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Terug naar tijden van
opstand in de Maand
van de Geschiedenis

Kostje gekocht?

Op 1 oktober start de Maand
van de Geschiedenis, het
grootste geschiedenisevenement van Nederland.
Dit jaar staat het thema
Opstand in de schijnwerpers
en keren we terug naar tijden
van oproer en verzet. Van
Spartacus tot de Beeldenstorm en van de vergissing
van Troelstra tot #MeToo.

18

Middeleeuwse archiefbronnen
lenen zich uitstekend om actuele
maatschappelijke discussies in
een historisch perspectief te
plaatsen. Zo stellen
kostkopercontracten
onderzoekers in staat om
verbluffende conclusies te
trekken.

38

Cees Tromp Q

Herverdeling Utrechtse
hoogleraararchieven

Nederlands
Openluchtmuseum Q

Hoogleraren produceren
interessant en vaak ook zeer
relevant archiefmateriaal.
Toch laat het beleid rond deze
archieven te wensen over. Zo
wordt het ‘Utrechtse’ materiaal
door maar liefst vier verschillende instellingen beheerd. De
beleidskeuze om in het nieuwe
Universiteitsmuseum geen
papier meer te bewaren, zet
de situatie op scherp. Zou Het
Utrechts Archief in een nieuwe
structuur een leidende rol op
zich kunnen nemen?

‘Archieven helpen bij
het begrijpen van je
leefomgeving’
Al vijftien jaar lang leert hij
elke dag weer wat bij over de
geschiedenis van Voorne-Putten.
En die kennis deelt historicus
Bob Benschop (38) vol passie
en enthousiasme met iedereen
die het maar wil horen of lezen:
op de radio, in artikelen en in
boeken. Tussendoor coördineert
hij het digitaliseren van de
historische archiefcollecties. Een
portret.
Nick Werring Q

Roosje Keijser Q
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