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Prof. Peter Reill van de University of California at Los Angeles (UCLA) zal op 1 
oktober de eerste Burgerhartlezing verzorgen van de Werkgroep 18e Eeuw. Peter 
Reill bekritiseert daarin het versimpelde beeld van de Verlichting zoals dat met 
name door politici en publicisten na ‘9-11’, en in Nederland na de moord op Pim 
Fortuyn en Theo van Gogh, werd neergezet. In zijn lezing pleit Reill dan ook voor 
een nieuwe benadering van de Verlichting en bestrijdt hij het vastgeroeste beeld dat 
velen van die periode hebben. 
 
Reill laat in zijn lezing zien dat lang niet alle denkers in de Verlichting zich lieten leiden 
door een door een strikt rationele benadering van de werkelijkheid. De idee dat de 
Verlichting de oorsprong is van wat wij nu onder moderniteit verstaan blijkt dan ook in 
veel opzichten een mythe. Dit zal Californische hoogleraar in zijn lezing illustreren aan 
de hand van verlichte denkers die halverwege de achttiende eeuw massaal afscheid 
namen van een mechanistisch wereldbeeld. In het bijzonder bespreekt Reill in zijn lezing 
de groep van ‘vitalisten’ die zich bij de waarneming van ontwikkelingen in de natuur 
zeker niet alleen tot een rationele benadering beperkten. Zij propageerden tevens het 
gebruik van intuïtie bij het beschrijven van de oorsprong van wat zij in de natuur 
waarnamen. Reill laat zien dat het vitalisme een denkwijze propageert die ons ook 
vandaag nog verder kan helpen bij zoeken naar oplossingen voor hedendaagse 
problemen, zonder die te verabsoluteren. 
 
De Burgerhartlezing vindt plaats in Felix Meritis te Amsterdam en wordt georganiseerd 
door de Werkgroep 18e Eeuw. Na afloop vindt er een vraaggesprek plaats tussen Prof. 
Reill en de journalist Arnold Heumakers van NRC-Handelsblad. Kosten zijn 5 euro, te 
betalen aan de kassa. Reservering vooraf is noodzakelijk via: www.18e-eeuw.nl  
 
Peter Reill 

Peter Reill is directeur van het Center for 17th- and 18th-Century Studies 
van de University of California at Los Angeles (UCLA).  In 2005 verscheen 
zijn toonaangevende studie: Vitalizing Nature in the Enlightenment. 
University of California Press, 2005.  
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* The German Enlightenment and the Rise of Historicism,  

University of California Press, 1975.  
* Visions of Empire: Voyages, Botany, and  Representations of Nature, co-editor, 



Cambridge University Press, 1996.  
* The Encyclopedia of the Enlightenment, editor, Facts on File, 1996.  
* Wissenschaft als kulturelle Praxis, co-editor,  

Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen. 1999  
* What’s Left of the Enlightenment: A Postmodern Question, co-editor,  

Stanford University Press, 2001 
* Vitalizing Nature in the Enlightenment. University of California Press, 205 
 
 
 
 
 
 


