Werkgroep Stedengeschiedenis
Vrijdag 24 november 1989
Hierbij nodigen wij U uit voor de komende bijeenkomst van de Werkgroep Stedengeschiedenis
op vrijdag 24 november van 11.00 tot 15.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in zaal 605 (zesde
verdieping) van het P.C.Hoofthuis, Spuistraat 134 in Amsterdam. Zoals gebruikelijk bestaat de
bijeenkomst uit een huishoudelijk gedeelte en een aantal lezingen. Bij het huishoudelijk gedeelte
zal de uitbreiding van de stuurgroep aan de orde komen. Vóór de lunch presenteren Marce1
Duijghuisen en Michiel Gerding hun werk over respectievelijk Breda en Emmen. Na de lunch
verwachten we Lynn Hollen Lees. De lunch zal worden gehouden van omstreeks 13.00-14.00
uur.
Marcel Duijghuisen, Geschiedenis van Breda. Ideaal en werkelijkheid
In verband met de viering van de vierhonderdste verjaardag van de bevrijding van Breda door
het turfschip, gaf het stadsbestuur enkele jaren geleden aan Marcel Duijghuisen, werkzaam bij
de Gemeentelijke Archiefdienst van Breda, opdracht een stadshistorische studie te schrijven.
Hij concentreerde zich op de periode 1795-1965. Tijdens zijn lezing doet hij verslag van zijn
werkzaamheden, de gekozen methodiek en de organisatorische achtergronden van het
project.
Michiel Gerding: De Geschiedenis van Emmen. Historische Projectontwikkeling
Het recent verschenen ‘De geschiedenis van Emmen’ omvat de periode 1850 tot heden en is
de eerste in een serie historische werken over Drentse gemeenten. Provinciaal historicus Michiel
Geerding heeft de inhoudelijke en organisatorische kant voor zijn verantwoording genomen
en trad op als projectontwikkelaar. Voor Meppel, Hoogeveen, Rolde, DIever en Borger staan
vergelijkbare projecten op stapel.
Lynn Hollen Lees: “Poverty in urban England. The poor and the poor-Iaw in the 19th century
Lynn Hollen Lees is hoogleraar aan de University of Pennsylvania en verblijft momenteel als
gastdocent in Leuven. Zij heeft vooral onderzoek verricht naar de sociale en economische
aspecten van de Ierse migratie in de 19e eeuw. Daarnaast verscheen in 1985 “The making of
urban Europe”: een in samenwerking met Paul Hohenberg geschreven studie over de urbanisatie
van Europa in de periode 1000-1950. De laatste jaren houdt mevrouw Lees zich intensief bezig
met armoede en de armen in Engeland tijdens de 19e eeuw. Over dat onderzoek zal zij verslag
uitbrengen.
Hopend op Uw aanwezigheid groeten wij U,
namens de stuurgroep:
Jan van den Noort
Clé Lesger
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