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Nieuwsbrief mei 2015 
 
 

Werkgroepnieuws 
 
 
Herinnering: Congres: ISECS 2015 (Rotterdam, 27 – 31 juli 2015) 
 
 
De datum van het 14th International Congress for Eighteenth Century Studies nadert met 
rasse schreden. Van 27 tot en met 31 juli 2015 vindt dit ‘wereldcongres van de achttiende 
eeuw’ plaats op Campus Woudestein in Rotterdam (Erasmus Universiteit). Het programma, 
dat zeer gevarieerd is geworden, is inmiddels consulteerbaar via de congres-website: 
https://isecs2015.wordpress.com/program/. Naast de vele panels zullen er ook een zestal 
keynote-lectures zijn, van onder meer Margaret Jacob, Dan Edelstein en Inger Leemans.  
 
Opgelet: Deelnemers kunnen zich nog tot en met 15 mei registreren aan early birds-tarief 
(250 euro’s); daarna geldt het tarief van 300 euro’s.   
 
 
Herinnering: Oproep: scriptieprijs WAE – editie 2014 
 
De Scriptieprijs Achttiende Eeuw wordt jaarlijks uitgeloofd aan de schrijver of schrijfster van 
een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende 
kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). De scriptie dient in 2014 te zijn 
goedgekeurd, van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire 
benadering te onderscheiden. 
 
De prijs bestaat, naar goed achttiende-eeuws gebruik, uit een genootschappelijk eerbetoon 
aan de winnaar, te weten: 
 

* De gelegenheid om ten overstaan van de leden van de Werkgroep 18e Eeuw de betekenis 
van de scriptie uiteen te zetten 

    * Publicatie van de scriptie in artikelvorm in het tijdschrift De Achttiende Eeuw 
    * Een geldbedrag van € 250,00 
 
Het materiaal uit de scriptie mag niet al elders gepubliceerd of aan andere tijdschriften 
aangeboden zijn. Publicatie in De Achttiende Eeuw vindt alleen plaats op voorwaarde dat het 
artikel door de redactie is goedgekeurd. 
 
De inzendtermijn voor de Scriptieprijs Achttiende Eeuw sluit op 1 juli 2015. De inzendingen 
worden gejureerd door een gezamenlijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de 
vereniging, het bestuur van de Werkgroep 18e Eeuw en de redactie van De Achttiende Eeuw. 
 
De scriptie dient in drievoud (hard-copy) te worden toegestuurd aan: 

https://isecs2015.wordpress.com/program/
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Klaas Van Gelder 
Universiteit Gent – Vakgroep Geschiedenis 
Sint-Pietersnieuwstraat 35 (Ufo) 
9000 Gent 
België 
 
Van de auteur wordt een beknopt curriculum vitae verwacht, aangevuld met enkele gegevens 
over de thesis, zoals de periode van verslaglegging, naam van de begeleider(s) en de 
onderwijsinstelling. 
 
 

Calls for Papers 
 
CFP: “War, Society and Culture, ca. 1688-1830” (University of Leeds, 2-3 juli 

2015) Deadline 18 mei 2015. 

 

Aan de universiteit van Leeds vindt op 2 en 3 juli een internationaal congres plaats, dat zich 
vanuit een interdisciplinaire invalshoek buigt over de interferenties tussen oorlog, cultuur en 
maatschappij tijdens de lange achttiende eeuw. De keynote lecture zal worden gegeven door 
Professor Philip Dwyer van de universiteit van Newcastle. Geïnteresseerden kunnen nog een 
abstract (200 woorden) toesturen tot 18 mei 2015. Voor meer informatie, contacteer 
k.b.linch@leeds.ac.uk of ga naar de website:  
 

http://www.leeds.ac.uk/arts/events/event/2358/conference_war_society_and_culture_c16

88-1830. 

 
CFP: “Reconsidering the Rococo: 18th to 21th centuries” (Lausanne, 5 en 6 
november 2015) Deadline 30 juni 2015. 
 
Aan de universiteit van Lausanne vindt op 5 en 6 november een symposium plaats dat gewijd 
is aan het concept “Rococo”, waarbij aan de potentiële sprekers wordt gevraagd om dit 
concept – en meer bepaald zijn ontstaanproces en verspreiding – kritisch te herdenken. Wat 
waren de eerste verschijningvormen van de rococo en op welke voorafgaande ideeën en 
bronnen was het ontstaansproces gebaseerd? En hoe werd Rococo doorheen de geschiedenis 
gepercipieerd en geïnterpreteerd?  Abstracts van 300 woorden kunnen, samen met een kort 
CV en een publicatielijst, verzonden worden naar carl.magnusson@unil.ch and marie-
pauline.martin@univ-amu.fr tot 30 juni 2015. 
 
CFP : Studiedag « Lumière(s )» (Lille 3, 11 september 2015) Deadline 30 juni 
2015. 
 
Aan de universiteit Lille 3 organiseren doctorandi van het IRHiS (Institut de Recherches 
Historiques du Septentrion) een studiedag rond het concept « lumière(s) » vanuit een 
historisch en kunsthistorisch perspectief. Gelieve voor 30 juni een abstract met beknopt CV 
door te sturen naar volgend adres : doctorants.irhis@gmail.com.  
 
Voor meer informatie : http://irhis.hypotheses.org/12313 
 
 
 
 
 
 

mailto:k.b.linch@leeds.ac.uk
http://www.leeds.ac.uk/arts/events/event/2358/conference_war_society_and_culture_c1688-1830
http://www.leeds.ac.uk/arts/events/event/2358/conference_war_society_and_culture_c1688-1830
mailto:carl.magnusson@unil.ch
mailto:marie-pauline.martin@univ-amu.fr
mailto:marie-pauline.martin@univ-amu.fr
mailto:doctorants.irhis@gmail.com
http://irhis.hypotheses.org/12313


 
 

3 
 

Lezingen, debatten 
 
 
Lezing(en) : « Vroegmodern wetenshapshistorisch colloquium met Karen 
Hollewand en Joppe van Driel » (11 mei 2015, 15.00-17.00 in Den Haag – 
Tesselschadezaal, Huygens ING,) 
 
De sprekers tijdens het vroegmodern wetenschapshistorisch colloquium van 11 mei zijn 
Karen Hollewand (Oxford University) en Joppe van Driel (Universiteit Twente). Hollewand 
doet promotieonderzoek naar het debat over seksuele vrijheid tijdens de laatste decennia van 
de 17e eeuw in Europees perspectief, waarbij ze zich in het bijzonder richt op het leven en 
werk van Hadriaan Beverland (1650-1716). Van Driel zal spreken over achttiende-eeuwse 
'economische' scheikunde en het Antropoceen. Het vroegmodern wetenschapshistorisch 
colloquium is een samenwerking tussen het Descartes Centre (Utrecht) en de afdeling 
wetenschapsgeschiedenis van het Huygens ING (Den Haag), en heeft de intellectuele 
geschiedenis als onderwerp. Alle belangstellenden zijn welkom.  
 
 
Lezing : Golden Age Lecture (12 mei 2015, 19.30 in Amsterdam – Aula, Oude 
Lutherse Kerk) 
 
Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het Amsterdam Centre for the Study of the 
Golden Age vindt op dinsdag 12 mei 2015 de zevende Golden Age Lecture plaats. Spreker is 
Gary Schwartz, en de titel van de lezing luidt A pregnant past. The Dutch seventeenth 
century in the global twenty-first. 
 
De toegang is gratis. Meer informatie over lezing en spreker en de mogelijkheid tot 
aanmelden vindt u op deze link: http://acsga.uva.nl/news-and-
events/events/content/lectures/2015/05/a-pregnant-past.html. Nadien wordt de lezing ook 
in open access aangeboden.  
 
 
Lezing: David Armitage, “Long- and Short-Termism: The Benefits and Dangers 
for Politics, Economy and Science” (12 mei 2015, 16.00 – Het Trippenhuis, 
Amsterdam)  

Op 12 mei 2015 geeft David Armitage (Harvard) een lezing getiteld “Long- and Short-

Termism: The Benefits and Dangers for Politics, Economy and Science”.  

“Groot is weer ‘in’ in veel historische disciplines. Veel historici verbreden het 
ruimteperspectief en richten zich op internationale, transnationale en wereldwijde 
geschiedschrijving. Anderen verruimen het tijdsperspectief en houden zich bezig met big 
history, deep history en de geschiedenis van het Antropoceen. 

Waar komt deze horizonverbreding vandaan? Hoe kunnen de transnationale en 
transtemporele geschiedenis aan elkaar worden gekoppeld? En wat is de betekenis ervan 
voor de toekomst van de geschiedenis? David Armitage, bekend om zijn publicaties over 
internationale en intellectuele geschiedenis, voorzitter van de vakgroep Geschiedenis en 
hoogleraar Geschiedenis aan Harvard University, zal ingaan op deze vragen.” 

Bijeenkomst georganiseerd door de KNAW en Graduate School of Humanities (VU, 
Amsterdam). De voertaal is Engels. 

http://www.uu.nl/descartes-centre
http://acsga.uva.nl/news-and-events/events/content/lectures/2015/05/a-pregnant-past.html
http://acsga.uva.nl/news-and-events/events/content/lectures/2015/05/a-pregnant-past.html
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Met: David Armitage, keynote-lezing, Inger Leemans (historica, VU) en Matthijs Bouman 
(econoom en freelance journalist) 

Toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht. U kunt zich voor de lezing aanmelden via: 

http://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/david-armitage-long-and-short-termism 
 
 
Lezingen en debat: “De esthetische revolutie: hoe Verlichting en Romantiek de 
Kunst uitvonden” (18 mei 2015 om 20.00 – Spui 25, Amsterdam) 
 
In samenwerking met de faculteit der Geesteswetenschappen (UvA) organiseert Spui25 op 18 
mei om 20.00 een debat naar aanleiding van het boek “De esthetische revolutie” van Arnold 
Heumakers. 
 
Wanneer en hoe ontstond het moderne kunstbegrip? Waarom vragen wij ons regelmatig af: 
'is dit kunst?' of 'is dit literatuur?' De antwoorden kunnen we vinden door te kijken naar de 
esthetische revolutie die in de achttiende eeuw plaatsvond. Een discussie naar aanleiding van 
het boek 'De esthetische revolutie' van Arnold Heumakers. Met: Maarten Doorman, Eva 
Sancho Rodríguez en Bram Kempers. Maarten Doorman reflecteert op Heumakers' these. 
Eva Sancho Rodríguez reflecteert op de hedendaagse doorwerking van dit kunstenaarsbegrip. 
Daarna volgt een panelgesprek onder leiding van moderator Bram Kempers. 
 
Voor meer info en registratie, zie http://www.spui25.nl/programma/item/18.05.15---de-
esthetische-revolutie.html?date=18052015 
 
 
Lezing: Miriam Volmert (Zurich), “Travelling memories. Grand Tour and 
Roman Antiquity in 17-th and 18-th century portraiture” (21 mei 2015 om 17.00 
– P.C. Hoofthuis, Amsterdam) 
 
Op 21 mei zal Dr. Miriam Volmert in Amsterdam om 17.00 een lezing gegeven met als titel 
“Travelling memories. Grand Tour and Roman Antiquity in 17-th and 18-th century 
portraiture”. Deze lezing vindt plaats in het kader van de lezingenreeks “Dynamics of the 
textual past: literary discourse and cultural memory in early modern Europe, 1600-1800” van 
de ASCH onderzoeksgroep Cultural Memory, Rhetoric and Literary Discourse.  
 
Uit de folder: 
“This paper examines seventeenth- and eighteenth-century portraits of Grand Tour 
travellers, focussing on visual concepts of displaying, remembering and reflecting on 
Roman antiquity. Especially from the mid-eighteenth century onwards, when the 
European Grand Tour had become a pervasive phenomenon, numerous travellers 
commissioned large portraits of themselves during their stay in Italy, which served as 
travel souvenirs and depicted them in close connection with well-known features of 
classical Rome.” 
 
Voor meer info: 
http://aihr.uva.nl/news-and-events/content/lectures/2015/05/lecture-by-dr-miriam-
volmert.html 
 
 
 
 
 

http://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/david-armitage-long-and-short-termism
http://www.spui25.nl/programma/item/18.05.15---de-esthetische-revolutie.html?date=18052015
http://www.spui25.nl/programma/item/18.05.15---de-esthetische-revolutie.html?date=18052015
http://aihr.uva.nl/news-and-events/content/lectures/2015/05/lecture-by-dr-miriam-volmert.html
http://aihr.uva.nl/news-and-events/content/lectures/2015/05/lecture-by-dr-miriam-volmert.html
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Lezing: Jo Spaans, “Nieuwer protestantisme” (2 juni 2015, om 15.30 – PC 

Hoofthuis, Amsterdam,) 

 

Op 2 juni zal Jo Spaans een lezing geven, getiteld “Nieuwer Protestantisme”. Deze lezing 

wordt georganiseerd door het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age. Jo Spaans 

(UU) zal in haar lezing dieper ingaan op het onderscheid tussen Alt-Protestantismus en Neu-

Protestantismus, dat in 1906 door de gosdsdienstsocioloog Ernst Troeltsch voor het eerst 

werd voorgesteld. Op enigszins provocerende toon stelde hij dat Luther nog geheel gevangen 

zat in een traditioneel wereld- en kerkbeeld, en dat het protestantisme pas werkelijk brak met 

de Middeleeuwen rond 1700. In haar lezing zal Jo Spaans analyseren of en wat er nu precies 

veranderde rond 1700, en waarom. Ze zal daarbij specifiek ingaan op de veranderende rol 

van predikanten in de overgang van de 17e naar de 18e eeuw. 

  
 

Congressen, workshops, studiedagen, symposia 
 
 
Congres: The Age of Lightness : Emergences of a Paradigm of the French 
Eighteenth Century (15 mei 2015 – Maison française d’Oxford)  
 
Op 15 mei vindt in het Maison française in Oxford een studiedag plaats die gewijd is aan het 
concept van de Franse “lichtheid”/ “lightness”/ “légèreté”, vanuit een historiografische 
invalshoek.   
 
Abstract: 
 
“Whilst Voltaire observed that ‘lightness and fickleness shaped the character of that agreeable 

nation’ (none other than France), Caraccioli remarked that ‘for a long time, French people 

have been accused of lightness, and for a long time they have not cared to mend their ways 

[…] Significantly, from the Revolution of 1789 onwards, subsequent periods would also 

define themselves in relation to this paradigm, thereby resuming the construction of the 

French eighteenth century not just as the Age of Enlightenment, but instead as the Age of 

Lightness.” 

 

Voor meer informatie en het programma, zie: http://www.torch.ox.ac.uk/age-lightness.   

 

 

Tentoonstellingen 
 
 
“Sweet 18. Hedendaagse kunst,/mode/design geïnspireerd door de 18de eeuw” (1 
mei tot 15 juli 2015 – Hingene) 
 

Van 1 mei tot 5 juli 2015 is het kasteel d’Ursel (Hingene, België) het decor voor een 
bijzondere tentoonstelling. SWEET 18 toont de 18de eeuw door de ogen van vijftig 
hedendaagse kunstenaars, modeontwerpers en designers: van Erwin Olaf en Wim 
Delvoye tot Walter Van Beirendonck en Philippe Starck. Ze belichten hoe de 18de eeuwse 
kunst en mode een zoete, speelse wereld creëerden voor aristocraten die wilden 
ontsnappen aan de realiteit en zich onderdompelen in een fantasiewereld. Een wereld 
van plezier, overvloed, wellust, pasteltinten en gekrulde versieringen, die ook vandaag 
nog talloze kunstenaars inspireert. Ze verspreiden zich over de drie verdiepingen van 

http://www.torch.ox.ac.uk/age-lightness
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het kasteel en tonen je de 18de eeuw zoals je hem nog nooit hebt gezien...plezier, 
overvloed, wellust, pasteltinten en gekrulde versieringen.  
 
Voor meer informatie, zie http://www.kasteeldursel.be/bezoek/sweet-18--hedendaagse-
kunst--mode-en-design-geinspireerd-door-de.html of in de folder 
https://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2015/02/sweet-18.pdf. 
 
 

Vacatures 
 
 
General editor voor de Oxford University Studies in the Enlightenment 
 
De Voltaire Foundation, University of Oxford, is op zoek naar een General Editor voor de 
Oxford University Studies in the Enlightenment. Voor meer informatie over het gewenste 
profiel, raadpleeg volgende link https://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2015/04/ose-
gen-ed-2014.pdf.  
 
 

Verschenen 
 
Jan Bloemendal, Bilingual Europe. Latin and Vernacular Cultures – Examples of 
bilingualism and Multilingualism c. 1300 – 1800 (Brill: Leiden, 2015) 
 
Benoit Caudoux, L’écriture et l’éthique. Rousseau et le sentiment de l’extériorité (Paris: 
Champion, 2015) 
 
Anna de Haas, Theatrale zelfmoord. De eigenhandige dood op het Nederlandse toneel 1670-
1780. (Hilversum:Verloren, 2015) 
 
Ulrich Groetsch, Hermann Samuel Reimarus (1694-1768). Classicist, Hebraist, 
Enlightenment Radical in Disguise (Brill: Leiden, 2015) 
 
Marc Hersant en Catherine Ramond, La représentation de la vie psychique dans les récits 
factuels et fictionnels de l’époque classique (Brill: Leiden, 2015) 
 
Sandra HERTEL, Maria Elisabeth. Österreichische Erzherzogin und Statthalterin in 
Brüssel, 1725-1741 (Böhlau Verlag: Wien, 2014) 
 
Arnol Heumakers, De esthetische revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek de kunst 
uitvonden (Uitgeverij Boom, 2015) 
 
Ronit Milano, The portrait Bust and French Cultural Politics in the Eighteenth Century 
(Verloren: Hilversum, 2015) 
 
Joris Oddens, Mart Rutjes en Erik Jacobs,  The political culture of the sister republics, 1794 – 
1806 (France, the Netherlands, Switzerland and Italy) (Amsterdam: University Press, 2015) 
 
Françoise Waquet, L’ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent (xvie-xxie 
siècles) (Paris:Editions du CNRS, 2015) 
 

contact: Beatrijs.vanacker@arts.kuleuven.be 

http://www.kasteeldursel.be/bezoek/sweet-18--hedendaagse-kunst--mode-en-design-geinspireerd-door-de.html
http://www.kasteeldursel.be/bezoek/sweet-18--hedendaagse-kunst--mode-en-design-geinspireerd-door-de.html
https://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2015/02/sweet-18.pdf
https://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2015/04/ose-gen-ed-2014.pdf
https://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2015/04/ose-gen-ed-2014.pdf

