
 

  UITNODIGING 
 
Directeuren van Teylers Stichting hebben het genoegen u uit te nodigen voor de uitreiking van 
de erepenning van Teylers Tweede Genootschap op vrijdag 28 september 2018 om 16.00 uur in 
de gehoorzaal van Teylers Museum, Spaarne 16 te Haarlem. 
 
In 2015 heeft prof. dr. Niek van Sas, hoogleraar geschiedenis na 1750, Universiteit van 
Amsterdam en lid van Teylers Tweede Genootschap, de prijsvraag geformuleerd met de titel: 
“Gevraagd wordt: een studie op het terrein van de emotie-geschiedenis, toegepast op een 
onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis (Middeleeuwen tot heden)”. 
 
De leden van het Tweede Genootschap en Directeuren van Teylers Stichting hebben een 
gouden penning toegekend aan de inzending onder het motto “het zien gaat voor het zeggen” 
met de begeleidende teksten “De ‘History of Emotions’ in het Nederlandstalige toneel van de 
zeventiende eeuw”, “Woelen en kroelen op het toneel: ongewenst?”, “Gezongen emoties. 
Toneelliederen in Rodenburghs Vrou Iacoba bij de opening van de nieuwe Schouwburg”, 
“Spain’s dramatic conquest of the Dutch Republic. Rodenburgh as a literary mediator of 
Spanish theatre”, “Vrouwenmoord in Vondels Gysbreght.”. De auteurs zijn: 
 

Dr. Olga van Marion en Timothy Vergeer M.A. 
 
 Het programma is als volgt:  

1. Opening door prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel, presiderend Directeur van Teylers 
Stichting. 

2. Toelichting op het judicium door prof. dr. Niek van Sas. 
3. Uitreiking van de erepenning. 
4. Voordracht door dr. Olga van Marion en Timothy Vergeer M.A. over hun inzending. 
5. Sluiting door prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel. 

 
Hierna is er gelegenheid de bekroonden geluk te wensen in de tuinzaal van het museum. 
 
Vóór de bijeenkomst zal vanaf 15.30 uur thee en koffie worden geschonken op de omloop bij 
de gehoorzaal op de eerste verdieping van het museum.  
 
Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door de bijgaande 
antwoordkaart uiterlijk vóór 10 september a.s. in te zenden of een e-mail te sturen naar 
henriette.romijn@xs4all.nl 
 
Teylers Museum is ongeveer 15 minuten lopen van het station Haarlem.  
Parkeren is mogelijk in de naast het museum gelegen parkeergarage "De Appelaar". 
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