
Uitnodiging  “Curieus! Reis van een hugenoot naar de Nederlanden” 

 
 

 

 
 
 
 

De Bibliothecaris van de Universiteit Leiden, Kurt De Belder,  
de voorzitter van de Commission de l’Histoire et de la Bibliothèque des Églises wallonnes,  

Henk Jan de Jonge, en de directeur van Uitgeverij Vantilt, Marc Beerens, hebben de eer u uit 
te nodigen voor een bijzondere middag ter gelegenheid van het verschijnen van 

 
 

DOOR BALLINGEN ONTHAALD 
 

Verslag van reizen 
in Frankrijk, Vlaanderen, Nederland en Duitsland 

1708 
 

door ÉLIE RICHARD 
 

Editie Kees Meerhoff 
 
 

op zaterdag 8 december 2012 
 
 

in de Grote Vergaderzaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, Leiden 
 

In verband met het beperkte aantal plaatsen (max. 80) wordt u verzocht u van tevoren aan te 
melden bij: G.A.C.van.der.Lem@library.leidenuniv.nl of telefonisch: 071- 527 28 54 

 



Programma 
 
 
 
 
 
13.30 Ontvangst met thee 
14.00  Henk Jan de Jonge, Welkomstwoord 
14.10  Anton van der Lem, Een collectie om te koesteren: BIBWAL 
14.30 David van der Linden, Verleden in ballingschap: Élie Benoist en de Histoire de l’Édit 

de Nantes 
14.45 Kees Meerhoff, Webpresentatie van “Curieus! Reis van een hugenoot naar de 

Nederlanden” 
15.00 Aanbieding van eerste exemplaar Door ballingen onthaald aan Job Nel, 

bestuursvoorzitter Waalse Kerk te Amsterdam 
15.15 Bezichtiging van de (eendaagse!) tentoonstelling “Curieus!” 
 
 Aansluitend een hapje & drankje, aangeboden door 
 

Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICH), UvA 
 

in samenwerking met 
Bijzondere Collecties UB Leiden 

Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 
 

 

Het verslag van de reis die hugenotenzoon Élie Richard van 10 maart tot 15 oktober 1707 
naar Nederland maakte, is een uniek document. Het is zorgvuldig opgetekend na terugkomst 
in de geboortestad van de auteur, La Rochelle, en voorzien van een groot aantal illustraties 
(beroemde gebouwen, plattegronden, penningen). Hij verblijft bij familie in Amsterdam en 
verkent van daaruit bezienswaardigheden in de Republiek. 

Zoals alle reisverslagen is het veel meer dan een ‘ooggetuigenverslag’ of een journaal. 
Als welopgevoede zoon van een arts die een vooraanstaande positie innam in La Rochelle, 
stelt Élie zich vooraf op de hoogte van de bijzonderheden die hij zal aantreffen in de diverse 
steden die hij aandoet. 

Zijn belangstelling gaat speciaal  uit naar  het intellectuele leven in Nederland, dat 
voor een belangrijk deel bepaald wordt door Franse vluchtelingen: uitgevers, journalisten, 
dominees en professoren. Dezen creëren ter plaatse een klimaat dat hem van huis uit 
vertrouwd is. 

Als ongetrouwde man van 35 heeft hij ook oog voor andere zaken. In Antwerpen zet 
een schildersmodel hem in vuur en vlam, in de baden van Aken flirt hij heel wat af. Met een 
schat aan ervaringen keert hij huiswaarts. 
  Zijn reisverslag blijft hij tot zijn dood in 1720 bewerken en aanvullen. Hij maakte het 
klaar voor publicatie. Ruim driehonderd jaar later is het zover. 
 

http://www.vantilt.nl/detboek.aspx?Boek_ID=366 


