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Ruiken. Proeven. Doen. Historisch onderzoek met je zintuigen 
13 april 2023 , Openluchtmuseum , Arnhem 

 

Ronde Tafels 

Wat vertelt een reconstructie van een historische geur ons eigenlijk over het verleden? Kunnen we 

smaken uit het verleden wel echt proeven en begrijpen? Wat leren we door een historische 

microscoop na te maken, groenten in te maken of likeur te bereiden volgens een methode uit de 

Middeleeuwen, door een achttiende-eeuwse chemische proef na te doen, een vroegmodern 

zangstuk op te voeren, een achttiende-eeuws vispreparaat na te maken, of door een nagebouwd 

historisch pand te lopen? Reconstructies en andere zogenaamde performatieve methoden bieden 

mogelijkheid om het verleden beter te begrijpen, maar scheppen ook verwarring en brengen 

wellicht gevaren met zich mee. 

Gedurende de drie Ronde Tafels tijdens het ochtenddeel van het KNHG-Voorjaarscongres gaan 

historici met elkaar en met de deelnemers in de zaal in gesprek over de mogelijkheden en 

uitdagingen van performatieve methoden en hoe we deze op een zinnige manier in onderwijs, 

onderzoek, en publiekscommunicatie kunnen gebruiken.  

Er zijn drie Ronde Tafels waar deelnemers aan het congres uit kunnen kiezen: 

 

1. Geur & Smaak  

Moderator van deze Ronde Tafel is Inger Leemans (directeur Meertens Instituut, projectleider 

Odeuropa en bestuurslid KNHG).  

Deelnemers aan deze Ronde Tafel zijn: 

 Frank Bloem (parfummaker en geur-ontwerper. Sinds 2014 verruilde hij beeldende kunst 
voor het medium geur. Dit resulteerde in de oprichting van The Snifferoo in 2016)  

 Manon Henzen (culinair historicus. Met haar bedrijf eet!verleden ontwikkelt zij onder 
andere online historische kookcursussen, kookworkshops, kookreizen, lezingen, kookboeken 
en artikelen) 

 Mariëlla Beukers (vinoloog, historicus, redacteur, communicatiespecialist, en eigenaar van 
Wijnkronieken, een bedrijf, ‘kenniscentrum’, en website. Zij werkt aan de Universiteit 
Utrecht op een proefschrift over de geschiedenis van de wijnbouw in Nederland) 

 

 

 



 
 

2. Techniek & Technologie 

Moderator van de Ronde Tafel is Marieke Hendriksen (senior onderzoeker en afdelingshoofd 

Kennis- en Kunstpraktijken bij het Huygens Instituut, en interimhoofd van het NL-Lab van de 

KNAW). 

Deelnemers aan deze Ronde Tafel zijn: 

 Eric Jorink (senior onderzoeker bij het Huygens Instituut en bijzonder hoogleraar Religie en 
Verlichting aan de Universiteit Leiden) 

 Ruben Verwaal (curator van de medische collectie bij het Erasmus Medisch Centrum in 
Rotterdam) 

 Didi van Trijp (wetenschapshistoricus en conservator natuurhistorische en technologische 
collecties bij museum Museon-Omniversum) 

 
 
 
 
 

3. Ethische Dilemma’s 

Moderator van de Ronde Tafel is Maria Grever (em. hoogleraar Theorie en Methodologie van de 

Geschiedenis en oprichtend directeur van het Centrum voor Historische Cultuur aan de Erasmus 

School of History, Culture & Communication (ESHCC). Momenteel is zij research fellow bij NL-Lab 

van het KNAW Humanities Cluster). 

Deelnemers aan deze Ronde Tafel zijn: 

• Valika Smeulders (historicus en hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum) 

• Manon Parry (hoogleraar Medische Geschiedenis aan de Vrije universiteit en 

tentoonstellingsmaker) 

• Hans Piena (bijzonder hoogleraar Cultuurgeschiedenis voor het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap aan de Vrije Universiteit en Conservator Werken voor het Nederlands 
Openluchtmuseum) 

 


