
Geachte donateur

Wat gaat de tijd toch snel! De 
zomer is voorbij en  ook wij zijn 
weer hard aan het werk. Helaas 
zonder de krachten van twee 
gewaardeerde bestuursleden, 
die afscheid van ons hebben 
genomen. Gelukkig staat er ook 
alweer een enthousiaste opvolger 
in de coulissen. We zoeken echter 
nog altijd meer hulp, want de ko-
mende tijd zal voor ons erg druk 
worden. Dit najaar komen twee 
grote projecten ten uitvoer: 
30 oktober levert  het Historisch 
Platform een belangrijke bijdrage 
aan de Nacht van de Geschiede-
nis. Het Historisch Café is dan 
voor deze ene keer verplaatst 
naar het Haagse Madurodam. 
Tijdens de nacht kunt u ons ook 

tegenkomen bij de door het HP 
georganiseerde Speakers corner 
waar bekende en minder bekende 
Nederlanders hun meningen ver-
kondigen over een canon van de 
Nederlandse geschiedenis. Zie 
voor het volledige programma 
de bijgevoegde fl yer.
Enkele dagen later al, op 9 no-
vember, is het volgende grote eve-
nement; een debat over de DDR. 
Exact 15 jaar na de val van de 
muur in Berlijn gaan twee Duitse 
en één Nederlandse expert op het 
gebied van de DDR-geschiedenis 
met elkaar in discussie over de 
ware aard van deze Duitse staat. 
Meer informatie hierover vindt u 
verderop in deze nieuwsbrief. 
Naast het werk aan deze projecten 

is er de afgelopen maanden veel 
tijd gestoken in de vernieuwing 
van ons virtueel visitekaartje. 
Neem weer eens een kijkje op  
www.historischplatform.nl en 
www.historischhuis.nl. 
Er is al weer veel gebeurd in 
dit jubileumjaar, mede moge-
lijk gemaakt door uw donatie. 
Namens het bestuur hiervoor 
mijn hartelijke dank! Wij hopen 
dat u ons ook wilt steunen door 
ruchtbaarheid te geven aan onze 
activiteiten. 
Tot ziens 30 oktober of  9 no-
vember!

Met vriendelijke groet,
Almut Sommer

Na viereneenhalf  jaar moesten wij 
per 1 juni afscheid nemen van ons 
trouwe bestuurslid Henk Looije-
steijn. Eerst als algemeen be-
stuurslid, daarna als secretaris en 
vervolgens als coördinator van de 
recensiebank heeft Henk enorm 
veel werk verzet voor het HP. Hij 
verruilde het Amsterdamse voor 
Florence waar hij sinds kort aan 
de European University aan zijn 
promotie werkt. Wij wensen hem 
hierbij veel succes! Henk heeft be-

Bestuurswisselingen
loofd ons kritisch te blijven volgen 
en we zien zijn aanbevelingen met 
veel interesse tegemoet...
Ewoud Poerink heeft het bestuur 
per 1 september verlaten. Hij 
was sinds eind 2002 bestuurslid 
en heeft zich onder andere inge-
zet voor de nieuwe site van het 
historisch platform. Wij danken 
ook hem voor alle inzet en wensen 
hem het beste voor de toekomst. 
Wij zijn erg blij dat Marije 
Plooij onze gelederen wil 

komen versterken. Zij studeerde 
geschiedenis aan de Universiteit 
van Leiden. In 2003 studeerde zij 
af  in de specialisatie Vaderlandse 
geschiedenis en sindsdien werkt 
zij bij de Leidse schouwburg.

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

Een goed gesprek met…Liesbeth van de Grift
verderop in deze Nieuwsbrief) zijn hier voorbeelden 
van. Voor mij persoonlijk is het Historisch Platform 
een leuke manier om in contact te blijven met mijn 
vakgebied. 

Favoriete historische held
Helden heb ik niet, wel bewondering voor velen.

Favoriete historische schurk
Ik heb geen favoriete historische schurk, maar mijn 
interesse voor megalomane alleenheersers is groot. 
Met name de laatste fase van hun heerschappij, waarin 
zij alle contact met de realiteit verliezen, vind ik in-
teressant. Voorbeelden zijn Stalin, Mohamed Reza 
Pahlevi - de sjah van Perzië en Haile Selassie. 

Favoriete historische fi lm
Hulde aan Romy Schneider voor de gehele trilogie: 
Sissi, Sissi – die junge Kaiserin en Sissi – Schicksalsjahre 
einer Kaiserin.

Favoriete historische roman
Mijn favoriete boeken zijn vaak de laatst gelezen 
boeken. Op dit moment lees ik De naam van de roos 
van Umberto Eco. Volgens mij ben ik de enige die 
dit boek nog niet gelezen heeft. Een fi jn en span-
nend boek. 

Doopceel: Liesbeth van de Grift (Alkmaar, 1978)
Bestuursfunctie: algemeen bestuurslid
Opleiding: Nieuwste Geschiedenis, Universiteit van 
Amsterdam (1998-2003)
Doctoraalscriptie: ‘De val van Slobodan Milošević’. 
In juli 2000 bezocht ik Servië en was getroffen door 
de gedeprimeerde stemming die daar heerste. Het 
optimisme van 1996/1997, toen de oppositie de 
lokale verkiezingen won, had plaatsgemaakt voor 
moedeloosheid. Milošević leek na de NAVO-bom-
bardementen juist steviger in het zadel te zitten. Toch 
lukte het drie maanden later om hem af  te zetten. In 
mijn scriptie ben ik ingegaan op de vraag waarom dit 
in 2000 wel lukte en niet in de jaren ervoor.
Werkzaam als: projectmedewerker bij de Alfred 
Mozer Stichting, de Oost-Europa stichting van de 
Partij van de Arbeid.

Waarom geschiedenis?
Eigenlijk erg simpel: omdat het leuk is de wereld zo 
goed mogelijk (proberen) te begrijpen. Ik denk dat 
de studie van geschiedenis daarbij helpt. 

Waarom het HP?
Het doel van het Historisch Platform nieuwe initiatie-
ven in de historische wereld te stimuleren, spreekt mij 
erg aan. Vanuit mijn werk ervaar ik hoeveel debatten 
en andere publieksbijeenkomsten er in Nederland 
georganiseerd worden. Deze zijn vaak afgestemd op 
de politieke agenda en erg gericht op de actualiteit. 
Volgens mij is er een behoefte aan initiatieven waarbij 
dieper op de materie wordt ingegaan, onder andere 
door lijnen te trekken tussen het verleden en het 
heden. Het Historisch Café en het Wendedebat (zie 

Met drank overgoten afscheid van trouw 
bestuurslid Henk Looijestein
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Het Historisch Platform is op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Enthousiaste historici zijn van 
harte welkom. Het bestuurswerk 
neemt gemiddeld een halve dag 
per week in beslag. We zoeken:

Penningmeester
Taken: de fi nanciële administratie 
bijhouden; fi nancieel jaarverslag 
opstellen enz. 
Gewoon bestuurslid
Taken: Meedenken over het 
beleid, helpen onderhouden van 
de website, opzetten van even-
ementen. 

Bel  voor  meer informatie met 
voorzitter Almut Sommer (020-
6708955) of  penningmeester 
Danièle Rigter (020-6273467)

Oproep

Anno organiseert dit jaar voor het eerst de Week van de Geschiedenis, 
van 30 oktober tot en met 7 november. Op meer dan driehonderd 
locaties in het hele land kun je deze week geschiedenis beleven, waarbij 
het accent ligt op ‘Typisch Nederland’ vanuit diverse invalshoeken, bij-
voorbeeld taal, sport, kunst, landschap, verhalen en tradities, politiek, 
technologie en muziek.
De aftrap van deze opwindende week vindt plaats in het bij uitstek 
‘typisch Nederlandse’ Madurodam, met de Nacht van de Geschiedenis. 
Gedurende deze Nacht, die op 30 oktober van 20.00 uur tot circa 01.00 
uur wordt gehouden, is Madurodam open en zijn er in het bijbehorende 
congrescentrum in alle zalen boeiende activiteiten te bezoeken.  In 
samenwerking met het Historisch Nieuwsblad wordt een openbaar 
debat met vijf  bekende Nederlanders gehouden. Het thema van het 
debat luidt: ‘Typisch Nederland in historisch perspectief ’. Het succes-
volle ‘Historisch Café’ uit Amsterdam, een initiatief  van het Historisch 
Platform, komt voor deze gelegenheid naar Madurodam. In informele 
sfeer zal hier onder meer gediscussieerd worden over het  ‘Calimero-
complex’ van Nederland.
De uitzendingen van ‘De grootste Nederlander’ van de KRO krijgen 
tevens een belangrijke plaats binnen het programma van de Nacht. 
Ook zal Uitgeverij Veen Magazines het boek ‘Typisch Nederland’ van 
Maarten van Rossem presenteren.

Nacht van de geschiedenis

Oproep vrijwilligers 
nacht van de 
geschiedenis
Anno is op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers die tijdens 
deze Nacht van de Geschiedenis 
hand- en spandiensten willen ver-
richten. Geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met Irene van 
Ophoven (irene.vanophoven@ 
anno.nl). Voor meer informatie 
zie www.anno.nl 

Hoe staat het nu werkelijk 
met de historische ken-
nis van Nederlanders? En
is historisch besef  wel aan te 
leren? Wat hoort nu eigenlijk 
elke Nederlander te weten van de 
geschiedenis en is de op de ach-
tergrond aanwezige canon niet 
hoognodig toe aan herziening?
Tijdens de nacht van de ge-
schiedenis, zal het Historisch 
Platform aandacht besteden aan 
het onderwerp: historisch besef  
en identiteit. Zoals het Londense 
Hyde Park zal ook Madurodam 
op deze avond een plek kennen 
waar iedereen zijn mening vrij 
mag verkondigen - de speaker’s 
corner. Heeft  u een mening over 
historisch besef  en het belang van 
geschiedenis, en wilt u deze graag 
laten horen tijdens de nacht, kom 
dan langs bij de speaker’s corner.

Speaker’s Corner

De afgelopen tijd zijn er veel 
verbeteringen uitgevoerd en 
toevoegingen gedaan aan de sites 
van het Historisch Platform. De 
meest opvallende vernieuwing is 
de Historisch Platform site zelf  
(www.historischplatform.nl). De 
site was al lange tijd verouderd. 
Oud-voorzitter Arjan Terpstra 
gaf  ons bij zijn afscheid een heel 
nieuw ontwerp cadeau, dat nu 
online is. De site wordt nu veel 
beter up to date gehouden met het 
laatste nieuws, je kunt je online 
aanmelden als nieuwe donateur 
en onze publicaties bestellen. 
Surf  eens naar de site om te zien 
hoe mooi het is geworden! Op 
de Historisch Huis site is een 
belangrijke toevoeging gedaan: 
de Oriëntatiegids is ingescand en 
kan nu worden gedownload. Deze 

Sites !

De DDR - ‘…bloss zeigen, wie es eigentlich gewesen
Debat op 9 november 2004, 15 jaar na de wende
Op 9 november van dit jaar is het 
15 jaar geleden dat de muur viel in 
Berlijn. Een moment om bij stil 
te staan en terug te kijken naar 
de maatschappelijke gevolgen die 
deze gebeurtenis met zich mee-
bracht. Het is maar net met welke 
ogen je naar de geschiedenis kijkt; 
die van de historicus of  de Ber-
lijner. In een pittig debat in Felix 
Meritis wordt vanuit verschillende 
perspectieven gekeken naar de 
‘De ware aard van de DDR’. 
Inmiddels is er bij veel Oost-
Duitsers in plaats van principiële 
afwijzing van de oude DDR een 
gevoel van heimwee opgekomen. 
Ergens tussen die gevoelens van 
afwijzing en verering ligt de his-
torische waarheid. In de jaren 
negentig werd de DDR veelal als 
‘onrechtstaat’ gezien. De onder-
drukking door deze staat kon op 
veel aandacht rekenen, juist ook 
in de geschiedschrijving. Maar 
sinds enige tijd is er volop aan-
dacht voor het alledaagse leven in 
de DDR. Oost-Duitsers herken-
nen zich in fi lms als Sonnenallee 
en Goodbye, Lenin!, waarin 
met nostalgie wordt gekeken 
naar het gewone leven van de 

DDR-burger. Kunnen de his-
torici werkelijk bloss zeigen, wie 
es eigentlich gewesen (Leopold 
von Ranke)?  Onder leiding van 
Georgi Verbeeck (Universiteit van 
Maastricht) zullen Martin Sabrow 
(Zentrum Zeithistorische For-
schung Potsdam), Manfred Wilke 
(Forschungsverband SED-Staat 
aan de Freie Universität Berlin) 
en Willem Melching (Universiteit 
van Amsterdam) debatteren over 
de ware aard van de DDR. 
Voertaal: Duits/Engels, datum: 
9 november, aanvang: 20.00 uur. 

Toegang: € 10,00 (studenten en 
Historisch Platform donateurs € 
7,50) Reserveren: 020 623 13 11 
of  receptie@felix.meritis.nl 
Het debat is een initiatief  van het 
Historisch Platform, het Duits-
land Instituut Amsterdam en Fe-
lix Meritis. De bijeenkomst wordt 
mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie uit het Duitsland Pro-
gramma Hoger Onderwijs van 
het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap

gids helpt historici bij het vinden 
van werk. Wij vonden het belang-
rijk om werkzoekende historici die 
hun weg op de arbeidsmarkt nog 
moeten vinden deze extra toegang 
te bieden en hopen hen met deze, 
geactualiseerde gids een steuntje 
in de rug te geven.
Met het vertrek van Henk Looij-
steijn uit ons bestuur, is ook 
zijn plek als coördinator van 
de recensiebank vrijgekomen. 
Mede dankzij Henks inzet is de 
recensiebank een groot succes 
geworden. Zijn werk zal worden 
overgenomen door Wap Caron 
(wapcaron@hotmail.com). 
Nieuwe recensenten kunnen zich 
bij hem aanmelden en recensies 
kunnen naar zijn adres worden 
toegestuurd.


