Naar aanleiding van de driehonderdste verjaardag van de Vredesverdragen van
Utrecht en Rastatt en het vastleggen van de Frans-Belgische grens organiseren
de stadsarchieven van Duinkerke en Ieper gezamenlijk twee internationale
studiedagen, waarmee ze hun grensoverschrijdende samenwerking extra in
de verf willen zetten. De studiedag in Duinkerke vindt plaats op zaterdag 12
oktober 2013 en de studiedag in Ieper op vrijdag 29 november 2013. Voorts
loopt er van zaterdag 26 oktober 2013 tot en met zaterdag 14 december in het
Stadsarchief Ieper (Zaal Alfa en Omega) een tentoonstelling over hetzelfde
thema.
De Vredes van Utrecht en Rastatt vormen het eindpunt van eeuwenlange
grensverschuivingen tussen Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden. Vanaf
1713/1714 behoort Artesië deﬁnitief tot Frankrijk en raken Vlaanderen en
Henegouwen verdeeld. Lodewijk XIV heeft er bewust naar gestreefd deze
noordelijke gebieden bij Frankrijk in te lijven. In de Franse opinie gaat het
om een defensieve actie waarbij Franse gebieden bij Frankrijk heraangehecht
worden. In de Nederlandstalige terminologie is sprake van regelrechte
veroveringsoorlogen en annexaties. Diplomatie en oorlogvoering domineren
de Europese politiek in de 17de en 18de eeuw. Bij het eerste valt de grote
doorbraak van het Frans als diplomatentaal op. Bij het tweede denkt men
automatisch aan het belegeren van versterkte (Vauban-)steden. Na 1713/1714
worden de Zuidelijke Nederlanden Oostenrijks, maar het Barrièretractaat toont

aan dat deze gebieden
twee eeuwen een
buffer tegen Frankrijk
zullen vormen.
Op plaatselijk vlak
komen talrijke
Vlaamse steden
(deﬁnitief of tijdelijk)
in Franse handen
en verfransen qua
taal en instellingen.
De geretrocedeerde
regio Veurne-IeperMenen evolueert tot
een onbelangrijk
grensgebied. De
nieuwe staatsgrens krijgt een steeds harder karakter. Enkel het in Frankrijk en
in de Zuidelijke Nederlanden gelegen bisdom Ieper zal tot 1801 de verloren
gegane gemeenschappelijke geschiedenis symboliseren. Driehonderd jaar na
dato is een ideaal moment om deze ontwikkelingen aan de hand van nieuwe
historische inzichten en Europese-Unie-ervaringen opnieuw te bestuderen.
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DE FRANS-BELGISCHE GRENS IN HET ANCIEN RÉGIME
La frontière franco-belge pendant l’Ancien Régime

STUDIEDAG NAAR AANLEIDING VAN 300 JAAR VREDES VAN UTRECHT EN RASTATT
Journée d’étude à l’occasion du tricentenaire des Traités de Paix d’Utrecht et Rastatt
29 november 2013 | Ieper - Stadhuis (conferentiezaal)
Ypres - Hôtel de Ville (salle de conférences)

Wetenschappelijke organisatie
Rik Opsommer, stadsarchivaris van Ieper en professor aan het Instituut voor
Rechtsgeschiedenis van de Universiteit Gent
Wetenschappelijk comité
Olivier Ryckebusch, stadsarchivaris van Duinkerke, doctorandus in geschiedenis
aan de Universiteit van Rijsel-III
Frederik Dhondt, aspirant FWO aan het Instituut voor Rechtsgeschiedenis van
de Universiteit Gent
William Maufroy, conservator van de Archieven van de Regio Duinkerke en
directeur van het Historisch Herdenkingscentrum
Deelname aan de studiedag (inclusief broodjeslunch) kost 20 euro. Vooraf
inschrijven is verplicht en kan door het overschrijven van 20 euro op
rekeningnummer BE52 0014 1316 4809 van ‘Archief Ieper’ met vermelding
‘studiedag’
La participation coûte 20 euros, le repas inclus.
Vous pouvez vous inscrire en versant 20 euros sur le numéro de compte BE52
0014 1316 4809 (RIB: GEBABEBB --- Banque: BNP Paribas Fortis) de ‘Archief
Ieper, Weverijstraat 7, BE-8900 Ieper’ avec la mention ‘journée d’étude’

Nadere informatie - Informations et contacts:
Stadsarchief Ieper, Weverijstraat 7, BE-8900 Ieper - tel. +32 (0)57 239 440
archief@ieper.be - rik.opsommer@ieper.be
www.facebook.com/stadsarchief.ieper
(evenementen: De Frans-Belgische Grens in het Ancien Régime)

PROGRAMMA
9.15 uur

Informatie betreffende de studiedag in Duinkerke op 12 oktober:
archives@ville-dunkerque.fr

10.00 - 11.15 uur - Prof. dr. Lucien Bély (Université Paris-Sorbonne)
		 La frontière au temps de la Paix d’Utrecht: réalités et
		représentations
- Dr. Michiel Nuyttens (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief
		 in de Provinciën)
		 La frontière franco-belge à travers les archives des États de
Flandre

9.45 uur

Ontvangst van de deelnemers
Opening van de studiedag door mevrouw Eva Ryde, Schepen
van Archief

11.15 - 12.30 uur 		
		
		
		
		

Prof. dr. Randall Lesaffer (Tilburg University)
Afstand van territorium en soevereiniteitsoverdracht in
vroeg-moderne vredesverdragen: de Frans-Belgische grens
Dr. Dr. Guido Braun (Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn)
L’Allemagne et la France au temps de la guerre de
Succession d’Espagne: politique et culture

12.45 uur		 Broodjeslunch in de Kazematten

		 Tijdens de lunch voorstelling van de Grensoverschrijdende
		 Frans-Belgische Bronnengids door Dorothée Schneider
(Archives générales du Royaume)
		
14.30 - 15.45 uur - Dra. Fanny Souilliart (Université Lille-II)
		 Le Parlement de Flandre, parlement de Louis XIV
- Dr. Frederik Dhondt (FWO-Vlaanderen / Universiteit Gent)
		 The cursed sluices of Dunkirk: la région côtière après
		 Utrecht, thermomètre des relations franco-anglaises
16.00 - 17.15 uur - Dr. Klaas Van Gelder (Universiteit Gent)
		 Keizer Karel VI en de Oostenrijkse machtsovername in de
		 Zuidelijke Nederlanden: tussen vermeende continuïteit en
		 de normalisering van de oorlogstoestand
- Dr. Guy Thewes (Musée d’Histoire de la Ville de
		Luxembourg)
		 Barrière ou talon d’Achille? La défense militaire des Pays		 Bas après les traités d’Utrecht (1713-1725)
17.30 - 18.30 uur Bezoek aan de tentoonstelling ‘Ieper en de Frans-Belgische
grens - 300 jaar Vredes van Utrecht en Rastatt’
Slotwoord door de heer Yves Leterme, Adjunct-SecretarisGeneraal van de OESO en Minister van Staat
Receptie aangeboden door het Stadsbestuur van Ieper

