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PROGRAMMA

10.00–11.00 UUR 
OPENING 
Zaal
Camerata Trajectina en 
Hans Goedkoop vertellen de 
Tachtigjarige Oorlog. In een 
bloedstollend hoorspel wordt 
het wel en wee van de geuzen 
bezongen, Alva bespot, Leiden 
ontzet, Van Oldenbarnevelt 
onthoofd en de zilvervloot 
veroverd. Vive le Geus! is 
een verhaal over opstand 
en oorlog, over chaos en 
onderlinge verdeeldheid, over 
intrige en wreedheid, maar 
vooral ook over de kracht van 
muziek in donkere tijden. 

Deden we het goed als 
opstandelingen? Waren 
we slim en barmhartig als 
machthebbers? Essayist 
Nelleke Noordervliet neemt 
ons mee in haar zoektocht 
en geeft zo een inkijkje in 
haar essay Door met de strijd. 
Nederland en opstand, dat in 
oktober in de boekhandel ligt.

11.15–12.15 UUR 
OPSTAND TÉGEN 
NEDERLAND
 Zaal
We zien onszelf niet graag 
als een onredelijk en 
onderdrukkend volk. Maar hoe 
reageerde Nederland in het 
verleden op de verschillende 
opstanden tegen het 
Nederlandse gezag in het 
buitenland? Greep Nederland 
snel naar geweld en hoe pakte 
dat uit? Welk beeld hadden 
de Nederlanders van de 
opstandelingen en andersom? 
In een panelgesprek onder 
leiding van Guido van Hengel 
gaan o.a. Piet Hagen en 
Karwan Fatah-Black met 
elkaar in discussie over 
anti-Nederlands verzet in 
Indonesië, Curaçao en België.  

11.15–12.15 UUR
OPSTAND IN DE COLLECTIE
Het Plein
Het thema ‘Opstand’ doet 
collectiespecialisten in de 
handen wrijven: in archieven 
en depots zijn fantastische 
stukken te vinden over 
protesten, rebellieën en 
opstanden. Variërend 
van geuzenliederen tot 
muurkranten uit de jaren ’80. 
Maar welke keuze maak je? En 
hoe presenteer je de stukken 
aantrekkelijk aan het publiek? 
Drie specialisten, o.a. van 
het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis 
en het Nederlands 
Openluchtmuseum, vertellen 
over de topstukken die zij in 
oktober met het publiek willen 
delen. Ook schuift Jan van der 
Meer aan: hij daagt je uit mee 
te doen met de verkiezing van 
het Stuk van het Jaar. 

11.15–12.15 UUR
BRAND JE EVENT
De Flex
Hoe zorg je dat je activiteit 
zichtbaar is? Hoe creëer je 
eenheid in je uitingen? De 
Maand van de Geschiedenis 
helpt je met een on- en 
offline promotietoolkit. 
Studio Hands, de vormgevers 
van de Maand, tonen je de 
diverse promotiemiddelen 
en laten je aan de hand van 
voorbeelden zien hoe je 
deze inzet. Daarnaast krijg 
je als deelnemer met al je 
aangemelde activiteiten een 
eigen pagina op de website. 
Driebit, de websitebouwers 
van de Maand, laten je zien hoe 
dit online proces eruitziet.



13.15–14.15 UUR
HOE MAAK JE EEN 
PROGRAMMA VOOR EEN 
JONGER PUBLIEK?
Zaal
Een inspirende rondgang 
langs activiteiten die het 
goed doen, en ook langs 
instellingen die een jonger 
publiek bereiken. Laat je 
inspireren met bijzondere 
voorbeelden voor het 
organiseren je eigen event. Aan 
de hand van voorbeelden van 
campagnes en evenementen 
licht Padmini Kruitwagen, 
communicatiemanager van de 
Maand van de Geschiedenis, 
toe hoe de marketingstrategie 
is vormgegeven om nieuw 
publiek te trekken.

13.15–14.15 UUR
WAAR KAN JE IN 
NEDERLAND DE OPSTAND 
ZIEN?
Het Plein
Vanaf eind september 2018 
zendt de NTR een 7-delige 
televisieserie uit over de 
Tachtigjarige Oorlog en 
is in het Rijksmuseum de 
tentoonstelling 80 Jaar Oorlog 
te zien. In de geschiedschrijving 
is dit conflict ooit van Oorlog 
omgedoopt tot Opstand. Maar 
die term is te heroïsch volgens 
de laatste inzichten. Karin van 
den Born (eindredacteur van 
‘80 jaar Oorlog’) vertelt over de 
uitgangspunten bij de serie. En 
over de lastige opgave om voor 
een groot publiek een helder 
verhaal te vertellen, waarin 
ook de nieuwste intrigerende 
nuances aan bod komen. 
Daarnaast presenteert Anne 
Verwaaij een website van de 
NTR, waarop alle activiteiten 
in 2018 rond de Tachtigjarige 
Oorlog worden gebundeld. 
En een echte primeur: de 
allereerste beelden uit de serie.

13.15–14.15 UUR
BRAND JE EVENT
De Flex
Hoe zorg je dat je activiteit 
zichtbaar is? Hoe creëer je 
eenheid in je uitingen? De 
Maand van de Geschiedenis 
helpt je met een on- en 
offline promotietoolkit. 
Studio Hands, de vormgevers 
van de Maand, tonen je de 
diverse promotiemiddelen 
en laten je aan de hand van 
voorbeelden zien hoe je 
deze inzet. Daarnaast krijg 
je als deelnemer met al je 
aangemelde activiteiten een 
eigen pagina op de website. 
Driebit, de websitebouwers 
van de Maand, laten je zien hoe 
dit online proces eruitziet.

14.30–15.30 UUR
AFSLUITING
Zaal
Hoe bepalend zijn de kleine  
en grotere opstanden, 
protesten en relletjes uit 
onze historie geweest 
voor de ontwikkeling van 
Nederland? Hierover gaan 
drie kenners op het gebied 
van protesthistorie met elkaar 
in gesprek: Luc Panhuysen, 
Marchien den Hertog en 
Eva Rovers. Luc Panhuysen 
onderzocht ooggetuigen uit de 
Tachtigjarige Oorlog, Marchien 
den Hertog is de auteur van een 
verdiepend artikel over opstand 
in Nederland en Eva Rovers 
schreef meerdere boeken over 
opstand en rebellie anno nu. 
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