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Hoorcollege:  
 
Titel: Algemene Geschiedenis 
 
Docent: Tristan Mostert MPhil 
Tristan Mostert is als docent verbonden aan de Universiteit Leiden, en rondt daar een onderzoek af 
over de Specerijenoorlogen. Eerder werkte hij voor verschillende musea en culturele instellingen, o.a. 
als conservator bij het Rijksmuseum. 
 
Korte omschrijving: 
Het Nederlandse koloniale verleden staat de laatste tijd weer volop in de publieke belangstelling. Over 
de erfenis van dat verleden, en hoe we ons daartoe moeten verhouden, worden soms felle 
maatschappelijke discussies gevoerd. Tristan Mostert neemt ons mee naar een vroege episode uit dat 
verleden: de oorlogen die de Nederlanders in de 17de eeuw in Oost-Indonesië voerden om een 
specerijenmonopolie te verkrijgen.  Hij zal daarbij specifiek kijken naar de afbeeldingen die van die 
conflicten bestaan, en laten zien hoe ook die als historische bron kunnen worden gebruikt. 
 
Werkcollege 1: 
 
Titel: Visuele Bronnen 
 
Docent: Dr. Fenneke Sysling 
 
Bio docent:  
Fenneke Sysling is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ze is gespecialiseerd in koloniale 
geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis en is ook geïnteresseerd in fotografie, musea en hun collecties. 
In 2015 publiceerde ze De Onmeetbare Mens, over schedels, ras en wetenschap in Nederlands-Indië, en 
op dit moment rondt ze een project af over de geschiedenis van meettechnologieën zoals de 
personenweegschaal. 
 
Korte omschrijving: 
Visuele bronnen bieden een rijke bron van informatie voor historici. Maar hoe ga je op een verantwoorde 
manier om met die bronnen? Hoe kan je deze inzetten als méér dan illustraties bij een betoog? Doel van 
dit college is om studenten bekend te maken met verschillende methodes voor het analyseren van visueel 
materiaal en hen zo de handvatten te geven om deze bronnen centraal te stellen in hun onderzoek. 
 
Voorbereiding: 
In dit college beginnen we met een schilderij van Willem I. Bekijk vast dit schilderij en beschrijf de 
elementen die je erop ziet: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/William_I_of_the_Netherlands.jpg   
 
Werkcollege 2: 
 
Titel: Was er een Koude Oorlog in Nederland, circa 1949-1989? 
 
Docent: Tom Duurland (1986) is promovendus aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek verricht 
naar de geschiedenis van de militaire geneeskunde tijdens de Koude Oorlog. Eerder werkte hij bij het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), waar hij zich bezighield met de Nederlandse 
discussievoering over het kernwapen. Behalve diverse artikelen verscheen van zijn hand het boek De 
wereld kwam naar Woensdrecht: Een vliegbasis te midden van het kruisrakettendebat. 
 
Korte omschrijving: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/William_I_of_the_Netherlands.jpg


We kennen de Koude Oorlog als een confrontatie tussen twee diametraal verschillende machtsblokken: 
enerzijds de Sovjet-Unie en haar satellietstaten, anderzijds de ‘vrije westerse wereld’ onder het 
leiderschap van de Verenigde Staten. Maar wat merkten Nederlanders van deze tegenstellingen? Leefde 
men voortdurend onder de dreiging van een Derde Wereldoorlog, of was het in veel opzichten “de meest 
aangename periode in de Nederlandse geschiedenis van de twintigste eeuw”, zoals historicus Duco 
Hellema betoogt? In dit oefenwerkcollege staan de opvattingen over de Koude Oorlog in Nederland 
centraal, waarbij tijdgenoten, hedendaagse historici en studenten aan het woord komen. 
 
Voorbereiding: 
Ter voorbereiding op dit werkcollege maak je een opdracht over de Nederlandse interpretatie van de 
Hongaarse Opstand. De laatste was een massale volksopstand die duurde van 23 oktober tot 10 
november 1956 en was gericht tegen het stalinistische bewind in de Volksrepubliek Hongarije.  
 
Opdracht: Ga naar www.delpher.nl en vergelijk de voorpagina’s van Het Vrije Volk, het Algemeen 
Handelsblad, Trouw en De Waarheid van 5 november 1956. Instructievideo’s vind je op de website en via 
YouTube. 

i. Wat is de politieke kleur van deze vier kranten?  
ii. In hoeverre zie je die kleur terug in de berichtgeving over het neerslaan van de Hongaarse 

opstand, de dag tevoren?  
iii. Welke conclusies kunnen we daaruit trekken over de publieke opinie in Nederland aangaande 

deze kwestie? 
 


