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Symposium ‘In voor- en tegenspoed’ in Universiteit Leiden  
Activiteit Acta Historica over het Koninkrijk der Nederlanden en de Oranjes 
 
Acta Historica organiseert zaterdag 26 oktober in de Universiteit Leiden het symposium ‘In voor- en 
tegenspoed’. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Oranjes. Dit symposium wordt georganiseerd in 
het kader van de tiende Maand van de Geschiedenis binnen het thema Vorst & Volk. Het symposium 
biedt lezingen van gerenommeerde historici. Meer informatie staat op www.actahistorica.nl  

 
Symposium 
Het symposium ‘In voor- en tegenspoed’. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Oranjes is bedoeld 
voor iedereen: historici, studenten, koningsgezinden en andere geïnteresseerden. Het middag 
vullende programma (13.00-17.00 uur) in de Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Lipsius 
gebouw, Cleveringaplaats 1) telt vier sprekers. Uitgeverij Vantilt verzorgt een boekverkoop. De 
middag gaat van start  met historica dr. Els Kloek bekend van haar boek 1001 vrouwen uit de 
Nederlandse geschiedenis, dat genomineerd was voor de Libris Geschiedenisprijs 2013. Zij vertelt 
over de meest spraakmakende vrouwen uit het Koninkrijk.  Hierna vertelt dr. Jeroen Koch 
(Universiteit Utrecht) over de cruciale episodes tijdens de regeerperiode van Willem I. 
 
Prof. dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden), lid van het nationaal comité 200 jaar Koninkrijk, 
behandelt het orangisme van de afgelopen tweehonderd jaar in vogelvlucht. Vervolgens spreekt 
prof. dr. Gert Oostindie (Universiteit Leiden), directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- 
en Volkenkunde (KITLV),  over de relatie tussen het huis van Oranje-Nassau en de (voormalige) 
koloniën. Het symposium eindigt met de presentatie van het themanummer 200 jaar Koninkrijk. 
Hierin zijn bijdragen te vinden van studenten en pas afgestudeerden van onder andere de 
Universiteit Leiden en Radboud Universiteit Nijmegen.  
 
Acta Historica 
Acta Historica is een online platform voor beginnende historici dat halfjaarlijks een digitaal 
tijdschrift uitgeeft en ook een aantal themanummers. In het tijdschrift verschijnen artikels van 
studenten en pas afgestudeerden. Zo biedt Acta Historica beginnende historici de mogelijkheid om 
een wetenschappelijke publicatie in de wacht te slepen. Het initiatief is opgezet omdat het voor de 
beginnende historicus vaak erg lastig is stukken gepubliceerd te krijgen. Ook verschijnt op de 
website wekelijks een nieuwe recensie. De recensiebank biedt studenten en historici een bron aan 
informatie en inspiratie bij huidig en nieuw onderzoek.  
 
Maand van de Geschiedenis 
De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Honderden 
organisaties op het gebied van geschiedenis, cultuur en actualiteit, zoals musea, archieven, 
bibliotheken, historische verenigingen en media organiseren in oktober activiteiten voor een breed 
publiek. De tiende editie van de Maand van de Geschiedenis heeft als thema Vorst & Volk. 
 
Het symposium is gratis te bezoeken. Vanwege het beperkt aantal plaatsen is tijdig aanmelden aan 
te raden. Aanmelden kan via redactie@actahistorica.nl o.v.v. symposium. Meer informatie over het 
symposium is te vinden op www.actahistorica.nl. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelmer Rotteveel (telefoon 06 38 72 18 21) van Acta 
Historica, redactie@actahistorica.nl. Zie ook onze perspagina: www.actahistorica.nl/pers  
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