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De HGVU is nu ook op Linkedin! Via deze link kunt u lid worden van de HGVU groep. 

Beste leden, 
 
Op 14 oktober wordt de jaarlijkse  

 

Algemene Ledenvergadering 

 
gehouden. In deze bijeenkomst zullen we het afgelopen verenigingsjaar beschouwen en zullen we 
vooruit kijken naar het nu beginnende lustrumjaar. In de bijgaande agenda en stukken voor de ALV 
is hierover meer informatie te vinden. Aansluitend gaan we luisteren naar de  lezing getiteld: 
 

Zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen in een nieuw perspectief 
 

 
 
Zeventiende-eeuwse Nederlandse stadsuitbreidingen zijn al geruime tijd onderwerp van historisch 
onderzoek. Lange tijd werd dit onderzoek gekenmerkt door een architectuurhistorische of esthetische 
invalshoek. Thomas van den Brink laat ons zien dat nu ook het perspectief bestaat om grote 
hoeveelheden kwantitatieve data ruimtelijk weer te geven dankzij de mogelijkheden die GIS 
(Geografische Informatiesysteem) biedt. Hierdoor wordt het interessant om ook naar de 
sociaaleconomische kant van deze stadsuitbreidingen te kijken. Dit is bovendien erg relevant: uit het 
onderzoek van Jaap-Evert Abrahamse naar de Amsterdamse grachtengordel blijkt dat deze 
projecten veel meer beïnvloed werden door financiële zorgen van het stadsbestuur dan door 
esthetische overwegingen. De verkoop van kavels speelde daarbij de hoofdrol. In deze studie wordt 
met behulp van GIS een vergelijking gemaakt tussen de relatie tussen vierkantemeterprijzen van 
kavels en hun locatie in een Amsterdamse en Leidse stadsuitbreiding. Het ruimtelijke patroon dat 
hierdoor ontstaat zegt enerzijds veel over de context waarin de uitbreidingen tot stand kwamen. 
Anderzijds blijkt het ook een zinvolle nulmeting voor de verdere stedenbouwkundige ontwikkelingen 
die deze stadsdelen daarna kenmerkten. 

 
Thomas van den Brink is recent afgestudeerd als landschapshistoricus in Groningen. Zijn 
interesses gaan verder dan alleen (de ontwikkelingen van) het landschap: ook algemenere 
geschiedkundige onderwerpen spreken hem aan. Zijn masterscriptie schreef hij over verdwenen 
dorpen in Friesland, waar hij de sociaaleconomische ontwikkelingen tussen 1700 en 1900 tot in 
detail bestudeerde en zo kon benoemen waarom Molkwerum vrijwel van de kaart verdween.  
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