Vooraankondiging KNHG Debatreeks:
‘Criteria van waarde in de geschiedbeoefening’
Uitwerking en voorlopig programma van de drie bijeenkomsten

2. Erfgoed: waardevol perspectief en politiek instrument
Donderdag 12 mei 13:30-17:00 – Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort
Wat zijn ‘erfgoedwaarden’? Is de term erfgoed zelf tijdsbepaald, een uitdrukking van een waardenstelsel van
deze tijd waarin bewaren, vernietigen of verwaarlozen politiek wordt gemaakt? Hoe bepalen instanties en de
overheid welke objecten, monumenten of zelfs gehele stadsaanzichten cultureel waardevol zijn? Wie zijn
‘eigenaar’ van deze bronnen van het verleden in de natuur, openbare ruimtes en bijeengebracht in archieven,
bibliotheken en musea? Het benoemen tot erfgoed heeft verstrekkende gevolgen omdat men aan speciale, vaak
kostbare, regels moet voldoen. Tegelijkertijd heeft dat als voordeel extra aandacht, toeristen en financiën. Voor
musea is daarbij het verschil tussen wat je aan erfgoed bewaart en wat je aan een publiek laat zien erg
problematisch. Welke rol spelen historici in dit dynamische veld; hoe nationaal, transnationaal of internationaal
is hun referentiekader en in hoeverre dwingt dit kader hen tot een exclusief erfgoeddiscourse?

Tijd

Activiteit

13:30-14:00

Inloop met koffie en thee

14:00-14:10

Korte introductie: Tim Riswick, Laurien Zurhake

14:10-14:40

Key-note spreker: Dr. Martijn Eickhoff (NIOD)

14:40-15:00

Referent key-note: Prof. Dr. Jos Bazelmans (Rijkdienst voor Cultureel
Erfgoed en Universiteit van Amsterdam)

15:00-15:15

Debat met de zaal o.l.v. dr. Nathalie de Haan (Radboud Universiteit)

15:15-15:30

Pauze met koffie en thee
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15:30-15:40

Jonge Historicus: Jeroen Arts (Trainee Rijksoverheid, Miniserie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

15:40-15:50

Twee/Drie Elevator Pitches
Aanmelden hiervoor kan bij t.riswick@let.ru.nl

15:50-16:10

Debat met de zaal o.l.v. dr. Nathalie de Haan

16:10-16:20

Jonge Historicus: Susan ten Brake (Ontwikkelingsmanager bij BOEi
(Behoud Industrieel Erfgoed)

16:20-16:30

Twee/Drie Elevator Pitches
Aanmelden hiervoor kan bij t.riswick@let.ru.nl

16:30-16:50

Debat met de zaal o.l.v. dr. Nathalie de Haan (Radboud Universiteit)

16:50-17:00

Afsluiting van de debatbijeenkomst: dr. Nathalie de Haan (Radboud
Universiteit)

Blijf op de hoogte en word lid van de groep ‘Debatreeks criteria van waarde in de geschiedbeoefening’!

Aanmelding en kosten
Aanmelden per mail: info@knhg.nl of per telefoon: +31 (0)70-3140363, minimaal een week voor de
desbetreffende bijeenkomst. Toegangsprijs: 5 euro per bijeenkomst voor KNHG leden en studenten, 10 euro per
bijeenkomst voor niet-leden en niet-studenten. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekening
NL25INGB0006934391 (BIC INGBNL2A), tnv Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag. Geeft u
zich bij aanmelding op als lid van het KNHG voor 2016, dan gelden voor u ook nu al de ledenprijzen! De tarieven
2016 voor het KNHG-lidmaatschap vindt u op www.knhg.nl.

Inbedding en samenwerking
De debatreeks ‘Criteria van waarde’ is onderdeel van de actieve reflectie op de beroepsethiek van de historicus
die het KNHG als beroepsorganisatie bevordert. Verantwoordelijk voor het programma van deze debatreeks zijn
Tim Riswick (promovendus Radboud Universiteit Nijmegen) en Laurien Zurhake (promovenda LudwigMaximilians-Universität München). Het KNHG werkt daarbij samen met de volgende partners: : Jonge Historici,
Rijksmuseum van Oudheden, Radboud Universiteit, N.W. Posthumus, OIKOS en Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
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