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JAARVERSLAG GESCHIEDENISTAFEL 2019/2020 

 

Inleiding 

Van september 2019 tot september 2020 heeft de Geschiedenistafel maar 5 bijeenkomsten kunnen 

organiseren. Gebruikelijk is dat er jaarlijks 8 of 9 presentaties worden georganiseerd, maar vanaf 

maart 2020 waren er door de maatregelingen ten gevolge van de Corona uitbraak geen 

bijeenkomsten meer mogelijk. 

Gelukkig lijken de omstandigheden ten gunste gewijzigd en is de Societeit sinds 1 juni beperkt 

toegankelijk voor leden en sinds 1 juli mogen er, met inachtneming van bepaalde beperkingen, weer 

grote groepen bij elkaar in één ruimte zijn. Op donderdag 17 september 2020 vindt de eerste lezing 

van het nieuwe seizoen plaats. Het aantal belangstellenden zal beperkt zijn tot 60 personen. 

 

Overzicht bijeenkomsten in verslagjaar 

De volgende vijf avonden hebben plaatsgevonden: 

- 19 september 2019  Marita en Anna Mathijssen met als onderwerp “Strijd tussen de Seksen” 

- 17 oktober 2019 Ineke Huysman over de archiefstukken van en over Johan de Witt 

- 21 november 2019 Marius Bruijn c.s. Kaart van Haarlem anno 1450 

- 16 januari 2020 Jan Niessen “Johan van Oldenbarnevelt Vormgever van de Republiek” 

- 27 februari 2020 Mathijs Deen Over oude wegen. Een reis door de Geschiedenis van Europa” 

De avonden werden op een stimulerende en alerte wijze geleid door Frenk van der Linden. 

 

“Niet schrikken, mamma.” 

 
Strijd tussen de Seksen  - 19 sept. 2019 

  

Marita en Anna Mathijsen (moeder en dochter) ondervragen elkaar naar aanleiding van hun 

onderlinge briefwisseling, waarin dochter Anna uitdagende vragen opwerpt die door moeder Marita  

worden beantwoord met haar eigen ervaringen. De tegenstelling tussen de seksen is uiteraard een 

belangrijk onderwerp; de kwetsbaarheid van de vrouw, de “ongeschreven regels” en de “kracht “van 

de man. Over één ding zijn zij het eens: de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is de 

verantwoordelijkheid van beide seksen. 

De belangstelling van leden en introduceés was bijzonder groot. 
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De digitalisering van de 

brieven van Johan de Wit 

(1625-1672)  

 

 
17 okt. 2019 

 
Dr. Ineke Huysman verteld enthousiast over het werk dat zij, met vele anderen, verricht heeft door 

de enorme correspondentie van de beroemde Raadpensionaris te bestuderen, te rubriceren en te 

digitaliseren. Johan de Witt correspondeerde met koningen, diplomaten, regenten, geleerden, 

legeraanvoerders, kunstenaars en familieleden en zijn correspondentie geeft een breed inzicht in de 

politieke en culturele perikelen in de 17e eeuw. Door het digitaliseren, waarbij gebruik werd gemaakt 

van een speciaal computerprogramma, dat geleerd heeft zijn handschrift te ontcijferen, opent deze 

belangrijke historische bronnen voor een grote groep onderzoekers en geïnteresseerden. 

 

 

De kaart van Haarlem anno 1450 
 

 
 
De kunstenaars Marius Bruyn, Tessel Dekker en Frank Petiet hebben aan de hand van 

archiefonderzoek een getekende kaart van Haarlem van omstreeks 1450 gereconstrueerd. De oudste 

bekende kaart van Haarlem is ruim 100 jaar jonger en de samenstellers vertelde boeiend over hun 

reis door het verleden, hun twijfels en keuzes en de waarde van dit document. Vooral inwoners van 

Haarlem ontdekten nieuwe feiten over hun directe woonomgeving. 
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21 nov. 2019 



Op zoek naar van 

Oldenbarnevelt 
 

Jan Niessen schets het ontstaan van de 

Republiek en de beslissende rol die 

Johan van Oldenbarnevelt hierin 

speelde. De schrijver van het boek 

“Johan van Oldenbarnevelt, vormgever 

van de Republiek” gaat de vergelijking 

met de huidige eenwording van Europa 

niet uit de weg en benadrukt de behendigheid,  

waarmee de Raadpensionaris omging met de vele dilemma’s en valkuilen.  

 

 

Over Oude Wegen 

 
27 febr. 2020 

 

Als de vader van Mathijs Deen bij Boekelo de A1 opdraaide sprak hij plechtig: “we rijden nu op de 

weg van Londen naar Moskou.” En vertelde dan dat in 1812 Nederlandse soldaten in het Franse leger 

deze weg hadden gevolgd op weg naar de oorlog in Rusland. En inderdaad: moderne Europese 

wegen volgen vaak oude tracés. Voor de ras verteller en documentairemaker Mathijs Deen reden om 

rond het thema wegen en reizen elf verhalen te schrijven waar oude wegen een rol in spelen. Van de 

tijd van voor jaartelling tot de 20e eeuw. En bijna niemand weet dat beloop van ons moderne 

Europese wegenstelsel vaak teruggaat naar eeuwen her. En dat Mathijs Deen een prima verteller is 

hebben velen kunnen ervaren. 
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  16 jan. 2020 



 

Samenstelling Bestuur Geschiedenistafel 2019/2020 
 

Voorzitter   Hans Koek 

Programma coördinatie Marianne Poen (tot mei 2020) 

Secretaris/Penningmeester Jan Bosman 

Programmacommissie  Huub Carbo en Ed de Roo 

Public Relations Henk Viseé (tot 1 januari 2020), Guus Brockmeier (vanaf 1 januari 

2020), Rinze Koornstra (van 1 maart tot 1 juli 2020) 

 

 

 

Samenvatting  
De activiteiten in het verenigingsjaar 2019/2020 van de Geschiedenistafel worden aan de ene kant 

gekenmerkt door 5 goed bezochte bijeenkomsten. Bij deze 5 lezingen zijn in totaal ca. 400 

toehoorders aanwezig, waarvan 60% leden. 

De samenwerking met Mignon van Schaik, die verantwoordelijk is voor het produceren van flyers en  

posters, was uitstekend. 

 

 

 

 

 

 

In seizoen 2019/2020 

bezochten circa 400 

belangstellenden de 

Geschiedenistafel 

 

 

 

 

 

 

De Corona pandemie gooide de laatste maanden van dit jaar roet in het eten, maar het ziet er op dit 

moment naar uit dat vanaf september er weer bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. De 

afmetingen van de grote sociëteitszaal en de beperkingen, die gelden wat betreft onderlinge afstand 

zal van invloed zijn op het toegestane aantal toehoorders.  

 

Er worden flyers voor aanstaande activiteiten neergelegd bij de Openbare Bibliotheek en enkele 

Haarlemse boekhandels. Er zijn goede contacten met de Vereniging Haerlem. Maar het bestuur zoekt 

nieuwe en andere wegen om buitenstaanders digitaal te attenderen op bijeenkomsten van de 

Geschiedenistafel. 
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