
 

 

 

Nederlandstalige versie 
  

De activiteiten in het museum worden georganiseerd met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen 

in verband met de COVID-19 pandemie: fysieke afstand en het dragen van een mondmasker zijn 

verplicht. Alle activiteiten zijn uitsluitend voor individuele bezoekers en na registratie. 

  

 

Levende boeken in Fake for Real 

Zondag 6 juni, 13.00 - 18.00 

 

Net als in een normale bibliotheek zullen er boeken beschikbaar zijn om uit te lenen, je in te 

verdiepen en van te leren. Alleen zullen de boeken in dit geval echte mensen zijn met een unieke 

persoonlijke ervaring of perspectief die ze met jou als 'lezer' zullen delen. Je krijgt de mogelijkheid 

om een persoonlijk gesprek van 15 minuten met onze boeken te voeren. Je kan hen vragen stellen 

waartoe je anders misschien de kans niet toe zou krijgen. De persoonlijke gesprekken kunnen je 

helpen te begrijpen waarom sommige van onze boeken in het verleden bepaalde keuzes hebben 

gemaakt. De persoonlijke gesprekken dragen bij tot een grotere menselijke samenhang en tot het 

bevorderen van empathie. 

Onze levende bibliotheek is gebaseerd op het succesvolle Deense model van de jongerenorganisatie "Stop the violence" 

(2000) en heeft zich over de hele wereld verspreid. 

 

Talen: Engels, Frans, Nederlands 

 



Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt inschrijven vindt u hier. 

 

 

     

 

Hoe verandert COVID-19 Europa zoals we dat 

vandaag kennen? 

Publieke lezing door Ivan Krastev 
Dinsdag 22 juni, 18u30 - 19u30 
Gelivestreamed via YouTube 
 

Het Huis van de Europese geschiedenis heeft het genoegen om Ivan 

Krastev te verwelkomen, politicoloog en vooraanstaand denker over 

Europa. In deze lezing betoogt Krastev hoe de recente pandemie van 

groter belang is geworden voor de toekomst van de Unie dan enige 

andere gebeurtenis in haar geschiedenis tot nu toe. 

 

De COVID-19crisis is een menselijke tragedie. Het is ook een nooit 

gezien sociaal experiment. Mogelijk het grootste sociaal experiment 

dat wij in ons leven zullen meemaken. COVID-19 bracht het 

‘Hamiltonian moment’ naar voren en versnelde de Europese 

integratie. Tegelijkertijd echter, heeft de crisis Europeanen 

gedwongen om enkele fundamentele aannames op welke het 

Europees project is gebouwd, in vraag te stellen.  

 

Ivan Krastevs lezing is de eerste gegeven in het Huis van de Europese 

geschiedenis binnen het kader van de Conferentie over de toekomst 

van Europa. Prominente historici en experts worden uitgenodigd om 

enkele van hun inzichten te delen over onderwerpen die in het 

Europa van vandaag spelen. Meer informatie vindt u hier. 

 

Taal: Engels 

 

Meer informatie omtrent het programma en hoe te registreren: hier.  

   

 

   

 

3e Online Expert Talk in de serie The 

Flamboyant Fake: Jan Jagers - Fact Rank 
Dinsdag 29 juni, 17.00- 18.00 
Gelivestreamed via YouTube 
 

Hoe kan technologie helpen bij fact checking in bijvoorbeeld de 

politieke arena? Spreken politici de waarheid of vertellen ze gewoon 

leugens? Met de tool Fact Rank kan dit worden gecheckt. Fact Rank 

is een nieuwe online tool die automatisch 'controleerbare' 

beweringen van politici in parlementaire debatten of tweets 

https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/levende-boeken-de-tentoonstelling-fake-real-beoordeel-een-boek-niet-op-zijn-kaft
https://futureu.europa.eu/
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/how-covid-19-changing-europe-we-know-it-public-lecture-ivan-krastev


detecteert, waardoor factcheckers veel sneller kunnen werken. Het 

scant een tekst en identificeert de zinnen die feitelijk en relevant zijn: 

dat wil zeggen dat ze een feit bevatten - dat al dan niet waar kan zijn 

- en relevant zijn voor een grote groep mensen of bijvoorbeeld 

politiek interessant zijn. 

 

Taal: Engels 

 

Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt inschrijven 

vindt u hier. 

 

 HOSTED 

EVENTS 

   

 

Postkoloniaal Europa tentoonstellen 
Donderdag 17 juni, 15u00-17u00 (CEST) 
Online evenement 
 

Met academici van het ECHOES (European Colonial Heritage 

Modalities in Entangled Cities Horizon 2020-Project en het Huis van 

de Europese Geschiedenis 

 

 

Een aanzienlijk aantal Europese landen heeft een lange geschiedenis 

van kolonisatie van de rest van de wereld.  Bovendien is het 

kolonialisme niet geëindigd in 1945 of in 1957, toen het Verdrag van 

Rome werd ondertekend; de koloniale oorlogen in Afrika voor 

onafhankelijkheid werden nog steeds uitgevochten in de jaren 

1970.   Veelvuldige vormen van koloniale verstrengeling tussen 

Europa en voormalige gekoloniseerde landen zijn echter vaak 

gebagatelliseerd of zelfs onderdrukt in presentaties van de Europese 

geschiedenis en identiteit. Recente Black Lives Matter 

protestbewegingen hebben duidelijk gemaakt dat niet alleen de 

voormalige gekoloniseerde wereld maar ook Europa zelf, nog steeds 

te maken heeft met postkoloniale omstandigheden. Curatoren van 

het Huis van de Europese Geschiedenis en academici van het Horizon 

2020-onderzoeksproject ECHOES zullen bespreken hoe een Europese 

geschiedenis in de huidige postkoloniale tijd kan worden 

gepresenteerd en tentoongesteld." 

 

Meer info:  

https://usesofthepast.au.dk/currently/news/nyhed/artikel/exhibiting-

https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/3e-online-expert-talk-de-serie-flamboyant-fake-jan-jagers-fact-rank
https://usesofthepast.au.dk/currently/news/nyhed/artikel/exhibiting-postcolonial-europe/


postcolonial-europe/ 

 

https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/postkoloniaal-europa-

tentoonstellen 
 

   

De hierin opgenomen punten zijn 

opgesteld door het secretariaat van 

het Huis van de Europese 

Geschiedenis en zijn uitsluitend 

bedoeld voor algemene 

informatiedoeleinden. De in dit 

document geuite meningen vallen 

uitsluitend onder de 

verantwoordelijkheid van de 

auteur(s) en vertegenwoordigen niet 

noodzakelijkerwijs het officiële 

standpunt van het Europees 

Parlement. Dit document kan links 

bevatten naar websites die door 

andere organisaties zijn gemaakt en 

worden onderhouden. Het Huis van 

de Europese geschiedenis 

onderschrijft niet noodzakelijkerwijs 

de op deze websites geuite 

mening(en).  

   

 

https://usesofthepast.au.dk/currently/news/nyhed/artikel/exhibiting-postcolonial-europe/
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/postkoloniaal-europa-tentoonstellen
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/postkoloniaal-europa-tentoonstellen

