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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, 20.00 uur, Felix Meritis – Amsterdam 

 
De vijfde Burgerhartlezing over de actualiteit van de Verlichting zal op donderdag 4 oktober 2012 worden 
gehouden door Prof. dr. Catriona Seth, hoogleraar Franse letterkunde aan de Universiteit van Lotharingen, 
Nancy (Frankrijk). Professor Seth zal in haar lezing laten zien, hoe in de achttiende eeuw omgegaan werd met 
vondelingen en in hoeverre die omgang representatief is voor de wijze waarop in de Verlichting gekeken werd 
naar identiteit en de rechten van het individu. Nieuw achttiende-eeuws bronnenmateriaal, zoals briefjes die 
familieleden achterlieten bij de kinderen die zij te vondeling legden, bespreekt professor Seth in combinatie met 
literaire werken waarin over vondelingen gesproken wordt. Dit materiaal nodigt ons uit om kritisch na te denken 
over de actuele omgang met adoptie en identiteit in relatie tot de rechten van het kind en de natuurlijke ouders. 
 
Catriona Sethh is specialist op het gebied van de Franse literatuur- en ideeëngeschiedenis van de Verlichting. 
Een van haar recente boeken gaat over de Verlichting en de strijd tegen ziektes (o.a. mazelen). Zij bespreekt 
hierin belangrijke thema’s uit de achttiende eeuw die nu nog relevant zijn, zoals het recht van elk individu op 
zeggenschap over het eigen lichaam en de relatie tussen de mens en ziekte en dood. Deze thema’s zullen ook in 
de lezing van 4 oktober aan bod komen. De lezing en het aansluitende gesprek tussen Catriona Seth en publicist 
Arnold Heumakers – waarna het publiek vragen kan stellen – zullen in het Engels gehouden worden. De lezing 
wordt gepubliceerd in de Reeks Burgerhartlezingen, een speciale uitgave van de Werkgroep 18e Eeuw. 
 
Aanvang: 20.00 uur; locatie Felix Meritis, Zuilenzaal, Keizersgracht 324, Amsterdam 
Entree: € 6,50 (studenten en 65+  € 5,00). Reservering via: www.felixmeritis.nl, reserveringskosten €,-. 
 
De Burgerhartlezing wordt mede mogelijk gemaakt door Felix Meritis,  Hola Press Communicatie en de 
Kattendijke Drucker Stichting. 
 
 
Masterclass 
 
Robert Darnton: Blogging now and then (250 years ago) - 26 september 2012 
Locatie: Universiteit van Amsterdam: Bungehuis, kamer 1.01, Spuistraat 210, Amsterdam.  
De masterclass is toegankelijk voor PhD-kandidaten en RMa-studenten. Kosten voor niet leden € 50.00. 
Voor meer informatie en aanmelden zie www.huizingainstuut.nl 
 
Catriona Seth (University of Nancy): Fact and fiction in cultural history: Foundlings in enlightenment 
France - 5 oktober 2012 
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal, Singel 425, Amsterdam. 
Ook deze masterclass is toegankelijk voor PhD-kandidaten en RMa-studenten. Kosten voor niet leden € 50,00. 
Voor meer informatie en aanmelding zie www.huizingainstuut.nl  
 
Call for Papers 
 
Präsenz und Evidenz fremder Dinge im Europa des 18. Jahrhunderts / Presence and Evidence of 
Unfamiliar Things in 18th-Century Europ; 9-11 september 2013 – Wolfenbüttel  
Het jaarcongres 2013 van Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts (DGEJ) wordt 
gehouden in Herzog Albrecht Bibliohek te Wolfenbüttel in samenwerking met de Universiteit van Passau.  
Uitgebreide informatie over de inhoud en doelstellingen van het congres vindt u op de website :  
http://dgej.hab.de/   
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Voorstellen van ca. 200 woorden kunnen tot en	  met 1 oktober 2012 ingeleverd worden bij Prof. Dr. Birgit 
Neumann (Universiteit Passau) per email:  Birgit.Neumann@uni-passau.de 
 
 
‘Het pleit is in den zak!’ Procesdossiers uit het Ancien Regime en hun perspectieven voor historisch 
onderzoek Studiedag in het Algemeen Rijksarchief België	  -‐	  11 maart 2013. 
De studiedag heeft twee belangrijke doelstellingen: de aandacht vestigen op reeksen procesdossiers die recent 
werden geïnventariseerd of waarvan de inventarisatie lopende is, alsmede de uiteenlopende mogelijkheden 
belichten die deze bronnen bieden voor het historisch onderzoek (geschiedenis van het recht, de rechtspraak, het 
geweld en de criminaliteit maar ook de economische, sociale en culturele geschiedenis, de 
mentaliteitsgeschiedenis, de geschiedenis van het milieu, de publieke opinie, het dagelijks leven, taalkunde en 
toponymie enz.). 
Met deze oproep wordt gezocht naar bijdragen over de volgende onderwerpen: de bronnen, de context waarin 
deze tot stand zijn gekomen, en de specifieke eigenschappen van reeksen procesdossiers; de methodologie en het 
gebruik van deze bronnen, de perspectieven voor het onderzoek die ze bieden; studies die de rijkdom en het 
historisch belang van de bronnen illustreren.  
Voorstellen van max. 1 A-4tje, kunnen vóór 1 novermber a.s. ingediend worden bij laetizia.puccio@arch.be 
Voor meer informatie zie :www.vnvng.eu  
 
Congressen 
 
Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden – 21 september 2012 Brussel 
Op vrijdag 21 september organiseert de Vlaamse-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis haar elfde 
jaarcongres te Brussel in het Paleis der Academiën. Het doel is inzicht te krijgen in de mate waarin 
belangengroepen actief waren in het beïnvloeden van de politieke besluitvorming en hoeverre dit essntieel was 
voor onze vroegmoderne politieke cultuur. Voor programma en inschrijving secretaris@vnvng.eu of 
www.vnvng.eu . U kunt zich tot 15 september aanmelden. 
 
 
Boekpresentatie  
	  
14 september 2012 Universiteitsbibliotheek Leiden (Grote Vergaderzaal), Witte Singel 27, Leiden. 
Rick Honings (ed.), Het onbedwingbare hart. Een keuze uit het werk van de Leidse dichter Johannes le Francq 
van Berkhey (1729-1812). Zoeterwoude, Uitgeverij Astraea. ISBN 978-90-75179-31-6. 
 
Ter gelegenheid van het 200ste sterfjaar van Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812) verschijnt er een 
bloemlezing  zijn werk. Berkhey was wereldberoemd in Leiden, als hij zijn gedichten voordroeg, konden velen 
de ogen niet droog houden. Maar lang niet iedereen kreeg er zijn handen voor op elkaar. De persoon van 
Berkhey was namelijk niet onomstreden. Er was in de tweede helft van de achttiende eeuw geen Leidenaar die 
zo werd geplaagd, gesard en gedemoniseerd. In zijn grote oeuvre echter zijn schitterende gedichten te vinden, die 
nog altijd voor veel leesplezier zorgen. Hij schreef vooral gelegenheidspoëzie. De geboorte of het overlijden van 
een kind, een huwelijk, de actuele politieke gebeurtenissen of de ontploffing van het kruitschip in Leiden: hij 
greep elke gelegenheid aan om zijn gedachten en gevoelens in versvorm te vatten. Berkhey was boven alles ook 
vaderlander. Hij geldt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis als een van de meest hartstochtelijke verdedigers 
van het Huis van Oranje. Zijn politiek activisme maakte van hem in de jaren tachtig van de achttiende eeuw een 
prinsgezinde cultfiguur, maar bracht hem ook in grote moeilijkheden. 
Het programma begint om 15.15 uur en wordt afgesloten met een borrel. Voor details zie de website 
http://www.uitgeverijastraea.nl/nieuw/ 
De toegang is gratis, u gelieve u vooraf aan te melden per mail bij r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl  


