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Inschrijving Maand van de Geschiedenis gestart  
 
De Maand van de Geschiedenis roept culturele, historische en toeristische 
instellingen op om in oktober 2017 een prikkelend programma te organiseren 
rondom het thema Geluk. Zit geluk in welvaart, in gelijkheid of vrijheid? In 
gezondheid, vriendschap of liefde? De Maand van de Geschiedenis gaat op 
zoek naar de betekenis van geluk, van vroeger tot nu. Kan het geluk van een 
paar eeuwen terug mensen nu nog inspireren óf het eigen geluk relativeren? 
 
“Samen met honderden culturele instellingen slagen we er jaarlijks in om één maand in 
het jaar geschiedenis onder de aandacht te brengen bij miljoenen Nederlanders. Dit lukt 
wanneer je de krachten bundelt, werkt met aansprekende thema’s en een exclusief 
programma aanbiedt in oktober. Zo creëren we impact en laten we Nederland gisteren 
ontdekken om vandaag te begrijpen,” aldus Ellen Snoep – projectmanager Maand van 
de Geschiedenis.    
 
Nu al meer dan honderd betrokken organisaties  
De inschrijving van de Maand van de Geschiedenis is net gestart en het evenement mag 
nu al rekenen op meer dan honderd betrokken organisaties. Dit blijkt uit de succesvolle 
Landelijke Netwerkbijeenkomst van 23 maart. Hier lieten cultuur- en 
erfgoedprofessionals zich inspireren door talks rondom het thema Geluk van onder 
andere Herman Pleij, Ernst-Jan Pfauth en Felix Klos.  
 
Organisatie 
De Maand van de Geschiedenis is hét grootste historische evenement van Nederland.  
Het Nederlands Openluchtmuseum organiseert de Maand van de Geschiedenis in 
samenwerking met 45 partnerorganisaties. Jaarlijks participeren gemiddeld 400 
deelnemende instellingen en 865 boekhandels en bibliotheken aan het evenement. 
De Nacht van de Geschiedenis wordt georganiseerd door het Rijksmuseum. Het Fonds 
voor Cultuurparticipatie is investeerder van de Maand van de Geschiedenis.  
 
Deelnemen aan de Maand van de Geschiedenis is gratis. Instellingen kunnen hun 
activiteiten aanmelden via maandvandegeschiedenis.nl.  
 

Noot voor de redactie niet voor publicatie  
Bekijk dit persbericht online. 
Download de logo's van de Maand van de Geschiedenis. 
Download rechtenvrij beeldmateriaal van de Maand van de Geschiedenis. 
 
Meer informatie op: maandvandegeschiedenis.nl/pers. 
U kunt contact opnemen met Padmini Kruitwagen, 0647191725 of 
maand@openluchtmuseum.nl.   
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