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PROGRAMMA 

10h00– Welkomstwoord voorzitter DZE 

10h15-11h00 Keynote LYNN BOTELHO (Indiana University of Pennsylvania) 

11h00-12h30 – FYSIEKE ASPECTEN VAN OUDERDOM  

Who were old in the early modern period? New perspectives on the 
historical ageing process – JACO ZUIJDERDUIJN (Universiteit Leiden) 

A Sound Mind and Body. How an elderly Johan Huijdecoper stayed vital 
in the Dutch Golden Age- BENJAMIN ROBERTS (Vrije onderzoeker) 

Constantijn Huygens, de Oude – AD LEERINTVELD (Koninklijke Bibliotheek 
Den Haag) 

Oud, ouder, oudst. Regionale verschillen in de sterfte in Vlaanderen 
tijdens de zeventiende eeuw – ISABELLE DEVOS (Universiteit Gent) 

12h30-14h00 Lunch 

14h00-15h30 – REPRESENTATIE VAN OUDEREN 

Ouderdom en christelijke hilaritas in de Spaanse Nederlanden – JOHAN 

VERBERCKMOES (KULeuven) 

‘De eenen kijvage is soo ras niet gedaen of de andere die vanght weer 

aen.’ Oude personages en maatschappijkritiek in het Nederlandstalig 

komisch toneel – JOHANNA FERKET (Universiteit Antwerpen) 

Emancipatie van de heks. Iconografie van de vrouwelijke ouderdom in 

de zestiende en zeventiende eeuw – MAJA MEERMAN (Vrije Universiteit 

Brussel) 

‘Beter de duivel dan een oud wijf’ – MARTIJN WIJNGAARDS (Universiteit 

Leiden)  

15h30-16h00 Koffie & koekjes 

16h00-17h00 - OUDERENZORG 

Wie zorgt er voor grootmoeder? Opvatting over intergenerationele 

solidariteit ten tijde van de Republiek - ANITA BOELE (Universiteit 

Utrecht) 

Ouderenzorg in de Zuidelijke Nederlanden, 1550-1650 – HADEWIJCH 

MASURE (Universiteit Antwerpen) 

Will-writers and their need of “diversche diensten en bijstandicheyden’ 

An analysis of the support networks of older men and women in 

sixteenth-century Mechelen – KIM OVERLAET (Universiteit van 

Amsterdam) 

17h00 Ledenvergadering met aansluitend borrel & torenbezoek 

21h00 Beiaardconcert (facultatief) 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

AANMELDEN – via gerrit.verhoeven@uantwerpen.be tot 7 Augustus 2016.  

INSCHRIJVEN - Leden kunnen kosteloos deelnemen. Niet leden betalen 30 €, studenten 10 € (lunch 
inbegrepen). Graag het bedrag voor 1 augustus 2016 overmaken op NL39 INGB 0004 7392 23 t.n.v. 
Werkgroep Zeventiende Eeuw, onder vermelding van “inschrijving congres 2016.” Wie zich tegelijk als 
lid van de Werkgroep wil opgeven, wordt verzocht het bedrag (40 euro voor gewone leden en 10 euro 
voor studentleden/promovendi) over te maken op dezelfde rekening, o.v.v. nieuw (student)lid.  

BEREIKBAARHEID – Leuven is goed bereikbaar met de trein. De Centrale bibliotheek van de universiteit 
bevindt zich op wandelafstand van het station. 

HOTELS – deze hotels liggen dicht bij het station en de Centrale Bibliotheek: 

 Park Inn Hotel – Martelarenlaan 36, Leuven (www.parkinn.com/hotel-leuven) ca. 77 euro/nacht 

 Theater Hotel – Bondgenotenlaan 20, Leuven (www.theaterhotel.be) ca. 90 euro/nacht 

 Penta Hotel Leuven – Alfons Smetsplein 7, Leuven 
(www.pentahotels.com/en/hotels/leuven/everything) 

 Binnenhof Hotel – Maria Theresiastraat 65, Leuven (www.hotelbinnenhof.be) ca. 75 euro 
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