
 
 
 

Jaarcongres 2018 

Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten 
 

Leuven, 9 november 2018 
 
 
De vroegmoderne tijd kan de laatste jaren rekenen op grote belangstelling in Nederland en 
Vlaanderen. In politieke discussies over (nationale) identiteit, onderwijs en de erfgoedsector wijzen 
opiniemakers bijvoorbeeld maar al te graag op de economische, politieke, sociale en culturele 
verworvenheden van de periode voor 1800. Deze interesse in het verleden is uiteraard toe te juichen. 
Maar het politieke gebruik van historische verwijzingen staat ook op gespannen voet met een 
getrouwe en verantwoorde weergave van het verleden. Niet voor niets zijn veel vroegmodernisten vrij 
sceptisch over de maatschappelijke benutting van hun kennis. Hoe moeten we hier als historici van de 
vroegmoderne tijd mee omgaan? Hoe kunnen we naast onze pogingen het verleden op zijn eigen 
merites te bestuderen, tevens onze wetenschappelijke expertise en vaardigheden aanwenden in de 
publieke debatten van nu? En is het eigenlijk wel onze taak om met het heden bezig te zijn? Deze 
vragen staan centraal op het jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe 
Geschiedenis. De lezingen besteden onder andere aandacht aan het gebruik van de vroegmoderne tijd 
in discussies over canonvorming, (post)kolonialisme, nationalisme en historische vergelijkingen. Het 
congres werpt daarmee nieuw licht op de vraag hoe en waarom (onderzoek over) de vroegmoderne 
periode wordt geïnstrumentaliseerd en gerepresenteerd in actuele maatschappelijke debatten, en 
welke rol vroegmoderne historici daarbij (kunnen of moeten) spelen.  
 
 
Programma 
 
 
10.30 Ontvangst met thee en koffie 
 
10.50 Opening door Guido Marnef (voorzitter) en jaarvergadering 
 
11:30 Marjolein ’t Hart 

‘Nederland is al eeuwen een democratie.’ Feit en fictie over de invloed van de vroegmoderne 
geschiedenis van de Lage Landen 

 
12:15 Lunch 
 



13:30 Anton van der Lem 
 Het Plakkaat van Verlatinge: een nationale feestdag waard of een hype? 
 
14:00 Anita Boele 
 Met de kennis van gisteren. 21ste-eeuwse ouderenzorg vanuit vroegmodern perspectief 
 
14:30 Karwan Fatah-Black 

‘Toen was slavernij nog heel gewoon.’ De aanhoudende zoektocht naar witte onschuld in het 
slavernijverleden 

 
15:00 Thee en koffie 
 
15:30 Lieke van Deinsen 

Een vrouwelijk gezicht voor geleerdheid. Een historisch perspectief op de kwetsbare 
beeldvorming van de vrouw als wetenschapper en intellectuele autoriteit 

 
16.00 Wim De Winter 

De koloniale recuperatie van de Oostendse Compagnie en vroegmoderne maritieme identiteit 
 
16:30 Discussie  
 
17:00 Borrel 
 
 
Locatie 
Het jaarcongres vindt plaats in Aula A van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. 
Het HIW ligt in het centrum van de stad, op wandelafstand van het station. 
 
Adres: 
Kardinaal Mercierplein 2  
3000 Leuven 
 
 
Registratie 
De kostprijs voor deelname aan het Jaarcongres bedraagt 25 EUR (studenten betalen 15 EUR). U kunt 
zich tot donderdag 1 november 2018 inschrijven per e-mail aan secretaris@vnvng.eu en door 
tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van de vereniging: IBAN BE96 
0682 3425 2805 / BIC: GKCCBEBB (VNVNG te Brussel), onder vermelding van “Jaarcongres 2018”. 
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