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Nieuwsbrief september 2016 
 
 

Werkgroepnieuws 

Herinnering: Jaarcongres Werkgroep 18e eeuw 2017 (13 januari 2017 – Faculty 
Club, RU Nijmegen, Beelkamer) 

Noteer alvast de datum van het volgende jaarcongres van de Werkgroep, met als 
veelbelovende titel “Conservatisme in de 18e eeuw”, dat op 13 januari in de Beelkamer van de 
Faculty Club (RU Nijmegen) zal plaatsvinden. Na de algemene ledenvergadering – die in de 
voormiddag gepland staat – volgt in de namiddag een reeks lezingen (allen in het 
Nederlands) van vooraanstaande collega’s. Vervolgens wordt een ronde tafel-gesprek 
voorzien met jonge onderzoekers, waarna wordt afgesloten met de keynote-lezing door Prof. 
Dr. Andreas Kinneging (Universiteit Leiden). Iedereen is van harte welkom. Meer informatie 
en een uitgewerkt programma vindt u binnenkort op de website. 

Call for papers nieuw tijdschrift– Early Modern Low Countries  

 
In 2017 zal het nieuwe tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC) van start gaan. Dit 
Engelstalige tijdschrift is een gezamenlijk initiatief van de werkgroepen De Achttiende Eeuw 
en De Zeventiende Eeuw. EMLC is een double-blind peer reviewed tijdschrift en zal online, 
Open Access verschijnen bij UOpen/Ubiquity Press. Het is interdisciplinair en verenigt 
historici, letterkundigen, kunsthistorici en anderen die onderzoek doen naar de geschiedenis 
en cultuur van de Noordelijke of de Zuidelijke Nederlanden tussen circa 1550 en 1830. Het is 
de ambitie van de nieuwe redactie om EMLC wereldwijd te laten uitgroeien tot hét podium 
voor hoogstaand onderzoek op dit terrein. 
 
EMLC nodigt onderzoekers die werken op de vroegmoderne Nederlanden van harte uit om 
artikelen in te dienen van 6000 tot 8000 woorden plus voetnoten. Artikelen kunnen 
doorlopend worden gemaild naar het redactiesecretariaat, dat wordt beheerd door Tiffany 
Bousard: t.v.c.bousard@hum.leidenuniv.nl. EMLC zal ook een recensierubriek kennen 
waarin nieuw verschenen boeken over de vroegmoderne Nederlanden worden gesignaleerd of 
besproken. Suggesties voor te bespreken titels kunnen worden gemaild naar Julia van 
Marissing: j.vanmarissing@gmail.com. Belangstellenden kunnen zich bij haar ook opgeven 
om te worden opgenomen in een recensentenbestand. 
 
Voor meer informatie kan ook het oprichtingsbericht op de website van de Werkgroep 
worden geraadpleegd. In afwachting van de nieuwe website, die in 2017 zal worden 
gelanceerd, is de meest relevante informatie over het tijdschrift (waaronder de 
auteursinstructies) voorlopig daar te vinden. Eventuele verdere vragen kunnen uiteraard 

worden voorgelegd aan de redactiesecretaris. 
 
 

https://achttiendeeeuw.wordpress.com/call-for-papers/
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Call for Papers 
 
 
Herhaling: Call for proposals: Eighteenth-century Thought, vol.7. (Deadline: 1 
November 2016) 
 
Het internationale en interdisciplinaire tijdschrift Eighteenth-Century Thought, dat zich 
richt op het onderzoek naar de Long Eighteenth Century (1650-1850), lanceerde een oproep 
voor bijdragen aan volume 7. Artikelen kunnen handelen over een zeer breed spectrum aan 
onderzoeksdomeinen (politiek, religie, filosofie, economie, wetenschap, literatuur, muziek,…) 
en thema’s (het revolutionaire Europa, de Verlichting,..). 
 
Geïnteresseerden kunnen hun artikel (10 000 woorden, incl. voetnoten) en abstract (250 
woorden) opsturen naar editorECT@gmail.com vóór 1 november 2016.    

 
Call for book proposals: Studies in the eighteenth century (doorlopend) 
 
De British society for eighteenth-century studies heeft een nieuwe publicatiereeks gelanceerd 
en verspreidt nu een oproep voor boekvoorstellen. De reeks werd interdisciplinair opgevat en 
beslaat de lange achttiende eeuw (1660-1820). De editors tonen een specifieke interesse in 
boekprojecten die deze periode vanuit transnationaal of globaal perspectief benaderen, maar 
staan open voor een breed scala aan thema’s. De call for proposals vindt u via deze link. 

 
 
Congressen, workshops, studiedagen, symposia 
 
Colloquium: “From the people to the public” (Leuven, 30 september 2016) 
 
Op 30 september vindt in Leuven (Hollands college, Damiaanplein 9) een interdisciplinair 
colloquium plaats, georganiseerd door de Rechtsfaculteit en het Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte.  Tijdens dit colloquium, met als thema “From the people to the public: the 
Significance of Public Opinion, Press and Propaganda from 1750 to 1850”, zullen zowel jonge 
als gevestigde onderzoekers uit België en Nederland hun visie op de transformaties van de 
publieke ruimte, pers en propaganda bespreken. Alle presentaties zullen in het Nederlands 
gehouden worden. Deelname is gratis, maar reservatie wordt aangeraden via 
nora.timmermans@kuleuven.be. Het volledige programma en meer praktische informatie 
vindt u hier. 
 
Symposium: “Literaire canonvorming in de vroegmoderne tijd” (Amsterdam, 13 
oktober 2016) 
 
Ter gelegenheid van de nieuwe boekenreeks Rijksmuseum Studies in History en de lancering 
van de website “schrijverskabinet.nl” organiseert het Rijksmuseum een symposium rond het 
thema literaire canonvorming in de vroegmoderne tijd. 
 
Als Johan Huizinga Fellow deed Lieke van Deinsen (bestuurslid van de Werkgroep 18e Eeuw) 
onderzoek naar het Panpoëticon Batavûm, een houten kabinet waarin de portretjes van ruim 
driehonderd Nederlandse dichters en dichteressen worden opgeborgen. Haar bevindingen 
vonden hun neerslag in het eerste deel van de nieuwe reeks Rijksmuseum Studies in History. 
 
Het symposium gaat door in het Auditorium van het Rijksmuseum, van 15u tot 17u. 
Aanmelden is verplicht. 

mailto:editorECT@gmail.com
https://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2016/09/studies-in-the-18thc-call-for-proposals.pdf
mailto:nora.timmermans@kuleuven.be
https://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2016/09/invitation-from-the-people-to-the-public.pdf
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Meer informatie, inclusief de mogelijkheid u aan te melden, vindt u op de site van het 
Rijksmuseum. U kunt zich aanmelden tot 1 oktober 2016. 
 
Herhaling: Congres: Jaarcongres Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe 
Geschiedenis: “Biografen en hun biografieën over vroegmoderne personen” 
(Paleis der Academiën, Brussel, 28 oktober 2016) 
 
Op 28 oktober vindt in het Paleis der Academiën in Brussel het jaarcongres van de VNVNG 
plaats. Dit jaar gaan een aantal Belgische, maar ook buitenlandse sprekers dieper in op het 
werk van biografen en de rol van biografieën in de vroegmoderne tijd. Inschrijven kan door 
zich vóór maandag 17 oktober aan te melden bij Griet.Vermeesch@vub.ac.be en door het 
overmaken van €20 (€10 tarief MA-studenten) op de rekening van de vereniging met 
vermelding “Jaarcongres 2016”. Voor meer info, zie http://www.vnvng.eu/conferenties/ 
 
  

Overige 
 
Vacature: Postdoc en PhD-positie in het kader van ERC-consolidater grant Mediate (RU 
Nijmegen, deadline: 20 oktober 2016) 
 

Voor het ERC Consolidator-project MEDIATE (Middlebrow Enlightenment: Disseminating 
Ideas, Authors and Texts in 18th-century Europe) over de circulatie van boeken in de 18e 
eeuw, in Nederland en daarbuiten, is er momenteel aan de Radboud Universiteit een 
vacature voor een post-doc (0,75 – 1,0 fte) en een PhD (1,0 fte). De deadline voor het 
indienen van sollicitaties is 20 oktober 2016. 

De volledige tekst van de vacatures en de instructies voor de online sollicitatie vindt u via 
deze link (PhD) of deze link (Postdoc). Voor meer informatie kan u altijd terecht bij 
A.Montoya@let.ru.nl.  

Tentoonstelling: Catharina de Grootste. Zelfgeslepen diamant (Hermitage, Amsterdam, tot 
en met 15 januari 2017) 

Nog tot en met 15 januari loopt in de Hermitage in Amsterdam een tentoonstelling over 
Catharina de Grote (1729-1796). 250 jaar nadat zij met een opzienbarende kunstaankoop de 
Hermitage stichtte, brengt de Hermitage Amsterdam in een rijke tentoonstelling het 
levensverhaal van Catharina de Grote, Europa’s langst regerende keizerin. Geholpen door 
haar memoires en die van tijdgenoten brengen ruim driehonderd objecten uit de Hermitage 
St.-Petersburg de bezoeker dicht op de huid van Catharina. De tentoonstelling ontrafelt haar 
leven en schetst haar karakter. Meer praktische informatie vindt u hier. 

 
Verschenen 
 
Cerman, Ivo, Reynolds, Susan en Lucci, Diego, Casanova. Enlightenment philosopher 
(Oxford: SVEC, 2016) 
 
Downie, J.A., The Oxford Handbook of the Eighteenth-Century Novel (Oxford: University 
Press, 2016) 
 
Jensen, Lotte, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815 
(Nijmegen: Vantilt, 2016) 
 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/literaire-canonvorming-in-de-vroegmoderne-tijd
mailto:Griet.Vermeesch@vub.ac.be
http://www.vnvng.eu/conferenties/
http://www.ru.nl/werken/details/details_vacature_0/?recid=588119
http://www.ru.nl/werken/details/details_vacature_0/?recid=588139
mailto:A.Montoya@let.ru.nl
https://www.hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/catharina_de_grote/
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Lindfield, Peter N., Georgian Gothic. Medievalist architecture, Furniture and Interiors 
1730-1840 (Suffolk: Boydell and Brewer, 2016) 
 
Schmale, Wolfgang, Gender and Eurocentrism. A Conceptual Approach to European 
History (Stuttgart: Steiner Verlag, 2016) 
 
Torres, Luc en Rabaey, Hélène (eds), Pauves et pauvreté en Europe à l’époque moderne 
(XVIe-XVIIIe siècles) (Paris: Classiques Garnier, 2016) 
 
Vanacker, Beatrijs, Identité et altérité dans les “histoires anglaises” au XVIIIe siècle: 
contexte(s), réception, discours (Leiden: Brill/Rodopi, 2016) 
 
Van der Heijden, Manon, Women and Crime in Early Modern Holland (Leiden: Brill, 2016) 
 

contact: beatrijs.vanacker@arts.kuleuven.be 

 


