuur
<< Tentoonstelling, rondleiding,
wandelen, fietsen, lezing, debat

MIRANDA

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

Miranda-proofprogramma

<< Totaalbeleving: aanraken,
ruiken, horen, erin kunnen
<< Onderwerp of opzet
moet groots, spectaculair
en spannend zijn
<< Op games en
entertainment gericht
<< Aanbod is populair,
laagdrempelig en toegankelijk
<< Programma is geschikt
voor meerdere leeftijden
<< Prijsgevoelig
<< Goed bereikbaar
<< Lokaal georiënteerd
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WAT DOET
HET GOED?
Je programma hoeft niet
spectaculair of groots van opzet te
zijn. Een klein programma kan ook
veel impact hebben. Belangrijk is de
inhoud en relevantie van je verhaal,
de vorm van je programma en de
doelgroep die je wenst te bereiken.
Hieronder geven we een paar
voorbeelden van activiteiten die het
goed deden in oktober 2019. Toen
stond het thema Zij/Hij centraal.
22

ACTUELE GESPREKKEN

Tijdens het avondvullende
programma ‘Van Korset van
Papadag’ werd in de Zwolse
Schouwburg Odeon stilgestaan bij
het honderdjarig jubileum van het
algemeen kiesrecht. Hoe zag de
historische strijd voor het algemeen
kiesrecht eruit? En wat doen wij
met onze verworven vrijheid?
Met performance, theater en een
panelgesprek werd antwoord
gegeven op deze vragen. Onder
leiding van Abdelkader Benali gingen
Marja Pruis en Maxim Februari
in De bblthk in Wageningen met
elkaar in gesprek over de vraag hoe
genderverschillen historisch gevormd
zijn. Het resultaat: een inhoudelijk

én persoonlijk gesprek. Ten slotte
organiseerde Van Gisteren voor de
tweede keer ‘De geschiedenisles
die je nooit hebt gehad’. Een avond
over onbekende historische vrouwen
met performance, muziek, lezingen,
interviews en een speciale eregast:
Maria Liberia-Peters, ministerpresident van de Nederlandse
Antillen in de jaren tachtig en
negentig en de eerste langzittende
vrouwelijke premier binnen het
Koninkrijk der Nederlanden.

BIJZONDERE
RONDLEIDINGEN

Museum Speelklok in Utrecht zette
met de exclusieve rondleiding
‘Powervrouwen die orgels douwen’
de vrouwen uit de wereld van
de automatische muziek in de
schijnwerpers. In Maastricht nam
de Vereniging Literaire Activiteiten
Maastricht (VLAM) de bezoeker met
verhalen, poëzie en liedjes mee door
de stad op zoek naar markante
Maastrichtse vrouwen. Van
de Zangeres Zonder Naam
tot Lilianne Ploumen:
vrouwen van vroeger
en nu passeerden

de revue. Ook in Amsterdam werden
de wandelschoenen aangetrokken,
of eigenlijk de regenlaarzen. Op een
regenachtige dag nam Museum
Het Schip de bezoeker mee voor
een wandeling langs architectuur
gemaakt voor en door vrouwen.

FESTIVALS

Theater, muziek, expo en talk
op één evenement: door het
hele land werden verschillende
geschiedenisfestivals georganiseerd
rondom het thema Zij/Hij. Zo
stonden de Groninger Archieven
één dag in het teken van historische
Groninger vrouwen, met muziek,
theater, de Groningse Vrouwengalerij
en een heus vrouwencafé. In
Utrecht werd voor de tweede
keer de Nacht van de Utrechtse
Geschiedenis georganiseerd, met op
drie verschillende locaties lezingen,
rondleidingen en expo’s. In Haarlem
beleefde het Geschiedenis Festival
zijn vijfde editie met gasten als
Geert Mak, Jeroen Dijsselbloem,
Herman Pleij en Jolande
Withuis. Drenthe pakte
het vorig jaar groots
aan met het

Festival van de Drentse Geschiedenis,
met in de maand oktober activiteiten
door de hele provincie. Ten slotte
werd de Maand van de Geschiedenis
traditiegetrouw afgesloten met
de Nacht van de Geschiedenis in
het Rijksmuseum, met interviews,
Zij/Hij-rondleidingen door de
tentoonstellingen en een carrousel
van historische flitslezingen.

MEER VOORBEELDEN

In Hoe je in een maand
geschiedenis maakt vind je meer
voorbeeldactiviteiten en belangrijke
lessen van andere deelnemers.
Bekijk de digitale publicatie op
maandvandegeschiedenis.nl/
publicatie.
Op maandvandegeschiedenis.nl/
terugblik2019 ontdek je de
hoogtepunten van de vorige editie.
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IN DE
SCHIJNWERPERS
Uit evaluatieonderzoek van Motivaction blijkt dat de Maand van de
Geschiedenis veel Nederlanders bereikt via radio en televisie, maar ook via
artikelen en bijlagen in de krant en tijdschriften, evenals via outdoor en online
vermeldingen. Om dit te blijven verwezenlijken, werken we intensief samen
verschillende mediapartners, die zorgen voor een enorme zichtbaarheid van de
Maand van de Geschiedenis en die jouw activiteit in de schijnwerpers zetten.

MAGAZINE
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Samen met Historisch Nieuwsblad
brengen we het Maand van de
Geschiedenis-magazine uit.
Het magazine (oplage 130.000
exemplaren) wordt via de abonnees
van Historisch Nieuwsblad en op
duizenden plaatsen in Nederland
verspreid. Dit zijn deelnemende
organisaties, boekhandels,
bibliotheken, VVV’s, culturele
horecalocaties, hogescholen en
universiteiten. Het magazine
besteedt uitgebreid aandacht
aan de programmering in oktober.
Ook jouw activiteit maakt kans
om opgenomen te worden in
het magazine. Een belangrijke
voorwaarde: meld je activiteit
aan voor 10 augustus via
maandvandegeschiedenis.nl.

ESSAY

De auteur van het essay van de
Maand van de Geschiedenis is een
belangrijke ambassadeur van onze
campagne. Er wordt in september
en oktober veel gepubliceerd en
uitgezonden rondom het essay.
Dit jaar schrijft Abdelkader Benali
het essay, getiteld Reizigers van
een nieuwe tijd. Vanaf 1 oktober
is het essay van de Maand van
de Geschiedenis te koop in de
boekhandel voor € 3,95.
De essayist is ook (onder voorbehoud
van beschikbaarheid) te boeken
voor jouw eigen evenement tijdens
de Maand.

VPRO

Begin oktober vind je in de VPRO
Gids een uitgebreide bijlage over de
Maand van de Geschiedenis, met
activiteiten in oktober, interviews,
artikelen en meer. Activiteiten die
uiterlijk 10 augustus zijn aangemeld,
maken ook kans om opgenomen te
worden in de bijlage bij de VPRO
Gids. VPRO-radioprogramma OVT
besteedt met meerdere uitzendingen
in oktober eveneens volop aandacht
aan de Maand van de Geschiedenis.

Natuurlijk besteden we op veel
meer manieren aandacht aan
de programmering, via regionale
omroepen, sociale media, agendatips
in landelijke en regionale dagbladen,
nieuwsbrieven en uitagenda’s.
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MAAND VAN DE
GESCHIEDENIS
REPORTERS
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Ook dit jaar gaan onze Maand van de Geschiedenis
Reporters (voorheen Reizende Reporters) weer kriskras
door het land om verslag uit te brengen van pareltjes
in de programmering. In woord én in beeld worden
kleine en grote activiteiten door heel Nederland
uitgelicht. De reporters publiceren op social media
en op de website voorafgaand en tijdens de Maand
van de Geschiedenis. Zit je bij de selectie, dan krijgt
jouw activiteit niet alleen speciale aandacht, maar
beschik je ook direct over een mooi setje professioneel
beeldmateriaal dat je rechtenvrij (met bronvermelding)
kunt gebruiken voor je eigen kanalen. In aanloop naar
de Maand van de Geschiedenis nemen wij contact op
met de instellingen die een bezoekje kunnen verwachten
van de Maand van de Geschiedenis Reporters.

We geven speciale aandacht aan
drie categorieën (alles natuurlijk
in het thema Oost/West):

<< (Kleine) activiteiten die plaatsvinden op meerdere
bijzondere locaties (op loopafstand)
<< Activiteiten met ongewone (bekende) sprekers,
die verbanden leggen met de actualiteit
en waarin scherpte wordt opgezocht
<< Festivals/evenementen waar ook aandacht
is voor bijvoorbeeld muziek, eten en drinken
en verschillende soorten activiteiten
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LAAT ZIEN DAT
JE MEEDOET
Alle instellingen die een activiteit
aanmelden vóór 10 augustus kunnen
bij de aanmelding van hun activiteit
een promotiepakket aanvragen.
Deelnemers kunnen zelf kiezen
hoeveel pakketten zij afnemen.
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We vragen alle deelnemers het
promotiemateriaal in te zetten, zodat
de campagne maximaal zichtbaar
is. Naast het offline pakket bieden
we online een gratis promotietoolkit
aan. Zie de pagina hiernaast om
erachter te komen waaruit de
promotiepakketten bestaan.

Op maandvandegeschiedenis.nl/
toolkit is de online promotietoolkit
te vinden. Hier vind je ook regels
en restricties voor het gebruik van
ons logo en campagnebeeld.

Promotiemateriaal
voor boekhandels
en bibliotheken

Voor de bibliotheken en
boekhandels brengen we een
speciaal promotiepakket uit,
met extra promotiematerialen
rond het Maand-essay.
Dit is te bestellen via
maandvandegeschiedenis.
nl/promobb.

INHOUD
PROMOTIEPAKKETTEN
OFFLINE PROMOTIEPAKKET

<< 2 x Campagneposter A2
<< 50 x Maand van de Geschiedenis-magazine

ONLINE PROMOTIETOOLKIT

<< Template voor een programmafolder
<< Template voor eigen Maand van de Geschiedenis-posters
<< Template voor persberichten
<< Social mediatemplates
<< Webbanners
<< Logo’s en beeldmateriaal

PROMOTIEPAKKET VOOR BOEKHANDELS
EN BIBLIOTHEKEN

<< 2 x Campagneposter A2
<< 2 x Essayposter A2
<< 50 x Maand van de Geschiedenis-magazine
<< 1 x display essay
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ALLE EUROPA'S

Column door Guido van Hengel

Vroeger waren er – heel eenvoudig
– twee Europa’s: Oost-Europa
en West-Europa. Vroeger, dat
wil zeggen de periode tussen
grofweg 1945 en 1989, toen het
spreekwoordelijke IJzeren Gordijn
de twee Europa’s uit elkaar hield.
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Die twee Europa’s waren, laten
we zeggen, eenvoudig te
herkennen. Oost-Europa
was communisme,
grauwe flatwijken,
een onvrije
samenleving,
culturele
censuur,
militaire parades
en lange rijen op
straat voor winkels met
levensmiddelen. West-Europa
was kapitalisme, welvaart,
vrijheid, Mercedes-auto’s, popmuziek
en disco, en overvolle supermarkten.
Natuurlijk had deze tweedeling weinig
met de werkelijkheid van doen. De
wereld is nooit zwart-wit. Uit OostEuropa kwam geweldige popmuziek
en in West-Europa bestond armoede.
Grauwe flatwijken had je in beide
Europa’s. Ook geografisch klopte
het niet. Wie vanuit ‘Oost-Europees’
Praag reisde naar ‘West-Europees’

Wenen moest (en moet nog steeds)
de trein in oostelijke richting nemen.
Griekenland lag zogenaamd in
‘West-Europa’, maar Albanië, dat
ten Westen van Griekenland ligt,
behoorde dan weer tot Oost-Europa.
De twee Europa’s bestonden niet
zozeer in het oostelijke of westelijke
deel van het continent, als wel
in de hoofden van mensen.
De Tsjechische schrijver Milan
Kundera vond dat tragisch, en schreef
er in 1984 een beroemd essay over.
Volgens Kundera was zijn toenmalige
thuisland Tsjechoslowakije cultureel
gezien helemaal geen onderdeel
van Oost-Europa. Hij benadrukte
dat Tsjechoslowakije tot MiddenEuropa behoorde, een gebied dat
in de geschiedenis veelal geleden
had onder oorlog, verdrijving,
genocide, en de misvatting dat
er twee Europa’s bestonden.
Vijf jaar nadat Kundera het essay
had gepubliceerd, viel de Berlijnse
Muur en zouden de Europa’s
naar elkaar toe groeien. Dat
ging politiek en economisch met
horten en stoten maar over het
algemeen leek het te lukken. Dat
gold niet voor de denkbeelden in
de hoofden van de mensen. De

jaren van 1945 tot 1989 hadden de
bovengenoemde voorstellingen
van Oost-Europa en West-Europa
te diep in het bewustzijn gebrand.

ORBÁNS EUROPA IS
NIET AAN TE WIJZEN
OP DE KAART
Na 1989 hebben de landen van
het voormalige Oost-Europa
veel energie gestoken in het
kopiëren van Westerse politieke en
economische systemen, lifestyles
en opvattingen. Het Oost-Europese
zou overgeschilderd worden met
het West-Europese. Inmiddels
hebben veel regeringen besloten
daarmee te stoppen. In Hongarije
en Polen, en in zekere mate ook in
Tsjechië en Slowakije, bestaat een
verlangen naar een ander Europa.
Is dat het oude Oost-Europa? Of is
het een ander soort West-Europa?
Of is het Kundera’s Midden-Europa?
Het is moeilijk te zeggen, maar wie
goed luistert naar de speeches van
bijvoorbeeld de Hongaarse premier
Viktor Orbán zal ontdekken dat
dit Europa iets weg heeft van het
oude Europa dat bestond vóór de
Tweede Wereldoorlog. Traditie,
gezinswaarden, patriottisme en
het christelijk geloof spelen daarin
een bepalende rol. Democratie
en liberalisme iets minder.
Het is interessant om te zien dat
Orbáns ‘Europa’ ook populariteit

geniet in de landen die ooit tot WestEuropa behoorden. Nederlandse,
Engelse en Franse politici ter
rechterzijde van het politieke
spectrum hebben het Europa van
Orbán met instemming begroet.
Dit Europa is dus niet aan te wijzen
op de kaart. Het is een Europa dat
zowel in West-Europa als in OostEuropa weerklank vindt, en zeker
niet alleen behouden is voor MiddenEuropa. Sterker nog, er zijn zelfs
mensen buiten Europa die zich
identificeren met Orbáns Europa.
Erg verwarrend allemaal. Daarom
pleit ik ervoor om alle Europa’s die
bestaan en hebben bestaan – van
Oost- naar West en van Binnennaar Buiten – niet te lokaliseren op
de kaart, maar in de tijd. Waar is
Europa? Nee, wanneer is Europa!
Het is een uitstekende reden om
vaker en dieper te graven in de
geschiedenis. Wat je daar ontdekt
geeft namelijk broodnodige context
aan wat Orbán zegt over Europa, of
wat Kundera erover schreef, of wat
je zelf – in 2020 – van Europa vindt.
Guido van Hengel is historicus.
Hij is gespecialiseerd in de
geschiedenis van de Balkan
en de Eerste Wereldoorlog en
publiceerde onder meer een
biografie van Gavrilo Princip.
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‘GESCHIEDENIS GEEFT
MIJ DE KANS OM HET
VERHAAL ACHTER HET
VERHAAL TE VINDEN’

verhaal in vond: ik kwam er onlangs
achter dat de streek waar ik vandaan
kom, tot in de negentiende eeuw
een vertrekpunt was voor piraten!
De Engelse consul in Tanger kwam
hoogstpersoonlijk naar dit dorp
om er poolshoogte te nemen. Het
samenkomen van twee verhaallijnen
maakt het tot een goed verhaal.’

IN 2020 SCHRIJFT DE
GELAUWERDE AUTEUR
ABDELKADER BENALI HET
ESSAY VOOR DE MAAND VAN
DE GESCHIEDENIS: REIZIGERS
VAN EEN NIEUWE TIJD. JAN
JANSZOON, EEN NEDERLANDSE
PIRAAT IN MAROKKAANSE
DIENST. ‘DIT KON PAS EEN
VERHAAL WORDEN TOEN IK ER
MIJN EIGEN, PERSOONLIJKE
VERHAAL IN VOND.’

WAT VIND JIJ HET BELANG
VAN GESCHIEDENIS?
‘Ik was altijd ontzettend
geïnteresseerd in het
verhaal achter
de jaartallen.
Bijvoorbeeld het
jaartal 1492: de val
van Granada, het jaar
waarin Columbus naar de
Nieuwe Wereld trekt – een
jaar met gigantische gevolgen.
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HET THEMA VAN DE MAAND VAN
DE GESCHIEDENIS 2020 IS OOST/
WEST. WAT WAS JOUW EERSTE
ASSOCIATIE MET DIT THEMA?
‘Mijn eerste associatie is mijn
eigen biografie, die ik aan een
onderzoek onderwerp. Mijn eigen
migratieverhaal – en de vertakkingen
die het heeft gekregen – is er
een van verplaatsing van wat
mensen als deel van het Oosten
beschouwen, Marokko, naar het

Westen: Nederland. Dat klinkt
logisch, maar vanuit Marokkaans
perspectief is Marokko het Westen.
“Al Maghreb” betekent “de plek waar
de zon ondergaat”. De verwarring
die dit soort plaatsbepalingen
creëert, zie ik dan ook als
uitgangspunt voor mijn verhalen.’
WAAR GAAT JOUW ESSAY
OVER EN HOE BEN JE OP DIT
ONDERWERP GEKOMEN?
‘Het verhaal van de Barbarijse
zeerovers en de Nederlandse inbreng
daarin in de persoon van
Jan Janszoon uit Haarlem draag
ik al meer dan twintig jaar in me.
In z’n anekdotiek is het haast
ongeloofwaardig: een Nederlander
die overgaat tot de islam en
hartstochtelijk voor de moslims
gaat kapen op Nederlandse vracht.
Maar het kon pas een verhaal worden
toen ik er mijn eigen, persoonlijke

'WE MAKEN ALS
HET WARE ONZE
GESCHIEDENIS'

Geschiedenis geeft mij de kans
om het verhaal achter het
verhaal te vinden. Ik ontdekte
gaandeweg dat de structuur van
de geschiedenis – het vertellen van
dat verhaal – ook iets zegt over
de tijd waarin we leven: we maken
als het ware onze geschiedenis.’
In oktober 2020 is het essay van
Abdelkader Benali verkrijgbaar
bij de boekhandel voor € 3,95.
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Abdelkader
Benali

Abdelkader Benali over zijn essay voor de Maand van de Geschiedenis

Reizigers van
een nieuwe tijd

Jan Janszoon, een Nederlandse piraat
in Marokkaanse dienst

BELANGRIJKE
DATA

PARTNERS
Hoofdorganisator Maand
van de Geschiedenis
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30 MAART–21 SEPTEMBER

14-18 SEPTEMBER

Aanmelden activiteiten op
maandvandegeschiedenis.nl

Deelnemers ontvangen
offline promotiepakketten

10 AUGUSTUS

27 SEPTEMBER

Deadline aanmelden
activiteiten op de website,
voor kans op opname in het
Maand van de Geschiedenismagazine, de VPRO Gidsbijlage en andere uitingen

1 SEPTEMBER

Bekendmaking
programma publiek

Hoofdorganisator Nacht
van de Geschiedenis

Investeerder Maand
van de Geschiedenis

Opening Maand van
de Geschiedenis met
speciale uitzending van
radioprogramma OVT
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24 OKTOBER

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

1 OKTOBER START
DE MAAND VAN DE
GESCHIEDENIS

Afbeeldingen pagina 8-17: Jelmer de Haas; Getty Images; Imageselect. Foto pagina 19: Casper Kofi.

CONTACTGEGEVENS

Nederlands Openluchtmusuem
t.a.v. Maand van de Geschiedenis

Postbus 649, 6800 AP Arnhem
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
T: +31(0)26-357 62 82
E: maand@openluchtmuseum.nl
maandvandegeschiedenis.nl

NIEUWSBRIEF

TWITTER

Blijf op de hoogte van de

Volg ons op twitter.com/

campagne en meld je aan voor de

MaandvdGesch

deelnemersnieuwsbrief op
maandvandegeschiedenis.nl/

FLICKR

deelnemersnieuwsbrief

Volg ons op flickr.com/

FACEBOOK

MaandvandeGeschiedenis

Volg ons op facebook.com/

PINTEREST

maandvandegeschiedenis

Volg ons op pinterest.

INSTAGRAM

com/MaandvdGesch

Volg ons op instagram.com/
maand_van_de_geschiedenis

ONTDEK
GISTEREN
BEGRIJP
VANDAAG

OKTOBER IS DE MAAND
VAN DE GESCHIEDENIS

