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Werkgroep Stedengeschiedenis

Op vrijdag 10 november 2006 wordt op de fi lmzolder van het Amsterdams Historisch Museum 

(Nieuwezijds Voorburgwal 357) een nieuw Vlaams/Nederlands wetenschappelijk tijdschrift 

aan het publiek gepresenteerd: Stadsgeschiedenis. Het tijdschrift richt zich op een publiek 

van vakgenoten en liefhebbers die zich op het brede terrein van de stad en zijn geschiedenis 

bewegen. 

Programma

14:00 Verwelkoming door Renée Kistemaker

14:10 Paul van de Laar, ‘Wat heeft een stadsmuseum aan stadsgeschiedenis?’

14:30 Michiel Wagenaar, ‘De stad als brandpunt. De uitdagingen van stadsgeschiedenis 

beantwoord met een nieuw tijdschrift’

14:45 Annemarie den Dekker, ‘Vroege Amsterdamse modehuizen‘, een tentoonstelling in 2007

 

Vervolgens kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

15:00 Bezoek tentoonstelling ‘Geschiedenis van Amsterdam in de 19de en 20ste eeuw’

16:30 Drankjes en hapjes in museumrestaurant David en Goliath

OF Presentatie deel III van de Geschiedenis van Amsterdam in de Keizersgrachtkerk, 

Keizersgracht 566 De zaal gaat open om 16.00. De kerk bevindt zich op 10 minuten 

loopafstand van het Amsterdams Historisch Museum.

 

Inhoud Stadsgeschiedenis 1 (2006) 2

Clé Lesger, ‘Migrantenstromen en economische ontwikkeling in vroegmoderne steden. Nieuwe 

burgers in Antwerpen en Amsterdam, 1541-1655’

Anne Winter, ‘De microcontext van stedelijke groei. Posities en trajecten van immigranten op 

de Antwerpse arbeidsmarkt in de tweede helft van de achttiende eeuw’

Michael Ryckewaert en Katrien Theunis, ‘Het lelijkste land, de mythe voorbij. Stedenbouw en 

verstedelijking in België sinds 1945’

Review: Clair Billen en Peter Stabel, Steden in beeld. Een nieuwe wind door de stadshistorische 

musea in België

Jan Hein Furnée, ‘Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2005)’

Stadsgeschiedenis verschijnt twee maal per jaar. Het is de opvolger van het tijdschrift Bijdragen 

tot de geschiedenis, waarvan sedert 1902 achtentachtig jaargangen verschenen. 

• Het Centrum voor Stadsgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen nam het initiatief, een 

Nederlands-Vlaams interuniversitair comité voert de redactie. 

Redactieadres: Bert De Munck, Universiteit Antwerpen, Centrum voor Stadsgeschiedenis, 

Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen t: + 32 (0)3 220 42 68; e: bert.demunck@ua.ac.be

• Stadsgeschiedenis is een uitgave van Uitgeverij Verloren. Postbus 1741, 1200 BS Hilversum

t: 035-685 9856     f: 035-683 6557    w: http://www.verloren.nl    e: bestel@verloren.nl

Abonnement: € 30; Instellingen en instituten: € 40; studenten: € 25. Voor toezending buiten de 

Benelux wordt € 5 verzendkosten in rekening gebracht.

Presentatie ti jdschrift Stadsgeschiedenis


