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Vooraankondiging KNHG Debatreeks: 

‘Criteria van waarde in de geschiedbeoefening’ 

Uitwerking en voorlopig programma van de drie bijeenkomsten 

 

3. Publieksgeschiedenis, geschiedcommunicatie en intermedialiteit. 

Vrijdag 17 juni 13:30-17:00 – LUX Nijmegen 

Hoe ziet de 'gewone' man en vrouw de geschiedenis, waardoor wordt dit beïnvloed, en selecteren we wel het 

juiste uit de geschiedenis voor een algemeen publiek? Hoe selecteren onderwijzers, filmmakers, romanschrijvers 

en ontwerpers van historische tentoonstellingen wat ze wel of niet laten zien? De selectie is vaak beïnvloed door 

de actualiteit, terwijl je de vraag kunt stellen of het volgen van een eigen koers los van de actuele 

gebeurtenissen niet beter zou zijn. Is de actualiteit loslaten überhaupt wel mogelijk? Of is publiekgeschiedenis 

per definitie afhankelijk van de actualiteit? Ook financiers spelen een grote rol bij de selectie van onderzoek en 

subsidies. Hoe bepalen deze instellingen wat er gefinancierd wordt en wat niet? En zouden historici eigenlijk wel 

afhankelijk van die instellingen moeten zijn? Tot slot bepalen ook de verschillende interesses en belangen van 

respectievelijk ‘amateur’ en ‘professionele’ historici hoe er geselecteerd wordt.  

 

Tijd Activiteit 

13:30-14:00 Inloop met koffie en thee 

14:00-14:10 Korte introductie: Tim Riswick & Laurien Zurhake  

14:10-14:40 Key-note spreker: Dr. Hendrik Henrichs (Universiteit Utrecht)  

14:40-15:00 Referent key-note: Prof. Dr. Dolly Verhoeven (Radboud Universiteit)   

15:00-15:15 Debat met de zaal o.l.v. Prof. Dr. Theo Engelen (Radboud 

Universiteit) 

15:15-15:30 Pauze met koffie en thee 



 

2 
 

15:30-15:40 Jonge Historicus: Anne Verwaaij (Medewerker NTR: Andere Tijden, 

Verborgen Verleden) 

15:40-15:50 Twee/Drie Elevator Pitches 

Aanmelden hiervoor kan bij t.riswick@let.ru.nl  

15:50-16:10 Debat met de zaal o.l.v. Prof. Dr. Theo Engelen (Radboud 

Universiteit) 

16:10-16:20 Jonge Historicus: Renee ten Cate (Docent geschiedenis bij Het 

Rhedens) 

16:20-16:30 Twee/Drie Elevator Pitches 

Aanmelden hiervoor kan bij t.riswick@let.ru.nl 

16:30-16:50 Debat met de zaal o.l.v. Prof. Dr. Theo Engelen (Radboud 

Universiteit) 

16:50-17:00 Afsluiting van de debatbijeenkomst: Prof. Dr. Theo Engelen 

(Radboud Universiteit) 

Blijf op de hoogte en word lid van de groep ‘Debatreeks criteria van waarde in de geschiedbeoefening’! 

 
Aanmelding en kosten 

Aanmelden per mail: info@knhg.nl of per telefoon: +31 (0)70-3140363, minimaal een week voor de 

desbetreffende bijeenkomst. Toegangsprijs: 5 euro per bijeenkomst voor KNHG leden en studenten, 10 euro per 

bijeenkomst voor niet-leden en niet-studenten. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekening 

NL25INGB0006934391 (BIC INGBNL2A), tnv Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag. Geeft u 

zich bij aanmelding op als lid van het KNHG voor 2016, dan gelden voor u ook nu al de ledenprijzen! De tarieven 

2016 voor het KNHG-lidmaatschap vindt u op www.knhg.nl.  

 

Inbedding en samenwerking 

De debatreeks ‘Criteria van waarde’ is onderdeel van de actieve reflectie op de beroepsethiek van de historicus 

die het KNHG als beroepsorganisatie bevordert. Verantwoordelijk voor het programma van deze debatreeks zijn 

Tim Riswick (promovendus Radboud Universiteit Nijmegen) en Laurien Zurhake (promovenda Ludwig-

Maximilians-Universität München). Het KNHG werkt daarbij samen met de volgende partners: : Jonge Historici, 

Rijksmuseum van Oudheden, Radboud Universiteit, N.W. Posthumus, OIKOS en Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed.  
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