
3. Themalijn: Breng het verhaal tot leven 

Verleid, maak nieuwsgierig en activeer 
 

Pitcher: Kris Schiermeier   

Directeur-bestuurder Japanmuseum Sieboldhuis 
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Sinds september 2010 directeur-bestuurder van 

Japanmuseum SieboldHuis in Leiden. Zij is 
afgestudeerd in zowel de Japanse taal- en 
letterkunde (1995) als de Kunstgeschiedenis en 

architectuur (1998) en heeft de universitaire 
lerarenopleiding ICLON (2001) aan de Universiteit 
Leiden volbracht. Daarna heeft zij als conservator bij 

verschillende musea gewerkt waaronder het Van 
Gogh Museum, het Rijksmuseum Amsterdam, het 
Amsterdam Museum, het Teylers Museum te Haarlem 
en de Kunsthal in Rotterdam. Als museumdirecteur in 
Leiden weet zij als geen ander hoe de geschiedenis 
tot leven te brengen, lees de recensie in de NRC 
'Kachō-ga. De poëzie van de Japanse natuur', 
gewaardeerd met 5 sterren. 

 

Thema Lunchtafel: 12.00 – 13.00 uur 
5. Bouwhistorie: 3D-meten + VR  

    Hoe vertel je het digitale verhaal? 

Erfgoed in virtual reality is hot. Goede voorbeelden 

van digitale reconstructies zijn de dom in Utrecht, 
de stad van Jeroen Bosch en het VOC-schip De 
Rooswijk. Ze zorgen voor een nieuw soort 
historische sensatie, waarbij verhalen voornamelijk 
visueel worden verteld. De toeschouwer wordt 
verleid het verleden virtueel te ervaren. Het is 
echter geen gimmick. Het maken van goede 

illustraties - van goede verhalen - kan enkel door 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
In deze tafelsessie spreken we over hoe verhalen te 
vertellen - op traditionele wijze maar ook 
doormiddel van nieuwe media en technische 
toepassingen. De nadruk wordt gelegd op het 

voortdurend spanningsveld ‘Wat is 
wetenschappelijk verantwoord?’ en ‘Wat is populair 
effectief? 

Themaleider: Pieter-Jan De Vos 

Bouwhistoricus, Erfgoed Leiden  
 

Expert in bouwhistorisch 
onderzoek naar woonhuizen in 
stedelijke context en digitale 
erfgoed documentatie. Hij is 
verbonden als expert member 
bij CIPA Heritage 

Documentation (ICOMOS), en 
geeft gastcolleges bij de 
Hogeschool Utrecht en de 

KULeuven. 
 

Inhoudelijke gesprekspartner: 

Hasan Evrengün 

Adjunct eindredacteur en researcher bij TV-

programma Andere Tijden (NTR/VPRO) 
 

Studeerde nieuwe geschiedenis 
aan de Universiteit van 
Amsterdam en werkte onder 
meer voor radio- en 
televisieprogramma’s van de 
VARA, NCRV en NTR.  
Verder werkte hij mee aan 

documentaire series als De 
Gouden Eeuw, het Midden Oosten 
en de Eerste Wereldoorlog in 

Nederland. In zijn werkzaamheden heeft Evrengün 
veel te maken met erfgoedinstellingen, 
(beeld)archieven en historische instituten en 
faculteiten. 

 
 

6. Themajaren opzetten:  

Mayflower400 (the pilgrims) 
In 2020 wordt wereldwijd gevierd dat vierhonderd 
jaar geleden The Pilgrims met het schip de 
Mayflower vertrokken naar de ‘Nieuwe Wereld'. De 
trekkers van deze viering zijn de steden Plymouth 
in Engeland en diverse steden in de Verenigde 
Staten. Onder de naam 'Mayflower 400 Leiden' wil 

de Sleutelstad de komende jaren zich profileren op 
de internationale markt en het verhaal vertellen. 
Met onder andere tentoonstellingen, evenementen 
en uitwisselingsprojecten.  

De Pilgrim Fathers ontvluchtten Engeland om 

religieuze redenen. Elf jaar, van 1609 tot 1620, 
leefden ze in Leiden.  

Themaleider: Michael Roumen 

Executive director Mayflower400 
 

Michael is al jaren actief in de 
culturele sector. Hij was 
cultuurmakelaar in Leiden en 
medeoprichter van het Leiden 
International Film Festival. 

Ook is hij zakelijk 
vertegenwoordiger van 
diverse artiesten in binnen- 
en buitenland. “I believe that 

great art deserves a great audience and I hope to 
contribute by helping artists, cultural institutions, 
governments and businesses to work together and 

invigorate each other.” 

https://www.sieboldhuis.org/nieuws/2019/recensie-nrc-kachō-ga-de-poëzie-van-de-japanse-natuur
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrlez7pPDgAhVQbVAKHeN0DTAQjRx6BAgBEAU&url=https://soundcloud.com/sleutelstad/2018-10-15-coordinator-michael&psig=AOvVaw282h0VgXfePEEFwICGfXbO&ust=1552056977383240


Workshop of excursie: 13.15 – 14 .45  
C. Interactieve lezing geboortehuis 

Rembrandt:  

Van bouwhistorisch onderzoek naar digitale 

reconstructie in VR 
Rembrandt is Leids. Het niet hebben van een eigen 

Rembrandt-huis, zoals dat in Amsterdam, is al 
sinds de late 19de-eeuw een trauma voor de stad.  
 
In 2018 ging Erfgoed Leiden en Omstreken 

stoutmoedig de uitdaging aan om het geboortehuis 
van de bekende schilder te reconstrueren. Geen 
fysieke reconstructie, maar een virtuele. Deze 
opdracht is mogelijk nog uitdagender. Niet enkel 
moet het huis wordt nagebouwd, maar ook de 
omgeving in al haar details. Ga mee op zoek naar 
het huis van Rembrandt, en ontdek de bijzondere 

combinatie tussen bouwhistorisch en archivalisch 
onderzoek – over letterlijk de geschiedenis een 
plek geven. Nieuwsgierig? 
www.erfgoedleiden.nl/rembrandt  
 

 

Workshopleider: Pieter-Jan De Vos 
Zie bio bij thematafel 5: Bouwhistorie 3D-meten + 
VR  
 
 

 

 

D. Stadswandeling: Gouden eeuw live  
Hoogtepunten van de Gouden Eeuw in een 
stadswandeling met extra aandacht voor 
Rembrandt en The Pilgrims.  

Excursieleider: Marike Hoogduin 

Leiden Marketing 
  
 

 
 

 

http://www.erfgoedleiden.nl/rembrandt

