INTERNATIONALCOUNCILONMONUMENTSANDSITES

ICOMOS

Netherlands

Uitnodiging
Datum:

Woensdag 10 juni 2020

Tijd:

19:30-21:00

Plaats:

Online (via Zoom)

Onderwerp: Indische buurten
Sprekers:

Jaap Evert Abrahamse, Dick Rozing, Michael Bremmers

Stedenbouw rond 1900 door Jaap Evert Abrahamse
De periode rond 1900 is een van de interessantste in de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. In
het laatste kwart van de negentiende eeuw begon de Nederlandse economie hard te groeien na
eeuwen van stagnatie en krimp. De steden, waarvan de meeste zwaar in verval waren geraakt,
begonnen ook weer te groeien. Voor het eerst sinds de zeventiende eeuw werden op grote schaal
stadsuitbreidingen gerealiseerd. Onder invloed van snelle technische vernieuwingen in onder meer
de bouwtechniek en de infrastructuur werden in korte tijd nieuwe havens, industriegebieden en een
zeer divers palet aan woonwijken gerealiseerd. Binnensteden werden aangepast aan de nieuwe
kantoor- en consumptiecultuur, terwijl suburbanisatie en forensisme mogelijk werden door de
aanleg van een landelijk net van spoorwegen. In zijn inleiding zal Jaap Evert Abrahamse op basis
van het overzichtsboek Atlas van de verstedelijking in Nederland ingaan op de verschillende
soorten woonwijken die rond 1900 werden aangelegd rond de oude binnensteden.

Indische Buurten door Dick Rozing
In 2014 vatte Dick Rozing, sociaal geograaf, initiatiefnemer, samensteller en auteur, het plan op
om de Indische buurten in Nederland in kaart te brengen. Buurten met straatnamen met een Oostof West-Indisch motief die bij elkaar liggen. Literatuuronderzoek leverde een artikel uit 2006 op
waarin 44 buurten onder de definitie vielen. Nu zes jaar verder telt het aantal Indische buurten
ruim 90 in binnen- en buitenland. In de lezing krijgt u antwoord op zijn vragen aan de ruim 50
auteurs: Waarom heeft uw gemeente een Indische buurt? Wie of wat was de aanleiding? Wat is
de historische relatie van de gemeente überhaupt met Indië? En zijn er ook andere Indische
sporen? Hoe oud zijn de buurten en stopt het bij de onafhankelijkheid van een kolonie? Inmiddels
zijn alle teksten binnen en op www.indischebuurten.nl staan alle gemeenten met hun Indische
buurten. Nu wordt het tijd voor overeenkomsten en verschillen en de conclusies, die verschijnen
in Onze Indische buurten (2021). Dick ligt alvast een tipje van de sluier op!

Van Hunze tot Riouw door Michael Bremmers
De huidige Korrewegwijk-De Hoogte in Groningen, ontwikkelde zich vanaf het laatste kwart van de
negentiende eeuw. De wijk wordt gekenmerkt door ‘waardevolle stedenbouwkundige structuren,
waaronder een ruime hoeveelheid groen, en op veel plaatsen een hoge architectonische kwaliteit’,
aldus de Gemeente Groningen in het Bestemmingsplan (2009). Het is dan ook niet verwonderlijk
dat een groot deel van de Korrewegwijk aangewezen is als beschermd stadsgezicht.
De Indische buurt van Groningen maakt deel uit van deze wijk. Michael Bremmers deed voor het
project Onze Indische Buurten onderzoek naar de buurt en schetst haar ontwikkeling. Van de eerste
bebouwing in 1906 tot de wijkproblemen in de jaren zeventig en tachtig, van de naoorlogse
uitbreidingen tot de (recente) wijkvernieuwingen. Ook passeren de historische banden tussen
Groningen en de voormalige koloniën de revue, en vertelt hij meer over zijn bijdrage aan het project
Onze Indische Buurten.
Over de sprekers
Jaap Evert Abrahamse studeerde Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij liep stage bij het Atelier parisien d’urbanisme (APUR) en
studeerde af op de veranderende stedenbouwkundige praktijk in Parijs na de Tweede Wereldoorlog.
Daarna werkte hij als onderzoeker en adviseur voor onder meer de gemeente Amsterdam. In 2010
promoveerde hij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift De grote uitleg
van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw (Metropolis in the Making. A Planning
History of Amsterdam in the Dutch Golden Age). Hij werkt sinds 2007 als senior onderzoeker bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waar hij onder meer werkte aan de Atlas van de
verstedelijking in Nederland. Hij maakt deel uit van de redacties van het Bulletin KNOB, het
Tijdschrift voor historische geografie en de reeks Historische stedenatlassen en publiceert over
stedenbouw, stadsgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, landschap en infrastructuur.
Dick Rozing (1961) studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft
affiniteit met geschiedenis, erfgoed, onderwijs en Indië. Dick was docent aardrijkskunde aan diverse
scholengemeenschappen en was onderwijscoördinator bij het KNAG. Hij heeft onderzoek gedaan
naar de ontwikkeling van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland. Voor het Nationaal
Onderwijsmuseum stelde hij twee tentoonstellingen samen. In 2009 verscheen de biografie over
Gerrit Prop en in 2014 het boek over een fotoplatenserie voor het v.o. uit 1912 Nederlands-Indië
door de ogen van het verleden. Daarnaast is hij sociaal rapporteur voor de Stichting Pelita.
Michael Bremmers (1992) studeerde Geschiedenis en Internationale Betrekkingen in Historisch
Perspectief aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft een breed interesse in geschiedenis en bijzondere
historische verhalen, en werkte eerder mee aan Wilhelm II in Nederland, 1918-1941 (Soesterberg
2015). Sinds zijn afstuderen in 2016 is hij werkzaam in de culturele sector. Op dit moment werkt
hij, als collectieregistrator bij Historisch Centrum Overijssel en historisch onderzoeker bij Stichting
Allemaal Zwolle, aan het nieuwe historische museum van Zwolle: ANNO. Daarnaast is hij sinds
2016 als onderzoeker/auteur en redacteur actief voor Stichting Jonge Historici en het project Onze
Indische Buurten.

************************************************
De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelding voor de lezing is noodzakelijk en kan uitsluitend
via lezingen@icomos.nl

