Het Jubileumfeest
Op zaterdagavond 24 januari 2004
gaf het bestuur in de Catacomben
onder de Posthoornkerk te Amsterdam een feest ter gelegenheid
van het twintigjarig bestaan van
Stichting het Historisch Platform.
Bestuurders, oud-bestuurders,
vrijwilligers en donateurs hieven
het glas – of eigenlijk meerdere
glazen, want bier en wijn vloeiden
rijkelijk – op dit lustrum. De overvloedige catering werd verzorgd
door de gezusters Kingma, zodat
de inwendige mens versterkt
werd en de stromen vocht de
baas bleef.
Met twintig jaar mag het Historisch Platform nu toch echt als
meerderjarig worden beschouwd.

De oud-voorzitters die het kind de
moeilijke pubertijd hebben doorgeholpen – erevoorzitter Paul van
der Velde, erelid en oud-voorzitter
John Sijmonsbergen en oud-voorzitter Arjan Terpstra – keken in
hun toespraken terug op hun
voorzitterschap en gaven een indruk van de geschiedenis van het
Platform: onstuimige groei in het
begin van de jaren negentig, een
diepe val eind jaren negentig, om
in de afgelopen vijf jaar weer op
de rails te worden gezet, met nu
een groter bestuur dan ooit.
Reden te meer voor een feestje
dus, en nadat de voorzitters
het podium hadden ontruimd,
namen de deejays het over. Som-

Uitnodiging jaarvergadering
Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor onze jaarvergadering,
die gehouden zal worden op 13
maart a.s. in Akantes (Nieuwe
Herengracht 95 te Amsterdam)
Het programma is als volgt:
15.15-16.00 uur: jaarvergadering,
met jaarrede van de voorzitter, voordracht en benoeming
bestuursleden en voordracht en
verkiezing leden van de Raad van
Advies en Toezicht.
16.00-17.00: voordracht van
en discussie met Wim van der
Weiden.
17.00-einde: naborrelen in Eik
& Linde
Wim van der Weiden is de inhoudelijk projectleider van de
Stichting Actueel Verleden. Van
der Weiden is als eindredacteur
verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers en uitvoering van

het programma van de stichting.
Hij is de voormalig directeur van
Naturalis en Museon.
De stichting Actueel Verleden
wil de Nederlandse geschiedenis
toegankelijk maken voor een
breed publiek en daarmee het
historisch besef vergroten.
Zij wil dat doel bereiken met
behulp van informatie op
internet, via regionale kanalen
en uiteindelijk ook met een
opstelling in een eigen gebouw
in Den Haag, de Boulevard
van het Actuele Verleden. Zie
voor meer informatie de site
www.actueelverleden.nl.
Het belooft een interessante
middag te worden. We hopen u
dan ook op 13 maart te mogen
begroeten.
Vibeke Kingma
Algemeen Bestuurrslid

migen kwamen de hele avond de
dansvloer niet af, terwijl anderen
de hele avond bij de bar hingen,
ondertussen elkaar de oren van
het hoofd kletsend. Veel te snel
was het alweer diep in de nacht
en het feest ten einde.
De toespraken van de oud-voorzitters zullen te zijner tijd op de
website geplaatst worden, zodat
u die thuis (nog) eens kan nalezen. Spijt dat u het gemist hebt?
Over vijf jaar is er vast weer een
kans…
Henk Looijesteijn
Algemeen Bestuurslid

Historisch Café
Op 11 februari was er weer een
Historisch Café met een spraakmakend programma, waaronder
een column door Rutger Groot
Wassink, een interview met Laura
van den Broek over haar boek
over een Nederlandse slavin in
Marokko en een interview met
Johannes Houwink ten Cate over
holocaust- en genocidestudies. U
heeft het gemist? Iedere tweede
woensdag van de maand heeft
u een nieuwe kans erbij te zijn.
De eerstvolgende bijeenkomsten
zijn op
10 maart
14 april
12 mei.
Zie voor het actuele programma
de website www.historischcafe.nl.
De avonden worden gehouden in
Cafe P96 aan de Prinsengracht 96
te Amsterdam. Het programma
begint om 20.00 uur.

Filmcyclus: Omissies
‘Omissies’, verfilmde historie
en het nationaal historische
bewustzijn in de cultureel diverse
Nederlandse
samenleving
Op 11 en 12 oktober 2002
organiseerde het Historisch
Platform het congres ‘Culturele
Bagage’ met als thema het
historisch besef in een
veranderende maatschappij.
Tijdens het congres deed de
vraag zich voor of de huidige
Nederlandse
samenleving
op een juiste manier wordt
gerepresenteerd in de ‘canon’
van erkende nationale historische
films.
Een groeiend aantal Nederlanders
zal zich niet herkennen in een
film als ‘Soldaat van Oranje’.
Met de filmcyclus ‘Omissies’
wil de organisatie aandacht
vestigen op de geschiedenis van
migranten in Nederland en hoe
die geschiedenis wordt verbeeld
in documentaires en films.
In samenwerking met het
beeldcentrum voor Migranten,
Imagine IC, Geschiedenis Beeld
en Geluid en het interdisciplinaire
onderzoeksinstituut ASCA
zal het Historisch platform
vier
debatbijeenkomsten
orgiseren over migranten en
film. Per bijeenkomst zal de
historie van één van de grote
migrantengroepen in Nederland –
Turken, Marokkanen, Surinamers
en Antillianen – centraal staan.
Aan de hand van enkele te tonen
films, dan wel documentaires,
zal worden gedebatteerd over
de migrantengeschiedenis als
onderdeel van de Nederlandse
geschiedenis en de mogelijke
noodzaak om het nationaal

historische bewustzijn in de
veranderende Nederlandse
samenleving bij te stellen.
Daarnaast worden vragen
gesteld over de plaats die film
inneemt, of kan innemen, bij
het vergroten van het historisch
bewustzijn. Aan het debat
zullen opiniemakers uit diverse
disciplines deelnemen. In gesprek
met het publiek zal worden gezocht
naar inzichten met betrekking tot
het veranderende Nederlandse
nationale historisch bewustzijn,
de mate waarin dat gebeurt,
en de wenselijkheid daarvan.
Als voorbereiding op de
projectdagen wordt er momenteel
een inventarisatie gemaakt van de
films en documentaires uit/over
de betreffende herkomstlanden,
danwel over migratiegeschiedenis.
P.C. Emmer (historicus), G.
Westerloo (journalist), G.J.
Oostindie: (directeur Koninklijk

Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde), Eddy Wijngaarde
(producent), Cynthia McLeod
(schrijver) en Vincent Soekra
(programmamaker) werden
benaderd en zorgden voor
verrassende resultaten. Met
name films als ‘Wan Pipel’,
‘De Decembermoorden’, of
de documentaire ‘De Zonen
van Suriname’ bleken erg
populair
te
zijn.
De eerste bijeenkomst zal
in april plaats vinden in het
Imagine IC gebouw, data en
films worden nader bekend
gemaakt. Voor meer informatie
zie www.historischplatform.nl
Michèle Jacobs
Algemeen Bestuurslid

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.
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:
opsturen naar: Historisch Platform, Postbus 1757 1000 BT
Amsterdam. U kunt ook mailen naar secretariaat@historisch
platform.nl

Een goed gesprek met ....
Willemien Schenkeveld
Doopceel: Willemien Schenkeveld (Haarlem,
1963)
Bestuursfunctie: secretaris
Opleiding: Moderne Nederlandse letterkunde
(VU) en Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis
(UvA)
Doctoraalscriptie: Voor Nederlands: Natuurbeelden in de vroege poëzie van Henriëtte Roland Holst - van der Schalk en P.C.Boutens. Voor
geschiedenis: ‘En er kwam een grote storm van
wind’, Nederlandse emigranten in de USA en
de Amerikaanse Burgeroorlog.
Werkzaam als: journalist bij De Gooi- en
Eemlander en freelance publicist
Waarom geschiedenis?
Zowel intellectueel uitdagend als prettig tot de
verbeelding sprekend. En het draagt bij aan
een beter begrip van de maatschappij. Ik zal
nooit vergeten hoe ik bij het schrijven van mijn
doctoraalscriptie vanachter mijn bureau via de
brieven van soldaten in de Civil War de ellende
van de oorlog meebeleefde.
Waarom het HP
Vorig jaar ben ik na jaren van alleen journalistiek
ook begonnen met historische publicaties, en ik
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zocht een netwerkje.
Favoriete historische tijdperk
de negentiende eeuw, ver weg en toch dichtbij.
Favoriete historische schurk
Heb ik niet.
Favoriete historische held
Heb ik niet. Wel iemand aan wie ik regelmatig
denk: Akontu Velanti, van 1950 tot 1964 granman van de Ndyuka-marrons in het Surinaamse
oerwoud. In zijn biografie, geschreven door André Pakosie, staat te lezen: Hij ging nooit aan
tafel zonder tenminste één kind uit te nodigen.
Als wij in het dorp spelletjes deden en het was
zijn etenstijd, dan kwam hij naar ons toe met
wat lepels in zijn hand en zei: 'Kind, pak hier
een lepel, jouw granman gaat eten, kom met
mij eten.'
Favoriete historische film
Barry Lyndon van Stanley Kubrick.
Favoriet historisch boek
Op dit moment de romans van George Eliot.

Maart 2004
Postbus 1757
1000 BT Amsterdam
Telefoon (020) 4208598
Postgiro 4727346
www.historischplatform.nl
Redactieadres: secretariaat@historischplatform.nl

Nieuwsbrief
Geachte donateur
U houdt de eerste nieuwsbrief van
ons jubileumjaar in handen.
Wij zijn het jaar begonnen met
een geslaagd feest waar wij samen
met oud-bestuursleden, donateurs
en relaties het glas hebben geheven op de twintigste verjaardag
van het Platform.
Maar het begin van het jaar ging
naast feestelijkheid gepaard met
bestuurlijke verandering: voorzitter Maartje Broekhans heeft
na een proefperiode van enkele
maanden besloten het bestuur
weer te verlaten en vervolgens
heb ik mij bereid verklaard de
voorzitterspost te vervullen. De
afgelopen twee jaar heb ik de

werkzaamheden van het Platform
als algemeen bestuurslid leren kennen. Vanaf dit jaar zal ik mij als
voorzitter samen met de andere
acht bestuursleden inzetten voor
betere communicatie binnen de
historische wereld. En uiteraard
zullen wij er in 2004 weer alles
aan doen om geschiedenis onder
de aandacht te brengen.
Met het maandelijks plaatsvindende Historisch Café willen wij
het debat over het verleden in
verband met het heden continu
stimuleren. Daarnaast zal het
Platform in 2004 aandacht vragen voor onderbelichte aspecten
van de Nederlandse geschiedenis.

In de cyclus ‘Omissies’ zal er aan
de hand van films gesproken
worden over de geschiedenis van
migranten in Nederland. Een ander plan voor het komende jaar
is het organiseren van een debat
rond het thema ‘15 jaar na de val
van de Muur’.
Het Platform hoopt dit jaar weer
een van zijn vroegere bezigheden
op te pakken , namelijk het ondersteunen van historici in hun reilen
en zeilen op de arbeidsmarkt. In
het verleden deed het Platform dit
via actieve arbeidsbemiddeling, nu
plannen we een aantal activiteiten
en willen we internet inzetten.
U ziet, het bestuur heeft ideeën en
plannen in overvloed. Bij dit alles
is de hulp van onze donateurs zeer
welkom! Daarom wil ik het dan
ook niet nalaten om iedereen uit te
nodigen voor de jaarvergadering
13 maart aanstaande. Graag wisselen wij daar met onze donateurs
van gedachten over onze plannen
en de koers van het Platform in
2004. Wij hopen ook ú dan te
kunnen begroeten!
Almut Sommer
Voorzitter

Activiteitencommissie Utrecht
zoekt nieuwe leden!
Terwijl je deze nieuwsbrief leest,
zijn wij met een groepje belangstellenden het Rietveld Schröderhuis aan het bezoeken. Voor
2004 staan verder op de agenda:
een bezoek aan de Sterrenwacht
(april) en de pas gerenoveerde
Buurtoren (juni). Volg voor meer
informatie de website van HP
onder ‘Activiteiten’, of nog beter
abonneer je op de activiteiten
mailinglijst van het Historisch
Huis (www.historischhuis.nl):

stuur je naam en e-mailadres naar
info@historischhuis.nl. Dan blijf
je automatisch op de hoogte van al
onze komende activiteiten!
Intussen zijn wij ook op zoek naar
versterking. Ben jij geïnteresseerd
in cultureel-historische uitstapjes?
Woon je in Utrecht of omgeving?
Ben je bereid 5 keer per jaar een
avondje te vergaderen onder het
genot van een kop koffie of
thee met een groot aantal koekjes? Hou je van gezelligheid en

de betere historische discussies?
Neem dan contact op met Marc
van Kuik, telefoon 030-2436909,
email marcpetra@hotmail.com.
Kom eens een avond langs
om kennis te maken.
Marc van Kuik
Lid Activiteitencommissie

