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OVER 
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8 472 236 vrouwen telt Nederland 
anno 2013, ruim twee miljoen van 
hen zijn tussen de 20 en 40 jaar.  
Van hén oefenen honderden, 
misschien zelfs wel duizenden, het 
beroep van historicus uit. 

Liesbeth Sparks (1980) is er dus  
één van velen. Waarom past zíj in 
het Rijksmuseum?  

Omdat ze deskundig is? Gedreven? 
Altijd in voor een uitdaging? Omdat 
ze een vlotte pen heeft? Een initia-
tiefrijke houding? 
Misschien. Maar gedreven en 
deskundig zijn honderden van haar 
collega-historici ook.

En ook haar vaardigheden zijn niet 
uniek. Tweetalig opgevoed? Zijn 
er wel meer. Gymnasium gedaan? 
Honderden anderen ook. 

Dat ze is uitgekozen tot onderwerp 
van deze tentoonstelling is dus niet 
vanwege haar vaardigheden,  
talenten, competenties, kennis, 
kunde, of ervaring - al zijn die zeker 
niet onder de maat - maar omdat ze 
is wie ze is. 

1.52 m, 50 kilo, houdt van sla 
kweken op haar Utrechtse balkon, 
postbode spelen met haar oudste 
zoontje, iedere vrijdag patat!, hard 
rijden in de oude BMW, op de bank 
een krant of opinieblad lezen, en 
met regelmaat een mooi kasteel of 
landgoed bezoeken.

De kijker oordele zelf of zij past in 
het Rijksmuseum.

De stropdas die ik als vijfjarige iedere ochtend omknoopte, het blauwe 
portemonneetje dat ik erfde van mijn oma. 
Deze 10 objecten horen bij mijn geschiedenis.

MUZIEKDOOS TOT MARTINIGLAS

1. MUZIEKDOOS
geel plastic
1980
Om mij als baby in slaap te 
krijgen schaften mijn  
ouders dit muziekdoosje 
aan. Van het liedje word ik 
nog steeds rustig.
[zie ook foto 2,3,4]

3. STROPDAS
polyester, rood-wit-
gestreept
1985
Op de basisschool in het 
Engelse plattelandsdorp 
waar wij woonden was een 
uniform verplicht. Al snel 
leerde mijn vader mij m’n 
eigen stropdas knopen.

5. Het Grote 
Pieterlied
papier, wit A-4 
ca. 1994
Met dit soort fabricaties 
- een loflied op Pieter uit 
de tweede - hielden mijn 
vriendin F.M. Visser en ik 
ons onledig op het Chris-
telijk Gym in Utrecht.
[zie ook foto 6]

4. BOEK
Johanna Spyri, Heidi
hardcover, 1988
Lezen vond ik te gek. Ik 
leerde het op school in 
Woerden, waar we vanaf 
1986 woonden. Heidi was 
één van m’n favorieten.

2. PASFOTO’S
zwart-wit
ca. 1983
Zet een driejarige in een  
pasfotohokje op het station,  
en je krijgt dit.
[zie ook coverfoto] 

6. MARTINIGLAS
glas
ca. 2000
Op kamers in Utrecht dronk 
ik veel Fanta Pomelo uit dit 
glas. Laatst overgebleven 
van een set van vier.
[zie ook foto 9]

7. FOTO IN LIJST 
metaal met nepstenen
2004
Op 2-6-2004 trouwde ik in  
Utrecht met Ernst Haagsman. 
Deze foto werd genomen 
vóór het stadhuis.

8. HAKSCHOEN
bruin leer, gebloemd
2009
Van mijn eerste salaris als 
onderzoeksassistent kocht 
ik deze schoenen, 50% 
korting.
[zie ook foto 10]

9. PORTEMONNEE
Blauw leer
ca. 1970
Van nana Sparks erfde ik dit 
portemonneetje. Sinds 2010 
bewaar ik er mijn zakelijke 
pas en bonnen in.  
Zakenlunch? Nana betaalt... 

10. PUNTENSLIJPER
blauw plastic
2012
Gewonnen tijdens het Sin-
terklaasspel van de afdeling 
Dienstverlening, Nationaal 
Archief. De spanning liep 
hoog op.
[zie ook foto 11]
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CV LIESBETH

1. Zelfstandig historisch  
onderzoeker, oprichter van  
Onvergetelijk Verleden 
januari 2009 tot heden
Het doel van Onvergetelijk Verleden: 
bijzondere, buitengewone verhalen uit 
de Nederlandse geschiedenis onder de 
aandacht brengen van een breed publiek. 
Opdrachtgevers o.m.: Quest Historie, 
KIJK, Nationaal Archief, Erfgoed Brabant, 
Openbaar Ministerie, Anno.

2. Junior onderzoeker voor  
het Onderzoeksinstituut voor 
Geschiedenis en Cultuur,  
Universiteit Utrecht (OGC). 
juli 2009 tot oktober 2009 
Werkzaamheden: literatuuronderzoek, 
inventarisatie archieven, schrijven onder-
zoeksvoorstel

3. Onderzoeksassistent bij het 
Biografisch Woordenboek van 
Nederland (Instituut voor Neder-
landse Geschiedenis)
april 2007 tot juli 2009
Werkzaamheden: redigeren en schrijven 
van levensbeschrijvingen, uitgebreide 
feitenchecks, verzamelen en bestellen van 
beeldmateriaal, beheren van de website

Opleidingen
Geschiedenis Universiteit Utrecht
masterdiploma (Vroegmoderne Ge-
schiedenis) behaald in juli 2008, 
bachelordiploma behaald in 2006
Journalistiek (Bachelor)
School voor Journalistiek, Utrecht
bachelordiploma behaald in 2003
VWO, Christelijk Gymnasium Utrecht
diploma behaald in 1998

KODAKMOMENT
Aan tafel, op kantoor, in Rome, 
in huis. In de tentoonstelling 
foto´s van mijn alledaagse en 
onalledaagse leven.  

1 In de buik, Devon, 1980
2 In de wieg, Ashburton, 1980
3 Op schoot bij oma Marie, 1981
4 Naar het strand, Devon, ca 1982
5 Gedoopt, Devon, 1994
6 Op werkweek in Rome, 1997
7 Thuis lunchen (rechtsachter), 1998
8 Op kantoor, Alphen a/d Rijn, 1999
9 Studentenhuis, Utrecht, 2001
10 Budgetvakantie, Venetië, 2003
11 Aan het strand, Ouddorp, 2012
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‘Liesbeth Sparks was van april 2007 tot en met juni 2009 werkzaam als onderzoeks-
assistente bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (tegenwoordig Huygens 
ING) in Den Haag. Zij was daar als assistente verbonden aan het project Biografisch 
Woordenboek van Nederland (BWN) onder leiding van ondergetekende, als eindredac-
teur/redactiesecretaris. [...]

Als assistente bij het BWN was Liesbeth belast met het verifiëren en waar nodig aan-
passen van de biografische lemma. Ook zocht zij met veel inventiviteit en gevoel voor 
smaak naar geschikte portretten ter illustratie van de lemmata op internet. ... De met 
haar gemaakte afspraken kwam zij stipt na, en ook de minder interessante werkzaam-
heden nam zij steeds blijmoedig ter hand. [...]

Tijdens en vooral na haar assistentschap schreef Liesbeth verscheidene biografische 
lemmata in opdracht voor het BWN en voor het Digitaal Vrouwenlexicon van Neder-
land. Daarbij gaf zij blijk van grote historische flexibiliteit. Hoewel afgestudeerd op een 
zeventiende-eeuws maritiem onderwerp (piraterij) werkte zij zich snel en leergierig in 
andere tijdperken in.

Met volle overtuiging kan ik Liesbeth Sparks als medewerker aanbevelen.’

‘Ik heb de afgelopen jaren intensief met Liesbeth samengewerkt. Het betreft twee onder-
zoeksprojecten onder auspiciën van het Nationaal Archief, waarbij vijf á zes onderzoe-
kers niet alleen uitvoerig en nauwgezet dossieronderzoek moesten verrichten, maar ook 
op basis van dat onderzoek hoofdstukken moesten schrijven voor twee boeken, Joden-
jacht (Balans, 2010) en De jacht op het verzet (Balans, 2013).

Mijn taak was projectleider en eindredacteur bij beide onderzoeken. In die hoedanigheid 
heb ik goed kunnen constateren dat Liesbeth Sparks bijzonder precies en gedegen 
werkt en daarnaast over een meer dan gemiddeld stilistisch vermogen beschikt. Ze 
heeft op dit terrein duidelijk veel ervaring opgedaan bij haar eigen historisch onder-
zoeksbureau.

Tenslotte heb ik vastgesteld dat Liesbeth bij uitstek een teamplayer is, die een prima bij-
drage levert aan de werksfeer, ook als het om werk gaat waar je in hevige mate met het 
menselijk tekort wordt geconfronteerd. Liesbeth kun je er, kortom, heel goed bij hebben.’

DR. A.J.C.M. GABRIËLS
senior onderzoeker Huygens ING (KNAW):

ANDEREN OVER LIESBETHS WERK

AD VAN LIEMPT
journalist en programmamaker:

COLOFON

PUBLICATIES LIESBETH

Artikelen
Voor Quest Historie en KIJK (2010-2013)
o.m. over: 
- voedselfraude in de 19e eeuw, 
- rekenwonder Willem Klein, 
- het gesjoemel bij Slavenburg’s bank, 
- de Moulin Rouge, 
- gruwelijke diersporten, 
- de zoektocht naar eeuwige jeugd, 
- vrouwen die zich als man verkleedden,
- de rol van dieren tijdens oorlogen,
- Europese slaven in Noord-Afrika
- Middeleeuws Bagdad.
In 2009 plaatste het Historisch Nieuws-
blad een bewerking van mijn scriptie over 
vroegmoderne kaapvaart. Een andere 
bewerking verscheen in Leidschrift (2011)

Lemmata
Voor het Biografisch Woordenboek van 
Nederland en het Digitaal Vrouwenlexicon 
schreef ik tientallen korte levensbeschri-
jvingen, onder meer over Sonja Gaskell, 
Frans Naerebout, Nicolaas Anslijn, Corrie 
Vonk, Ageeth Scherphuis en Sylvia Kristel.

Boeken
Hoofdstukken in de volgende publicaties:
- Ad van Liempt en Jan H. Kompagnie, 
red., Jodenjacht (2010)
- Magistrale verhalen (2012) [Uitgave OM 
ter viering van 200 Jaar Rechtsstaat]
- Ad van Liempt, red., De jacht op het 
verzet (2013)

Voor Erfgoed Brabant schreef ik de 
teksten van de boekjes Hebben & Houden 
(2012) en Baby’s in Brabant (2010)

Tekst en samenstelling: Liesbeth Sparks
Sollicitatie Rijksmuseum, juli 2013
www.onvergetelijkverleden.nl
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TOT SLOT  
Liesbeth over het RIJKS

Liesbeth in het RIJKS! Dat is 
tamelijk bijzonder... En dan vooral 
voor mij, want vergeleken met de 
grootheden die het museum  
bevolken ben ik een nietig wezen. 

Het Melkmeisje, de boekenkist van 
De Groot, het schaakbord van  
Mussert: veel kunstwerken en 
objecten in het museum zijn op 
zichzelf al instituten.

Ik zie ernaar uit het museum de 
komende tijd beter te leren kennen.

Portret: Heidi de Gier, 2012

http://www.kijkmagazine.nl/artikel/voedselfraude/
http://www.onvergetelijkverleden.nl/artikelen/bijzondere-personen/willy-wortel-is-echt/#.Ue_Ev6zsWuI
http://www.onvergetelijkverleden.nl/artikelen/avontuur/one-of-the-guys/#.Ue_FcKzsWuI
http://www.onvergetelijkverleden.nl/artikelen/avontuur/one-of-the-guys/#.Ue_GkKzsWuI
http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/25034/kaperbestrijding-in-de-gouden-eeuw.html
http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/25034/kaperbestrijding-in-de-gouden-eeuw.html
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/gaskel
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/naerebout
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Anslijn
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/CorryVonk
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/CorryVonk
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Scherphuis
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Kristel
http://www.levensloopbrabant.nl/files/vlyczczu.pdf
http://www.levensloopbrabant.nl/files/vlyczczu.pdf
http://www.levensloopbrabant.nl/files/emrer59g.pdf
http://www.heididegier.nl

