Levenslopen
in de 19e en 20e eeuw
11 april 2008
Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis

Afsluitend congres van het NWO-groot
programma ‘Life Courses in Context’

Op vrijdag 11 april 2008 vindt op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(IISG) te Amsterdam het afsluitende congres plaats van het NWO-Groot programma ‘Life
Courses in Context’. Met behulp van dit programma is de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de
reconstructie van de levensloop van 40.000 Nederlanders die werden geboren tussen 1863
en 1922. Deze database op individueel niveau werd aangevuld met macrodata afkomstig uit
de beroeps- en volkstellingen uit de periode tussen 1859 en 1947.
Een klein deel van de mogelijkheden van deze nieuwe infrastructuur voor de Nederlandse
sociale, demografische en economische geschiedenis zal op dit congres worden gepresenteerd door zowel historici, demografen en sociologen.
Als dagvoorzitter zal optreden prof. dr Harry Ganzeboom, hoogleraar sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit en voorzitter van de stichting Historische Steekproef
Nederlandse bevolking (HSN).
Programma
Kees Mandemakers en Peter Doorn
Het project ‘Life Courses in Context’, resultaten en perspectieven.
Hans Knippenberg en Sjoerd de Vos
Vroege ontkerkelijking in Nederland: een analyse van het geboortecohort 1850-1882.
Onno Boonstra
Functioneel analfabetisme in Nederland in de 19e eeuw.
Jan van Bavel, Theo Engelen en Jan Kok
Kinderloosheid tijdens het interbellum in Nederland: crisis of keuze?
Hilde Bras, Aat Liefbroer en Cees Elzinga
Standaardisering van leefvormen? Huishoudenstrajecten van Nederlanders, 1850-1940.
Lunch
Ulbe Bosma en Kees Mandemakers
Opting for the Indies: de stedelijke middenklasse en het profijt van koloniale beroepscarrières.
Frans van Poppel
Sociale klasse, sociale mobiliteit en sterfte in Nederland, 1850-2000.
Ineke Maas en Marco van Leeuwen
From rags to riches? Beroepsloopbanen van de Nederlandse bevolking tussen 1865 en
1940.
Jaap Dronkers
Historische levenslopen, nut en beperkingen van de huidige HSN-database.
Afsluiting met forum met daarin o.a. Pearl Dykstra en Leo Lucassen.
Sluiting door de dagvoorzitter waarna borrel.
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen € 15,- inclusief lunch.
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Astrid Verburg, IISG
(ave@iisg.nl), Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam.
Voor meer informatie over de HSN, zie www.iisg.nl\~hsn.

