d) heroriëntat~e na. 1945. De meningen en

erwaQhtingen in ...1945
en.
..
'

1rolgende .:é3:ren. De souvel'ei:r:li tei -tsoverdracht (Om de
van he.t, bedrij.fsleven,.

,

'

reacti~s

,

Daarnaa~t Kan~anda0ht b~steed worden aan vergelijkingen met oni~
wikkelingen eldors 9b.v. E"ageland en India en lijkt het mc dc moeite
l'Taar'd to bekijken' in hieverrc ecoj,1ornJ..,che ovori-vegingen de poli tieke
houding van de 'V.s~ na 1945 bepaald bebben in de Indonesië kwestie •
• :

.

I

• ~

.'

Door middel van 'rofcraten'zullen. do deolnemcrs op eon aantal van
deze prcbl~~e~9di~ tiJdon3 de inventarisatie onderkend worden 9
nader in kunnen gaan.
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Onderwer~

Industrialisatiá 6n uroanisatie in Nederland in de 1ge eeuw

Docent: P. Kooy.
Urbanisa~ie

I

-

is in oen aantal maatschappijweten

verstedclij~ing
...

_..

- ..

.;

.

•

~

.

,

,..

schappen 9met namc econpwi8 5 sociologie en sociale geografie
belangrijk ondorzoeksobjeot. Dit

onde~zoek

e~n

heoft vanuit do ge-

schiedonis nog nauwelijks oon his,torischc dimens,ie gok::,ogen.
In de meeste sociaaleconomisch-bistorische

liter~tuuD

wordt hct

,.'

, ,I

verschijnsel urbaniGatie dan ook nauwelijks genoemd en. waar ,dit,:.
wel gGbeurd ,Tordt hot vrij impliciet gerolatoerd aan industrialisatie cn/of bovolkingsgrooi 9
Ovor dczetwoo,laatste fenomenen j,s90ok:wat Nederill,and betreft,
1'Tel 1-mt moe

bekend. Vooral de konr..is over het verloop van de

industrialif:iatie ,:'.s de afgelopeYJ. ja_on sterk vergroot

O.ID.

,door

het verschijnen van b.o'L b00k van J.A. ,de ,{onge,over de industrialisati~,

van Nederland

-~l,lS8_!l

AllereeJ::'st zal d n oçk de

':850. on î914.

li,~oratuw:'

lutic in !,Tederland bestudeerèl. 1'icrden.
kunnen': boperken
,- .

-~ot

over de Indl,lstriële Rcvo1-ie zulLm. ons daarbij niet

het
zuiver
'.
. economische. Er zal tevens. aandacht
'"

" . ,

C31~

besteed worden aan de ;t?olitiek,Q'9 soci<j.le

(veranderingen in de bestuursntructuur 0n
sociale.

m~)bili to.i t

'"'

oen

stéjt~.d.'.'l'1

.

.

.

9f oon

Em
t

strat~f~c.éJ.~ti0g:.
.

. .. .,.

".

"industriëlo me:1tali toi t" etc.

.

.'

~, ~

ecq~omiscb0 palitie~~

ecuwse
Nederland
.
was hot . 1ge
• ,r ' • • '
.'
,"
.

:k,la!'?E?~lJrla;ats?l1flp'piij?9
~'.

cv.1 turo~e componopt<m

het ontstaan.van,cen
',j'-

'"

•

"

-425Hat lijkt zinvol bij de bestudering onige literatuur over de
Engel~~_,industriëlerevólu:tieals leiddraad jJe nemen ,omdat het

diepgaand onderzoek naar oorzaken,karakter,periodisering en
gevolgen van deze eerste industriGlo revolutio model heeft gestaan
-voor onderzoek naar soortgelijke facetten van latere industriële
revoluties waaronder de Nederlandse. Uiteraard zal in dit verband
ook aandacht besteed worden aan do discussie of omstandigheden
dan wel "psychische factoren" de "take off" in Nederland hebben
uitgesteld. Wat betreft de factor bovolking: or zal kennis ge- maakt worden met methoden en technieken van de historische demografie,de meest geavanceerde sociaalhistorische subdiscipline.
De aldus verworven kennis' zal de deGlnemers te pas komen bij de
bestud8ring van historisch demografische iiteratuur en de interpretatie van bevolkïngsstatistieken en bij een verkonnend archief
onderzoek naar de loop van de bevolking on de sociale structuur
van de stad Groningen.
Daarna zal de relatie,die er bestaat tussen 'industrialisatie,
bevolkingsgroei en urbanisatie meer expliciet in do' beschouwing
betrokken worden.Dit kan gebeuren via een kennismaking met de
tlurban history" een zich vooral in Engeland en de V.S. snel ontwikkelend specialisme'0~ do daarbinnen ontwikkelde,intordisciplinuir getinte,theorieën over urbanisatie. Daarnaast zal bekeken
worden in hoevorre recentelijk in Nederland geschreven stagsgeschiedenissen (Haarlem,Amsterdam.Schiedam ••• ) antwoord bieden
op vragen die in daze on voorgaande fasen van het themacollege
ongetwijfeld zullen rijzen.

