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Het jaarlijkse symposium van de Werkgroep De Negentiende Eeuw wordt dit jaar in Den Haag
gehouden op 31 oktober. Het is niet alleen een andere locatie – het Huygens Instituut – maar ook
in afwijking van vorige jaren, een middagprogramma. En deze keer op een vrijdag. Voor volgend
jaar, 2009, staat er een tweedaags symposium op het programma, over religie in de negentiende
eeuw. 

Religie en kennis waren in de negentiende eeuw net zulke kernwaarden als tegenwoordig. In
de loop van de negentiende eeuw maakte in Nederland langzaam een aristocratische elite plaats
voor een meritocratische. Het richtsnoer ‘als vanouds’ werd  ingeruild voor ‘de eisen des tijds’.
Voor de modernisering van Nederland was een nieuw soort kennis nodig, die van goedopgelei-
de deskundigen. Hoe ontstond in de loop van de negentiende eeuw een nieuwe elite van deskun-
digen? Welke waarde had kennis, niet alleen voor de kenniswerkers zelf, maar voor de natie als
geheel? 

Het programma op 31 oktober is als volgt:

13.00 Inloop met koffie en thee
13.30 Inleiding op het thema door dr. Boudien de Vries (Universiteit van Amsterdam)
14.15 ‘De hoogleraar Joannes Matthias Schrant te Gent, 1817-1830’, Janneke Weijermars MA

(Universiteit Antwerpen)
15.00 Pauze
15.30 ‘Willem Hendrik Schmidt (Rotterdam 1809-1849 Delft): van beddenmaker tot vermo-

gend kunstschilder’, dr. Wilma van Giersbergen (Gemeentearchief Rotterdam)
16.15 ‘Nationaal (en imperiaal) engagement in de natuurwetenschap: 1873-1900’, drs. Robert-

Jan Wille (Universiteit Utrecht)
17.00 Discussie en afronding
17.15 Borrel
18.15 Einde

De kosten voor het symposium bedragen ¤5,– te voldoen bij de ingang van de zaal. Opgaven bij
de secretaris van de Werkgroep, Marlite Halbertsma: halbertsma@fhk.eur.nl, 010-4082444. 

Het Huygens Instituut bevindt zich in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Wil-
lem Alexanderhof 5, 2595 be Den Haag (tussen het Centraal Station en de Utrechtse Baan). 
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