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Wat een bijzondere editie van de Volkskrant-IISG scriptieprijs dit jaar! De prijs 
heeft zijn jonge kinderjaren definitief achter zich gelaten en mag zich nu als tiener 
op gaan maken voor een turbulente pubertijd. Zoals jullie weten gaat zo’n 
pubertijd gepaard met groeistuipen. En dat is ook nu het geval.  

In de eerste plaats in kwantitatieve zin. Het aantal jonge afgestudeerden dat dit jaar 
zo dapper was om een scriptie in te dienen is namelijk verdubbeld, van twintig naar 
veertig deelnemers. Maar in de tweede plaats ook in kwalitatieve zin. De jury was 
dit jaar verrast door de enorme diversiteit in onderwerpen, benaderingswijzen en 
disciplines en was in het algemeen te spreken over de schrijfstijl van de deelnemers. 
Jullie weten niet alleen een onderzoek goed uit te voeren, jullie weten dat ook op 
een interessante manier over te brengen. 

Het gaat dus – althans zo lijkt het – goed met de jonge historici. En dat is maar 
goed ook. Want wij, als jonge en oudere historici, leven en werken hier te lande in 
een bijzonder tijdvak. Geschiedenis was bij mijn weten nog niet eerder zo’n 
prominent onderwerp van politiek en publiek debat. Althans, ik heb daar geen 
actieve herinneringen aan – om een zekere premier te citeren. Maar goed, ik heb de 
jaren zeventig dan ook niet zo actief meegemaakt. 

Er is dus iets aan de hand. Maar wat? Opiniemensch Zihni Özdil schreef afgelopen 
zaterdag nog het volgende over de staat van ons vakgebied: 

‘De ballast van de nauwe blik van witte, mannelijke historici heeft Nederland altijd 
klein gehouden. Onze maatschappelijke bewustwording […] loopt enorm achter. 
Of beter gezegd: is ronduit achterlijk.  

Maar [zo gaat Özdil verder] er gloort hoop aan de horizon: the times they are a 
changin’ en it was verdorie tijd ook, vrij naar Bob Dylan. Een nieuwe garde van 
historici neemt de wacht over.’ [einde citaat] 
 
Tja, wat moeten we hier nou weer mee? Hoewel we van de geschiedenis kunnen 
leren dat generatieconflicten door belanghebbenden doorgaans in extreme mate 
gemythologiseerd worden, en de auteur maar beter Lil Nas X dan dat veenlijk van 
een Dylan had kunnen aanhalen, is de boodschap helder: er wordt een beroep op 
jullie, jonge historici, gedaan. 
 
 



En jullie hebben volgens de jury alles in huis om aan zo’n beroep te voldoen. Niet 
dat jullie nu zozeer in de publieke spotlights hoeven te staan– behalve vandaag 
natuurlijk een beetje. Want een goed historicus kan je op heel veel verschillende 
manieren zijn. Jullie laten dat zelf zien in de onderwerpen en methodes die in jullie 
scripties aan bod komen. Een willekeurige greep uit het werk van de finalisten; het 
ontstaan van natuurwetenschappelijke kennis, digital humanities, oral history, 
stadsgeschiedenis, de wijze waarop mensen naar de natuur kijken, de wijze waarop 
het begrip ‘buitenland’ betekenis krijgt, de wijze waarop stedelijke architectuur 
vorm krijgt, de wijze waarop wij gevoelige onderwerpen in het 
geschiedenisonderwijs aansnijden. Wie dat wil kan dus heel veel van jullie leren. 
 
De jury heeft in ieder geval veel van jullie geleerd. Deze jury bestond dit jaar uit Jan 
Hein Furnée, Hoogleraar Cultuurgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen, 
Barbara Henkes, Universitair Docent Eigentijdse Geschiedenis Rijksuniversiteit 
Groningen, Hasan Evrengun, onderzoeker en adjunct-eindredacteur bij Andere 
Tijden, Ellen Neslo, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, Karin Hofmeester, 
senior onderzoeker bij het IISG, Inger Leemans, Hoogleraar Cultuurgeschiedenis 
Vrije Universiteit en Jouke Turpijn, UD Nederlandse geschiedenis, Universiteit van 
Amsterdam. De jury werd bijgestaan door Jacqueline Rutte en Machteld Maris, ook 
van het IISG. 
 
De jury ontving zoals gezegd veertig scripties die vergezeld werden van lovende 
aanbevelingsbrieven. De scripties komen van alle grote universiteiten en lang niet 
alleen van geschiedenisopleidingen. Dit jaar lieten goede kunsthistorici, 
archeologen en antropologen zien dat geschiedenis niet alleen voor en door 
historici geschreven wordt. 
 
De jury is drie keer bijeen gekomen en heeft in eerste instantie een longlist van elf 
scripties samengesteld. Hier is vervolgens een shortlist uit voortgekomen. Niet – 
zoals gebruikelijk – van drie scripties, maar van vier scripties, die er volgens ons 
om uiteenlopende redenen bovenuit sprongen. Twee komen van de Universiteit 
Utrecht, één van de Rijksuniversiteit Groningen en één van vlakbij, de Vrije 
Universiteit. Als jury zullen wij nog even kort toelichten wat wij goed aan deze 
scripties vonden. De bespreking gebeurt in alfabetische volgorde. 
 
Aimée Albers, De creatieve correctie. Buurtbewoners, architecten en de realisatie 
van de stadsvernieuwing in Amsterdam 1970-1990. 
Op een zeer betrokken wijze vertelt Albers het verhaal van het stadsherstel van 
drie Amsterdamse buurten in de jaren zeventig en tachtig. Overtuigend stapt zij af 
van de traditionele top-down geschiedenis waarin politici en ambtenaren alles 
bepalen, en laat zij zien hoe buurtbewoners en architecten samen een creatieve 



correctie uitvonden om hun leefomgeving te verbeteren. Dit is niet alleen een 
scriptie die je wil lezen, dit is ook een die je wil bekijken: met de krachtige 
combinatie van woorden en beelden komt Amsterdam in deze ingewikkelde 
periode op een unieke wijze tot leven. 
 
Kerrewin van Blanken, Diligent observers of natural things, Lay observations and 
the natural philosophy of earthquakes in the Royal Society of London 1665-1755. 
Wij voelden nog vele naschokken na het lezen van deze scriptie. Met een fijn 
gevoel voor taal en stijl en een rijke selectie aan bronnenmateriaal schrijft Van 
Blanken een geschiedenis waar gek genoeg niemand eerder uitgebreid over heeft 
geschreven: de wijze waarop de mensheid aardbevingen onderzocht, in de eeuw 
voorafgaand aan de vernietiging van Lissabon en de opkomst van de moderne 
natuurwetenschappen. Het spel tussen de Engelse natuurfilosofen en een 
wereldwijd netwerk van leken-observatoren houdt op evocatieve wijze rekening 
met het sociale en menselijke perspectief bij het ontstaan en delen van kennis en de 
ontwikkeling van wetenschap. 
 
Bridget Martin, Listening like a historian? A framework of ‘oral historical thinking’ 
for engaging with audiovisual sources in secondary school education. 
I will say this in English, since Dutch is not your native language. The jury was 
surprised by both the quality of your didactical analysis and your approach of oral 
history. We became even more enthusiastic when we studied your translation of 
these fields into a coherent model. It finally all comes together in your practical 
implementation of your findings at the end of your thesis, which contains a very 
original and useful set of classroom activities. Your findings have the potential to 
enable both young and experienced teachers to use oral history with their students 
and pupils in a both considered and feasible way. The universal applicability of 
your thesis is very commendable. 
 
Ruben Ros, The Birth of the Foreign. A Digital Conceptual History of Buitenland 
in Dutch Newspapers 1815-1914. 
Hoe krijgt een begrip als ‘buitenland’ betekenis en hoe verandert dat? Ros komt 
met een bijzonder innovatief antwoord door twee ogenschijnlijk tegengestelde 
velden met elkaar te verbinden: de rijke doch trage wereld van de conceptuele 
geschiedenis en de ultrasnelle doch vaak onnavolgbare digital humanities. Gewapend 
met een state-of-the-art-arsenaal aan tools en trucs, komt Ros een stuk verder met 
zijn antwoord dan de klassieke ideeënhistorici. Wie deze scriptie leest ziet het 
wereldbeeld in het negentiende-eeuwse Nederland letterlijk veranderen. De 



globalisering leert ons dat de wereld kleiner wordt, maar Ros laat ons met oog voor 
detail zien hoe dat soort processen precies in hun werk gaan. 
 
Het moge duidelijk zijn dat deze vier scripties het allen meer dan verdienen om op 
de shortlist te staan. In die zin zijn jullie allemaal winnaars: 36 anderen staan hier 
namelijk niet. Maar het gaat vandaag natuurlijk ook om de eerste prijs. Als wij jullie 
scripties met elkaar vergelijken vallen er toch een paar zaken op die de ene in onze 
ogen net iets beter dan de andere maken. Wij zijn tot de volgende unanieme uitslag 
gekomen. 
 
Te beginnen met de gedeelde derde plaats, the shared third place. Dat zijn 
geworden: Aimée Albers met De creatieve correctie en Bridget Marin met 
Listening like an historian. 
 
Aimée, wat een geweldige scriptie. Als enige punt van kritiek kwam tijdens de 
jurybespreking naar voren dat je nog net een stap verder had kunnen gaan in je 
bottom-up benadering zodat je scriptie nog innovatiever zou zijn.  
 
And Bridget, you wrote a stunning thesis. But we were left with one big question: 
what happens if you use your implementations in class? How do students and 
teachers react to your approach of oral history? 
 
Congratulations to both of you. 
 
Dan de tweede en de eerste plaats. Hoewel deze scripties hun alma mater, een 
voorliefde voor conceptuele benaderingen, een onderzoeksperiode van bijna 
honderd jaar, een fraaie techniek en een bijzonder oog voor historisch detail in het 
bronnenmateriaal met elkaar delen zijn zij in andere opzichten juist elkaars 
tegenpolen. De technische innovatie van Ruben Ros en de gelaagde vertelling van 
Kerrewin van Blanken. Maar hoe dan ook zijn het allebei steengoede scripties die 
zo zouden kunnen worden omgewerkt tot mooie boeken en artikelen. Zoals 
gezegd zijn jullie in zekere zin allebei winnaars. Maar er is slechts één eerste plaats 
en één tweede plaats. 
 
De winnaar van de Volkskrant IISG Scriptieprijs 2019 is…  Kerrewin van Blanken 
met Dilligent observers of natural things. Ruben Ros wint de tweede prijs met The 
birth of the foreign. Zeer gefeliciteerd! 


