
Aankondigingen en mededelingen

Het maart-nummer van Leidschrift (2007) heeft als thema ‘Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-
1919’. Artikelen over onder meer de militarisering van de socialistische partijcultuur en medische
zorg in de Eerste Wereldoorlog beschouwen oorlog als maatschappelijk fenomeen.  Het decem-
bernummer van 2007 gaat over ‘Nederlandse Helden’. Voor meer informatie: Stichting Leids-
chrift, Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden, 071-5277205, redactie@leidschrift.nl. Zie ook: www.
leidschrift.nl.

Van 31 januari tot 2 februari vindt het internationale congres Napoleon’s Legacy. The Develop-
ment of National Museums in Europe, c. 1794-1830 plaats in Amsterdam (Agnietenkapel, Oude-
zijds Voorburgwal 231 and University Library (Doelenzaal), Singel 425). Het congres is georga-
niseerd door het Huizinga Instituut en het Institut für Museumsforschung (Berlijn) en heeft als
doel het in kaart brengen van de invloed van de Franse Revolutie en de Napoleontische Oorlo-
gen op de museumwereld. De centrale vraag is hoe in verschillende Europese landen door musea
het idee van een nationale cultuur werd uitgedragen. Voor meer gegevens en het programma 
zie http://www.hum.uva.nl/~huizinga, of neem contact op met Sanja Zivojnovic: 020-5253503;
S.Zivojnovic@uva.nl.

Tentoonstellingen op het gebied van de negentiende eeuw

26/9/2007-2/3/2008: K’ranti! De Surinaamse pers, 1774-2007. In de wisselexpositie van het Pers-
museum staat de persgeschiedenis van Suriname centraal. Op 10 augustus 1774 verscheen de eer-
ste krant in Suriname: De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant. De Surinaamse
kranten en tijdschriften waren en zijn overwegend Nederlandstalig. De honderden titels die van-
af 1774 in Paramaribo gedrukt en uitgegeven werden, weerspiegelen de maatschappelijke, poli-
tieke en culturele ontwikkelingen in Suriname. Uit een louter koloniale pers groeide een waaier
aan kranten, tijdschriften en blaadjes van emancipatiebewegingen, van religieuze groepen, van
etnische groepen, van ontluikende en volwassen politieke facties en belangengroepen. Persmuse-
um, Zeeburgerkade 10, 1019 HA Amsterdam, tel: 020-692 88 10, e-mail: info@persmuseum.nl.
Geopend di. t/m vr. 10-17 uur, zo 12-17 uur Zie ook www.persmuseum.nl.

29/9/2007 – 2/3/2008: Op bezoek bij de Koning. Het stalbedrijf van het Koninklijk Huis en an-
dere aanzienlijke families. In de Stallen van Paleis Het Loo worden de aanspanningen van het
Koninklijk Huis en van enkele aanzienlijke Nederlandse families voor het eerst gecombineerd
getoond. Ze geven een beeld van de staltradities van rond 1900. Paleis Het Loo Nationaal Mu-
seum, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn, tel. 055-5772400, e-mail: info@paleishetloo.nl.
Geopend di. t/m zo. 10-17 uur. Zie ook: www.paleishetloo.nl. 

Zie voor meer tentoonstellingen en voor een overzicht van Nederlandse musea die betrekking
hebben op de negentiende eeuw ook de website www.negentiende-eeuw.nl (kies na op het vig-
net geklikt te hebben voor Tentoonstellingen of voor Musea van de 19e eeuw).
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