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Promotie 
 
Op woensdag 31 oktober 2012 om 10.00 uur stipt, verdedigt Joris Oddens in de Agnietenkapel van de 
Universiteit van Amsterdam,Oudezijds Voorburgwal 231 te Amsterdam zijn proefschrift 

 
Pioniers in schaduwbeeld 

Het eerste parlement van Nederland 1796-1798 
 

Promotoren: prof. dr. W.R.E. (Wyger) Velema en prof. dr. N.C.F. (Niek) van Sas. 
 
Musical 
 

De Gebroeders Van Hogendorp, de musical 
Een broedertwist in het kraambed van het Nederlands Koninkrijk. 

27 oktoberde Kloosterkerk, 
Lange Voorhout 4, 2514 ED in Den Haag 

 
In 2013 beginnen de festiviteiten omtrent 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Cineast Robert Schliessler heeft 
het initiatief genomen om hiervoor een musical te schrijven. Op 27 oktober zal de mini-première plaatsvinden in 
de Kloosterkerk in Den Haag, afgewisseld met een lezing door historicus Dr. Edwin van Meerkerk. 
     De gebroeders Dirk en Gijsbert Karel van Hogendorp stonden allebei aan een andere kant van de politieke 
mogelijkheden in 1813. De ene was generaal van Napoleon, de ander de staatsman van de Oranjes ("premier" en 
schrijver van de Nederlandse grondwet), toch hadden deze broers hetzelfde doel voor ogen.    
     De reden voor het schrijven van de musical, is om mensen bewuster te maken van het ontstaan van het 
huidige Nederland en daardoor beter te laten nadenken over een toekomstig staatkundig Europa. Gijsbert Karel 
was diegene die Willem I op de troon zette, Dirk schreef al 60 jaar voor Multatuli een aanklacht tegen de 
uitbuiting van de bevolking van Nederlands Indië. Deze broers ontmoeten samen iedereen die ertoe deden tussen 
1770-1830, zoals Napoleon, Frederik de Grote, Washington, tsaar Alexander, Jefferson, Pitt, Kant, etc.    
De dubbelbiografie "De Gebroeders Van Hogendorp" verschijnt zomer 2013 bij uitgeverij AtlasContact. 
Voor meer informatie : www.buitentheater.nl en https://www.facebook.com/GebroedersVanHogendorp 
 
Call for papers 
 
‘Het pleit is in den zak!’ Procesdossiers uit het Ancien Regime en hun perspectieven voor historisch 
onderzoekStudiedag 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, depublieke 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 vanreeksen 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 november a.s. ingediend worden bij laetizia.puccio@arch.be 
Voor meer informatie zie :www.vnvng.eu  
 
15th Annual International Symposium on Women and Education during the dates of March 17 – March 
21, 2013 at Brasenose College in the University of Oxford, Oxford, England. 
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Brasenose College nodigt u uiteenbijdrageteleverenaan de round-tables voordit symposium inzakeeen van de 
volgendeonderwerpen: Women and the University; Women and Careers; Women’s Writing; Women in History;  
Women in Literature; Women and Social Justice; Women and Religion. 
Voor meer informatie zie de website: www.oxfordroundtable.co.uk 
Living, dancing, travelling, dying: dancers' lives in the long 18th century 
The Oxford Dance Symposium. Oxford, 16-17 april 2013. Voorstellen voor bijdragen tot 31 oktober 2012 
richten aan michael.burden@new.ox.ac.uk of jennifer.thorp@new.ox.ac.uk. Zie ook: 
http://www.new.ox.ac.uk/dance-symposium 
 
Alternative Enlightenments: An Interdisciplinary Conference in the Humanities 
26-28 april 2013, Bilkent University (Ankara, Turkije). Keynote speakers zijn Wijnand Mijnhardt (Utrecht) en 
Felicity Nussbaum (UCLA). Voorstellen voor bijdragen zijn tot 1 december welkom bij wcoker@bilkent.edu.tr. 
Zie voor meer informatie: http://www.bilkent.edu.tr/~cci/CCI/Alternative_Enlightenments_Symposium.html 
 
Tercentenary Laurence Sterne Conference 
Royal Holloway, University of London, 8-11 juli 2013. Voorstellen tot 1 december 2012 insturen naar 
peterdevoogd@fastmail.fm. 
Conferentiewebsite: www.shandean.org/conference.html 
 
Oproep voor bijdragen: Revue LISA/LISAe-Journal:  
‘British travellers’ representations of the distant Orients during the era of the English East-India company, 1600-
1858’. Proposals of approximately 200 words, with a short biography, should be sent by e-mail before 30 
November 2012 to: florence.dsouza@univ-lille3.fr. 
 
Congressen, symposia, studiedagen 
 
De achttiende eeuw in de negentiende eeuw – 14 december 2012 – Universiteit van Amsterdam 
De negentiende eeuw wordt regelmatig in relatie tot de zeventiende of twintigste eeuw beschouwd, maar de 
weerklank van achttiende-eeuwse denkbeelden in de negentiende eeuw is nauwelijks onderwerp van onderzoek 
geweest. Is er sprake van continuïteit, een revival of juist een breuk tussen achttiende- en negentiende-eeuwse 
denkbeelden, opvattingen en kunstuitingen? Dit thema biedt interessante invalshoeken vanuit verschillende 
cultuurhistorische disciplines.  
Het programma wordt georganiseerd door de Werkgroep Negentiende Eeuw en begint om 10.00 uur.  
De dagvoorzitter is dr. Boudien de Vries en de inleiding op het congresthema wordt verzorgd door Prof. dr 
Wessel Krul (voorzitter van de werkgroep). De volgende sprekers en onderwerpen komen aan bod: 
-Dr Matthijs Lok (UvA) De constructie van de achttiende eeuw in het vroege conservatieve denken (1750-1850) 
-Dr Rob van de Schoor en Lieke von Berg (RUN) Transformaties van de Radicale Verlichting in de  
negentiende-eeuwse vrijdenkerij 
-Prof. dr. Arianne Baggerman en dr Rudolf Dekker (UvA/EUR) De invloed van Jean-Jacques Rousseau in de  
negentiende eeuw 
-Dr Jan Rock (UvA) De eeuw van de snuffelaar. Hoe Gilles Schotel (1807-1892) de achttiende-eeuwse filologie  
in stand hield 
-‐Dr Jenny Reynaerts (Rijksmuseum) Troost en humor: de betekenis van de achttiende eeuw in de schilderkunst       
 van Bles, Reijntjens en Rochussen 
-Prof. dr Willem van den Berg (emeritus UvA) In het voetspoor van Sterne? Reacties op zijn werk in de  
 negentiende eeuw 
 
De dag wordt afgesloten met een discussie geleid door de dagvoorzitter en een borrel. 
 
Locatie: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam 
Kosten voor de dag: € 25 inclusief lunch, ter plekke te betalen. 
Opgeven s.v.p. vóór 26 november 2012 bij de secretaris van de werkgroep 
Boudien de Vries: b.m.a.devries@uva.nl, voor nadere informatie kunt u op hetzelfde emailadres terecht. 
 
Symposium ‘history of philosophy’ in Eindhoven 
Op 2 en 3 november vindt aan de TU Eindhoven het jaarcongres plaats van de National Research School for 
Practical Philosophy. Uitgenodigdesprekerszijn: 
- Dan Garber (Princeton): Novatores 
- Leo Catana (Copenhagen): Philosophical problems in the history of philosophy: What are they? 
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Meer informatie op: 
http://www.descartescentre.com/index.php?page=nieuwsenagenda&nieuws=634  
of bij Paul Ziche (Universiteit Utrecht): paul.ziche@phil.uu.nl 
 
De periferie aan het woord: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vanuit Waals en Luxemburgs 
perspectief 
Op vrijdag 23 november 2012 vindt te Luik in de SalleAcadémique van de Université de Liège (Place du Vingt-
Août 7-9 te Luik) het derde internationale en interdisciplinaire colloquium plaats van de Werkgroep Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. Meer informatie op: http://werkgroepvkn.eu 
 
‘The Cheerful Companion’: Poetry, Music & Performance in Eighteenth-Century Poetic Miscellanies 
Interactieve studiedag met Dr. Abigail Williams. 17 november 2012, 10:00 - 16:00 uur, Chawton House Library 
(Chawton, Verenigd Koninkrijk).   
 
Écrire et penser en Moderne (1687-1750) 
Internationaal colloquium, ENS Lyon - 20 en 21 november 2012.  
Zie : http://sfeds.ish-lyon.cnrs.fr/recherche/popup/ecrire%20et%20penser%20en.pdf 
 
Writing Materials: Women of Letters from Enlightenment to Modernity 
Interdisciplinair colloquium in King's College, London. 29 - 30 november 2012, 14:00 - 18:00uur.  
 Voor informative : http://www.vam.ac.uk/whatson/event/1965/writing-materials-women-of-letters-from-
enlightenment-to-modern-3203/ 
 
Lezingen 
 
'Reevaluating the Literary Coterie, 1550-1825’ 
Lezingenreeks van 3 oktober tot 5 december 2012 aan het English Department van University College, London, 
steeds van 18:30 - 20:00 uur. Titels en nadere informatie op http://theliterarycoterie.blogspot.co.uk/ 
 
Tentoonstellingen 
 
Inspiratie Natuur. Tekeningen en prenten uit de Van Berkhey Collectie - 7.9.2012 t/m 6.1.2013 –Venlo 
In het Limburgs Museum, Keulsepoort 5 te Venlo vindt u naast botanische en zoölogische tekeningen, rariteiten 
als mineralen, schelpen, insecten en opgezette dieren uit de collectie van Johannes le Francq van Berkhey. Deze 
verzameling kwam in 1785 grotendeels in Spaanse handen en is nu te zien in Venlo. Voor meer informatie zie 
www.limburgsmuseum.nl 
 
Leydse Weelde. Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw – 11.10.2012 t/m 7.5.2013 – Museum Boerhave 
Leiden 
De wetenschappelijke bloei van de zeventiende eeuw wordt vaak geassocieerd met ontdekkingen op het gebied 
van astronomie en natuurkunde. Maar de werkelijke ‘big science’ in de Republiek was de botanie. Leydse 
Weelde laat zien dat de opkomst en bloei van de plantkunde nauw verbonden was met ontwikkelingen in handel 
en cultuur. De handelscontacten, de rijkdom en smaak van een nieuwe burgerlijke elite resulteerden in de 
opkomst van de bollenteelt, de tuin als statussymbool en de populariteit van het bloemstilleven. De aandacht 
richtte zich vooral op de nieuwe gewassen die de Hollandse steden bereikten via de opkomende wereldhandel: 
de tulp uit Turkije, de aardappel uit Zuid-Amerika, gember uit Azië en aloë vera uit Afrika. Het aantal bekende 
soorten steeg snel van ongeveer 500 planten in 1550 tot meer dan 7.000 rond 1700. 
 
Pulicaties 
 
Nationalisme, naties en staten. Europa vanaf circa 1800 tot heden. Leo H.M. Wessels & Toon Bosch (redactie).  
Bijdragen van Toon Bosch, Patrick Dassen, André Gerrits, Arnold Labrie, Matthijs Lok en Leo H.M. Wessels. 
Vantilt, Nijmegen 2012. ISBN 978.94.60.0408.18 
 
Sinds de Franse Revolutie is de Europese geschiedenis in belangrijke mate bepaalddoor het nationalisme, te 
omschrijven als de problematiek van het al dan niet samenvallen van de grenzen van natie en staat. Aan de hand 
van relevante concrete historische gebeurtenissen en ontwikkelingen beschrijft Nationalisme, naties en 
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staten de ontstaansgeschiedenis en groei van het nationalisme c.q. de natiestaten inverschillende delen van 
Europa. Het fenomeen ‘nationalisme’ wordt ingebed in decontext van de Europese geschiedenis vanaf de Franse 
Revolutie, de Napoleontischetijd en het Congres van Wenen tot het begin van de eenentwintigste eeuw. Daarbij 
komen ook de gewijzigde rol en betekenis van Europa op het wereldtoneel aan bod: vannegentiende-eeuwse 
koloniale wereldmacht tot een positie op het tweede plan. Hetboek eindigt in het huidige tijdsgewricht, omdat 
het nationalisme als politieke enculturele factor vandaag de dag nog altijd een prominente rol speelt, zowel in de 
context van internationalisering en supranationale samenwerking als waar hetdiscussies en spanningen genereert 
in relatie tot vraagstukken van nationaleidentiteit, globalisering en (nieuwe vormen van) regionalisering.  
Le Diable Amoureux. Cazotte, Jacques. (1772). Heruitgeven door Michel Brix & Hisashi Mizuno met een  
voorwoord door Gérard de Nerval. Tusson, Du Lérot, 2012. ISBN 9782355480645. 
 
Le Diableamoureux de Jacques Cazotte (1772) is de eerste aan de verbeelding ontsproten roman die in het Frans 
is verschenen. Gérard de Nervalheeft in 1845 een geïllustreerde heruitgave verzorgd van Le Diableamoureux en 
heeft deze gelegenheid aangegrepen om , bij wijze van introductie, een portret te schetsen van Cazotte.  
 
En verder : 
  
Oddens, Joris, Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798.Vantilt, Nijmegen,  
 2012. ISBN 978.94.6004.109.9 
Mathijsen, M. & J. Weijermars (2012). De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van  
 Noord en Zuid in de literatuur. Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond / Werkgroep VKN. 
Van Staen, Ch., B. D’Hainaut-Zveny&V. André (red., 2012). Jean-Jacques Rousseau (1712-2012). Matériaux  
 pour un renouveau critique. Etudes sur le XVIIIe siècle. Brussel: Éditions de l'Université de Bruxelles. 
Weijermars, J.. Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834.  
 Hilversum, Verloren,2012. ISBN 978.90.8704.310.0. 
Balen, Carla van en Dick de Mildt, Weest wel met alle menschen. De ‘Kaapsche brieven’ van Cornelius de Jong  
 van Rodenburgh (1762-1838). Verloren, Hilversum 2012. ISBN 978.90.8704.282.0. 
Dehing, Pit, Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725. Verloren, Hilversum 2012.  

ISBN 978.90.8704.311.7 
Berchtold, Jacques, Jean-Paul Sermain, Anouchka Vasak& Emmanuel Le Roy Ladurie (red., 2012). Canicules  
 et froids extrêmes. L’événement climatique et ses représentations (II).Paris: Hermann. Met heel wat  
 bijdragen over de perceptie en representatie van extreme koude in de achttiende eeuw. 
 


