Vijfde Hurgronje Symposium: 19 mei 2017

World History Research Seminar
Knowledge and information and acting at a
distance in the (early) modern world:
The case of Zeeland

Tijdens het afgelopen semester hebben studenten in het World History Research Seminar van het
University College Roosevelt onderzoek gedaan naar de rol van kennis en informatie in het (vroeg)
moderne Zeeland. Dit jaar is gewerkt rond drie thema’s uit de geschiedenis van de kennissamenleving:
‘geleerdheid en expertise’, ‘handelen op afstand’, en ‘informatienetwerken van het vroege toerisme’.
De cursus gaat ervan uit dat kennis wordt gevormd uit informatie met als bedoeling om oriëntatie en
controle te verwerven in de wereld. Aan de hand van bronnen uit het Zeeuws Archief, de Zeeuwse
Bibliotheek, het Zeeuws Museum en uit online-bibliotheken hebben studenten geprobeerd ons inzicht in
de rol van kennis en informatie in (vroeg)moderne samenlevingen te vergroten. Hun onderzoek leidt ook
tot een dieper historisch inzicht in de huidige kennis- en informatiesamenleving.
De voertaal van het symposium is Engels. Het programma bestaat uit een ochtend- en een middagdeel
met korte lezingen en een fototentoonstelling over Middelburg ‘anders bekeken’.
Aanmelding graag voor 19 mei bij: a.vandixhoorn@ucr.nl (voor de hele dag of een deel ervan).
Het onderzoek vond plaats in het kader van de bijzondere leerstoel Geschiedenis van Zeeland in de Wereld,
gefinancierd door het Familiefonds Hurgronje.

Locatie: Raadzaal, oude stadhuis Middelburg (de toegang is gratis).
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Learning and expertise
Pieter Wiltschut: an eighteenth century agent of innovation
Smith and Yair: knowledge and the wealth of nations (1776)
Euzooia: the search for happiness (1675)
The university of Zierikzee: to be or not to be (1757-1767)
Bernadino de Mendoza and the art of war (1591-1597)
Giants and black boxes: la Gigantomachie and the search for truth
(1593)
Fabricating the history of Zeeland: the urge of mapping and
iconocraphic propaganda (1593-1604)
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Trade and acting at a distance
An 18th-century wine-trading-company: acting-at-distance from
Middelburg
Adriaan Anthony Brown: the glue in a global network of boats and birds
Acting at a distance from St. Eustatius (1753-1754)
Acting at a distance by the Van Citters family (1750-1780)
The MCC and WIC at odds: the free trade dispute and the history of
knowledge
Private violence and early modern expertise: a crusade from Middelburg
Tea/Coffee Break

15.00

Yonna Kuipers

15.12

Annick Wijnstra

15.24
15.36

Job van den Broek
Koen van der Blij

15.48

Samantha Halkes

16.00
16.12

Misha Stocker
Calvin Curry

16.24

Daphne Blanker

16.36
16.48
17.00

Joleyn Tange
Esmée Attema
Alexandra Navarro
Garcia
Carolin Anczykowski

17.12

Introduction
The social history of knowledge and the world history of Zeeland

Sugar-daddy Pieter van der Werff: an MCC-correspondent in an
18th century information society
Amending the laws: the MCC statutes and the global information society
(1721-1729)
A free trade dispute and information networks in the 18th century
The Watergeus court-case: knowledge-in-the-making in the 18th century
Atlantic World
Conflict at a distance: gathering information from Middelburg on
Gratia de Britto’s sugar plantation in Suriname
MCC lobbying in London and Paris during the Fourth Anglo-Dutch War
The curious case of Gregorie and the bubble poppers
Tourism and information networks
Tourist office in Middelburg: infrastructure and information society
(1900-1920)
The VVV’s information networks in occupied Zeeland (1940-1944)
The Middelburg VVV as a centre of information (1892-1902)
Victor Hugo en Zélande: the discovery of Zeeland by a Frenchman
Information networks and early-twentieth century Walcheren travel
guides

