Werkgroep Stedengeschiedenis

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van de Werkgroep Stadsgeschiedenis op
16 maart 1990 in Amsterdam (Jodenbreestraat 23, zaal 2244).
Het programma omvat de volgende onderdelen:
11.00-12.30: Presentatie van de Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden
Rolf van der Woude over de Leeuwarder nutsbedrijven
aansluitend discussie
13.30-15.00: Jos Raadschelders over de bestuurlijke ontwikkeling in vier Noord-Hollandse
gemeenten
aansluitend discussie
Leeuwarden
In 1985 werd de Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden opgericht. De studiegroep, een
initiatief van het Leeuwarder archief en een aantal professionele historici, wil het historisch
onderzoek in de Friese hoofdstad meer structuur geven en tracht dat onder meer te bereiken
door de uitgave van de Leeuwarder Historische Reeks. Tijdens de bijeenkomst op 16 maart
zullen voorgeschiedenis, doel en werkwijze van de studiegroep uiteen worden gezet.
Rolf van der Woude, verbonden aan de Fryske Akademie, doet historisch onderzoek naar de
stad Leeuwarden rond 1900. In aansluiting op de presentatie van de studiegroep zal hij spreken
over de Leeuwarder nutsbedrijven voor gas, elektriciteit, water, stadsreiniging en telefoon.
Alkmaar, Beverwijk, Purmerend en Zaandam
Jos Raadschelders - van huis uit historicus, maar nu werkzaam bij de Vakgroep Bestuurskunde te
Leiden - hoopt op 16 mei te promoveren op een proefschrift over de bestuurlijke ontwikkeling in
vier Noord-Hollandse gemeenten. Hij deed onderzoek naar de bestuurlijke activiteiten van de
stedelijke overheid in de steden Alkmaar, Beverwijk, Purmerend en Zaandam in de afgelopen
vier eeuwen (1600-1980). De ontwikkeling van het takenpakket, het aantal overheidsfunction
arissen, de organisatiestructuur, de mate van bureaucratie en de invloed van demografische,
culturele, politieke en economische omgevingsfactoren vormden de hoofdmoot van zijn
onderzoek.

Vers van de pers
In de reeks Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis verschenen onlangs twee boekjes
die van belang zijn voor de werkgroep stadsgeschiedenis. De cahiers belichten in kort bestek
(55 à 72 pagina's) de benaderingswijze van respectievelijk historisch-geografen en stadshistorici.
Ze zijn vooral geschikt voor amateurhistorici die zich intensiever op de geschiedenis van
stad, nederzetting en landschap willen richten. maar bieden ook voor vakhistorici de nodige
aanknopingspunten. Beide deeltjes zijn voorzien van een uitgebreid literatuuroverzicht. Prijs:
ƒ 15,-- per deeltje. Deel 3: J.J.M. Beenakker, Historische geografie: Landschap en nederzetting
(Zutphen 1989) ISBN 90-6011-672-0. Deel 4: P. Kooij, Stadsgeschiedenis (Zutphen 1989) ISBN 906011-671-2.
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Van het boek over Emmen, waaraan bij de vorige bijeenkomst aandacht werd besteed, is kort
na het verschijnen van de eerste druk al een tweede druk verschenen. M.A.W. Gerding e.a.
(red.), Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe (Meppel/Amsterdam 1989) ISBN 90-6009876-5 (ƒ 49,50).
Marcel Duijghuisen, Geschiedenis van Breda III 1795-1960, Hoofdlijnen en accenten (Breda 1990)
ISBN 90-710-7723-3. (ƒ 59,50) verschijnt 3 maart ter gelegenheid van de festiviteiten rond 400 jaar
Turfschip.
Hopend op Uw aanwezigheid op 16 maart groeten wij u.
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