
Nieuwe voorzitter redactie

Op 1 december van dit jaar heeft Ariadne Schmidt afscheid ge-
nomen als voorzitter van de redactie. Ze heeft die rol zeven jaar 
vervuld. Het stokje is overgenomen door Jutta Bolt. Jutta is as-
sociate professor aan de Universiteit Groningen en werkt mo-
menteel ook als senior lecturer aan de Universiteit Lund (Zwe-
den). Haar onderzoek focust zich op het begrijpen van lange 
termijn economische ontwikkelingen, met name in Afrika. 

Themanummer over ziektes en doodsoorzaken

Het komende nummer van het TSEG 
werpt een nieuw licht op ziekte en dood 
in de nabije en veraf gelegen geschiedenis. 
Het is een themanummer waarin vier ver-
schillende ziekten worden bestudeerd die 
karakteristiek genoemd kunnen worden 
voor verschillende perioden uit de lange 
geschiedenis van gezondheid en gezond-
heidszorg: de middeleeuwse pest, de vroeg-
moderne pokken, de negentiende-eeuwse 
tuberculose en twintigste-eeuwse kanker.

Op basis van originele bronnen en data-
sets voor België en Nederland brengen de auteurs belangrijke nieuwe inzichten aan 
en worden bestaande theorieën genuanceerd en zelfs gecorrigeerd. Naast een over-
zicht van de langetermijnontwikkelingen in ziekte en gezondheid, bieden de artike-
len tevens inzicht in de structuren en processen van de historische samenlevingen 
waarin deze ziekten rondwaarden en op zeer uiteenlopende wijze hun tol eisten. Het 
themanummer is daarom verplichte kost voor alle sociale en economische historici.
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De horizon en verder. Economische en sociale geschiedenis in de 
komende tien jaar

TSEG schreef begin dit jaar een prijsvraag uit met 
de vraag welke toekomst de Nederlandse en Vlaamse 
beoefenaren van de economische en sociale geschie-
denis voor zich zagen. Welke onderzoeksagenda zou 
er volgens hen moeten worden gevolgd de komen-
de tien jaar? Waar zou men moeten staan in 2027? 

Op 10 november presenteerden de vijf finalisten 
hun ideeën op de TSEG studiemiddag. Achtereen-
volgens kwamen aan het woord de Gents-Brussel-
se promovendus Jelten Baguet, de Leidse universi-
teitsdocent Jeff Fynn-Paul, de promovendae Esther 
Beeckaert (Gent) en Marjolein Schepers (Brussel), 

de Wageningse docent Pim de Zwart  en de Antwerpse docent Jeroen Puttevils. Uit 
hun voordrachten rezen een aantal kernthema’s op, zowel met betrekking tot de rich-
ting van het onderzoek als wel hoe dit onderzoek aan te wenden is in het publieke 
debat. De jury wees na rijp beraad het essay van Pim de Zwart als winnaar aan, maar 
zoals u in 2018 zult kunnen lezen, waren alle bijdragen de moeite meer dan waard. 

Aankondiging ESSHC in Belfast

Van 4-7 april 2018 vindt voor de twaalfde keer het European Social Science and His-
tory Conference plaats. Dit keer slaat het congres zijn tenten op aan de Queen’s Uni-
versity in Belfast. Doel van het congres is om wetenschappers samen te brengen die 
historische fenomenen onderzoeken met behulp van methodes uit de sociale weten-
schappen. https://esshc.socialhistory.org/esshc-belfast-2018

Datapodium

Voor historici die jaren aan een database gewerkt hebben is er nu de mogelijkheid om 
hun bestanden voor het voetlicht te brengen in TSEG’s datapodium. Dit onderdeel stelt 
onderzoekers uit de sociale en economische geschiedenis in staat om interestante da-
tasets aan de historische gemeenschap voor te stellen. De dataset kan kort beschreven 
worden, en er is ruimte om relevante onderzoeksvragen op te werpen die beantwoord 
zouden kunnen worden met de dataset. Door voorbeelden te geven van al uitgewerkt 
onderzoek wordt extra aandacht gegenereerd voor zowel dataset als publicaties.

Pim de Zwart.
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