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Algemeen 
De Werkgroep Zeventiende Eeuw, opgericht in 1985, is een vereniging die tot doel heeft het 
stimuleren van de wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis en cultuur van de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden in de `lange’ zeventiende eeuw (ca.1550-1720). Daartoe wordt jaarlijks 
een congres georganiseerd rond een bepaald thema en werd tot 2016 tweemaal per jaar een peer-
reviewed wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven, De Zeventiende Eeuw. Sinds 2017 werkt de 
Werkgroep samen met de Werkgroep Achttiende Eeuw in de Stichting Early Modern Low Countries, 
die tot doel heeft de uitgave van een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift, getiteld Early 
Modern Low Countries, gewijd aan de studie van de geschiedenis en cultuur van de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden van ca.1550-1820. Dit tijdschrift is (merendeels) Engelstalig en verschijnt 
online in open access. Leden van de Werkgroep ontvangen vanaf 2017 jaarlijks het gedrukte 
Nederlandstalige, niet-peer reviewed Jaarboek Zeventiende Eeuw, dat (ook) ruimte biedt aan kortere 
bijdragen, archiefvondsten en actuele ontwikkelingen op het vakgebied (tentoonstellingen, 
documentaires e.d.).  
De Werkgroep heeft (situatie 2017) ca. 380 leden, waarvan ca. 85 institutionele abonnementen. Het 
lidmaatschap staat open voor onderzoekers en andere belangstellenden. Er geldt een gereduceerd 
tarief voor studenten en promovendi.  
De Werkgroep heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden krijgen geen vergoeding. Alle 
inkomsten komen na aftrek van kosten ten goede aan de activiteiten van de Werkgroep. 
 
Beleidsplan 2017-2020 
In de komende jaren blijft de Werkgroep zich richten op de hierboven aangegeven activiteiten:  

- De samenwerking met de Werkgroep Achttiende Eeuw in de Stichting Early Modern Low 
Countries wordt voortgezet. Daartoe wordt jaarlijks een bedrag op de begroting 
gereserveerd. 

- Jaarlijks verschijnt onder auspiciën van de Werkgroep het Jaarboek Zeventiende Eeuw, met 
korte, goed leesbare artikelen over het cultureel erfgoed van de Nederlanden in de `lange’  
zeventiende eeuw. De leden krijgen dit jaarboek toegestuurd, het is tevens te koop voor 
andere belangstellenden. 

- Jaarlijks wordt een congres georganiseerd. De thema’s van de komende congressen zijn 
(precieze data onder voorbehoud):  

25-08-2018: `Het jaar 1618’ (locatie nog nader te bepalen) 
31-08-2019: `Deugd en ondeugd’  (Antwerpen) 
29-08-2020: `Boze burgers’  (mogelijk in samenwerking met de Werkgroep 
Achttiende Eeuw) 

- Iedere twee jaar wordt door de Werkgroep een scriptieprijs uitgeloofd voor een excellente 
(master)scriptie op het gebied van de geschiedenis en cultuur van de Nederlanden in de 
zeventiende eeuw. De jury, bestaande uit drie vakbeoefenaars uit verschillende disciplines, 
wordt gevormd door leden van de Werkgroep. De prijs bedraagt 500 euro. 

 


