Een goed gesprek met…
Ewoud Poerink
Doopceel: Ewoud Jan Willem Poerink, Alkmaar
1975
Bestuursfunctie: algemeen bestuurslid, historici
en de arbeidsmarkt.
Opleiding: Nieuwe en Theoretische Geschiedenis
aan de UvA
Doctoraal scriptie: Gestuurd door dynamiek. De
totstandkoming van het Israëlische nederzettingenbeleid (2002). In mijn scriptie heb ik geprobeerd
om vanaf het eerste Zionistisch Wereld Congres
eind negentiende eeuw tot aan de moord op Yitzhak
Rabin per periode antwoord te geven op de vraag
naar wat de definitieve geografische omvang van
de staat Israel zou moeten zijn.
Werkzaam als: Begeleidend docent van internationaal keuzevak United Nations International Student Conference Amsterdam, faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (UvA), daarnaast werkzaam als medewerker van de onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen
(UvA).
Waarom geschiedenis
Hoewel een historicus nooit mag pretenderen de
waarheid in pacht te hebben ben ik wel geschiedenis
gaan studeren om meer te begrijpen van de wereld,
op zoek naar universele waarden. Zelfs inloting voor
medicijnen heeft mij er niet van kunnen weerhouden dit prachtige vak te gaan studeren.
Waarom het historisch platform: Allereerst om betrokken te blijven bij mijn vakgebied, maar daarnaast ook om de platformfunctie van de stichting.
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Juist voor (jonge) historici is het van groot belang
een netwerk op te bouwen, zeker in tijden van
recessie.
Favoriet historisch tijdperk
De eerste jaren direct na de Tweede Wereldoorlog,
al is de radicale fase van de Franse Revolutie een
goede tweede. Wie doet wat wanneer en waarom
in een radicaal nieuwe omgeving: dat is belangrijk.
Wat dat betreft maakt het huidige tijdperk goede
kans om over een aantal jaren met stip op nummer
één te komen.
Favoriete historische schurk
De zwijgende meerderheid.
Favoriete historische held
Oberst Claus Schenk Graf von Staufenberg.
Favoriete historische film
Dr.Strangelove or: how I learned to stop worrying
and love the bomb van Stanley Kubrick. Op zich is
elke film van Kubrick als een uniek tijdsdocument
te beschouwen maar deze film spant absoluut de
kroon.
Favoriete historische boek
De tijd van de wereld (Kapitalisme en Wereldbeschaving, deel III) van Fernand Braudel vanwege
het interdisciplinaire karakter en de zeer aangename
schrijfstijl.
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Nieuwsbrief
Geachte donateur
Bruggenbouwers zijn er nooit
genoeg. Zij leggen verbindingen
zonder welke mensen elkaar niet
kunnen bereiken. Zij stellen
mensen in staat ideeën uit te wisselen, meningen te toetsen en
perspectieven te verruimen.
Zo ook het Historisch Platform.
Ik zie het Historisch Platform als
een bruggenbouwer in het eilandenrijk dat geschiedenis heet. Om
te beginnen verbindt het historici van diverse pluimage met
elkaar. Classici met ‘middeleeuwers’, economisch historici met
genderspecialisten, politici met
professoren, journalisten met
wetenschappers.
Maar het Historisch Platform
preekt niet alleen voor eigen pa-

rochie. Het probeert ook de
kloof te overbruggen tussen de
professionele historische wereld
en het brede publiek van historisch geïnteresseerden. Daarnaast
brengt het Historisch Platform
aankomende en beginnende historici in contact met de oude rotten in het vak, om ze bewust te
maken van de uiteenlopende
mogelijkheden die historici hebben op de arbeidsmarkt.
En last but not least vervult het
Historisch Platform een functie
in het verbinden van heden en
verleden. Activiteiten als het
Historisch Café, nog maar net
van start maar nu al een succesformule, brengen historische
achtergronden van maatschappe-

lijke problemen voor het voetlicht en laten zien dat geschiedenis altijd actueel is.
Ik ben er trots op de nieuwe
voorzitter te zijn van de beste
bruggenbouwer van historisch
Nederland. Met de ordelijke
organisatie die mijn voorganger
heeft achtergelaten en een bestuur dat op volle kracht is en
bruist van energie, kom ik in een
gespreid bedje terecht. Het
Historisch Platform is er klaar
voor om het komend jaar, waarin
het ook nog haar twintigste
verjaardag viert, heel wat bruggen
te slaan. Daar ben ik van
overtuigd.

medewerkers en relaties te
proosten op ons 20jarig bestaan.
Daarnaast zijn we plannen aan het
maken om in de tweede helft van
2004 een congres (mee) te organiseren over historici en arbeidsmarkt. Uit de respons die wij
krijgen van donateurs, blijkt dat
dit onderwerp de gemoederen
blijft bezighouden, zeker nu de
economische situatie verslechtert
en het met name voor pas afge-

studeerde historici, moeilijker
wordt aan de bak te komen. Wij
houden u op de hoogte, blijf de
nieuwsbrief lezen en de sites
www.historischplatform.nl en
www.historischhuis.nl in de gaten
houden.

Maartje Broekhans
Voorzitter

Jubeljaar
Het jubileumjaar van het Historisch Platform komt steeds
dichterbij. Zoals u in onze vorige
nieuwsbrief hebt kunnen lezen,
zijn we niet van plan dit
heugelijke feit ongemerkt voorbij
te laten gaan. De voorbereidingen
voor het jubileumfeest zijn
inmiddels in een vergevorderd
stadium. We hopen in de Posthoornkerk op 24 januari met
zoveel mogelijk donateurs, oud-

Vibeke Kingma
Algemeen Bestuurslid

Bestuurswisselingen
De oproep voor nieuwe bestuursleden, enige maanden
geleden gedaan zowel op de sites
als in de Nieuwsbrief, heeft een
bovengemiddeld resultaat opgeleverd. Maar liefst drie nieuwe
bestuursleden zijn toegetreden tot
het Historisch Platform, waarmee
het totaal aantal leden van het bestuur is gegroeid tot maar liefst tien
– het grootste aantal ooit. Wel
moet het Platform verder zonder
de tomeloze energie van Barbara
van den Broek, die op 5 november
2003, na een bestuurslidmaatschap
van ruim anderhalf jaar, aftrad in
verband met haar voornemen voor
enige tijd naar het buitenland te
gaan. Het bestuur laat haar met spijt
gaan, want in de afgelopen
anderhalf jaar heeft ze een niet te
onderschatte bijdrage geleverd aan
het Verlichtingsdebat, het congres
Culturele Bagage, het Historisch
Café en de Geschiedenisdag van 1

november 2003 – haar laatste
wapenfeit.
Gelukkig wordt het gemis van Barbara enigszins gecompenseerd door
de komst van drie nieuwe, uiterst
gemotiveerde bestuurders: op 3
september zijn tot het bestuur
toegetreden Maartje Broekhans en
Willemien Schenkeveld, op 1 oktober gevolgd door Liesbeth van de
Grift.
Maartje Broekhans heeft Economisch-Sociale Geschiedenis en culturele studies (cultuurbeleid en management) gestudeerd in Amsterdam (UvA) en in Aix-enProvence. Zij is nu beleidsadviseur
bij de directie Cultureel Erfgoed
van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. Zij
heeft per 5 november de voorzittershamer overgenomen van interim-voorzitter Almut Sommer.
Willemien Schenkeveld studeerde
Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis

aan de UvA en moderne Nederlandse letterkunde aan de VU. Zij
werkt bij De Gooi- en Eemlander
als verslaggever en publiceert daarnaast ook over historische onderwerpen: binnenkort komt in de
serie Verloren Verleden van haar
een deeltje over het Kinderwetje
van Van Houten uit. Zij is sinds 3
september secretaris van het bestuur.
Liesbeth van de Grift tenslotte
heeft Nieuwste Geschiedenis gestudeerd aan de UvA en is nu werkzaam bij de Alfred Mozer Stichting - de Oost-Europa stichting van
de Partij van de Arbeid.
Het bestuur is erg blij met hun aantreden, en hoopt dat het, nu het
groter in omvang is dan ooit, nog
meer kan presteren dan in de voorgaande jaren.
Henk Looijesteijn
Algemeen Bestuurslid

Nationale Geschiedenisdag
Het Platform kijkt met gemengde gevoelens terug op de
derde Nationale Geschiedenisdag, die jaarlijks wordt georganiseerd door de belangrijkste historische koepels in Nederland, en
waaraan ook wij weer deelnamen. De toegangsprijs van 40
euro was in onze ogen erg hoog.
Het HP hoopt dat volgend jaar
een aparte studentenprijs kan
worden gerealiseerd
De dag zelf, die op 1 november
werd gehouden in Congrescentrum Orpheus in Apeldoon, was
wat ons betreft een succes. Het
thema ‘Conflict en geweld in de
vaderlandse geschiedenis’ werd
door het HP ingevuld met een

sessie over geweld in de sportgeschiedenis, georganiseerd door
Michele Jacobs. Dit leverde drie
smeuïge verhalen op, van sportsocioloog Ruud Stokvis, die
vanuit de UvA theorie en praktijk van voetbalsupportersgeweld
onderzoekt, van voormalig Fsider Ronald Pielor die vertelde
over de niet-aflatende territoriumdrift en jacht op ‘statusverhogende publiciteit’ onder de
harde kern van Ajax-fans, en van
sporthistoricus Wilfred van Buuren die vertelde over de historische afkeer bij de Nederlandse
overheid van het boksen. NRCsportjournalist Jurryt van de
Vooren praatte de drie lezingen

zo mogelijk nog smeuiiger aan
elkaar. Het enige minpuntje was
dat we alweer uit de zaal werden
gejaagd voor het publiek zijn
zegje kon doen.
Verder veel genetwerkt aan ons
standje, de andere sessies en
standjes bezocht, en ons een
beetje verbaasd over de grote
hoeveelheid ridders, marketentsters en soldaten die bij en in het
congrescentrum ronddwaalden in
het kader van Living History
demonstraties.
Willemien Schenkeveld
Secretaris

Het Historisch Café:
luisteren, lachen en
nabomen…
De eerste twee afleveringen van
het Historisch Café zijn achter de
rug. Ze alleen geslaagd noemen is
te makkelijk. Want zeker, zoals in
het Historisch Nieuwsblad werd geschreven over de eerste bijeenkomst: het was een vol programma en een lange zit. Iets dat
we in de evaluatie (over een tijdje)
zullen meenemen.
Maar de bijeenkomsten waar ook
leuk. Er werd gelachen om de column van Bert van der Spek waarin
hij de veroveringen van Alexander
de Grote in Azië vergelijkt met die
van Bush. Ook de bevindingen van
Yolanda Rodríguez Pérez over de
beeldvorming over Nederlanders in
Spanje tijdens de Tachtigjarige
Oorlog waren onderhoudend,
zowel hoe de Spanjaarden de Hollanders als zichzelf bekeken.
Interessant en zeer discutabel
waren volgens het publiek de
woorden van drie experts op het
gebied van de Nederlandse Antillen. Dat gold ook voor het debat
met vier wetenschappers die zich
bezighouden met oral history en het

Nog geen
donateur?
Het Historisch Platform wordt
gefinancierd uit contributies,
giften en subsidie van het Van
Winterfonds. Als donateur
steunt u onze organisaties en
ons werk voor nu en in de
toekomst.

Het oral history debat tijdens het tweede Historisch Café
vergaren van audiovisueel materiaal. Wat bewaar je en wat niet? Het
belangvan , maar ook de problemen bij het gebruik van bronnen als
beeldmateriaal en interviews bij historisch onderzoek werd van alle kanten belicht.
Het Historisch Café heeft als doel geschiedenis in al zijn facetten te laten
zien aan een ieder die erin is geïnteresseerd. Daarbij het leeraspect veraangenamend met de mogelijkheid tot een borrel en nabomen met anderen.
Daarin zijn we tot nog geslaagd. We hopen dat u dat ook vindt en staan
open voor suggesties. Bent u nog niet langs gekomen? De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 december. Kijk op de website
voor meer informatie over het programma, routebeschrijving en over
wat u al gemist heeft: www.historischcafe.nl.
Barbara van den Broek
Redactielid Historisch Café
Ik ondersteun het Historisch Platform en word donateur
Een gewone contribuant betaalt € 25 per jaar
Een student betaalt € 15 per jaar
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Collegekaartnummer:
De volgende gegevens zijn facultatief. Vul ze in en help mee aan
het realiseren van de netwerkdoelstelling van het HP.
Vakspecialisme/belangstelling:
Huidige werkkring:
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opsturen naar: Historisch Platform, Postbus 1757 1000 BT
Amsterdam. U kunt ook mailen naar secretariaat@historisch
platform.nl
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