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Oktober:	  een	  maand	  boordevol	  geschiedenis	  
Veelzijdige	  bijdragen	  van	  Acta	  Historica	  voor	  Maand	  van	  de	  Geschiedenis	  
	  
Acta	  Historica	  organiseert	  allerlei	  activiteiten	  tijdens	  de	  Maand	  van	  de	  Geschiedenis.	  Van	  een	  
Moordspel	  in	  het	  Rijksmuseum	  tot	  een	  symposium	  in	  de	  Universiteit	  Leiden.	  Ook	  verschijnen	  er	  
in	  oktober	  twee	  uitgaves	  van	  het	  online	  tijdschrift	  van	  Acta	  Historica,	  platform	  voor	  beginnende	  
historici.	  Vrijdag	  4	  oktober	  verschijnt	  een	  reguliere	  uitgave	  en	  tijdens	  het	  symposium	  op	  
zaterdag	  26	  oktober	  wordt	  het	  themanummer	  200	  jaar	  koninkrijk	  gepresenteerd.	  Meer	  
informatie	  staat	  op	  www.actahistorica.nl.	  	  
	  
Maand	  van	  de	  Geschiedenis	  
Het	  is	  bijna	  oktober	  en	  dat	  betekent	  een	  maand	  in	  het	  teken	  van	  geschiedenis.	  De	  Maand	  van	  de	  
Geschiedenis	  is	  het	  grootste	  historische	  evenement	  van	  Nederland.	  Honderden	  organisaties	  op	  het	  gebied	  
van	  geschiedenis,	  cultuur	  en	  actualiteit,	  zoals	  musea,	  archieven,	  bibliotheken,	  historische	  verenigingen	  en	  
media	  organiseren	  in	  oktober	  activiteiten	  voor	  een	  breed	  publiek.	  De	  tiende	  editie	  van	  de	  Maand	  van	  de	  
Geschiedenis	  heeft	  als	  thema	  Vorst	  &	  Volk.	  
	  
Acta	  Historica,	  platform	  voor	  beginnende	  historici,	  doet	  volop	  mee	  aan	  de	  Maand	  met	  het	  uitbrengen	  van	  
twee	  online	  tijdschriften	  en	  het	  organiseren	  van	  een	  symposium	  en	  Moordspel.	  Het	  eerste	  online	  tijdschrift	  
verschijnt	  aankomende	  vrijdag,	  4	  oktober.	  	  
	  
Moordspel	  
Acta	  Historica	  heeft	  tijdens	  de	  Nacht	  van	  de	  Geschiedenis	  op	  zaterdag	  5	  oktober	  (19.30-‐01.00	  uur)	  in	  het	  
Rijksmuseum	  een	  Moordspel	  voor	  de	  bezoekers	  in	  petto.	  Bezoekers	  kunnen	  hun	  historische	  kennis	  testen	  
met	  een	  ware	  game:	  Willem	  van	  oranje:	  het	  moordspel.	  In	  teams	  kunnen	  de	  bezoekers	  proberen	  de	  
moordenaar	  van	  Willem	  van	  Oranje	  door	  het	  Prinsenhof	  te	  achtervolgen	  en	  grijpen.	  De	  winnaar	  van	  het	  spel	  
wint	  	  hét	  nieuwe	  geschiedenisboek	  van	  het	  Rijksmuseum:	  	  De	  geschiedenis	  van	  Nederland	  in	  100	  voorwerpen	  
van	  Gijs	  van	  der	  Ham.	  
	  
Symposium	  
Als	  laatste	  activiteit	  organiseert	  Acta	  Historica	  het	  symposium	  ‘In	  voor-‐	  en	  tegenspoed’.	  Het	  Koninkrijk	  der	  
Nederlanden	  en	  de	  Oranjes.	  Op	  zaterdag	  26	  oktober	  in	  het	  Lipsiusgebouw	  van	  de	  Universiteit	  Leiden.	  Het	  
middag	  vullende	  programma	  (13.00-‐17.00	  uur)	  telt	  vier	  gerenommeerde	  sprekers:	  dr.	  Els	  Kloek,	  	  dr.	  Jeroen	  
Koch,	  prof.	  dr.	  Henk	  te	  Velde	  en	  prof.	  dr.	  Gert	  Oostindie.	  Het	  symposium	  is	  gratis	  te	  bezoeken,	  aanmelden	  
kan	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  naar	  redactie@actahistorica.nl	  o.v.v.	  ‘symposium’.	  Het	  symposium	  eindigt	  met	  
de	  presentatie	  van	  het	  themanummer	  200	  jaar	  koninkrijk.	  	  
	  
Acta	  Historica	  
Acta	  Historica	  is	  een	  online	  platform	  voor	  beginnende	  historici	  dat	  online	  tijdschriften	  uitgeeft.	  In	  het	  
tijdschrift	  verschijnen	  artikelen	  van	  studenten	  en	  pas	  afgestudeerden.	  Zo	  biedt	  Acta	  Historica	  beginnende	  
historici	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  wetenschappelijke	  publicatie	  in	  de	  wacht	  te	  slepen.	  Het	  initiatief	  is	  
opgezet	  omdat	  het	  voor	  de	  beginnende	  historicus	  vaak	  erg	  lastig	  is	  hun	  stukken	  gepubliceerd	  te	  krijgen.	  	  
	  
Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  op	  www.actahistorica.nl.	  
Noot	  voor	  de	  redactie,	  niet	  voor	  publicatie:	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Jelmer	  Rotteveel	  (telefoon	  06	  38	  72	  18	  21)	  van	  Acta	  
Historica,	  redactie@actahistorica.nl.	  Zie	  ook	  onze	  website:	  www.actahistorica.nl	  	  
	  
Volg	  Acta	  Historica	  op	  social	  media:	  

	   	   	   	  


