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Professor doctor Wiep van Bunge, als hoogleraar 
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam, en doctor Hanco Jürgens, onder andere als 

wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Duits-
land Instituut Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), 
zijn beiden lid van de Dutch Society for 18th Century 
Studies (Werkgroep 18e Eeuw). Samen met 300 andere 
Nederlandse en Belgische leden leggen zij zich toe op 
de ontwikkelingen in de 18e eeuw in deze beide landen. 
Centraal staat de Verlichting die in deze eeuw de basis 
legde voor de huidige maatschappij. ISECS is sinds 1967 

actief. Naast de diverse bijeenkomsten die de verenigin-
gen voor hun eigen leden organiseren, wordt er tevens 
om de vier jaar door één van deze verenigingen het vijf-
daagse International Congress for Eighteenth-Century 
Studies georganiseerd. Dit congres had nog niet eerder 
in Nederland plaatsgevonden. Van Bunge vond het hoog 
tijd om hier verandering in te brengen. 

TE HOOG GEGREPEN
Dit besluit werd in 2008 genomen. Samen met Hanco 
Jürgens, Lex Raat en Inger Leemans, mede-bestuursle-
den van Werkgroep 18e Eeuw, vormde Van Bunge het 
organisatiecomité voor het congres. Omdat Van Bunge 
gastheer was, werd gekozen voor de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam als locatie. “Nadat ons voorstel met als 
thema ‘Opening Markets’ werd goedgekeurd, dachten 
wij met hulp van onze vaste sponsor van Dutch Society 
for 18th Century Studies een heel eind te komen”, vertelt 
Van Bunge. “Maar een congres organiseren voor 1.000 
deelnemers bleek voor ons toch iets te hoog gegrepen. In 
2011 besloten we aan de hand van een tip van een collega 
van de Erasmus School for Economics een gesprek aan 
te gaan met CIMGlobal. Wij zochten een PCO die ook 
echt wist wat er moest gebeuren en in welke volgorde dit 
gedaan moest worden. Maar het moest ook klikken, want 
je gaat niet 37 keer vergaderen met mensen die je niet 
aardig vindt.” 
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Een geslaagd 
debuut

M E E T I N G  P CO I N B EEL D

Om de vier jaar organiseert de International Society 
for Eighteenth-Century Studies (ISECS) een congres 
voor al haar leden en andere geïnteresseerden. Dit jaar 
nam de Nederlandse afdeling de organisatie voor hun 
14e internationale congres op zich. “Het was een mooie 
prestatie, mede dankzij de hulp van CIMGlobal”, aldus 
congresvoorzitter Wiep van Bunge.
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Jürgens: “CIMGlobal maakte een zeer pro-
fessionele indruk. Toen de samenwerking 
eenmaal was beklonken, kwam de organi-
satie in een stroomversnelling.” CIMGlobal 
verzorgde onder andere de website waar 
deelnemers zich konden aanmelden en 
leden via een systeem hun abstracts kon-
den indienen. “Ook het hele logistieke 
proces voor, tijdens en na het congres en 
de communicatie met de deelnemers, de 
hotels, de cateraar, de standhouders en de 
sprekers verliep via ons, net als de organi-
satie van de welkomstreceptie en het con-
gresdiner”, vertelt projectcoördinator Lieke 
Brons van CIMGlobal Europe. “Het onder-
ling contact verliep uitstekend, waardoor 
wij precies wisten wat ons te doen stond.” 

Ondertussen kon het organisatiecomité 
zich samen met de wetenschapscommissie 
over de vele sessievoorstellen buigen, de 
key-note sprekers selecteren en het pro-
gramma samenstellen. 

MOOIE DWARSDOORSNEDE
Uiteindelijk vond de 14e editie van het 
International Congress for Eighteenth-
Century Studies plaats van 27 tot en met 
31 juli van dit jaar. Gedurende deze vijf 
dagen konden de deelnemers ruim 70 
verschillende sessies volgen, maar ook 
dagelijks deelnemen aan diverse culturele 
activiteiten zoals een rondvaart via Spido 
en muziekconcerten in onder andere de 
Laurenskerk bijwonen. Jürgens: “Tijdens 

het congres kregen de deelnemers uit-
gebreid de kans om elkaar te treffen en 
zichzelf op de hoogte te stellen van nieuwe 
wetenschappelijke bevindingen van elke 
vereniging. Er kwam een hele mooie 
dwarsdoorsnede van het vakgebied op het 
congres af, van nieuwe talenten tot senior 
scholars.” Van Bunge: “Het mooie was ook 
dat het thema ‘Opening Markets’ interdis-
ciplinair was opgezet, van invalshoeken 
vanuit politieke economie tot aan filosofie 
en kunsthistorie. In combinatie met het 
imago van Rotterdam als handelsstad sloeg 
dit enorm aan bij de deelnemers.” “Het suc-
ces begon al tijdens de welkomstreceptie in 
de Laurenskerk, waarbij de gemeente en de 
Speakers Academy enorm hebben gehol-
pen”, vult Jürgens aan. “Daar kwamen al 

710 deelnemers uit de hele wereld op af.”
Brons kijkt eveneens zeer tevreden terug op 
het congres. “Ik hoorde van tevoren alleen 
maar positieve verhalen over het team van 
Wiep en Hanco en ik heb uiteindelijk zeer 
prettig met hen kunnen samenwerken. Het 
enthousiasme dat zij uitstraalden was zeker 
aanstekelijk.” “Het was een flinke klus, 
maar we hebben uiteindelijk iets moois 
neer kunnen zetten. Nu kunnen wij eens 
gaan kijken hoe de vereniging het volgende 
congres in Edinburgh aan gaat pakken”, 
aldus Jürgens.

isecs2015.wordpress.com

www.cimglobal.net

www.erkendcongresbedrijf.nl
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CIMGlobal Europe is sinds 1996 

een Erkend Congresbureau. “Wij 

hebben van begin af aan bewust 

gekozen voor dit keurmerk”, 

vertelt projectcoördinator Lieke 

Brons van CIMGlobal Europe. “In 

Nederland zijn namelijk rond de 

150 congresbureaus actief. Om je 

daartussen te onderscheiden en 

op te vallen bij opdrachtgevers, is 

zo’n keurmerk ideaal. Bovendien is 

het voor sommige opdrachtgevers 

ook een harde eis. Om diezelfde 

reden zijn we op dit moment 

ook in de race voor een Iapco-

certificering.”

Lieke Brons, Wiep van Bunge 
en Hanco Jürgens
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