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 Uitnodiging
Boekpresentatie
op 18 december

Woensdag 18 december,

inloop 19.30 uur, aanvang

20.00 uur 

Burgerzaal, Lange Hofstraat 4,

Zutphen

Namens Rudolf Bosch nodigt het Erfgoedcentrum Zutphen u van harte uit
voor de presentatie van zijn nieuwe boek Stedelijke macht tussen overvloed
en stagnatie, dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Verloren. Het boek
verschijnt als deel 62 in de reeks Werken Gelre van de Vereniging Gelre.
Bosch beschrijft hierin de ontwikkeling van de stedelijke financiën in het
hertogdom Gelre. Hij promoveerde met dit onderzoek in 2018 aan de
Rijksuniversiteit Groningen. De boekpresentatie is op 18 december om
20.00 uur in de Burgerzaal in Zutphen. 
 
Ridder van Gelre en historicus René Arendsen, bekend van het
televisieprogramma Ridders van Gelre van Omroep Gelderland, leidt de
boekpresentatie.
 
Aanmelden
U bent van harte welkom bij deze boekpresentatie. U kunt zich tot
donderdag 12 december aanmelden: 

AANMELDEN

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-boekpresentatie-stedelijke-macht-tussen-overvloed-en-stagnatie-80668273979
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-boekpresentatie-stedelijke-macht-tussen-overvloed-en-stagnatie-80668273979


PROGRAMMA
19.30 uur inloop - 20.00 uur aanvang

Burgerzaal, Lange Hofstraat 4,
Zutphen

Introductie door prof. dr. Johan Oosterman namens vereniging Gelre
Interview met dr. Rudolf Bosch: 'Rekeningen als spiegel van de middeleeuwse
samenleving? Een korte schets van het onderzoeksproject en de
belangrijkste resultaten' 
Boekpresentatie Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie. 
 Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom
Gelre, ca. 1350-1550

dr. Rudolf Bosch (adjunct-streekarchivaris Streekarchivariaat Noordwest-
Veluwe),
prof. dr. Johan Oosterman (hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde,
Radboud Universiteit Nijmegen), 
prof. dr. Frank Keverling Buisman (emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis,
Universiteit van Amsterdam en oud-directeur van het Gelders Archief),
Maartje A.B. MA (historica; promovenda Radboud Universiteit Nijmegen).

20.00 Opening door Ridder René Arendsen

 
20.50 Paneldiscussie: 'Saaie cijfers of bronnen met een verhaal? Wat
middeleeuwse rekeningen ons kunnen vertellen over het verleden (en wat juist
niet?)', met:

 
21.15 Gelegenheid om vragen te stellen
21.30 Borrel. Wilt u ook als een van de eersten het boek hebben? Dat kan!
Uitgeverij Verloren biedt het boek tijdens de borrel te koop aan 
(winkelprijs: € 49,00). Pinnen heeft de voorkeur.
22.00 Afsluiting
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