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Directeur	  Huygens	  ING	  zet	  high	  score	  Moordspel	  neer	  
Acta	  Historica’s	  moordspel	  veelvuldig	  gespeeld	  in	  Rijksmuseum	  
	  
Het	  startsein	  van	  de	  Maand	  van	  de	  Geschiedenis	  werd	  afgelopen	  zaterdag	  5	  oktober	  gegeven	  
tijdens	  de	  Nacht	  van	  de	  Geschiedenis	  in	  het	  Rijksmuseum.	  Tijdens	  deze	  Nacht	  lanceerde	  Acta	  
Historica	  het	  Moordspel.	  Bezoekers	  konden	  hun	  historische	  kennis	  testen.	  Lex	  Heerma	  van	  Voss,	  
directeur	  van	  het	  Huygens	  Instituut	  voor	  Nederlandse	  Geschiedenis	  won	  het	  spel	  en	  zette	  een	  
high	  score	  neer:	  3	  minuut	  48.	  De	  gemiddelde	  speeltijd	  was	  5	  minuut	  50.	  	  	  
	  
Nacht	  van	  de	  Geschiedenis	  
	  
In	  de	  prachtige	  historische	  locatie	  van	  het	  Rijksmuseum	  werd	  afgelopen	  zaterdag	  de	  Nacht	  van	  de	  
Geschiedenis	  2013	  georganiseerd.	  Bezoekers	  konden	  tot	  in	  de	  late	  uurtjes	  slenteren	  langs	  meesters	  van	  de	  
Nederlandse	  schilderkunst.	  Daarbij	  stond	  het	  programma	  boordevol	  historisch	  verantwoorde	  activiteiten.	  
Van	  een	  kroontje-‐op-‐kroontje-‐af	  quiz	  tot	  interviews	  met	  de	  genomineerde	  auteurs	  voor	  de	  Libris	  
Geschiedenis	  Prijs	  en	  van	  een	  historisch	  symposium	  tot	  een	  historische	  opfriscursus.	  Ook	  Acta	  Historica,	  
platform	  voor	  beginnende	  historici,	  was	  aanwezig	  en	  lanceerde	  Willem	  van	  Oranje:	  het	  moordspel.	  	  
	  
Moordspel	  
	  
Acta	  Historica	  organiseerde	  Willem	  van	  Oranje:	  het	  moordspel.	  In	  dit	  spel	  konden	  bezoekers	  hun	  
historische	  kennis	  testen	  en	  in	  teams	  proberen	  de	  moordenaar	  van	  Willem	  van	  Oranje	  door	  het	  Prinsenhof	  
te	  achtervolgen	  en	  te	  grijpen.	  Winnaars	  van	  het	  spel	  konden	  het	  geschiedenisboek	  van	  het	  Rijksmuseum	  
winnen:	  De	  geschiedenis	  van	  Nederland	  in	  100	  voorwerpen	  van	  Gijs	  van	  der	  Ham.	  
	  
De	  gehele	  avond	  door	  is	  het	  spel	  veelvuldig	  gespeeld	  door	  ruim	  honderd	  	  geschiedenisliefhebbers,	  
studenten,	  kinderen	  en	  andere	  bezoekers.	  De	  deelnemers	  kregen	  zo’n	  23	  multiple	  choice	  vragen	  over	  de	  
Nederlandse	  geschiedenis	  en	  hadden	  als	  uitdaging	  om	  de	  vragen	  zo	  snel	  mogelijk	  te	  beantwoorden.	  
Wanneer	  een	  vraag	  twee	  keer	  fout	  beantwoord	  werd,	  	  kreeg	  een	  deelnemer	  een	  tijdstraf	  van	  20	  seconde.	  
De	  snelste	  tijd	  van	  de	  avond	  werd	  neergezet	  door	  Lex	  Heerma	  van	  Voss,	  directeur	  van	  het	  Huygens	  
Instituut	  voor	  Nederlandse	  Geschiedenis:	  3	  minuut	  48.	  De	  gemiddelde	  speeltijd	  was	  5	  minuut	  50.	  
	  
Binnenkort	  is	  het	  spel	  ook	  op	  de	  website	  van	  Acta	  Historica	  te	  spelen.	  
	  
Acta	  Historica	  
	  
Acta	  Historica	  is	  een	  online	  platform	  voor	  beginnende	  historici	  dat	  online	  tijdschrift	  en	  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.	  
Tijdens	  de	  Maand	  van	  de	  Geschiedenis	  organiseert	  Acta	  Historica	  ook	  een	  gratis	  te	  bezoeken	  symposium	  in	  
de	  Universiteit	  Leiden	  op	  zaterdag	  26	  oktober.	  	  
	  
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:	  

	   	   	   	  


