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Werkgroepnieuws 
 

Burgerhartlezing 2012 
 

“Nobody’s Children?” 
Foundlings, Identity and Individual Rights in the Enlightenment 

door  Prof. Catriona Seth 
4 oktober 2012, Felix Meritis – Amsterdam 

 
De vijfde Burgerhartlezing wordt verzorgd door Catriona Seth, professor Franse literatuur aan 
de Universiteit van Lotharingen (Nancy). Zij is specialist op het gebied van 	  de 
ideeëngeschiedenis en literatuur van de Verlichting. Een van haar recente boeken gaat over de 
Verlichting en de strijd tegen ziektes (o.a. mazelen). Professor Seth bespreekt hierin 
belangrijke standpunten uit de achttiende eeuw die nu nog relevant zijn, zoals de plicht van de 
overheid ten aanzien van de zorg voor publieke gezondheid, de balans tussen individuele 
risico’s en collectief belang. Maar ook het recht van elk individu op zeggenschap over het 
eigen lichaam en de relatie tussen de mens en ziekte en dood. De schrijfster heeft gekozen 
voor een interdisciplinaire benadering, waarbij zij bronnen bestudeert uit de literatuur, 
filosofie, medische wetenschap, mode, wiskunde en politiek. 
In haar lezing ‘Nobody’s Children?”zal professor Seth het pad van de interdisciplinaire 
vergelijking volgen. Zij zal zich opnieuw focussen op een belangrijke kwestie in zowel de 
achttiende als de eenentwintigste eeuw: de vraag rond identiteit en individuele rechten van de 
mens met betrekking tot adoptie en het wees-zijn, bekeken vanuit de achttiende-eeuwse 
behandeling van vondelingen. 
De lezing wordt in het Engels gehouden. Publicatie vindt zoals gebruikelijk plaats in de serie 
met Burgerhartlezingen, een speciale editie van de Werkgroep 18e  Eeuw.  
De organisatie van de Burgerhartlezing is een samenwerkingsverband van de Werkgroep 18e 
Eeuw en Felix Meritis. 
 
 
Promoties 
 
Op woensdag 30 mei om 12.00 uur stipt, verdedigt Mart Rutjes aan de Universiteit van Amsterdam  in de 
Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231 te Amsterdam zijn proefschrift 

 
Door gelijkheid gegrepen. 

Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801 
 

Dit onderzoek heeft tot doel de politieke cultuur van de eerste zes jaren van de Bataafse Republiek bloot te 
leggen. De Franse inval van 1795 betekende het einde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, en bood de 
Nederlandse revolutionairen de kans een nieuwe staatsorde te creëren. Dit bleek in de praktijk lastiger dan het 
oorspronkelijke enthousiasme van deze revolutionairen deed vermoeden: de Nationale Vergadering die in 1796 
bijeenkwam om een constitutie voor de nieuwe Republiek te ontwerpen zou hier pas in 1798 in slagen. Deze 
Staatsregeling voor het Bataafse Volk werd in 1801 vervangen door een nieuwe (conservatievere) grondwet, 
waarmee een einde kwam aan de experimentele fase van de Bataafse Republiek. 
Gedurende deze fase waren er echter discussies gevoerd en beslecht over de aard van de Nederlandse Republiek. 
De Bataven waren het er over eens dat de Republiek zoals die de afgelopen eeuwen had bestaan niet langer 
voldeed, of zelfs nooit had beantwoord aan de definitie van een ware republiek. In hun zoektocht naar een 
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politiek bestel dat geschikt was voor het heden en de toekomst worstelden de Bataven met een aantal 
fundamentele uitgangspunten voor hun Republiek. Kon Nederland een eenheidsstaat worden of moest zij, in lijn 
met de vroegmoderne opvattingen over republieken, een confederatie van kleine republiekjes blijven? Kon 
Nederland een democratie worden, en wat diende men dan te verstaan onder een democratie? Welke burgers 
konden vervolgens deelnemen aan de democratie?  
 
Begeleiders: Prof. dr. Niek van Sas en prof. dr. Wyger Velema.  
 
Postdoctoral Fellowships  
	  
Postdoctoral Fellowship at the Max Planck Institute for the History of Science (deadline June 6) 
The Max Planck Institute for the History of Science, Berlin, Max Planck Research Group (Sabine Arnaud), 
announces one Postdoctoral Fellowship for a scholar in legal history or history of technology. The position lasts 
for 10 renewable months, starting October 15, 2012 (with the possibility of starting earlier). Outstanding junior 
scholars are invited to apply. 
This fellowship is awarded in conjunction with the research project, “The Writing of Deaf-Muteness and the 
Construction of Norms.” Details concerning the project may be found at http://www.mpiwg-
berlin.mpg.de/en/research/projects/MRGArnaud. 
 
Postdoctoral Fellowship in Early Modern European History of Medicine (deadline June 15) 
The Department of History at the University of Nevada, Reno invites applications for a full-time one-year 
postdoctoral fellowship in Early Modern European History of Medicine, beginning in the fall of 2012. Desirable 
specialties include a focus on natural history and/or the history of medicine is preferred. Ph.D. must be in hand 
by June	  15,	  2012. 
Principal responsibilities include teaching two courses per semester, advising senior theses, and working with 
graduate students as needed. Courses include upper-division period sequence, survey courses, other courses in 
areas of interest, and participation in university-wide Core Humanities course. Cultural and/or interdisciplinary 
approaches to teaching and research are especially welcome. 
For full consideration applicants should submit online a letter of application, current curriculum vitae, along with 
a brief statement of research and plans at https://www.unrsearch.com/postings/10763. 
 
Call for Papers 
 
Text and Trade: Book History Perspectives on Eighteenth Century Literature – 15 september 2012 
Queen Mary University of London. 
Voorstellen voor deze interdisciplinaire conferentie van 20 minuten (250 woorden) kunnen voor 15 juni 2012 
per email worden ingediend. Voorstellen voor panels zijn eveneens welkom, voorzien van een werktitel voor het 
pannel en een voorstel per deelnemen. Voor meer informatie : Dr. Jenn Chenkin and Dr. Tessa Whitehouse, 
organisatoren van de conferentie: textandtrade15sept@gmail.com   
Voor meer informatie: http://www.history.ac.uk/events/event/3976  
 
Voix/ voies radicales: dire et diffuser le radicalisme dans les îles Britanniques (XVIIe-XVIIIe siècles), 11-
13 april 2013.  
Internationaal interdisciplinair colloquium  in Mulhouse, Université de Haute Alsace. Voorstellen kunnen 
worden ingediend tot 30 juin 2012 à Laurent Curelly laurent.curelly@uha.fr.  
Voor meer informatie: http://calenda.revues.org/nouvelle23160.html.  
 
Lire la Correspondance de Diderot, 21-23 mars 2013 in Université de Toulouse II (Le Mirail) 
Internationaal colloquium waarvan de organisaties in handen is van PLH (Patrimoine, Littérature, Histoire) en 
samenwerking van l'AIRE. Bijdragen kunnen tot 15 sept. 2012 worden gezonden naar Marc Buffat 
mbuffat@orange.fr, Geneviève Cammagre genevieve.cammagre@wanadoo.fr of Odile Richard-Pauchet 
opre.pauchet@wanadoo.fr 
Voor details: http://www.isecs.org/isecs_sieds/pages_english/forthcoming_confs.php 
 
Seminar 
'Geschiedenis van het politieke denken, 1750-1850'-  Universiteit van Amsterdam  
Op vrijdag 1 juni vindt van 15.00-17.00 uur in Amsterdam (PC Hoofthuis zaal 6.06, Spuistraat 134) de tweede 
bijeenkomst van het seminar 'Geschiedenis van het politieke denken, 1750-1850' plaats. Dr. Carolina Armenteros 
(RUG) zal spreken over haar onlangs verschenen dissertatie The French Idea of History (Cornell University 
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Press 2011), over het historisch denken van Joseph de Maistre en zijn erfenis. Aansluitend vindt een discussie 
plaats op basis van een hoofdstuk uit het boek (dat op verzoek toegezonden wordt). Contactpersoon: Matthijs 
Lok (m.m.lok@uva.nl) 
 
Diderot Théâtre Musique, 6-8 juni 2012, Sorbonne Paris. 
International colloquium georganiseerd door lhet onderzoekscentrum Patrimoine et Langages Musicaux et le  
CELLF de l'Université de Paris-Sorbonne.  
Voor meer informatie : http://www.isecs.org/isecs_sieds/pages_english/forthcoming_confs.php 
 
Lezingen 
 
The Dynamic Configurations of Western Knowledges: framing together the Histories of Science, 
Philosophy and the Arts? -	  J. V. Pickstone - 14 juni 2012 aan de Universtiet van Utrecht 
De Vijfde Descartes-Huygens lezing wordt gehouden door Professor J. V. Pickstone of the Centre for the 
History of Science, Technology and Medicine, van de faculteit Life Sciences van de University van Manchester. 
De lezing vindt plaats van 15:30– 17:00 uur, in de Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht  (Descartes Centre 
for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, Universiteit Utrecht) 

Conferenties 

Early Modern Merchants as Collectors - 15 en 16 juni 2012,The Ashmolean Museum, Oxford.  
Voor meer informatie: http://earlymodernmerchants.ashmus.ox.ac.uk. 

Dresden, Italien und die Anfänge der Wiener Klassik. Josph Schuster in der Musik seiner Zeit - 21-23 
Juni 2012,  Dresden.  
Internationaal Symposium georganiseerd door: Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. 
Voor het programma: http://www.ka-dd.de/Flyer/dokumente/Joseph%20Schuster%20Tagungsflyer.pdf 
 
Attending to Early Modern Women: Remapping Routes and Spaces - 21-23 juni, Milwaukee, Wisconsin, 
U.S.A. 
The conference will retain its innovative format, using a workshop model for most of its sessions to promote 
dialogue, augmented by a keynote, and a plenary session on each of the four conference topics: communities, 
environments, exchanges, and pedagogies. It will be held at the UWM School of Continuing Education 
Conference Center in the heart of downtown Milwaukee. For further information, please contact: Merry 
Wiesner-Hanks Chair of the Organizing Committee (merrywh@uwm.edu). 
 
Enlightenment Liberties, 2-7 Juli 2011, Bloomington ,Indiana, USA)  
International Seminar for early-career researchers georganiseerd door Guillaume Ansart (IUB) en Catriona 
Seth,(Nancy Université, France) .  
Voor meer informatie: http://www.isecs.org/isecs_sieds/pdf/en/2012_International_Seminar.pdf.  
 
Edges of Freemasonry: Western Esotericism and the Enlightenment, 7-8 September 2012- Tampere 
Finland. 
Tweedaagse conferentie georganiseerd door de University of Tampere, Finland. The key themes are: The 
historical constitution of freemasonry; The connections between western esotericism and the development of 
modern science;  Symbols as cultural artefacts and transmission objects between the personal and the 
transcendence; Extending the rational: rites, intuition and religious experience in western subjectivity. 
For registration and details of the conference, please see www.edges.fi.  
 
Herders Rhetoriken im Kontext des 18. Jahrhunderts – 10-13 september 2012, Schloss Beuggen 
(Rheinfelden/D nahe Basel).  
Conferentie georganiseerd door het Internationalen Herder-Gesellschaft. Voor meer informatie: 
http://asecs.press.jhu.edu/Weekly%20Announcements/herder_Tagung_2012.pdf  http://www.johann-gottfried-
herder.net/german/ihg_konferenzen.htm.  
 
Krieg und Frieden im 18. Jahrhundert (1701-1789) - 13-16 september 2012. Locatie: Universität Potsdam. 
Organisatie in handen van: Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. Voor meer 
informatie en aanmelding:  http://j-work.de/up/kufi/info 
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Tentoonstellingen 
 
Ladies & Gentlemen. Portretten uit de Britse Gouden Eeuw - 31 maart t/m 16 september 2012 
Rijksmuseum Twenthe Enschede 
Rijksmuseum Twenthe presenteert met trots Britse portretten uit de 18de eeuw. Alle schilderijen zijn afkomstig 
uit Tate Britain in Londen. Het gaat om werken van bekende kunstenaars als Sir Joshua Reynolds, Thomas 
Gainsborough en Sir Thomas Lawrence. 
Aan de hand van twaalf zeer gevarieerde werken wordt een compact overzicht gegeven van de portretkunst uit 
de Gouden Eeuw van de Britse schilderkunst. In deze periode bereikten Britse kunstenaars een uitzonderlijk 
hoog niveau en inspireerden zij, na eerst door Nederlandse en Franse schilders te zijn beïnvloed, zelf de 
Europese kunst. De portretschilderkunst was de voornaamste kunstvorm in de 18de eeuw. Als geen ander volk 
waren de statusbewuste Britten erdoor geobsedeerd. Informatie: www.rijksmuseumtwenthe.nl/ 
 
Naar de top. Expeditie Mont Blanc – 20 mei t/m 9 september 2012 – Teylers Museum Haarlem 
Op weg naar de top van de Mont Blanc ontdekten wetenschappers een nieuwe wereld en creëerden ze een 
nieuwe wetenschap: de mineralogie. De basis hiervoor werd gelegd door de eerste die de hoogste berg van 
Europa bedwong, Horace-Bénedict de Saussure. Er zijn landkaarten, reisverslagen en foto’s, en er is een 
maquette uit 1787, met daarop de route afgebeeld die hij op weg naar de top volgde. Zijn uitrusting laat zien hoe 
bijzonder zijn expeditie was. Voor informatie:	  http://www.teylersmuseum.eu/ 
 
Publicaties 
 
Lissa Roberts (Ed.), Centres and Cycles of Accumulation in and Around the Netherlands during the Early 
Modern Period; verschenen  in de reeks:Low Countries Studies on the Circulation of Natural Knowledge 
Bd. 2, 2011, ISBN 978-3-643-90095-1;http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90095-1  (also available on Google 
Books) 
The Netherlands housed a number of widely known, envied and emulated centres of accumulation during the 
early-modern period. Raw and manufactured goods passed through Dutch port cities, linking the country to 
global cycles of accumulation and exchange. Its institutions of learning and culture similarly served as 
internationally famous centres of accumulation that furthered knowledge and cultural production, embodied in 
the form of books, maps and prints, exhibits and the like. Centres and Cycles of Accumulation in and around the 
Netherlands brings histories of manufacture, commerce and global exchange together with histories of 
knowledge and cultural circulation during the17th and 18th centuries by anatomizing the multi-faceted concept 
of accumulation. The book will be of interest to historians of science, technology and culture, as well as to 
economic historians. 
 
En verder: 
 
Altena, Peter, Gerrit Paape (1752-1803) Levens en werken. De biografie van Gerrit Paape vertelt het  
 levensverhaal van een plateelschilder die zich wist te verheffen tot dé stem in Nederland: onverzoenlijk,  
 venijnig en geestig. Vantilt Nijmegen, 2012. ISBN 978.94.6004.0641 
Rosendaal, Joost, Tot Nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787. Rosendaal  
 richt zich op de Langstraat en het Land van Heusden en Altena. Vantilt Nijmegen, 2012.  

ISBN 978.94.6004.0597 
Grijzenhout, Frans, Pro memorie. …een Gouden Eeuw als erfenis. Vantilt Nijmegen, 2012.  

ISBN 978.94.6004.090.0 
Buijnsters-Smet, Leontine, Straatverkopers in beeld. Tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa  
 1540-1850. Vantilt Nijmegen, 2012. ISBN 978.94.6004.089.4 
Hallebeek, J. en A.J.B Sirks red., Het Franse Neerland: de inlijving 1810-1813. De juridische en bestuurlijke  
 gevolgen van de ‘Réunion’ met Frankrijk. (Themanummer  Pro Memorie 13.2 (2011) Verloren  
 Hilversum, 2011. ISBN 978.90.8704.283.7. 
Bruin, de Renger E., Het kruis, de adelaar en de leeuw. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1753- 
 1838. Verloren Hilversum, 2012. ISBN 978.90.8704.281.3 
Zemon Davis, Natalie, ‘Judges, Masters, Diviners: Slaves’ Experience of Criminal Justice in Colonial Suriname’ 
 in Law and History Review, November 2011, Vol. 29. No.4. Uitgave American Society for Legal 
 History, 2011, doi: 10.1017/SO73824011000502 
Berti, Silvia, Anticristianesimo e libertà. Studi sull'Illuminismo radicale europeo. 2012, ISBN 978-88-15-23791-0	  


