De JHSG Academie presenteert:

Colloquium
–
Quentin Skinner. Betekenis en begrip in
intellectuele geschiedenis
Quentin Skinner (Queen Mary, University of London) is één van de grondleggers van de
Cambridge School of Intellectual History. Skinner bepleitte eind jaren zestig een
geschiedkundige benadering van klassieke teksten. Volgens Skinner moet, om een tekst te
begrijpen zoals de auteur wilde dat zijn publiek de tekst begreep, de intentie achterhaald worden
waarmee de auteur zijn tekst schreef. Daartoe is het van belang om de tekst te plaatsen binnen
zijn sociale en linguïstische context. Skinners methodiek bevrijdde klassieke teksten van welig
tierende anachronistische interpretaties die voortkwamen uit de ahistorische benadering van
filosofen. Klassieke teksten werden vruchtbaar onderzoeksmateriaal voor historici.
Doelstelling colloquium
In het colloquium wordt onder leiding van historicus en politicoloog Thijs Bogers de methodiek
van Skinner diepgaand behandeld. Doelstelling van het colloquium is het doorgronden van
Skinners methodiek en het uiteenzetten van de implicaties ervan voor historici. Hiertoe wordt ook
gekeken naar de opvattingen waartegen Skinner zich afzette. Het colloquium begint en eindigt
met een baanbrekende studie uit de intellectuele geschiedenis.
Aanmelden
Het colloquium is toegankelijk voor allen maar voorrang wordt gegeven aan promovendi en
bachelor- en masterstudenten geschiedenis. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan via
info@jongehistorici.nl tot en met 20 december. Vermeld in deze mail naam, e-mailadres,
telefoonnummer en eventuele studie. De kosten bedragen €30,- tot €50,- voor het studiemateriaal.
Het colloquium bestaat uit zes bijeenkomsten die plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maanden januari tot en met juni 2014, van 16.00-18.00 uur, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Na afloop is er de mogelijkheid om gezamenlijk een borrel te nuttigen.
Informatie
Jonge Historici Schrijven Geschiedenis (JHSG, www.jhsg.nl) biedt een podium aan jonge
historici. Dit gebeurt onder andere door de publicatie van artikelen en scripties en het
organiseren van evenementen. Dit colloquium is de eerste in een nieuwe reeks van seminars van
de JHSG Academie.
Thijs Bogers MA (1983) studeerde Politicologie aan de UvA, Geschiedenis van de Politieke
Theorie en Intellectuele Geschiedenis aan Queen Mary, University of London en University
College London, en Nieuwste Geschiedenis aan de UvA. Thijs Bogers is werkzaam als docent en
onderzoeker bij de Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie van de Vrije Universiteit
Amsterdam.
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Overzicht bijeenkomsten
•Bijeenkomst 1 – vrijdag 31 januari, 16.00-18.00 uur (VU, Metropolitan, kamer Z113)
-Peter Laslett, Introduction [1960/1990] (p.3-126)
-J.G.A. Pocock, Present at the creation: With Laslett to the lost worlds [2006] (p.7-17)
In zijn baanbrekende studie naar John Locke’s Two Treatises weerlegt Peter Laslett (1915-2001)
de tot dan geldende aanname dat Two Treatises geschreven was als revolutionair pamflet. Laslett:
‘From the point of view of our discussion, the book as a response to political and literary
circumstances, its origin belongs to the autumn and winter of 1679-80, exactly a decade earlier
than it is traditionally supposed to have been written. Two Treatises is an Exclusion Tract, not a
Revolution Pamphlet.’ (Laslett, 1990, p.61). Door de vernieuwende methodiek van Laslett
konden klassieke teksten voortaan niet meer simpelweg gelezen worden als voorbodes van de
hedendaagse politieke ordening.
•Bijeenkomst 2 – vrijdag 28 februari, 16.00-18.00 uur (VU, Metropolitan, kamer Z009)
-J.G.A. Pocock, Verbalizing a political act. Towards a politics of speech [1973/2011] (p.27-45)
-Skinner, Visions I: H1 – Introduction: Seeing things their way (p.1-7)
H2 – The practice of history and the cult of the fact [1997/2009] (p.8-26)
H3 – Interpretation, rationality and truth [1988/2009] (p. 27-56)
Mede-grondlegger van de Cambridge-methode John Pocock (1924) legt de nadruk op de
linguïstische context waarbinnen een tekst is geschreven. Quentin Skinner (1940) gaat na hoe de
historicus, met zijn eigen normen en waarden, zich moet verhouden tot klassieke teksten.
•Bijeenkomst 3 – vrijdag 28 maart, 16.00-18.00 uur (VU, Metropolitan, kamer Z113)
-Arthur Lovejoy, Introduction: the study of the history of ideas [1936/1960] (p.3-23)
-Leo Strauss, Political philosophy and history [1949] (p.30-50)
-Skinner, Visions I: H4 – Meaning and understanding in the history of ideas [1969/2009] (p.5789)
In zijn befaamde essay Meaning and understanding in the history of ideas bekritiseert Skinner de
behandeling van klassieke teksten als bijdragen aan steeds dezelfde, eeuwigdurende debatten.
Skinner bepleit teksten te zien als handelingen van hun auteur. Om de handeling te begrijpen
moet de historiciteit van de tekst onderkend worden.
•Bijeenkomst 4 – vrijdag 25 april, 16.00-18.00 uur (VU, Metropolitan, kamer Z009)
H5 – Motives, intentions and interpretation [1972&1996/2009] (p.90-102)
H6 – Interpretation and the understanding of speech acts [1988/2009]
(p.103-127)
H7 – ‘Social meaning’ and the explanation of social action [1972/2009]
(p.128-144)
H8 – Moral principles and social change [1974/2009] (p.145-157)
-Skinner, On intellectual history and the history of books [2005] (p.29-36)
-Skinner, Visions I:
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Skinner beargumenteert dat handelingen ook niet-causale verklaringen kunnen hebben. Tevens
weerlegt Skinner het verwijt dat intellectuele geschiedenis een elitaire vorm van
geschiedbedrijving is.

•Bijeenkomst 5 – vrijdag 30 mei, 16.00-18.00 uur (VU, Metropolitan, kamer Z113)
-Reinhart Koselleck, Linguistic change and the history of events [1989] (p.649-666)
-Skinner, Visions I: H9 – The idea of a cultural lexicon [1979/2009] (p.158-174)
H10 – Retrospect: Studying rhetoric and conceptual change [1999/2009]
(p.175-187)
-Melvin Richter, Reconstructing the history of political languages: Pocock, Skinner, and the
Geschichtliche Grundbegriffe [1990] (p.38-70)
Skinner verhoudt zich tot Kosellecks conceptuele geschiedenis en Melvin Richter zet uiteen op
welke onderdelen de Cambridge-methode en Begriffsgeschichte elkaar aanvullen of uitsluiten.
•Bijeenkomst 6 – vrijdag 20 juni, 16.00-18.00 uur (VU, Metropolitan, kamer Z009)
-Quentin Skinner, Liberty before Liberalism [1998/2010] (p.1-120)
In zijn baanbrekende essay Liberty before Liberalism haalt Skinner de republikeinse
vrijheidsopvatting uit de vergetelheid. Tegelijkertijd laat Skinner de grote waarde en het nut van
intellectuele geschiedenis zien. Skinner: ‘The intellectual historian can help us to appreciate how
far the values embodied in our present way of life, and our present ways of thinking about those
values, reflect a series of choices made at different times between different possible worlds. This
awareness can help to liberate us from the grip of any one hegemonal account of those values and
how they should be interpreted and understood.’ (Skinner, 2010, p.117)
Literatuur
Reinhart Koselleck, ‘Linguistic change and the history of events’, in: The Journal of Modern
History, 61(4) (1989) 649-666.
Peter Laslett, ‘Introduction’ [1960], in: Idem (red.), John Locke. Two Treatises of Government
(New York: Cambridge University Press 1990) 3-126.
Arthur Lovejoy, ‘Introduction: the study of the history of ideas’ [1936], in: Idem, The Great
Chain of Being. A Study of the History of an Idea (New York: Harper Torchbooks 1960) 323.
J.G.A. Pocock, ‘Verbalizing a political act: towards a politics of speech’ [1973], in: Idem,
Political Thought and History. Essays on Theory and Method, derde druk (New York:
Cambridge University Press 2011) 33-50.
J.G.A. Pocock, ‘Present at the creation: With Laslett to the lost worlds’, in: International Journal
of Public Affairs 2(2006) 7-17.
Melvin Richter, ‘Reconstructing the history of political languages: Pocock, Skinner, and the
Geschichtliche Grundbegriffe’, in: History and Theory, 29(1) (1990) 38-70.
Quentin Skinner, ‘On intellectual history and the history of books’, in: Contributions, 1(1) (2005)
29-36.
3

Quentin Skinner, Visions of Politics. Volume I: Regarding Method, zesde druk (New York:
Cambridge University Press 2009).
Quentin Skinner, Liberty before Liberalism [1998], dertiende druk (New York: Cambridge
University Press 2010).
Leo Strauss, ‘Political philosophy and history’, in: Journal of the History of Ideas, 10(1) (1949)
30-50.

Met dank aan de Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie van de Vrije Universiteit
Amsterdam voor het beschikbaar stellen van onderwijsruimte.
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