geschiedeniscafé nijmegen
vrijdag 18 mei 2018 | 17-19 uur | Museum Het Valkhof | gratis entree

Het Nijmeegse Geschiedeniscafé is op 18 mei weer terug in het museumcafé van
Museum Het Valkhof. Op het programma van het Geschiedeniscafé staan korte
lezingen en een prikkelende column. En natuurlijk is er alle gelegenheid om
‘historische nieuwtjes’ uit te wisselen. Toegang tot het Geschiedeniscafé is gratis.
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Ridders van Gelre (René Arendsen)
René Arendsen droom was het een tv programma te maken over
de geschiedenis van Gelderland. Na lang lobbyen startte Omroep
Gelderland vorig jaar de tv-serie “Ridders van Gelre” over opkomst,
glorie en ondergang van het Hertogdom Gelre (1339 – 1795).
De zeepkist
Deel uw historische nieuwtjes in 1 minuut.
De column (Jan Roelofs)
Educatieve escape room ‘Universiteit in verzet’ (Jan Brabers)
Dilemma’s van studenten in oorlogstijd: teken je in voorjaar 1943
de loyaliteitsverklaring met de Duitse bezetters? Zo niet dan zijn er
repraisailles ( tewerkstelling in Duitsland) of naar familie. Wat doe je
dan ? Het verleden wordt reëel en komt angstig dichtbij.
– muzikale begeleiding Pieter Geijsberts –

Ridders van Gelre
Een televisieprogramma maken over middeleeuwse geschiedenis
werd in Nederland lang onmogelijk geacht. Er zijn per slot van
rekening geen bewegende archiefbeelden en ooggetuigen. Deze
zijn onmisbaar volgens de richtlijnen van het leidende historische
televisieprogramma in Nederland Andere Tijden. Historicus
en programmamaker René Arendsen wilde het tegendeel
bewijzen. In 2015 startte hij het multimediale project Ridders
van Gelre. René Arendsen zal vertellen over de achtergronden
van dit bijzondere historische project, de samenwerking met de
Radboud Universiteit en de plannen voor het nieuwe seizoen
waarbij Museum Het Valkhof een hoofdrol zal vervullen.

Educatieve escape room ‘Universiteit in verzet’
De educatieve escaperoom ‘Universiteit in verzet’ in Museum
Het Valkhof (vanaf 5 mei) is een initiatief van de Radboud
Universiteit met als thema de lotgevallen van studenten van de
Nijmeegse universiteit in het voorjaar van 1943.
Deelnemers aan de educatieve escape room kruipen in de huid
van vrienden van Jozef van Hövell van Wezeveld en Westerflier,
de praeses van Carolus Magnus en verzetsleider, en worden met
dezelfde dilemma’s geconfronteerd als de studenten van 75 jaar
geleden.
Jan Brabers, universiteitshistoricus van de Radboud Universiteit,
is nauw betrokken bij het initiatief en de organisatie van de
educatieve escape room ‘Universiteit in verzet’.
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