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Nieuwsbrief juli 2014 
 
 

Werkgroepnieuws 
 
Congres ISECS 2015 ‘Opening markets’ – call for proposals/panels/posters  

 

In de zomer van 2015 organiseert de Werkgroep in Rotterdam het vierjaarlijkse congres van 

de International Society for Eighteenth Century Studies, van 26 tot 31 juli aan de Erasmus 

Universiteit. Sinds een tijdje is de officiële website online, die is te vinden op het adres: 

http://www.isecs2015.com/.  

 

Het bestuur van de Werkgroep roept bij deze al haar leden op dit congres onder de aandacht 

van hun netwerk te brengen. Daarnaast wordt iedereen van harte uitgenodigd om zelf een 

voorstel in te dienen voor een panel, lezing of poster.  Sinds juni zijn zowel de ‘Call for 

panel/round table sessions’  als de ‘Call for papers’ en de ‘Call for posters’ open. 

Deadline voor de panel-voorstellen is 1 september 2014; individuele paper of poster-

voorstellen mogen tot 12 januari 2015 ingediend worden. Ook is het mogelijk om in te 

schrijven op de nieuwsbrief van het congres via info@isecs2015.com. Van 1 september 2014 tot 

30 april 2015 kan je online registreren voor het congres.   

Meer informatie over hoe een voorstel in te dienen en wat de hoofdthema’s zijn van het 

congres is te vinden op de website of in de bijlagen van de nieuwsbrief. De voertalen van het 

congres zijn Engels en Frans. Zowel thema-gerelateerde voorstellen als voorstellen die 

verband houden met de lange achttiende eeuw (1670-1830) zijn welkom.  

 

De vierjaarlijkse ISECS-congressen zijn grootschalige, internationale samenkomsten, waar 

vele vooraanstaande dixhuitièmisten van over de hele wereld aan deelnemen. De Werkgroep 

is er trots op de veertiende editie van dit prestigieuze congres in 2015 te mogen organiseren. 

We hopen op een dynamisch congres, waar ook de leden van de Werkgroep actief bij 

betrokken zullen zijn. 

 
Burgerhartlezing 2014 : eerste aankondiging 
 
De volgende Burgerhartlezing zal plaatsvinden op 15 september 2014 om 20u. De lezing 
wordt samen met het John Adams Institute georganiseerd. Dit jaar zal Prof. Darrin M.  
McMahon een lezing geven met als voorlopige titel “The strange birth, life and death of the 
Genius”. Voor verdere concrete informatie kan u binnenkort de website van de Werkgroep 
raadplegen.  

 
 
 

http://www.isecs2015.com/
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Calls for Papers 
 
 
Herinnering: CFP: Labour, commodities and repertoires of evaluation in the 
European Eighteenth and Nineteenth Centuries – Antwerpen, Centre for Urban 
History, 19-20 februari 2015. Deadline 1 augustus 2014. 
 
Op 19 en 20 februari 2015 vindt aan het Centrum Stadsgeschiedenis van de Universiteit 
Antwerpen het internationale congres The hidden abodes of production: Labour, 
commodities and repertoires of evaluation in the European Eighteenth and Nineteenth 
Centuries plaats.  
 
http://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2014/04/cfp-hidden-abodes.pdf 

 
 
Lezingen, debatten 
 
8e SPUI25-lezing met Philipp Blom (Amsterdam, 26 september 2014) 
 
De internationaal gevierde auteur Philipp Blom zal op 26 september 2014 de 8e SPUI25-
lezing. Blom zal spreken over het falen van het Westerse verlichtingsdenken en uiteenzetten 
hoe we deze ‘nachtmerrie van de rede’ achter ons kunnen laten. Na afloop wordt Blom 
geïnterviewd door Pieter van den Blink. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. 
Aanmelden kan nog via volgende link http://www.spui25.nl/programma/item/26.09.14---
8e-spui25-lezing-met-philipp-blom.html.  

 
 

 
Congressen, workshops, studiedagen, symposia 
 
Congres: Sharp 2014 – “Religions of the Book” (Antwerpen, 17-21 september 
2014) 
 

Van 17 tot 21 september 2014 organiseert de Society for the History of Authorship, Reading & 
Publishing (SHARP) zijn 22ste jaarlijks congres. Het congres vindt dit jaar plaats in 
Antwerpen en heeft als thema “Religions of the Book”. 

Sinds enkele dagen is het mogelijk in te schrijven. Dat kan via 
http://www.sharp2014.be/registration.html  (inloggen dient met een gebruikersnaam en 
wachtwoord te gebeuren; wie geen paper indiende dient een nieuwe account te creëren). 

Ook is een eerste, voorlopige versie van het programma beschikbaar. Dat programma vindt u 
http://www.sharp2014.be/program.html. 

 
Workshop: NIAS Workshop: Emotion and Subjectivity, 1300-1900 (NIAS, 29-30 
september 2014) 
 
Op 29 en 30 september vindt de NIAS Workshop on Emotion and Subjectivity plaats. Deze 
workshop richt zich tot onderzoekers uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, 
die zich toeleggen op de historische of literaire studie van “emoties”. Voor meer informatie, 

http://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2014/04/cfp-hidden-abodes.pdf
http://www.spui25.nl/programma/item/26.09.14---8e-spui25-lezing-met-philipp-blom.html
http://www.spui25.nl/programma/item/26.09.14---8e-spui25-lezing-met-philipp-blom.html
http://www.sharp2014.be/registration.html
http://www.sharp2014.be/program.html
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contacteer Dr. Kristine Johanson (K.A.Johanson@uva.nl) en Dr. Tara MacDonald 
(T.C.MacDonald@uva.nl). 

 
 
Tentoonstellingen 
 
Tentoonstelling: “Books, Crooks and Readers: the Seduction of Forgery (1600-
1800)” 
 
 
Van 6 juni tot 1 oktober 2014 kan u in de Bibliotheek van de Universiteit Leiden de 
tentoonstelling “Books, Crooks and Readers: the Seduction of Forgery (1600-1800)” 
bezoeken. 
 
Deze tentoonstelling toont  een groot aantal vroeg-moderne vervalsingen, zoals Curzio 
Inghirami’s vervalste geschiedenis van de Etrusken, de oriëntalistische verbeeldingen van 
George Psalmanazar en de gedichten van James Macpherson die een ware Ossian-gekte 
ontketenden. Maar u kunt ook minder bekende vervalsingen uit Nederland, Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Italië en Duitsland zien. Deze vervalsingen onthullen stap voor stap hun geheimen. 
Ook de bedoelingen, strategieën en effecten van leugens worden ontmaskerd. Bijna alle 
stukken komen uit de bijzondere collecties van Universitaire Bibliotheken Leiden. 
 
Het adres van de Universiteitsbibliotheek is Witte Singel 27, 2311 BG te Leiden. Meer 
informatie vindt u via onderstaande link. De tentoonstelling is ook online te bezichtigen. 

 
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-
collecties/books-crooks-and-readers.html#praktische-informatie 
 
 

Felicitaties 

Wiep van Bunge gekozen als lid KNAW 

Prof. dr. Wiep van Bunge is verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). Hij is één van de zeventien topwetenschappers die dit jaar 
toetreden tot de KNAW. Wiep van Bunge is docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
én voormalig voorzitter van de Werkgroep 18e Eeuw. De Werkgroep wil hem vanzelfsprekend 
van harte feliciteren met dit eerbetoon! 

 

Vacatures 
 
Vacature: voltijdse doctoraatsbeurs aan de Vrije Universiteit Brussel (deadline: 
1 september 2014) 
 
Aan het onderzoekscentrum HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke 
Transformatieprocessen) van het departement Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel 
is een voltijdse doctoraatsbeurs (100%) te begeven voor het verrichten van onderzoek rond 
het thema “Arme migranten of vreemde arbeiders? Stad-platteland relaties in de regulering 
van migratie in achttiende-eeuws Vlaanderen”. 
Solliciteer voor 1 september 2014 met een e-mail aan Anne.Winter@vub.ac.be en 
Thys.Lambrecht@Ugent.be. Meer info via onderstaande link.  
 

mailto:K.A.Johanson@uva.nl
mailto:T.C.MacDonald@uva.nl
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/books-crooks-and-readers.html#praktische-informatie
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/books-crooks-and-readers.html#praktische-informatie
http://achttiendeeeuw.wordpress.com/2014/05/23/felicitaties-wiep-van-bunge-gekozen-als-lid-knaw/
mailto:Thys.Lambrecht@Ugent.be
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http://research.vub.ac.be/sites/default/files/uploads/HIST/HIST_attachments/vacature_p
hd_migratiebeleid_18de_eeuw_vub.pdf 
 

 
Verschenen 
 
Paul Begheyn, Jesuit Books in the Dutch Republic and its Generality Lands 1567 – 1773. A 
bibliography (Brill, 2014) 
 
Jacques Berchtold, Christophe Martin, Yannick Séité (dir.), Rousseau et le spectacle (Paris : 
Armand Colin, 2014) 
 
Isabelle Brian, Prêcher à Paris sous l’Ancien Régime – XVIIe - XVIIIe siècles (Paris : 
Classiques Garnier, 2014) 
 
Judith Brouwer, Levenstekens. Gekaapte brieven uit het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 2014) 

Daniel Carey (red.), Money and political economy in the Enlightenment (Oxford: Voltaire 
Foundation, 2014)  

Nicolas Dubos, Thomas Hobbes et l’histoire: Système et récits à l’âge classique (Paris : 
Publications de la Sorbonne, 2014) 
 

Erik Halbe de Jong, Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers. Patriotten en 

Prinsgezinden in Leiden 1775-1795 (Hilversum: Verloren, 2014) 

 

Jan Herman en Jacques Cormier (eds), Lenglet-Dufresnoy: écrits inédits sur le roman 

(Oxford : Voltaire Foundation, 2014) 

 

Thomas Macsotay, The Profession of sculpture in the Paris Académie (Oxford: Oxford 

Studies in the Enlightenment, 2014)  

Violet Soen, Yves Junot & Florian Mariage (red.), L’identité au pluriel. Jeux et enjeux des 
appartenances autour des anciens Pays-Bas. XIVe – XVIIIe siècles (Revue du Nord, Hors 
Série. Collection histoire n° 30, 2014) 

Matthias van Rossum, Werkers van de wereld. Globalisering, arbeid en interculturele 
ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800 
(Hilversum: Verloren, 2014) 

Rienk Vermij, De geest uit de fles. De Verlichting en het verval van de confessionele 
samenleving. (Amsterdam: Nieuwezijds, 2014) 

 

contact: Beatrijs.vanacker@arts.kuleuven.be 

 

 

http://research.vub.ac.be/sites/default/files/uploads/HIST/HIST_attachments/vacature_phd_migratiebeleid_18de_eeuw_vub.pdf
http://research.vub.ac.be/sites/default/files/uploads/HIST/HIST_attachments/vacature_phd_migratiebeleid_18de_eeuw_vub.pdf

