NEHA studiemiddag 19 juni 2009

400 jaar
Nederlands-Amerikaanse betrekkingen
1609-2009
400 jaar geleden zeilde in opdracht van de voc het schip de Halve Maen onder
commando van de Engelse kapitein Henry Hudson richting het noordwesten
om een doorvaart naar Azië te zoeken. De verhoopte doorvaart naar Indië
vond hij niet, wel ontdekte hij aan de mond van de later naar hem vernoemde
rivier een prachtige natuurlijke haven, waar vijftien jaar later Nieuw Amsterdam zou ontstaan. Deze pioniersvestiging zou uitgroeien tot het financiële
hart van de wereld. De 400-jarige herdenking is een goede aanleiding om op
de jaarlijkse neha-studiemiddag aandacht te besteden aan de economische
betrekkingen tussen Nederland en de vs.

PROGRAMMA
13.30 			
14.00-14.15
14.15-14.45
				
				
14.45-15.15
				
15.15.-15.45
15.45-16.15
				
				
16.15-16.45
				
16.45-17.00
17.00-18.00

Ontvangst en koffie
Opening door middagvoorzitter Jan Luiten van Zanden
Hans Krabbendam Meer dan handel.
De basisingrediënten voor de vruchtbare samenwerking
tussen Nederland en Amerika
Victor Enthoven Zaken zijn zaken. Twee eeuwen NederlandsNoord-Amerikaanse handelscontacten, 1600-1800
Koffie en thee
Guus Veenendaal Land, Rails, Graan en Jenever.
Nederlands-Amerikaanse financiële en economische
betrekkingen in de negentiende eeuw
Keetie Sluyterman Een weerbarstige markt. Nederlandse
multinationals in de Verenigde Staten in de twintigste eeuw
Discussie
Borrel

Als u de studiemiddag wilt bijwonen, verzoeken wij u dat uiterlijk
voor 12 juni te berichten aan het secretariaat van het neha,
E-mail: secretar@iisg.nl (of: Secretariaat neha, t.a.v. Yvonne Bax,
Postbus 2169, 1000 cd Amsterdam,
telefoon: 020 6685866).
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Tweede Dag van de Historische Demografie

Een initiatief van de WOG
Historische demografie
Tilburg, 4 december 2009 — Oproep voor bijdragen
Initiatiefnemers:
Hilde Bras (Vrije Universiteit Amsterdam), Jan Kok (Virtual Knowledge Studio, iisg en k.u.Leuven), Koen Matthijs (Centrum voor Bevolkings- en Gezinsonderzoek, k.u.Leuven), Arnoud-Jan Bijsterveld (Departement Sociologie,
Universiteit van Tilburg)
Mede ondersteund door de Vlaamse Vereniging voor Demografie, het N.W.
Posthumus Instituut, het Departement Sociologie en het Oldendorff Instituut (Universiteit Tilburg)

Opzet
In België en in Nederland zijn veel onderzoekers rechtstreeks of onrechtstreeks bezig met historische demografie en historische sociologie. De
Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (wog) Historische Demografie
stelt zich als doel de onderlinge contacten tussen deze onderzoekers te stimuleren en te coördineren, en gelegenheden te scheppen om onderzoek te
presenteren en te becommentariëren. De wog stimuleert ook het publiceren
van onderzoeksresultaten.
Met een jaarlijkse workshop beoogt de wog papers te recruteren vanuit
de verschillende domeinen van de historische demografie, maar ook vanuit
verschillende disciplines die zich met historische demografie bezig houden,
zoals de geschiedenis, de sociologie, de economie en de biologie.
Op 4 december 2008 vond in Gent de Eerste Dag van de Historische
Demografie plaats. Daar was veel interesse voor. Inmiddels is beslist de papers
te bundelen en uit te geven in een wog-reeks bij Universitaire Pers Leuven.
Op 4 december 2009 wordt de Tweede Dag van de Historische demografie georganiseerd aan de Universiteit Tilburg. Om de vergelijkbaarheid van
de bijdragen te bevorderen en om gezamenlijke publicaties (eventueel in de
vorm van special issues van tijdschriften) aantrekkelijker te maken stellen we
een specifiek thema voor. Dit jaar is dat stedelijke historische demografie.
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Er zijn vier sessies:
1. Nieuwe bronnen en technieken voor de stedelijke historische demografie
Voorzitter: Koen Matthijs
2. Familie en verwantschap in de stedelijke ruimte
Voorzitter: Hilde Bras
3. Levenslopen van stedelijke migranten en hun nazaten
Voorzitter: Jan Kok
4. Demografie in de stad
Voorzitter: Matthijs Kalmijn

Praktische afspraken
Geïnteresseerden (zowel beginnende onderzoekers als ervaren rotten!) kunnen een abstract indienen rond één van de vermelde thema’s, maar ook
andere bijdragen of voorstellen voor sessies in het domein van de stedelijke
historische demografie zijn welkom.
Abstracts indienen vóór 15 mei 2009 bij Jan Kok (jan.kok@vks.knaw.nl)
Papers indienen vóór 20 november 2009 bij Jan Kok (jan.kok@vks.knaw.nl)
De voertaal van de workshop (d.w.z. de presentaties) is het Nederlands. De
papers mogen echter zowel in het Engels als in het Nederlands geschreven
worden, na overleg met de sessievoorzitter. De sessievoorzitters zullen op
basis van de ingezonden papers inschatten of publicatie als themanummer
in een tijdschrift tot de mogelijkheden behoort.

Locatie en kosten
-

Vrijdag 4 december 2009
Universiteit Tilburg
De wog kan tussenkomen in de vervoersonkosten en biedt een lunch aan.
De wog vergoedt desgewenst aan de sessievoorzitters en deelnemers met
een presentatie de hotelkosten (één nacht).
- Afsluitend is er een receptie/borrel.
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