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Silvia de Groot. Historica. 

 

Rond 1970 maakte wat toen de vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam  heette, een nagenoeg nieuwe start. Dat was 
deels een kwestie van opvolging.  Presser  was met emeritaat was gegaan en niet 
lang daarna in 1970 overleden. Van de paar stafleden die er toen waren, 
verdwenen er ook nog enkelen, onder wie Jan Haak, die op de nominatie stond 
om één van de opvolgers te worden, maar veel te vroeg eveneens in 1970 
overleed. Overbleven Maarten Brands, die wel als één van de opvolgers 
benoemd werd en zonder twijfel de inspirerende (en sommigen irriterende) 
leiding in de groep kreeg, de al wat oudere Philip de Vries en de juist jonge Piet 
Blaas. Dat was een te kleine groep te meer daar het jaren waren waarin de 
studentenaantallen ongekend stegen. Van hoogstens enkele tientallen nieuwe 
eerstejaars studenten geschiedenis in de jaren zestig naar enkele honderden in de 
jaren zeventig. Omdat ook de universitaire middelen toentertijd relatief rijkelijk 
vloeide, leidde dat tot een hele reeks aanstellingen. Geen vertienvoudiging 
hoewel de  studentenaantallen dat wellicht zouden hebben gerechtvaardigd, 
maar toch wel in een paar jaar tijd van drie naar een stuk of vijftien. 

 Expansie dus, die zich uitte in de aanstelling van vooral jongere en 
ongepromoveerde, maar ook aanstormende en ambitieuze historici. En ook 
expansie in de zin van grensoverschrijding. Het was de tijd waarin de sociale 
wetenschappen voor veel historici, vooral de jonge en ambitieuze, een 
inspiratiebron vormden voor de vernieuwing van het vak. Het was ook de tijd 
van de perceptie van achterlijkheid van de beoefening van vooral de vaderlandse 
geschiedenis; het nationale voorbij en vooral ook de grenzen van de westerse 
geschiedenis over. Het eerste had al geresulteerd in de aanstelling van een 
sociologe in deze vakgroep geschiedenis, Marijke Gijswijt-Hofstra. Beide 
doelstellingen, sociale wetenschap en  niet-westers, werden gevonden in de 
persoon van Silvia de Groot, cultureel-antropologe en vooral bekend vanwege 
haar onderzoek naar de Marrons in Suriname. Haar benoeming in 1973 (zij het 
maar voor de halve tijd; achteraf is onduidelijk waarom dat eigenlijk was) bracht 
ook iets meer balans in de groep van overmatige jeugd. Zij was omstreeks de 55, 
terwijl de meeste anderen vele jaren jonger waren. Zelf was ik nog geen dertig 
toen ik in 1970 werd benoemd om de noodtoestand geschapen door de ziekte 
van Haak te helpen oplossen. En, opmerkelijk toen en in een heel ander 



perspectief nu evenzeer, van al die nieuw benoemden was zij lange tijd de enige 
die bij aanstelling al gepromoveerd was! 

 Zo maakte ik in 1973 kennis met een vrouw die in vele opzichten 
logenstrafte wat zij op papier was of kon schijnen te zijn. Silvia had het 
geboortejaar met mijn moeder gemeen, maar dat was dan ook de enige 
overeenkomst. Hoewel haar levenservaring natuurlijk wijsheid met zich mee 
bracht, werd zij verre van de moeder van de vakgroep, maar was zij juist een 
bron van mooie  verhalen die het goed deden in het opgewonden stelletje 
ongeregeld dat vakgroep speelde. Zij werd mede als sociale wetenschapper 
binnengehaald, maar werkte in al haar archiefwerk en reconstructies van 
concrete gebeurtenissen en ontwikkelingen historischer dan menig historicus, 
die in deze tijd van sociaalwetenschappelijke invloed zelf geen archief van 
binnen zag. Terzijde zij opgemerkt dat die andere binnengehaalde sociale 
wetenschapster zich ook al tot bij uitstek een historica ontwikkelde. Misschien 
leidde ons selectiesysteem tot het binnenhalen van een soort spijtoptanten of was 
de zuigkracht van het historisch metier te groot. Hoe dan ook,  aan het 
Caraïbisch gebied hield Silvia zich ook al niet, omdat de geschiedenis die zij 
bestudeerde haar als vanzelf in Europa, Afrika en Azië bracht. In Azië, meer in 
het bijzonder Bali waar zij belangrijke jaren van haar jeugd doorbracht, deed zij 
tot op hoge leeftijd belangrijk onderzoek. 

 In Silvia vond ik (vonden wij, maar laat ik verder voor mijzelf spreken) zo 
een geweldige collega en al spoedig vriendin, die sparringpartner was, 
intellectuele en menselijke inspiratiebron, voluit mee deed in onze chaotische 
debatten over alles wat ons toen maar inviel en bondgenoot was in onze strijd 
tegen de gekkigheid aan de universiteit in die jaren zonder ons onderzoek en 
onze taak jegens de  studenten te verzaken. Kortom iemand die uitstekend paste 
in die merkwaardige atmosfeer van die vakgroep Nieuwe en Theoretische 
Geschiedenis. Silvia heeft in haar afscheidscollege de term ‘roemrucht’ 
gebruikte voor de wekelijkse bijeenkomsten van die vakgroep. Het is een teken 
van waardering voor die groep van hoogst eigenaardige individuen, die soms 
pretendeerden samen iets te zijn (een vakgroep bijvoorbeeld) maar het eigenlijk 
over alles oneens waren om af en toe toch opeens gezamenlijk front te maken. 
Wij misten haar (en Sybren, een niet hoog genoeg te waarderen ‘bijverschijnsel’ 
van Silvia’s presentie in de meer sociale entourage) na 1983. Maar gelukkig zijn 
Silvia en ik er in geslaagd de band niet volledig teloor te laten gaan. Zoiets 



gebeurt immers zo vaak en zo gemakkelijk na de slechting van de institutionele 
banden. 

 Aan dat blijvend contact, al is het dan soms met wel beschamend grote 
tussenpozen, droeg de persoonlijke genegenheid bij, die in ieder geval mijn 
echtgenote Ansje en ik  voor Silvia en Sybren voelden. Dat die genegenheid 
misschien wederzijds was en is moge uit één voorbeeld blijken. Toen ik in het 
jaar van Silvia’s vertrek bij de vakgroep, 1983, mijn inaugurele rede hield gaf 
Silvia, weliswaar namens de vakgroep maar ongetwijfeld uit eigen initiatief, niet 
mij maar Ansje een fraai sieraad. Dat was een treffend gebaar. Zij wist wat het 
was hoogleraarsvrouw te zijn en gaf daar in een  persoonlijke verhouding 
adequaat blijk van. Met bewondering hebben wij gezien hoe zij Sybren later in 
zijn moeilijke laatste jaren heeft begeleid zonder haar eigen individualiteit en 
haar eigen werk op te geven. Een vrouw om na te volgen, een vrouw om van te 
houden. Negentig jaar lang! 

 

Hans Blom   


