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Nieuwsbrief november 2015 
 
 

Werkgroepnieuws 
 
Burgerhartlezing 2015, “Juvenile Antiquarianism”, prof. Matthew Grenby 
(vrijdag 4 december om 20u, Doelenzaal, Amsterdam) 
 
Hierbij doet de werkgroep een warme oproep aan alle leden om op vrijdag 4 december 2015 
de 8e Burgerhartlezing bij te wonen. De lezing, met als titel “Juvenile Antiquarianism”, zal 
ditmaal door Prof. Matthew Grenby (Newcastle University en BSECS voorzitter) gehouden 
worden. Professor Grenby zal daarbij dieper ingaan op het hedendaagse begrip ‘heritage’ en 
hedendaags cultuurtoerisme, waarbij hij zal laten zien hoe deze hun oorsprong vinden  in de 
Verlichting. 
 
Uit het abstract: 
The eighteenth century witnessed a tremendous upsurge of interest in the past. It was an 
age of antiquarianism, when many men – and as we are now learning, women – took 
pains to visit and learn about past civilisations. Numerous young Englishmen took the 
‘Grand Tour’ of Europe, for example, while interest rose in prehistoric sites and picturesque 
ruins, castles and cathedrals, museums and monuments. 
 
What has not been investigated is whether, and how, children engaged with these physical 
manifestations of the past. Antiquarianism has generally been characterised as patrician, 
Protestant, Tory and male – and certainly as an adult occupation. But were there young 
antiquarians too? Boys and girls on the Grand Tour? Juvenile archaeologists? School 
visits? A children’s antiquarian culture, including books, games and toys? This lecture will 
examine the evidence. 
 
De lezing vindt plaats in de Doelenzaal in Amsterdam en zal in het Engels gehouden worden. 
De Burgerhartlezing is een initiatief van de Werkgroep Achttiende Eeuw 
(https://achttiendeeeuw.wordpress.com/). Toegangsprijs is 5 euro; reservering via 
secretaris@18e-eeuw.nl.  
 
 
Jaarcongres “De Achttiende Eeuw in smaak en geur” (10 en 11 maart 2016, 
KVAB Brussel) 
 
Op 10 en 11 maart vindt in Brussel het jaarcongres van de Werkgroep Achttiende Eeuw 
plaats. Dit jaar buigt de werkgroep zich over de plaats en rol van smaak en geur in een eeuw  
waarin zowel het denken als de dagdagelijkse praktijk in veel domeinen sterk beïnvloed 
werden door het sensualisme, maar geur en smaak vaak een minder prominente plaats 
innamen. Daarbij rijst o.a. de vraag naar de perceptie van geur en smaak binnen een specifiek 
domein (medisch, wetenschappelijk, culinair,…) of in bepaalde gebieden. In de nieuwbrief 
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van januari verschijnt meer informatie omtrent het programma en de 
registratiemogelijkheden. 
 
Voor meer info, zie: https://achttiendeeeuw.wordpress.com/call-for-papers-de-achttiende-
eeuw-in-smaak-en-geur-10-11-maart-2016-brussel/ 

 
 
Call for Papers 
 
Cfp : « Lumière de la foi, lumières de la raison : l’éducation religieuse féminine 
en débat au 18e siècle » (Metz, 14 et 15 mars 2016) (Deadline 30 november 2015) 
 
Dit congres buigt zich over de interferenties tussen pedagogie, religie en vrouw-zijn in het 
kritische discours van de achttiende eeuw.  
 
Uit de call for papers : 
 
« Seule une étude fine du discours pédagogique, dans les formes et genres choisis en 
fonction du public visé, permettra de donner une vue nuancée des différentes positions 
adoptées dans le débat. Malgré les corrections déjà effectuées, c’est principalement le point 
de vue masculin qui est exposé. Les voix féminines, certes minoritaires, n’ont jusqu’ici pas 
été suffisamment considérées. Actrices ou observatrices de l’éducation, auteurs de manuels, 
de traités ou de correspondances, auteurs de fictions éducatives, de romans ou de pièces de 
théâtre mettant en scène des personnages féminins, les femmes n’ont pas manqué, au long 
du 18e siècle, de faire entendre leur point de vue. » 
 
Geïnteresseerden kunnen tot 30 november een abstract van 500 woorden sturen naar 
nicolas.brucker@univ-lorraine.fr. De volledige call vindt u op volgende site : 
 
http://www.fabula.org/actualites/lumiere-de-la-foi-lumieres-de-la-raison-l-education-
religieuse-feminine-en-debat-au-18e-siecle_69861.php 
 
Cfp : « Les lieux de sociabilités littéraires et artistiques (XVIIIe-XXIe siècles) » 
(Brussel, 12-14 mei 2016) (deadline 1 december) 
 
Tijdens dit congres van de onderzoeksgroep COnTEXTES zullen vormen van « literaire en 
artistieke sociabiliteit (sociabilité)» vanuit hun ruimtelijke dimensie onderzocht worden. 
Hierbij wordt uitgegaan van de hypothese dat het gegeven « plaats » een belangrijke rol 
speelde in de werking van het literaire en artistieke veld, zoals dat zich voortdurend 
herconfigureerde doorheen de tijd en meer bepaald vanaf de 18e eeuw. Geïnteresseerden 
kunnen tot 1 december een abstract van 500 woorden sturen naar Clément Dessy 
(cdessy@ulb.ac.be), Julie Fäcker (jfacker@ulb.ac.be) en Denis Saint-Amand (Denis.Saint-
Amand@ulg.ac.be).  
 
Voor meer informatie, zie http://www.fabula.org/actualites/les-lieux-de-sociabilites-
litteraires-et-artistiquesxviiie-xxie-siecles-contextes_70295.php.  
  
Cfp : « Lines of connection. An international conference on eighteenth-century 
Poetry » (The Ertegun House, Oxford, 7-8 juli 2016) (deadline 15 januari) 
 
In Oxford vindt op 7 en 8 juli het congres « Lines of connection. An international conference 
on eighteenth-century Poetry » plaats, georganiseerd door het Digital Miscellanies project en 
het TORCH Enlightenment Programme / Besterman Centre for the Enlightenment. Dit 
congres focust vooral op het creëren van dialoog tussen verschillende disciplines en 
taal/cultuurgebieden met betrekking tot de studie van 18e-eeuwse poëzie. Tegelijkertijd zal er 
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ook bijzondere aandacht zijn voor de lancering van de online Digital Miscellanies Index, die 
gebruikers toegang wil geven tot een overzicht van gedichten, gaande van de 16e eeuw tot 
circa 1780. De congrestaal is Engels ; geïnteresseerden kunnen een abstract (300 woorden) 
sturen naar Carly Watson (carly.watson@ell.ox.ac.uk) en Kelsey Rubin-Detlev (kelsey.rubin-
detlev@mod-langs.ox.ac.uk.  
 
Meer informatie op volgende site : https://linesofconnection.wordpress.com/about/ 
 
 

Lezingen, debatten 
 
Lezing : Justin E.H. Smith, “The gravity of satire” (Arminius, Museumpark 3, 
Rotterdam, 27 november 2015, 20u) 
 
Een van de meest spraakmakende filosofen van dit moment, Justin Erik Halldór Smith, komt 
naar Rotterdam voor de tweejaarlijkse Pierre Bayle Lezing. Onder de titel The Gravity of 
Satire: Freedom and Offense after Charlie Hebdo zal hij een genealogie geven van de satire 
als literair verschijnsel. Een nadere analyse van de ontstaansgeschiedenis van de satire kan 
volgens Smith de impasse doorbreken in het debat tussen gelovigen die respect verlangen 
voor heilige teksten en critici die uit naam van de Verlichting de vrijheid eisen om met die 
teksten te lachen. 
 
Sinds 1990 organiseert de Pierre Bayle Stichting de tweejaarlijkse Pierre Bayle Lezing in 
Rotterdam. Vooraanstaande geleerden en intellectuelen laten hun licht schijnen over 
brandende maatschappelijke kwesties.   
Deelname kost 5 euro ; meer informatie vindt u op http://www.pierrebayle.nl/. Tickets 
kunnen via https://arminius.stager.nl/web/tickets/54241 worden gereserveerd. 
 
Lezing : Jordy Geerlings, Een Nijmeegse staatsgreep in de pruikentijd (Huis 
van de Nijmeegse Geschiedenis, Nijmegen, 12 december 2015, 15u) 
 
Op 12 december 2015, 220 jaar na de « Nijmeegse staatsgreep », geeft historicus Jordy 
Geerlings van de Radboud Universiteit een lezing over de betekenis van dit bijzondere 
voorval. Vervolgens gaat hij in discussie met dr. Joost Rosendaal. Deelname is gratis.  
 
Voor meer informatie, zie : 
http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Een_Nijmeegse_staatsgreep_in_de_p
ruikentijd.  
  

Congressen, workshops, studiedagen, symposia 
 
Herhaling: Congres: Elisa Von der Recke - Contextes et perspectives (Université 
de Liège, 3-5 december 2015) 
 
Van 3 tot 5 december 2015 vindt aan de Universiteit van Luik een internationaal colloquium 
plaats dat gewijd is aan de 18e-eeuwse Duitse schrijfster Elisa von der Recke, wiens oeuvre 
naast fictionele werken ook autobiografische teksten, reisverslagen en politieke werken bevat. 
Tijdens het congres zal het oeuvre van von der Recke zowel vanuit 
literatuurwetenschappelijke, als vanuit (kunst)historische en musicologische hoek benaderd 
worden. Voor meer info, contacteer Vera.Viehover@ulg.ac.be of bezoek de website: 
http://web.philo.ulg.ac.be/gedhsr/ 
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Congres: BSECS jaarcongres Growth, Expansion and Contraction (6-8 januari 
2016, St Hugh’s College, Oxford) 
 
Van 6 tot 8 januari vindt in Oxford het jaarcongres van de British Society of Eighteenth-
Century Studies plaats, dat dit jaar (hoewel niet exclusief) focust op het thema Growth, 
Expansion and Contraction. Voor meer informatie omtrent registratie, zie 
https://www.bsecs.org.uk/conferences/annual-conference/. 
 
 
Herhaling: Congres: Writing political economy, 1750-1850 (15-16 januari 2016, 
School of English, University of Sussex) 
 
Dit tweedaags congres vindt plaats aan de School of English van de Universiteit van Sussex 
en heeft als doel om onderzoekers samen te brengen die zich toeleggen op de historiciteit van 
politieke economie als vertoog, zowel  in de literatuurwetenschappen als in de bredere 
onderzoekscontext van de humane wetenschappen. Met plenaire lezingen van Professor Mary 
Poovey (NYU) en Professor Peter de Bolla (Cambridge).  Voor meer informatie, zie 
http://www.sussex.ac.uk/english/newsandevents/events/political.  
 

Overige 
 
Promotie: Andréa A. Kroon, Masonic networks, material culture & 
international trade. The participation of Dutch freemasons in the commercial 
& cultural exchange with Southeast Asia, 1735-1853 (Leiden, 26 november 
2015, 11u) 
 
Op donderdag 26 november verdedigt A. Kroon haar proefschrift, getiteld “Masonic network, 
material culture and international trade”, in de Academiezaal van de faculteit 
Geesteswetenschappen in Leiden. Het proefschrift beschrijft de geschiedenis, materiële 
cultuur en beeldentaal van de vrijmetselarij in Nederland en haar handelsposten in India en 
Ceylon, Nederlands-Indië, China en Japan. 
 
Documentaire: “Spinoza, een vrije denker” 
 
In Amsterdam is op 16 september jl. de documentaire Spinoza, een vrije denker van regisseur 
Robin Lutz in première gegaan. De documentaire heeft niet alleen aandacht voor het leven 
van Baruch Spinoza, maar ook voor de tijd waarin hij leefde. De documentaire kwam er naar 
aanleiding van het enig bewaard gebleven handgeschreven afschrift van Spinoza’s Ethica, dat 
enkele jaren geleden in de Bibliotheek van het Vaticaan werd ontdekt. Voor zijn 
documentaire sprak Robin Lutz onder meer met de Rotterdamse hoogleraar filosofie en 
voormalig WAE-voorzitter Wiep van Bunge. 
 
Spinoza, een vrije denker is te zien in de Pathé theaters in onder meer Amsterdam, Den Haag 
en Haarlem. De Joodse Omroep programmeert de film via NPO2 op vrijdag 27 november om 
14.20 uur. 
 

 
Verschenen 
 
Susan Broomhal (ed.), Ordering Emotions in Europe (1100 – 1800) (Leiden: Brill, 2015) 
 
Rachel Danon, Les voix du marronnage dans la littérature française du XVIIIe siècle (Paris: 
Classiques Garnier, 2015) 
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Clorinda Donato en Ricardo López (eds), Enlightenment Spain and the ‘Encyclopédie 
méthodique’ (Oxford: Studies in the Enlightenment, 2015)  
 
Tiberius Hemsterhuis, Lectio publica de analogia linguae Graecae (ca 1750), with a 
translation and a commentary by Bouke Slofstra (Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU/ 
Münster: Nodus Pubilationen, 2015) 
 
Marc Hersant, Voltaire: écriture et vérité , La République des Lettres 61 (Leuven: Peeters, 
2015) 
 
Tomas Macsotay and Johannes Myssok (eds), Die bildhauerischen Aufnahmestücke 
europäischer Kunstakademien im 18. und 19. Jahrhundert (Köln-Weimar-Wien: Böhlau 
Verlag, 2015) 
 
John A. MacCarthy, Stephanie M. Hilger, Heather I. Sullivan and Nicholas Saul, The Early 
History of Embodied Cognition (1740-1920). The Lebenskraft-Debate and Radical Reality in 
German Science, Music, and Literature (Leiden: Brill, 2015) 
 
Jan Noordegraaf, ‘‘De Tydeman these. Taalkunde in Nederland A.D. 1766”,  Addenda. 
Artikelen voorAd Foolen, onder redactie van Sander Lestrade, Peter de Swart & Lotte 
Hogeweg (Nijmegen: Radboud University, 2015, pp. 305-319)   
 
Piet Verhoeff (vert.) en R.P. Bosch (inl.), Laurence Sterne: Misbruik van het geweten 
(Amsterdam: Panchaud, 2015) 

contact: beatrijs.vanacker@arts.kuleuven.be 


