
 Censorship and Religion in the early modern Low Countries 

Colloquium, Leuven, Tuesday 6th of November 2012, 10:00-17:30 

Romero-Room, COVE 02.10 Collegium Veteranorum St.-Michielsstr. 4 
 

 

Dit colloquium besteedt aandacht aan censuur, sturing en 
(zelf)controle van lezen en schrijven in de vroegmoderne 

Nederlanden. Het woord censuur is in de katholieke en de 

protestantse traditie een welbekend begrip. Het verschil tussen 
de Index librorum prohibitorum (in de katholieke wereld) en het 

vastleggen van “deugdelijke” boeken voor een dominee-

opleiding en de gemeente is bij nader toezien niet zo groot. 
Controle en zelfcontrole zijn geenszins het privilege van één 

confessie; eerder behoren deze maatschappelijke en 

ideologische processen tot de bredere dynamiek van 
confessionalisering in de Nieuwe Tijd. 

 

De studiedag heeft als doel een scherper zicht krijgen op de 
inhoud die schuil gaat achter censuur in de specifieke context 

van de Lage Landen doorheen de Nieuwe Tijd. De christelijke 

denominaties in deze gebieden zijn voldoende representatief en 
verscheiden om op een comparatieve wijze mechanismen rond 

controle en censuur van ideeën op het spoor te komen. Daarbij 

gaat het steeds om processen waarin meerdere spelers betrokken 
zijn (kerkleiding; politieke bestuursvormen; lokale religieuze 

gemeenschappen en personen). De centrale hypothese van dit 

colloquium is dat er in deze periode van meerdere zijden en 
instanties sprake is van “censuur en leessturing” en dat een duidelijke benoeming van deze 

mechanismen hier rond een reeks ideologische vooroordelen kan wegnemen.  

 
10:00 Registration and Coffee 

 

10:30 Welcome by Luk Draye, Dean of the Faculty of Arts  
 

10:45 Censorship: what’s in a name? Some reflections on recent historiography  

Violet Soen - KU Leuven 
 

11:00 Censorship of theological literature in the 1520s 

  Grantley McDonald  
 

11:30 Censorship at the University of Leuven in the sixteenth century 
Gert Gielis - KU Leuven  

 

12:00  Censorship & The Struggle over Anti-Heresy Policy in the Netherlands, 1550s-1560s. 
  Arjan van Dixhoorn - UGent  

 

12:30  Discussion 
 

13:00  Lunch break 

14:00 Censuur in het aartsbisdom Mechelen (1559-1801). Een peiling naar 

wettelijk en werkelijk land aan de hand van de archieven van de 

aartsbisschoppen  
Gerrit Vanden Bosch – Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 

 

14:30 The Spanish books printed the Southern Netherlands facing 
censorship in the Hispanic World in the sixteenth and seventeenth 

century 

Cesar Manrique - KU Leuven 
 

15:00  Discussion 

 
15:15 Coffee break 

 

15:30 De censuur van katholieke literatuur in de Republiek: tussen clerus, 
protestantse geestelijkheid en burgerlijke overheid 

   Gian Ackermans - Radboud Universiteit Nijmegen 

 
16:00 Doopsgezinde doe-het-zelvers en hun calvinistische kwelgeesten. 

Censuur in Friesland van 1680-1745 

  Piet Visser - Vrije Universiteit Amsterdam 
 

16:30  Discussion  

 
16:45  Final discussion and closing remarks 

  Dries Vanysacker and Violet Soen - KU Leuven  

 
17:30  Visit to the exhibition in the Maurits Sabbe-Library 

Luther, Länder und Löwen:  

Bücherschätze der KU Leuven Universitätsbibliotheken 
 

18:00  Conference dinner  

 
Discussants: 

Guido Marnef – Universiteit Antwerpen (morning) 

Steven Vanden Broecke – Universiteit Gent (afternoon) 
 

Conference organisation and support: 

KU Leuven, Faculteit Letteren, Onderzoekseenheid Geschiedenis van de Nieuwe Tijd 
KU Leuven, Faculteit Theologie en religiewetenschappen, Onderzoeksgroep Geschiedenis 

van Kerk en Theologie  
 

Inscription (free but rsvp)  

violet.soen@arts.kuleuven.be  
dries.vanysacker@theo.kuleuven.be 

 

 
De congresakten zullen in het Engels verschijnen in de Bibliothèque van de Revue d'histoire 

ecclésiastique/Louvain Journal of Church History bij Brepols Publishers.  

mailto:violet.soen@arts.kuleuven.be

