A. L. van Schelvenprijs

Het bestuur van de Stichting Textielgeschiedenis te Enschede reikt om de dri e
jaar een prijs van] 1.500,- uit voor een oorspronkelijke, op bronnenonderzoek
gebaseerde en in de Textielhistorische Bijdragen gepubliceerde studie op het terrein van de Nederlandse (inclusief de voormalige koloniën) textielgeschiedenis.
De prijs is in het bijzonder bedoeld voor beginnende auteurs zoals jonge wetenschappelijke onderzoekers, studenten, enz., alsmede amateur-historici.
Het bestuur heeft gemeend de prijs de naam "A. L. van Schelvenprijs" te moeten
geven om aldus haar grote waardering uit te spreken voorde stimulerende invloed ,
die Van Schelven heeft doen uitgaan op het onderzoek naar de geschiedenis van
de katoenindustrie en de vele werkzaamheden, di e hij heeft verricht voor zowel de
Stichting Textielgeschiedeni s als voor de Textielhistorische Bijdragen.
De prijs wordt toegekend door het bestuur van de Stichting, na jurerin g door
de redactie van de Textielhistorische Bijdragen. De bekroonde studie zal derhalve dienen te voldoen aan de door de redactie gehanteerde form ele en inhoud elijke criteria. Zo wordt verwacht , dat het art ikel - m et behoud van het hi storisch
ve rantwoorde karakter - dusd a nig is gesteld, d at he t ook door ee n ruim publiek
kan worden begrepen en gewaardeerd. H et artikel heeft bij voo rkeur een lengte
van 20 à 25 pagina's druks. Dit komt overeen m et maximaal 10.000 woorden of
70.000 aanslagen.
De eerstvolgende uitreiking van de prijs vindt plaats in het najaar van 1994.
Hiervoor komen ook in aanmerking artikelen in de Textielhistorische Bijdragen
32 (1992), 33 (1993) en 34 (1994). Voor nadere informatie wende men zich tot
de redactie-secretaris van d e Textielhistorische Bijdragen.
De A. L. van Schelvenprijs werd voor de eerste keer uitgereikt op de textielhistorisch e studiedag in Goor op 27 oktober 1988 aan de heer C.G.W.P. van der Heijden voor zijn artikel "Weve nde landbouwers of landbouwende wevers. Een onderzoek in het Oostbrabants textielgebied aan het einde van de negentiende
eeuw" (THB 28).
De tweede keer werd de prijs uitgereikt op de texti elhistori sche studiedag bij de
Koninklijke Nijverdal-Ten Cate NV in Almelo op 7 november 1991 aan Mw.
Drs. H.]. M. Winkelman voor haar artikel "Falend management, familisme of
generatiekloof: Speurtocht naar de oorzaken van h et bestuursconflict bij 'Spanjaard' in het Interbellum" (THB 30).
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