Werkgroep Stedengeschiedenis
30 oktober 1998: De opdringerige stad
Eens in de twee jaar wordt de Eismaprijs uitgereikt voor de beste publicatie op het gebied van
regionale en lokale geschiedenis in de voorafgaande twee jaar. In 1994 kreeg dr Yme Kuiper de
prijs voor zijn studie over de adel in Friesland. In 1996 was het duo Paul Abels en Ton Wouters de
gelukkige met hun studie over kerk en samenleving in Delft na de reformatie. In beide gevallen
ging het om dissertaties.
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Eismaprijs 1998 organiseert de Vereniging voor
Lokale en Regionale Geschiedenis, in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en de Werkgroep Stedengeschiedenis, een studiedag met het thema ‘De opdringerige
stad’. De wisselwerking tussen stad en platteland in de 19de en het begin van de 20ste eeuw
staat op deze dag centraal. De datum is bepaald op vrijdag 30 oktober. Plaats van handeling
is de Gertrudiskapel te Utrecht. Dr H. Knippenberg is bereid gevonden om als dagvoorzitter te
fungeren
Als sprekers zullen optreden:
•

prof.dr R. van Engelsdorp Gastelaars, hoogleraar in de Sociale geografie en
landbeschrijving , verbonden aan het Amsterdam Study centre for the Metropolitan
Environment aan de Universiteit van Amsterdam.
Onderwerp: politieke aspecten van de ruimtelijke ordening in de interactie tussen stad en
platteland

•

dr M.C. van Schendelen universitair docente Planologie aan het Amsterdam Study centre
for the Metropolitan Environment aan de Universiteit van Amsterdam.
Onderwerp: natuur in de interactie tussen stad en platteland

•

dr A.J. Schuurman, universitair docent Leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis aan de
Landbouw Universiteit Wageningen.
Onderwerp: culturele aspecten in de interactie tussen stad en platteland

•

dr C. Trompetter, postdoc medewerker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Onderwerp: de economische interactie tussen stad en platteland.
Voorlopige agenda:
10.00-10.30 Ontvangst met koffie
10.30-10.40 Opening door de voorzitster van de Vereniging dr. L.A.M. Giebels.
10.45-11.30 Lezing Van Engelsdorp Gastelaars, aansluitend discussie
11.30-12.15 Lezing Van Schendelen, aansluitend discussie
lunch
13.30-14.15 Lezing Trompetter, aansluitend discussie
14.15-15.00 Lezing Schuurman, aansluitend discussie
15.00-15.30 Theepauze
15.30-16.15 Uitreiking van de Eismaprijs (voorlezing juryrapport, uitreiking, antwoord van de
bekroonde)
Na afloop feestelijke receptie
Namens de Werkgroep Stedengeschiedenis
Jan van den Noort
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