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Nieuwsbrief
Geachte donateur

In deze tijden van formatie
ontkomt ook het Historisch Plat-
form er niet aan de eigen be-
stuurssamenstelling kritisch
onder de loep te nemen. Hoewel
het bestuur stabiel en gezond is,
zijn er op korte termijn door nat-
uurlijk verloop mutaties te ver-
wachten die de samenstelling en
klankkleur van de huidige groep
bestuurders aan zullen passen.
Het spreekt voor zich dat het
bestuur hier met de grootste aan-
dacht naar kijkt.
De belangrijkste verandering in
formele zin is het aanstaande ver-
trek van ondergetekende per 1
augustus aanstaande. In deze
nieuwsbrief staat een uitgebreide

omschrijving van de functie en
de wensen die wij hebben ten
aanzien van een geschikte
opvolger. Wij willen aan u, do-
nateur en belanghebbende in een
succesvolle opvolging, vragen
serieus naar onze advertentie te
kijken, te reageren als u zich voelt
aangesproken of hem door te
spelen aan mensen die u geschikt
acht.
Daarnaast zoekt het bestuur naar
invulling van de functie van sec-
retaris. Al te lang zijn wij er niet
in geslaagd hiervoor een geschikte
kandidaat aan te trekken, een
omissie die wij graag corrigeren.
Om het in de clichétermen van
een functieadvertentie te stellen:

wij zoeken een administratieve
duizendpoot met betrokkenheid
bij de doelstellingen van het His-
torisch Platform en enthousias-
me voor het werken in en voor
het leukste bestuur van Neder-
land. Elders in deze nieuwsbrief
leest u meer over beide functies.
Graag vernemen wij van uw in-
teresse, of van tips voor ge-
schikte kandidaten. In de vol-
gende nieuwsbrief hopen wij te
kunnen melden wie de geluk-
kigen zijn.

Met vriendelijke groet,

Arjan Terpstra
Voorzitter

Ook dit jaar houdt het Histo-
risch Platform weer een mailing
onder de organisaties die in onze
Almanak vermeld staan. De Al-
manak is vanouds een Platform-
product dat goed weerspiegelt
waar het Historisch Platform
voor staat: een transparant his-
torisch bedrijf. Werd de Alma-
nak vroeger in druk uitgebracht,
tegenwoordig vormt hij een
wezenlijk onderdeel van
www.historischhuis.nl. Op ver-

schillende manieren kan in het
on-line databestand worden ge-
zocht naar organisaties die zich
met geschiedenis bezighouden.
Gezien het aantal bezoekers aan
dit onderdeel van het historisch
huis is de Almanak voor velen
een onmisbaar instrument bij hun
zoektocht in de Nederlandse his-
torische wereld. Mocht u nog niet
eerder van deze service gebruik
gemaakt hebben, breng dan eens
een bezoekje. U kunt namelijk

meewerken aan het actueel en
gebruikersvriendelijk houden van
de Almanak door ons te wijzen
op onvolkomenheden en ons te
voorzien van suggesties. Reacties
kunnen naar: secretariaat@
historischplatform.nl, of naar
Postbus 1757, 1000 BT Amster-
dam.

Danièle Rigter
Penningmeester

Almanak
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Een goed gesprek met…
Wap Caron

Doopceel: Willem Alexander Paul Caron, Haarlem
1965.
Bestuursfunctie: Coördinator Historisch Café.
Opleiding: Reinwardt Academie met als speciali-
satie museumcommunicatie. Geschiedenis aan de
Vrije Universiteit, met als specialisatie vroegmo-
derne tijd.
Doctoraalscriptie: ‘Ere wie ere toekomt’ Verering bij
de Admiraliteit en de Verenigde Oostindische Compagnie
in de 17e eeuwse Republiek. Ik heb onderzocht welke
opvattingen er leefden bij deze twee instanties over
eer en verering aan de hand van verschillende voor-
werpen uit het Rijksmuseum.
Werkzaam als: Boekverkoper in Athenaeum
Boekhandel, waar ik de afdelingen Geschiedenis en
Politicologie onder mijn hoede heb.

Waarom geschiedenis?
In mijn kindertijd las ik boeken over wat er vroeger
gebeurd was. Ik wilde toen al graag weten wat er in
het verleden had plaats gevonden, dat vond ik span-
nend. De interesse in geschiedenis is sindsdien ge-
bleven.

Waarom het Historisch Platform?
Tijdens mijn studie was ik actief in een vereniging
van geschiedenisstudenten. Ik was verantwoorde-
lijk voor het organiseren van inhoudelijke activiteiten
als lezingen, debatten en excursies. Het klapstuk was
een collegereeks (in samenwerking met de vakgroep)
over politieke propagandafilms. Na mijn afstuderen
vond ik in het Historisch Platform de professionele
organisatie die dergelijke activiteiten ontplooide.

Favoriet historisch tijdperk:
De vroegmoderne tijd, omdat er in een relatief kor-
te periode veel grote ontwikkelingen in gang wer-
den gezet. Overigens vind ik andere tijdvakken ook
interessant. In de praktijk ben ik een lezende ‘alles-
vreter’.

Favoriete historische schurk:
Alleen z’n bijnaam ken ik nog: ‘de spietser’. Hij zaaide
dood en verderf in de Vroegmoderne tijd in Oost-
Europa.

Favoriete historische held:
Erasmus.

Favoriete historische film:
De tien geboden zag ik als jonge tiener in de lokale
dorpsbioscoop. Tot op de dag van vandaag staan de
beelden op mijn netvlies.

Favoriete historische boek:
A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de
zeventiende eeuw. Het alledaagse dorpsleven  wordt in
literaire stijl tot leven gewekt.

VGI innovatieprijs 2003

De Vereniging van Geschiedenis en Informatica
(VGI) heeft het initiatief genomen om jaarlijks een
prijs uit te loven voor de meest vernieuwende ICT-
toepassing op het terrein van de geschiedenis. Deze
prijs zal jaarlijks worden uitgereikt aan de maker(s)
van een innovatieve Nederlandse of Vlaamse toe-
passing waarin geschiedenis centraal staat. De prijs
is bedoeld om het gebruik van ICT binnen de his-
torische wetenschap te bevorderen.
De jury zal drie toepassingen uitkiezen die naar hun
mening tot de meest vernieuwende ICT-toepas-
singen van het jaar gerekend kunnen worden. Deze
drie zullen op vrijdag 26 september, worden ge-
presenteerd. Voor meer informatie over de prijs en
de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica
kunt u contact opnemen met Marcel Ras, 070-
3140760 of marcel.ras@den.nl.



Vacatures

Stichting het Historisch Platform
is een landelijke netwerk- en ser-
viceorganisatie voor historici en
historisch geïnteresseerden. Op
vrijwillige basis werkt het be-
stuur van de stichting aan de ver-
wezenlijking van de doelstel-
lingen: bruggen bouwen tussen
publiek en geschiedschrijving, het
transparant maken van historisch
Nederland en het initiëren en
ondersteunen van historische
evenementen, publicaties en in-
ternetgerelateerde activiteiten.
Het Historisch Platform wordt
gedragen door donateurs en sub-
sidiegevers. Het zeven- tot ne-
genkoppige stichtingsbestuur
vergadert driewekelijks, meestal
in Amsterdam, en legt jaarlijks in
een donateursvergadering verant-
woordelijkheid af aan een Raad
van Advies en Toezicht. Be-
stuursleden zijn, afhankelijk van
hun takenpakket en de acti-
viteiten van het moment, gemid-
deld een halve dag per week voor
het Platform werkzaam. Door
natuurlijk verloop komen op
korte termijn twee bestuursfunc-
ties vacant.

Stichting het Historisch Platform zoekt op korte termijn een

Voorzitter (m/v)
De voorzitter is verantwoordelijk voor het verloop van alle formele
vergaderingen. Hij (m/v) bereidt deze in samenwerking met de secre-
taris voor, stuurt en controleert de planning en coördineert werving
en selectie van nieuwe bestuursleden. De voorzitter is representatief
en communicatief en onderhoudt een netwerk van contacten binnen
de historische wereld. Als eerste woordvoerder is hij in woord en
geschrift in staat helder te verwoorden wat de missie en doelstel-
lingen van de stichting zijn. Enthousiasme, betrokkenheid en bereid-
heid initiatieven te nemen zijn verplicht, bestuurservaring en een
eigen netwerk binnen de historische wereld strekken tot aanbeveling.

Secretaris (m/v)
De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de ver-
gadering en van de ordelijke administratieve verwerking van alle de
stichting betreffende documenten. Hij (m/v) stelt in samenwerking
met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op, zorgt voor een
tijdige verwerking en verspreiding van notulen en overziet en
coördineert alle taken het secretariaat betreffende. Omdat het His-
torisch Platform werkt met een ‘virtueel secretariaat’ betekent dit
naast het archiveren van stukken en het bestellen van secretariaats-
artikelen het coördineren van bestuursleden die op afstand de e-mail,
post en telefoon verwerken.
Betrokkenheid, zelfwerkzaamheid en discipline staan voorop, erva-
ring met administratieve systemen en bestuurlijke administratie
strekken tot aanbeveling.

Voor meer informatie kunt u bellen met de huidige voorzitter, Arjan
Terpstra, op 020-6816992 of de penningmeester, Danièle Rigter op
020-6273467. Uw brief plus cv kunt u voor 15 juni sturen naar
Stichting het Historisch Platform, Postbus 1757, 1000 BT Amster-
dam, onder vermelding van de functie waarvoor u belangstelling heeft.

Het Historisch Café

historici zich vooral tot het gro-
tere publiek door middel van het
geschreven woord. Het Histor-
isch Café kan als een nieuw me-
dium gaan functioneren om his-
torisch geïnteresseerden te be-
reiken in een informele atmos-
feer waarin ze hopelijk intellec-
tueel geprikkeld, uitgedaagd,

geïnspireerd of inhoudelijk ver-
rijkt worden.
Overigens zoeken we nog steeds
mensen voor de redactie... Aarzel
niet, bel of stuur een e-mail naar
secretariaat@historischplatform.nl.

Wap Caron
Coördinator Historisch Café

Op 22 maart werd in het gebouw
Akantes te Amsterdam de
jaarvergadering van het Histo-
risch Platform gehouden. Eerst
vergaderde het bestuur met de
Raad van Advies en Toezicht over
het jaarverslag en de plannen
voor komend jaar. De Raad vond
het uitstekend dat het bestuur
komend jaar wil investeren in de
continuïteit van het HP door
middel van het aanschaffen van
nieuwe apparatuur. De voorzit-
ter lichtte toe dat het de bedoe-
ling van het bestuur is project-
matig te werken; voor iedere ac-
tiviteit worden apart fondsen
geworven. Op die manier loopt
het Platform weinig financieel
risico. De activiteiten dienen dan
ook weer als promotiemiddel. Als
voorbeeld werd het Historisch
Café genoemd, een activiteit
waarop dit moment aan gewerkt
wordt. Het Historisch Café is
bedoeld als een ontmoetings-
plaats voor historici en dient om
historische discussies te initiëren,
maar uiteraard is het ook goede
reclame voor het Platform. De
Raad van Advies en Toezicht ver-
leende vervolgens decharge aan
het bestuur over het jaar 2002.
In de openbare vergadering wer-
den twee nieuwe bestuursleden
voorgesteld: Almut Sommer en
Ewoud Poerink. Het derde nieu-
we bestuurslid, Wap Caron, kon
helaas niet aanwezig zijn wegens
verplichtingen elders. In zijn
jaarrede wees de voorzitter op
een van de laatste wapenfeiten
van het Platform: het verschijnen
van het themanummer van
Nieuwste Tijd over historisch
besef. Het Platform heeft het ini-
tiatief genomen tot dit the-

wil bijvoorbeeld 10 procent op
archiefbeheer gaan bezuinigen
om meer aan dienstverlening te
kunnen doen. Men wil naast de
trouwe bezoekers (historici,
lokaal historici en genealogen)
ook anderen gaan trekken en dan
met name de mensen die het wel
leuk vinden ‘eens wat ouds te
zien’. Om die groepen te berei-
ken besteden archieven steeds
meer aandacht aan een
aantrekkelijke presentatie van
beeldmateriaal. Het zou kunnen
dat door deze ontwikkeling de
service voor wetenschappelijk
onderzoekers minder wordt,
maar daarvan is nog geen bewijs.
Wel heeft Kappelhof sterk de
indruk dat archieven de fysieke
raadpleging van stukken in de
toekomst willen beperken, door
bijvoorbeeld de openingstijden
van de studiezalen te vermin-
deren; men heeft liever dat be-
zoeker zich eerst wenden tot in-
ternet. Wetenschappers gebrui-
ken echter vaak incourante ar-
chieven, die dus voorlopig niet
op internet te raadplegen zijn. De
archiefinstellingen zullen zich
eerst richten op het digitaliseren
van de genealogische archieven.
Bij al deze ontwikkeling dreigt
de ontsluiting van archieven het
kind van de rekening te worden,
omdat archieven andere prio-
riteiten stellen. Kappelhof raadt
dan ook aan de ontwikkelingen
in het archiefwezen op de voet
te blijven volgen om de belan-
gen van historici veilig te stellen.

Vibeke Kingma
Secretaris ad interim

Verslag Jaarvergadering 2003

manummer en er een zeer sub-
stantiële bijdrage aan geleverd.
Vervolgens werd oud-voorzitter
John Sijmonsbergen benoemd tot
erelid van het HP, onder harte-
lijke dankzegging voor de grote
inzet waarmee hij de afgelopen
10 jaar het HP heeft gesteund.
Tot slot werd alle leden van de
Raad van Advies en Toezicht per
acclamatie herbenoemd voor het
volgende jaar.
De middag werd afgesloten met
een lezing door Ton Kappelhof,
die momenteel werkzaam is als
onderzoeker voor het Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis,
maar daarvoor in het archief-
wezen werkzaam was. Kappel-
hof sprak over de recente ont-
wikkelingen in het archiefwezen
en de weerslag die deze kunnen
hebben voor historici. De archief-
wereld is momenteel erg in be-
weging; veel archieven fuseren
met elkaar en met musea tot Re-
gionaal Historische Centra. On-
danks deze fusies is de diversiteit
in de archiefwereld nog steeds erg
groot; tarieven voor bepaalde
diensten verschillen bijvoor-
beeld enorm. Om toch tot enige
eenheid te komen, werkt DIVA
(de overkoepelende archiefor-
ganisatie) momenteel aan een
kwaliteitshandvest waarin wordt
aangegeven welke diensten ar-
chieven minimaal zouden
moeten leveren aan hun bezoe-
kers. Enkele diensten, waaronder
Rotterdam, Tilburg en Breda,
hebben inmiddels zo’n handvest
ingevoerd. Archieven willen zich
meer gaan richten op dienstver-
lening. Dat heeft consequenties
voor wat er achter de schermen
gebeurt; het Nationaal Archief

Dit najaar gaat het Historisch Café
van start. Een van de doelen van
het Historisch Café is geschiedenis
onder de aandacht te brengen van
een breed publiek. Daarnaast wil-
len wij histo-rici in staat stellen om
in het bij-zijn van publiek te dis-
cussiëren over geschiedenis. Be-
halve tij-dens de colleges richten


