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U I T N O D I G I N G

Uitgeverij Vantilt en het Leidse Centrum voor de Studie 
van Religie en Verlichting nodigen u van harte uit voor de 
presen tatie van het nieuwe boek onder redactie van Jan Wim 
Buisman

Verlichting in Nederland 1650-1850
Vrede tussen Rede en Religie?

Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Jonathan 
Israel, hoogleraar Moderne Europese Geschiedenis aan het 
Institute for Advanced Study (Princeton). 

We verwelkomen u graag op zaterdag 19 oktober 2013 in de 
Boerhaavezaal in Museum Boerhaave, Lange St. Agnieten-
straat 10 in Leiden. Het museum ligt op ca. 7 minuten lopen 
van het NS-station Leiden Centraal. Het programma begint 
om 15.00 uur en zal duren tot 17.15 uur.

Na een welkomstwoord door Prof. Dr. Dirk van Delft zullen 
Prof. Dr. Ernestine van der Wall, Dr. Bart Jan Spruyt en Dr. 
Jan Wim Buisman korte presentaties houden over het the-
ma:  Verlichting: vooruitgang of verderf? Prof. Dr. Jonathan Israel 
zal hierop kort reageren. Vervolgens zal Jan Wim Buisman 
het boek aan Jonathan Israel aanbieden.

Aansluitend is er gelegenheid om het glas te heffen op deze 
feestelijke gebeurtenis.

NB: Wij adviseren u zo spoedig mogelijk aan te melden. Dit 
kan door een e-mail te sturen naar promotie@vantilt.nl of 
door te bellen met (024) 329 7863.

De relatie tussen Verlichting en religie is nog 
steeds een punt van heftige discussie. Voor de 
een vormt de Verlichting het verzamelpunt 
van alle godsdienstigheid, voor de ander 
probeert zij juist het traditionele christen-
dom aan te passen aan het moderne, seculiere 
denken.
Verlichting in Nederland 1650-1850 schetst een 
genuanceerd en niet zelden verrassend beeld.
Aan de hand van een combinatie van histo-
rische essays wil dit boek op goed verlichte 
wijze de lezer zelf laten oordelen.


