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Nieuwjaarsborrel

Het Historisch Café

Geachte donateur,

Ondanks de verschrikkelijke
gebeurtenissen in november
was er juist in die tijd reden
tot vreugde voor het Histo-
risch Platform. De gro t e
evenementen die wij in het
najaar (mede) organiseerden
verliepen allebei naar
tevredenheid van publiek en
o rg a n i s a t o ren. Zowel de
Nacht van de Geschiedenis
als ook het debat over de
DDR werden goed bezocht.
Verderop in deze nieuwsbrief
vindt u hier nog uitge-
breidere informatie over.
Aan het  eind van dit
jubileumjaar wordt in de
geschiedenis van het
Historisch Platform weer
eens een hoofdstuk
afgesloten: De act iviteiten-
commissie Utrecht, over-
blijfsel van de oude re g i o-
structuur van het HP, heeft
zich kortgeleden aangesloten
bij  de Ve reniging Oud-
Utrecht, waarmee zij al langer

samenwerkten. Wij danken
de leden van de commissie
voor hun inzet voor het
Historisch Platform
Een nieuw jaar ligt nu voor
ons waarvoor er uiteraard al
plannen zijn. Wilt u hierover
met  ons van gedachten
wisselen dan nodig ik u van
harte uit met het bestuur in
gesprek te gaan tijdens onze
n i e u w j a a r s b o r rel op 14
januari. 
Tot die tijd wens ik u een
goed einde van het jaar en tot
ziens in 2005.
Almut Sommer 
Voorzitter 

Het jaar 2004 nadert zijn eind, een jaar dat met een zwart
randje de Nederlandse geschiedenis in zal gaan. Een vredige
multiculturele samenleving lijkt nu ook in het ogenschijnlijk
tolerante en rustige Nederland niet meer dan een illusie. Als
historicus sta je weer eens met de handen in het haar en moet
je een duidelijk antwoord schuldig blijven op de vraag 'hoe is
het  mogelijk?'.  Tijdens bestuursvergaderingen en in het
Historisch Café werd hier al driftig over gediscussieërd. 

Wie zijn dat nu eigenlijk, die mensen van het bestuur? Wat vinden ze leuk
aan geschiedenis en waarom zetten ze zich in voor het Platform? 

Hef het glas op het nieuwe
jaar en praat bij over wat er
speelt in de wereld van de
geschiedenis! De bestuurs-
leden van het Historisch
Platform heten iedere e n
welkom voor de nieuw-
j a a r s b o r rel op vrijdag 14
januari, vanaf 17.00 in de
Academische Club, Oude-
zijds A c h t e r b u rgwal 235 te
Amsterdam. 

Regio Utrecht

De laatste afdeling van het
Historisch Platform heeft
besloten in de toekomst te
gaan samenwerken met de
Ve reniging Oud-Utre c h t .
Daarmee komt er een einde
aan het laatste element van de
oude org a n i s a t i e s t ru c t u u r
van het HP. Het bestuur
spreekt bij deze zijn dank uit
voor alle tijd en energie die de
mensen van de regio in de
loop der jaren in hun
activiteiten hebben gestoken.
De deelnemers aan de
activiteiten hebben altijd veel
plezier aan de gevarieerd e
excursies beleefd.
Almut Sommer

Het Historisch Café vindt plaats
op elke tweede woensdag van de
maand en begint om 20:00 uur.
De eerstvolgende data zijn:

woensdag 12 januari
woensdag 9 februari
woensdag 9 maart
woensdag 13 april
woensdag 11 mei
woensdag 8 juni

Zie www.historischcafé.nl voor
meer informatie maar ook voor
columns, verslagen en foto’s van
eerdere edities.

Bestuur Historisch Platform
Almut Sommer (voorzitter)
Willemien Schenkeveld (secretaris)
Danièle Rigter (penningmeester)
Wap Caron
Liesbeth van de Grift
Michèle Jacobs
Vibeke Kingma
Marije Plooij

Een goed gesprek met...Marije Plooij
Doopceel: Marije Plooij (Vlaardingen, 1978)
Bestuursfunctie: algemeen bestuurslid
Opleiding: Vaderlandse (zee-)geschiedenis, Universiteit Leiden (1998
– 2003)
D o c t o r a a l s c r i p t i e: ‘Adriaan Moens (1728–1792) Dienaar der
Verenigde Oost-Indische Compagnie’. Sinds het begin van mijn studie
ben ik het meest geïnteresseerd in de Vaderlandse Geschiedenis.
Daarnaast spreekt de handel met ‘de Oost’ mij zeer aan. Ik wilde het
liefst onderzoek doen in het Nationaal Archief in Den Haag, dat vind
ik heerlijk. En dan niet iets met stromingen en groepen, maar een
individu, dat leek mij het leukste om mijn scriptie over te schrijven.
Adriaan Moens was de man waarin dit allemaal samen kwam. Ik heb
gekeken wat in zijn carriére het belangrijkste was: zijn eigen kunnen
of zijn netwerken.
Werkzaam als: Medewerker Info/Sales bij Nationaal Natuurhistorisch
Museum Naturalis in Leiden. Ik organiseer bijeenkomsten variërend
van kinderfeestjes tot trouwerijen en bedrijfspresentaties.
Waarom geschiedenis?
Gewoon, omdat ik het mijn leukste vak was op school. We hadden een
hele enthousiaste docent en ik vond alles mateloos interessant. Ik ben
erg nieuwsgierig dus dat kwam goed uit tijdens mijn studie. Het
leukste aan geschiedenis vind ik dat het je helpt bij het begrijpen
w a a rom bijvoorbeeld Nederland is zoa ls het is, met a l haar
instellingen en regels. 
Waarom het HP?
Het is geen geheim dat de studie geschiedenis niet de meest baan-
bewuste studiekeuze is. Op zoek naar een baan, beseffende dat mijn
eerste werkplek(ken) niet direct veel met geschiedenis van doen
zullen hebben, blijf ik wel graag bezig met mijn passie. Het HP is
hiervoor een leuke plek. Contact met mede historici en
g e ï n t e re s s e e rden houdt je enthousiasme voor het vak op peil.
Daarnaast is het een goede plek om te netwerken en mijn energie in
het organiseren van dingen kwijt te kunnen.
Favoriete historische held
Niet specifiek, elk persoon heeft zijn interessante kanten. Favoriete
periode (en dus de mensen die toen leefden) is toch wel de bloeitijd
van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de periode
van de VOC.
Favoriete historische schurk
Bertran Du Guesclin, de aanvoerder van de Franse opstandelingen in
de oorlog tegen Engeland, die ik ken uit de verhalen van Thea
Beckman. Iemand die niet bang was voor veranderingen en lak had
aan de gevestigde orde.
Favoriete historische film
Films over de Drie Musketiers hebben mijn voorkeur
Favoriete historische roman
De trilogie van Thea Beckman: Geef me de ruimte, Triomf van de
verschroeide aarde en Het rad van fortuin. De meeste historische roman
van Thea Beckman heb ik al meerdere keren verslonden als kind maar
ook nu nog vind ik het heerlijk ze te lezen.
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