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Mei-activiteit
Beste leden,
In mei vindt traditiegetrouw de laatste avondactiviteit van het verenigingsjaar plaats. Dit jaar
gaan we naar Amersfoort waar we onder leiding van Boulce van Gorp een stadswandeling
gaan maken.
We verzamelen vanaf 19.30 bij de Instee, Zuidsingel 45-E te Amersfoort, alwaar we
kunnen genieten van koffie en zelfgebakken taart van de Instee. Bouke zal daar ook haar
korte inleiding op de wandeling ten gehore brengen.
Houd er rekening mee dat vanaf Centraal Station van Amersfoort het 15 a 20 minuten
lopen is naar de Instee. Mensen die met de auto komen kunnen parkeren in de
nabijgelegen parkeergarage aan de Koemarkt (die is 24 uur per dag open). Een
routekaartje is op de achterzijde van deze brief weergegeven. Voor wie samen wil reizen
per trein: om 18.50 verzamelen onder het grote blauwe bord in de vertrekhal van Utrecht
Centraal.
De wandeling die we in Amersfoort gaan maken, zal geen 'standaard excursie' worden,
waarbij de deelnemers van alles over de mimtelijke ontwikkeling van Amersfoort te weten
komen. Centraal zal staan de toeristische beeldvorming en de plaats die de historische
geografie daarbij inneemt. Door middel van een toeristische wandeling door de binnenstad,
gebaseerd op verschillende stadswandelingen, wil Bouke ons bewust laten worden van de
selectieve blik die reisgidsen en stadswandeling voor een breed publiek bieden op de stad
(de zogenaamde tourist gaze). Van ons wordt dus venwacht dat we onze 'historisciigeografische bril' opzetten en die tijdens het wandelen vergelijken met de informatie die de
toeristische wandeling biedt.
We willen de avond besluiten met een gang naar het café, waar we nog door kunnen
discussiëren over de vraag wat de 'waarde' van hlstorisch-geografische kennis is of kan zijn
voor een toerist.
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Bouke van Gorp is in 1998 als sociaal geograaf afgestudeerd. Haar eindscriptie ging over
de mogelijkheden omstadhistorische geografie te integreren in het aardrijkskunde
ondenwijs.
Eind 2003 is ze gepromoveerd met een proefschrift over de positie van historische
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