


PROGRAMMA 
10.00 – 10.10  WELKOMSTWOORD EN OPENING festival door Annemarie Lavèn, 

hoofdredacteur van Historisch Nieuwsblad.
10.10 – 10.25 COLUMN VAN BAHRAM SADEGHI over een aanslag in de Sinaï.
10.30 – 11.10  COLLEGE VAN LUC PANHUYSEN over zeevaarder Maarten 

Harpertszoon Tromp.
11.15 – 12.00  COEN VERBRAAK INTERVIEWT BURGEMEESTER AHMED ABOUTALEB 

over zijn politieke carrière.
12.00 – 12.55   Lunchpauze
12.55 – 13.25  LEZING VAN SASKIA STEVENS over hoogbouw in het Romeinse Rijk: 

een blik op historische oplossingen voor woningnood.
13.30 – 14.15  NELLEKE NOORDERVLIET INTERVIEWT vier van de vijf 

genomineerden voor de Libris Geschiedenis Prijs 2021: Philip Dröge, 
Jelle Gaemers, Margriet van der Heijden en Sandra Langereis. 

14.20 – 14.50  JAPANSE PROPAGANDAFILMS uit de collectie van het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid. Gerda Jansen Hendriks licht de  
beelden toe.

14.50 – 15.10   Koffie/theepauze
15.10 – 15.55  NATIONALE TROTS: EEN NEGENTIENDE-EEUWSE UITVINDING.  

Maria Grever, Thomas von der Dunk en Joep Leerssen discussiëren 
over dit onderwerp onder leiding van Bas Kromhout.

16.00 – 16.15 GESPROKEN ESSAY DOOR JAMES KENNEDY: Aan het werk.
16.20 – 17.00  DE VERENIGDE STATEN: Hoe kon er zo’n diepe kloof ontstaan tussen 

Democraten en Republikeinen? Tweegesprek tussen Maarten van 
Rossem en Frans Verhagen. Gespreksleiding: Geertje Dekkers.

MAATREGELEN TIJDENS HET GESCHIEDENIS FESTIVAL
De organisatie van het Geschiedenis Festival en De Doelen houden zich strikt 
aan de actuele maatregelen en adviezen van het RIVM én de aanvullende 
richtlijnen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Wij vragen u 
vriendelijk doch dringend de aanwijzingen van de aanwezige gastvrouwen  
en -heren op te volgen.

DE BASISREGELS:
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Was vaak en goed uw handen.

Geef elkaar de ruimte waar mogelijk is. 1,5 meter blijft een veilige afstand.

Zorg voor voldoende frisse lucht.

Verder vragen we u voorzichtig te zijn, uw gezonde verstand te gebruiken 
en goed op elkaar te blijven letten. Zo houden we de kans op de besmetting 
van COVID-19 zo klein mogelijk. Volg altijd de aanwijzingen van de 
publieksmedewerkers op.

LUNCH  
Heeft u van tevoren een voucher gekocht voor de lunch? U kunt tussen 12.00 
en 12.55 uur uw lunch afhalen bij een van de afhaalpunten in de bovenfoyer 
van de Grote Zaal tegen inlevering van uw voucher. Houd deze gereed. 
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10.10 - 10.25  
  BAHRAM SADEGHI: HOE EEN AANSLAG IN DE SINAÏ ZIJN   
 LEVEN OP ZIJN KOP ZETTE 
Een reeks dodelijke kogels in de Sinaï, afgevuurd 
door een Egyptische agent op een groep Israëlische 
toeristen veranderde de levensloop van Bahram 
Sadeghi, twee maanden voordat hij als verstekeling 
zijn vaderland Iran verliet. In zijn nieuwe boek De 
aanslag die onze levens veranderde reconstrueert hij 
deze aanslag en ontrafelt hij haar impact op zijn eigen 
leven, maar ook op dat van direct betrokkenen.
 
10.30 - 11.10 
 LUC PANHUYSEN OVER ZEEHELD TROMP 

Luc Panhuysen zal vertellen over de Rotterdamse 
zeevaarder Maarten Harpertszoon Tromp, die 

vooral bekend werd door zijn heldendaden als 
luitenant-admiraal in de Nederlandse marine. Zo 

versloeg hij de Duinkerker kapers bij de 
Zeeslag bij Duinkerke en 

vernietigde hij de 
Spaanse armada tijdens 

de Zeeslag bij Duins. 

Maar de missie van Tromp zou een onmogelijke 
blijken. ‘Jullie verwachten veel te veel van mij,’ 
verklaarde Tromp. ‘Waar ik voor ben benoemd is 
onbegonnen werk.’

11.15 - 12.00
 COEN VERBRAAK INTERVIEWT AHMED ABOUTALEB 
Meesterinterviewer Coen Verbraak gaat in gesprek 
met Ahmed Aboutaleb, sinds 5 januari 2009 
burgemeester van Rotterdam. Aboutaleb liet op zijn 
vijftiende een armoedig leven achter in het 
Marokkaanse Rifgebergte. Samen met zijn familie 
kwam hij terecht in een achterbuurt van Den Haag, 
omringd door andere nieuwe migranten. Bij aankomst 
sprak hij geen woord Nederlands, maar hij leerde de 
taal in buurtcentra en ging naar de lts. Verbraak zal 
Aboutaleb bevragen over zijn politieke carrière en  
de bijzondere weg van een achterstandswijk 
naar het burgemeesterschap.

PROGRAMMABELANGRIJKE INFORMATIE

VENTILATIE: Het ventilatiesysteem van de 
Doelen gebruikt lucht van buiten voor 
luchtverversing en geen recirculatiesysteem. 

HORECA: De bar in de foyer is geopend.  
U kunt hier alleen met pin betalen. Het is 
toegestaan om tijdens het programma 
consumpties in en uit de zaal mee te nemen. 
Wij verzoeken u echter dit zo min mogelijk  
te doen om sprekers en andere luisteraars 
niet te hinderen.

GEBOUW UIT: Vraag aan het personeel om 
een bewijs bij de uitgang als u tussentijds  
het gebouw verlaat en even later weer naar 
binnen wilt. We vragen u telkens uw  
handen te desinfecteren zodra u het pand 
weer betreedt. 

ROKEN: Binnen zijn geen faciliteiten om  
te roken. 

TELEFOON/FOTOGRAFIE: Wilt u uw telefoon 
op stil zetten? Foto’s maken voor eigen 
gebruik mag, maar graag zonder flits.
 
SIGNEREN EN VRAGEN STELLEN: In verband 
met de veiligheid en het doorlopende 
programma zijn vragenrondes dit jaar tot 
onze spijt niet mogelijk. Tijdens de 
lunchpauze en na afloop van het programma 
zal een aantal auteurs gelegenheid hebben 
boeken te signeren. 
 
TWITTER MEE over het Geschiedenis Festival  
#GF2021
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12.00 - 12.55 
 LUNCHPROGRAMMA 
In de bovenfoyer staan lunchpakketten klaar voor  
wie deze online besteld hebben, op vertoon van uw 
ticket. Anderen kunnen ook beneden lunch krijgen. 
Bezoek tijdens de pauze de stand van boekhandel 
Donner, laat uw boek signeren, of luister naar 
conservator Jeroen van der Vliet van Het Scheep-
vaartmuseum Amsterdam.

12.55 - 13.25 
  SASKIA STEVENS OVER ROMEINSE HOOGBOUW 
In de stad met de hoogste gebouwen van ons land 
houdt Saskia Stevens een lezing over hoogbouw in  
het Romeinse Rijk. Ze vertelt over wonen in de 
Romeinse tijd, over hoe de huizen eruit zagen, 
over wie er woonden en welke voorzieningen de 
huizen hadden. Ook gaat ze, aansluitend bij het 
thema ‘Aan het werk’ van de Maand van de 
Geschiedenis, in op de arbeiders die betrokken 
waren bij de bouw en het onderhoud van de 
Romeinse hoogbouw. 

13.30 - 14.15 
 LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS 2021 
Schrijfster en jurylid Nelleke Noordervliet interviewt 
vier van de vijf genomineerde schrijvers van de  
Libris Geschiedenis Prijs 2021: Philip Dröge, auteur 
van Moederstad, Jelle Gaemers, biograaf van Willem 
Drees, Margriet van der Heijden, auteur van de 
dubbelbiografie Denken is verrukkelijk en Sandra 
Langereis, biograaf van Erasmus. In de lunchpauze 
zullen zij hun boek signeren.

 KLAAS VAN DIJK OP PIANO 
Bekend als de huispianist van het 
populaire tv-programma Met het mes 
op tafel, treedt Klaas van Dijk tijdens 
het festival op als huispianist.

PHILIP DRÖGE

MARGRIET VAN DER HEIJDEN

SANDRA LANGEREIS

JELLE GAEMERS
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16.00 - 16.15 
 JAMES KENNEDY 
Hoogleraar moderne Nederlandse 
geschiedenis James Kennedy schreef dit jaar 
het essay bij de Maand van de Geschiedenis: 
Aan het werk. Hij zal vertellen over het 
naoorlogse Nederlandse arbeidsethos. Waar 
komt het Nederlandse idee vandaan dat we zo 
hard werken? En hoe is de Nederlandse 
verhouding met werk de afgelopen decennia 
veranderd? Kennedy bekijkt de historische 
ontwikkeling van werk in Nederland door 
Amerikaanse ogen.

16.20 - 17.00
   MAARTEN VAN ROSSEM EN FRANS VERHAGEN 
 OVER DE VERENIGDE STATEN 
De polarisatie tussen de Democraten en Republikeinen is 
de afgelopen jaren sterk toegenomen met een onhoudbare 
politieke situatie als gevolg. Amerika-deskundigen Maarten  
van Rossem en Frans Verhagen vertellen hoe deze gapende 
kloof vanaf de jaren 60 ontstond en kon verergeren.  
Gespreksleiding: Geertje Dekkers.

14.20 - 14.50 
 JAPANSE PROPAGANDAFILMS 
Eind jaren dertig richtte Jan Cornelis Mol het filiaal 
Multifilm Batavia op in Indië, waar hij anti-Japanse 
propagandafilms produceerde. Toen de Japanners in 
1942 Nederlands-Indië binnenvielen, werd Mol door 
de Japanners gedwongen om als technicus aan 
Japanse propagandafilms te werken. Het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid heeft beelden 
beschikbaar gesteld uit de meer dan 70 bewaarde 
films uit de periode 1941-1945. Deze intrigerende 
filmfragmenten worden toegelicht door historicus en 
regisseur Gerda Jansen Hendriks (NTR).

14.50 - 15.10 
 KOFFIE- EN THEEPAUZE 

15.10 - 15.55  
 DEBAT OVER NEGENTIENDE-EEUWS NATIONALISME 
Nationalisme beleeft wereldwijd een comeback. Ook 
in Nederland is een deel van het electoraat gevoelig 
voor politici die trots op eigen land, cultuur en 
geschiedenis propageren. Deze traditionele 
‘vaderlandsche geschiedenis’ kreeg zijn vorm in de 
negentiende eeuw. Wat was in die tijd de functie van 
nationale geschiedenisverhalen en hoe werden zij 
verspreid? Wat moeten we doen met het erfgoed uit 
die tijd, zoals standbeelden? Hierover gaan Joep 
Leerssen, Maria Grever en Thomas von 
der Dunk met elkaar in discussie, 
onder leiding van Historisch 
Nieuwsblad-redacteur Bas 
Kromhout.

88 99



WAS HET NAAR UW SMAAK VANDAAG?
In 2022 hopen we opnieuw een mooi 
festival te organiseren. Daarvoor hebben 
we uw hulp nodig. Laat ons weten wat u 
ervan vond vandaag. Mail naar festival@
historischnieuwsblad.nl. Dank u wel!

Wat een heerlijke 
dag is dit!

Noteer...

COLOFON
Het Geschiedenis Festival is een evenement van Historisch 
Nieuwsblad. Ga voor informatie en abonnementen naar www.
historischnieuwsblad.nl. Het Geschiedenis Festival maakt deel 
uit van de Maand van de Geschiedenis. Festivalproductie: 
Cindy Eijspaart – Van Plan naar Podium (ceijspaart@gmail.com). 
Programmering, communicatie en redactie: Annemarie Lavèn, 
Katinka Folmer, Bas Kromhout, Bram van der Wilt, José Snel en Teun 
Willemse (festival@historischnieuwsblad.nl). Campagnebeeld en 
vormgeving: KochxBos Studio. 

Het Geschiedenis Festival wordt mede mogelijk gemaakt door 
Libris. Vlakbij De Doelen vindt u Libris-boekhandel Donner – een 
bezoek waard voor stapels (historisch) leesplezier. 
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Het Geschiedenis Festival wordt georganiseerd door 
Historisch Nieuwsblad: al dertig jaar hét toonaangevende 
geschiedenistijdschrift van Nederland. Sluit vandaag nog 
een abonnement af en ervaar de voordelen als abonnee. 
Zo krijgt u korting op al onze evenementen, zoals het 
Geschiedenis Festival, de collegedagen en de historische 
reizen. Daarnaast profiteert u van exclusieve 
aanbiedingen en heeft u toegang tot alle artikelen op 
historischnieuwsblad.nl en de digitale editie. 
 
Neem of geef nu 5 nummers Historisch 
Nieuwsblad + GRATIS Historische 
Scheurkalender 2022 (t.w.v. €15,99) en 
ontvang elke maand de mooiste artikelen, 
boekbesprekingen en diepgravende interviews  
bij u thuis op de mat.

WORD VANDAAG NOG ABONNEE                                  
Meld u aan bij de stand of ga naar historischnieuwsblad.nl/lid

Wie van geschiedenis houdt, 
        leest Historisch Nieuwsblad 

Nu
€34,95 

Cadeau:
Historische

Scheurkalender

2022


