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Kim Overlaet

‘… zo comt men ter stadt van Alkayeren …’
Een analyse van de representaties van Cairo in laatvijftiende-eeuwse
reisverhalen uit de Nederlanden*

Inleiding
De perceptie van stedelijkheid heeft de laatste decennia een prominente plaats verworven in het cultuurgeograﬁsch en historisch onderzoek. Stedelijkheid wordt in recente
historische studies, die in navolging van de baanbrekende analytische modellen van
Henri Lefebvre een spatial turn zijn ingeslagen, bovendien begrepen als een in essentie ruimtelijk gegeven. Historici hebben daardoor meer oog gekregen voor de manier
waarop de stedelijke ruimte als een sociale constructie betekenis krijgt door, en steeds
zelf ook betekenis geeft aan, sociale handelingen.1 De stedelijke ruimte bestaat immers
steeds op zowel het materiële en discursieve, het fysieke en ideologische, als het ervaren
en verbeelde niveau.2 Vanuit dat besef rees de vraag welke elementen in de laatmiddeleeuwse West-Europese stad uiting gaven aan – en bepalend waren voor – stedelijkheid
in de ogen van stedelingen, van ambachtslieden tot leden van de politieke en sociale
elite.3
Voor het proces van stedelijke identiteitsvorming was de stadsinfrastructuur zelf
erg belangrijk.4 Historisch onderzoek naar stedelijke identiteit(en) in de Nederlanden, naast Noord-Italië de meest verstedelijkte regio van (laat)middeleeuws Europa,
wijst bijvoorbeeld op het belang van stadsmuren, marktplaatsen, belforten en hallen:
ruimten die herhaaldelijk terugkomen op visuele stadsrepresentaties.5 Maar ook stadsbeschrijvingen door individuen die, zoals reizigers uit de Nederlanden, vertrouwd
waren met een erg verstedelijkt landschap, een hoge stedelijke bevolkingsdichtheid

* Graag dank ik prof. dr. Peter Stabel voor de begeleiding van mijn masterscriptie en het delen van mijn enthousiasme
voor (laat)middeleeuwse reisverhalen. Verder gaat mijn dank uit naar dr. Nicolas Mazeure, drs. Jonas Goossenaerts,
prof. dr. Henk de Smaele, dr. Gerrit Verhoeven en de wetenschappers die aan het Antwerps Centrum voor Stadsgeschiedenis verbonden zijn.
1 H. Lefebvre, La production de l’espace (Parijs 1974); P. Stabel, ‘De stad in de middeleeuwse Nederlanden. Enkele
opvallende tendensen in het recente onderzoek’, Stadsgeschiedenis 1 (2006) 69-79 en P. Arnade, M. Howell en W.
Simons, ‘Fertile spaces: The productivity of urban space in Northern Europe’, Journal of interdisciplinary history,
32:4 (2002) 515-548.
2 Lefebvre, La production de l’espace, 27 en Arnade e.a., ‘Fertile spaces’, 522.
3 Zie bijdragen in M. Boone en P. Stabel (red.), Shaping urban identity in late medieval Europe (Leuven 2000) en
M. Boone e.a. (red.), Le verbe, l’image et les representations de la société urbaine au Moyen Age, actes du Colloque
international tenu à Marche-en-Famenne, 24-27 octobre 2001 (Antwerpen 2002).
4 Stabel, ‘De stad’, 73-74. Martha Howell spreekt in die optiek van ‘the spaces of late medieval urbanity’. M. Howell,
‘The spaces of late medieval urbanity’, in: M. Boone en P. Stabel (red.), Shaping urban identity in late medieval Europe
(Leuven 2000) 4-5.
5 M. Boone, ‘Urban space and political conﬂict in late medieval Flandres’, Journal of interdisciplinary history, 32:4
(2002) 621-640; B. Bedos-Rezak, ‘Du modèle à l’image: les signes de l’identité urbaine au Moyen Age’, in: M. Boone
e.a. (red.), Le verbe, 189-205; P. Stabel, ‘The market-place and civic identity in late medieval Flanders’, in: Boone en
Stabel (red.), Shaping urban identity, 43-64 en Howell, ‘The spaces’, 4-5.
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Afbeelding 1: Kaart van Cairo (1549) door Matteo Pagano (1515-1588) (Bibliothèque Nationale de France, Cartes et Plans – GE DD 1605, GE DD 1607 – Civitates orbis terrarum – Cologne:
[s.n.], apr Planche 56).

en de consequenties daarvan voor de leefomgeving (zoals nauwe straatjes en drukke
pleinen), zijn waardevolle bronnen voor onderzoek naar de manier waarop steden in
de late middeleeuwen werden gepercipieerd.6 Een recente analyse door Peter Stabel
van laatmiddeleeuwse representaties van Venetië door Nederlandse Jeruzalemvaarders,
wees bijvoorbeeld uit dat de dogestad voor hen veel meer was dan een optelsom van
haar gebouwen. Niet de stedelijke ruimte an sich, maar het sociaal functioneren van de
urbane ruimten als economische, politieke en religieuze centra, vormde de kern van
hun beschrijvingen, waarin zij de stedelijke ruimten vooral betekenis gaven vanuit hun
eigen stadservaringen en stedelijk referentiekader.7
De vraag rijst hoe de schijnbaar grote laatmiddeleeuwse Noordwest-Europese waardering voor de stedelijke leefomgeving zich manifesteerde in beschrijvingen van steden
waarmee westerse stedelingen niet vertrouwd waren, zoals Cairo, de hoofdstad van
de Mamelukken (afbeelding 1). Waar Venetië in de late middeleeuwen een verplichte
stop werd voor bedevaarders naar het Heilige Land, werden Egyptische steden zoals
Alexandrië en Cairo veel minder bezocht en beschreven.8 Tot ver in de dertiende eeuw
6 P. Stabel, ‘Venetië in de ogen van pelgrims. Stedelijkheid en stadservaring in laatmiddeleeuwse reisverhalen uit de
Nederlanden’, Tijdschrift voor geschiedenis, 122:2 (2009) 146-147.
7 Ibidem, 134-147.
8 Ibidem, 137 en J. Van Herwaarden, ‘Geloof en geloofsuitingen in de late middeleeuwen in de Nederlanden: Jeruzalembedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegverering’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden, 98:3 (1983) 412.
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was Egypte voor West-Europa zelfs terra incognita omdat pelgrims die via Egypte
naar het Heilige Land reisden er slechts zelden beschrijvingen van nalieten. Dat veranderde in de vroege veertiende eeuw. Toen zorgden de economisch gunstige omstandigheden tijdens het Mamelukkenbewind voor een heropleving van de Italiaanse
(en dan vooral Venetiaanse) handel in Alexandrië. Hierdoor werd deze havenstad een
belangrijke uitvalsbasis voor een verdere reis naar het Heilige Land en voor steeds meer
pelgrims die Egypte bezochten beschreven.9 Ook in de context van de vijftiende- en
zestiende-eeuwse heropleving van de spiritualiteit, was Jeruzalem voor pelgrims niet
altijd de eindbestemming.10 Zij konden onder meer verder reizen naar Egypte om het
mysterieuze christenrijk van Pape Jan te zoeken. Verder konden ook pelgrimstochten
naar de Sinaï en het daar gelegen Sint-Katharinaklooster tot een omweg langs Cairo en
Alexandrië motiveren.11
Dit artikel wil door middel van een analyse van laatvijftiende-eeuwse beschrijvingen
van Cairo door pelgrims uit de Nederlanden, peilen naar hun beleving van stedelijkheid
buiten de gekende christelijke wereld. Deze pelgrims werden in de residentiestad niet
alleen met een (hen) vreemde stedelijke omgeving geconfronteerd, maar ook met de islam. Sinds de veertiende eeuw was Cairo namelijk één van de belangrijkste steden voor
de islamitische wereld.12 Centraal staat de vraag hoe de stadservaringen en -representaties van pelgrims uit de Nederlanden niet alleen werden beïnvloed door de Nederlandse
stedelijke achtergrond, maar ook door de confrontatie met de religieuze ﬁnaliteit van
de reis en het islamitische karakter van de bestemming. De stadsbeschrijvingen zullen
in de analyse daarom steeds worden verbonden met de eigen christelijke en stedelijke
referentiekaders van de pelgrims.
Sinaï-pelgrims uit de Nederlanden en hun reisverhalen
Een tocht naar het Sint-Katharinaklooster bracht Brugs patriciër Anselmus Adornes,
Gents politicus en edelman Joos van Ghistele en Georges Lengherand, burgemeester van het Henegouwse Bergen, in de late vijftiende eeuw in Cairo.13 Een verslag
van de bedevaart van Anselmus Adornes (1470-1471) werd in het Latijn geschreven
door diens zoon en reisgezel Jan en naar het Middelnederlands vertaald door Rombout de Doppere. Van beide edities is de humanistische inslag bekend, maar omdat de
Latijnse versie wellicht dichter stond bij de oorspronkelijke stadservaringen van het
reisgezelschap, staat die in dit onderzoek centraal.14 Georges Lengherand (1485-1486)
9 B. Wasser, Nederlandse pelgrims naar het Heilige Land (Zutphen 1983) 115; A. Graboïs, ‘La description de
l’Egypte au xive siècle par les pèlerins et les voyageurs occidentaux’, Le moyen age. Revue d’histoire et de philologie,
109:3-4 (2003) 529-531.
10 B. Wasser, ‘Die peregrinatie van Iherusalem. Pelgrimsverslagen van Nederlandse Jeruzalemgangers in de 15de,
16de en 17de eeuw. Ontstaan en ontwikkeling’, De gulden passer, 69 (1991) 6-7.
11 Idem, Nederlandse pelgrims, 115 en A. van Gurp, ‘Middelnederlandse reisverslagen van Sinaï-pelgrims’, Spiegel
historiael, 23:3 (1988) 117.
12 J.A. Williams, ‘Urbanization and monument construction in Mamluk Cairo’. in: Muqarnas: An annual on Islamic
art and architecture, volume 2 (New Haven 1984) 37.
13 In mijn masterscriptie, waarop dit artikel gebaseerd is, stonden daarnaast ook de reisverhalen van Duitsers Bernhard von Breydenbach (1483-84) uit Mainz en Felix Faber (1483-84) uit Ulm centraal. De beperkte ruimte van dit
artikel noopte tot een selectie van die reisverhalen die voor dit onderzoek het meest representatief waren.
14 N. Geinaert en A. Vandewalle, Adornes en Jeruzalem. Internationaal leven in het 15de- en 16de-eeuwse Brugge
(Brugge 1983); J. Heers en G. de Groer (vert.), Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), Editions du
Centre National de la Recherche Scientiﬁque (Parijs 1978).
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proﬁleert zich in zijn reisbeschrijvingen als een zelfbewust verteller: zijn enthousiaste
beschrijvingen compenseren enigszins dat er weinig is geweten over zijn persoonlijkheid, reisgenoten en het redactieproces van zijn reisverhaal.15 Het lange en snel populaire verslag van de reis van Joos Van Ghistele (1481-1485) werd rond 1490 door
Ambrosius Zeebout samengesteld op basis van de reisnotities van Jan van Quisthout,
de kapelaan en reisgenoot van Joos.16 Een reconstructie door René Gaspar van de bijkomende bronnen die Zeebout raadpleegde (van de Bijbel, apocriefe teksten en Bijbelcommentaren over reisverhalen en middeleeuwse historische werken tot klassieke en
humanistische teksten) bevestigt dat deze reisverhalen zijn ingebed in een rijke traditie
van pelgrimsliteratuur.17 Zo werden vijftiende-eeuwse beschrijvingen van Jeruzalem
sterk beïnvloed door oudere visuele en verhalende representaties – onder andere in de
traditie van de spirituele bedevaart – en door het met topoi doorspekte verwachtingspatroon van het publiek.18
Voor dit onderzoek werden reisverhalen geselecteerd van pelgrims met een gelijkaardige, stedelijke achtergrond. Een kanttekening bij deze selectie is dat deze reisbeschrijvingen de neerslag zijn van de (stads)ervaringen van leden van een sociaaleconomische
en/of politieke stedelijke elite. De familie Adornes was in Brugge actief in de internationale handel en vele telgen vervulden functies in het stadsbestuur.19 Gentenaar Joos
Van Ghistele vertrok dan weer op bedevaart na aﬂoop van zijn tweede ambtstermijn
als voorschepen van de bank van de Keure.20 Verder is de invloed van de auteurs uiteraard niet te onderschatten. Zij verwerkten de reisnotities van de pelgrims (en hun
medereizigers) tot voor het (lezers)publiek voorstelbare verhalen. Het publiek voor
deze reisverhalen was wellicht zeer divers. Eén exemplaar van de Latijnse versie van
het reisverhaal van Anselmus Adornes was zelfs voor de Schotse koning bestemd. De
vraag is natuurlijk welk publiek Jan Adornes verder voor ogen had. Het oorspronkelijke manuscript belandde alvast eerst bij de familie Adornes.21 Net zoals de lezers (en
luisteraars) van het Middelnederlands reisverhaal van Joos van Ghistele door Zeebout,
waren deze familieleden in Brugge vertrouwd met een verstedelijkte leefomgeving. Dat
laatste geldt verder waarschijnlijk ook voor het publiek, hoe beperkt ook, dat Georges
Lengherand wilde bereiken. Dat de stadservaringen van de reizigers steeds vorm kregen in functie van het beoogde publiek, betekent dus niet noodzakelijk dat peilen naar
de beleving van stedelijkheid door de pelgrims zelf onmogelijk wordt. Strikt genomen
15 G. Lengherand en G. Ménilglaise (medew.), Voyage de Georges Lengherand, mayeur de Mons en Haynaut, à
Venise, Rome, Jérusalem, Mont Sinaï & le Kayre, 1485-1486 (Mons 1861).
16 In deze verhandeling staat de ﬁguur Joos Van Ghistele centraal, met die kanttekening dat Ambrosius Zeebout de
reisbelevingen (en dus stadservaringen) van Joos slechts via Jan Van Quisthout heeft kunnen reconstrueren. I. Bejczy,
‘between Mandeville and Columbus: Tvoyage van Joos van Ghistele’, in: Z. von Martels (red.), Travel fact and travel
ﬁction: studies on ﬁction, literary tradition, scholarly discovery and observation in travel writing (Leiden 1994) 86.
17 R.J.G.A.A. Gaspar (red.), Tvoyage van Mher Joos van Ghistele (Hilversum 1998) xviii-xl.
18 A. Graboïs, ‘Les pèlerins occidentaux en Terre Sainte au Moyen Âge. Une minorité étrangère dans sa partie
spirituelle’, Studi medievali, 30 (1989) 16; N. Chareyron, Pilgrims to Jerusalem in the middle ages (New York 2005)
78-102 en Stabel, ‘Venetië’, 137-138; A.M. Koldewij, ‘Lijﬂijke en geestelijke pelgrimage: ‘“souvenirs” van spirituele
pelgrimage’, in: K. Veelenturf (red.), Geen povere schoonheid. Laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne
Devotie (Nijmegen 2000) 222-252 en N.R. Miederma, ‘Een geestelijke pelgrim op reis: reisvoorbereidingen en reisbenodigdheden’, in: P. de Wilde e.a., Op reis met memoria (Hilversum 2004) 106-145.
19 Geinaert en Vandewalle, Adornes en Jeruzalem, 12-15.
20 Gaspar, Tvoyage, xvi-xvii.
21 Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 18-19.
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deelden zij met dit publiek een stedelijke achtergrond, religieuze devotie en oordelen
en beelden over de islam.
In tegenstelling tot steden zoals Jeruzalem en Venetië was Cairo de stedelijke bevolking in vijftiende-eeuws Noordwest-Europa nauwelijks bekend, waardoor pelgrims hun curiositas in beschrijvingen van Egypte volgens Jan van Herwaarden meer
ongedwongen konden uiten.22 Nochtans werden zij er met de islam geconfronteerd,
de meest geduchte ‘andere’. Het vijftiende-eeuws Noordwest-Europees christelijke
discours over de islam wordt door een merkwaardige paradox gekenmerkt. Waar Albrecht Classen argumenteert dat xenofobie bij reizigers en auteurs in de loop van de
vijftiende eeuw onder invloed van het humanisme plaats maakte voor meer tolerante
houdingen en beelden, herleefden de kruistochtidealen na de val van Constantinopel
in 1453 onder meer bij de Bourgondische hertogen.23 Dat laatste is hier niet onbelangrijk, want Anselmus Adornes en Joos van Ghistele waren zowel beïnvloed door het
humanisme als nauw verbonden met het Bourgondische hof en Karel de Stoute, die net
zoals zijn vader Filips de Goede luidop kruistochtplannen koesterde.24 Deze paradox
vertaalde zich bij hen in ambigue representaties van het/de islamitische andere, expliciet
uiteengezet in inleidende hoofdstukken die aan de eigenlijke reisverhalen voorafgaan.
Daarin suggereren de precieze beschrijvingen van islamitische geloofspraktijken een
relatief open houding en een poging tot objectiverende neerslag, ondanks het regelmatig teruggrijpen naar clichébeelden.25 Bovendien hadden hun opvattingen over de islam
nauwelijks invloed op hun representaties van Cairo. Zo werd Mohammed in eerste instantie nog geïdentiﬁceerd als door een demon bezeten,26 of een ‘valsche bedriegher’,27
maar bewonderden Adornes en Van Ghistele tegelijk de wel tienduizend moskeeën die
zij in Cairo telden als ‘ghesticht inde eere van Machomet haerlieder prophete’.
Het contrast met Georges Lengherand is opmerkelijk. Terwijl de andere pelgrims de
moskeeën expliciet verbonden met de islamitische geloofspraktijken, vermeldde Lengherand slechts één moskee als gebedshuis en bewonderde hij de andere als mausolea.28
Verder werden de Mamelukken, de islamitische elite van de stad, in de stadsbeschrijvingen van Adornes en van Ghistele vooral gewaardeerd als gidsen en beschermers
22 Herwaarden, ‘Geloof en geloofsuitingen’, 412; P. Zumthor, ‘The medieval travel narrative’, New literary history.
A journal of theory and interpretation, 25:4 (1994) 817 en Chareyron, Pilgrims, 112-113.
23 A. Classen, ‘Medieval Europe and its encounter with the foreign world: late-medieval German witnesses’, in: R.F.
Gyug (ed.), Medieval cultures in contact (New York 2003) 89; M. Cruz en J.A. Hoeppner, ‘Popular attitudes towards
Islam in medieval Europe’, in: M. Frassetto en D.R. Blanks, Western views of Islam in medieval and early modern
Europe. Perception of other (Londen 1999) 69-72 en N. Bisaha, ‘“New barbarian” or worthy adversary? Humanist
constructs of the Ottoman Turks in ﬁfteenth-century Italy’, in: Frassetto en Blanks, Western views of Islam, 185. Voor
de Bourgondische hertogen: Geinaert en Vandewalle, Adornes en Jeruzalem, 12-15; J. Paviot, Les ducs de Bourgogne,
la croisade et l’Orient (ﬁn XIVe siècle-XVe siècle) (Parijs 2003) en J. Richard, ‘La Bourgogne des Valois, l’idée de la
croisade et la défense de l’Europe’, in: M.-T. Caron en D. Clauzel (red.), Le Banquet du Faisan. 1454: l’Occident face
du déﬁ de l’empire ottoman (Artois 1997) 16-27.
24 Een aantal historici gaat er zelfs van uit dat de reis van Adornes een spionage-expeditie was in opdracht van Karel
de Stoute. Geinaert en Vandewalle, Adornes en Jeruzalem., 25-27; Gaspar, Tvoyage, xvii-wviii.
25 Gaspar, Tvoyage, 9-40 en Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 66-95.
26 Gaspar, Tvoyage, 9.
27 Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 75.
28 Gaspar, Tvoyage, 174-176; Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 187-193 en Lengherand, Voyage de Georges
Lengherand, 176. Typerend voor de religieuze monumenten in laatmiddeleeuws Cairo is dat zij diverse functies hadden. De moskeecomplexen, met een mausoleum voor de patroon en diens familie, deden dienst als gebedshuizen, maar
bijvoorbeeld ook als religieuze scholen. Meer hierover in D. Behrens-Abouseif, Cairo of the Mamluks. A History of
the architecture and its culture (Londen 2007).
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en verbonden met hun positie in de stedelijke samenleving en het hof van de sultan.
Enkel Lengherand verbond hun levenswijze in de stad expliciet met hun ‘valse sekte’
en lijkt meer dan Adornes en Van Ghistele beïnvloed door de negatieve beelden en
oordelen die erover circuleerden.29 Hoe de islam en moslims in de reisverhalen werden
voorgesteld, bevestigt vooral dat er in de late middeleeuwen nooit één – laat staan een
strikt vijandig – discours over de islam bestond.30 De mate waarin vooroordelen in
reisverhalen (hier speciﬁeker stadsbeschrijvingen) domineerden, was steeds afhankelijk
van de pelgrim zelf: zijn sociaal-religieuze achtergrond, motieven en interesses.31 Hoewel de reismotieven van deze pelgrims het midden hielden tussen religieuze devotie
en nieuwsgierigheid, en de reisverhalen niet los stonden van de bestaande traditie van
pelgrimsliteratuur, overheersen in hun reisbeschrijvingen toch persoonlijke ervaringen
en observaties.32 Cairo wordt door Anselmus Adornes, Joos Van Ghistele en Georges
Lengherand niet gereduceerd tot de achtergrond of aanleiding voor commentaren over
de islam. Steeds staan de stadservaringen van deze pelgrims centraal en komt Cairo nadrukkelijk op de voorgrond als een levende en bruisende stad, als de grootste ‘diemen
ter weerelt weet’, waar de sultans van Egypte resideerden.33
‘De grootste stad ter wereld’: indrukken van een metropool
Vooral de grootte en bevolkingsdichtheid van de stad sprongen de pelgrims onmiddellijk in het oog. Joos Van Ghistele zag hoe er ‘zo ontamelick vele volcx es’, dat huizen
vaak door drie of vier gezinnen werden gedeeld en ook Anselmus Adornes vond haar
de grootste en meest dichtbevolkte stad ter wereld, terwijl Georges Lengherand het
heeft over de grootste en meest dichtbevolkte stad van Soudan (nu de Sahel).34 Dat
het hoog inwonerstal benadrukt werd, hoeft niet te verbazen. Waar Brugge en Gent
met 40.000 en 60.000 inwoners de grootste steden in de Zuidelijke Nederlanden waren, telde Cairo in de vroege vijftiende eeuw (zelfs na de veertiende-eeuwse pestepidemieën) tussen 150.000 en 200.000 inwoners.35 Cairo werd niet alleen beschreven als
dichtbevolkte metropool, maar ook als een paleisstad: het stedelijk landschap werd er
gedomineerd door de berg waar ‘tcasteel vanden souldaen up staet’.36
Wanneer de pelgrims de grootte van Cairo en het paleis van de sultan voorstelbaar
probeerden te maken voor hun publiek, refereerden zij voortdurend aan hun vertrouw-

29 Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 181-183.
30 M. Frassetto en D.R. Blanks, ‘Introduction’, in: Idem (red.), Western views of Islam, 1-11.
31 Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 111-112.
32 Dat staat niet los van het feit dat het ‘oog’ vanaf de veertiende tot zestiende eeuw gaandeweg boven het ‘oor’ verkozen werd als primaire bron van kennis en waarheid. Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 112; P. Zumthor, La mesure
du monde. Représentation de l’espace au moyen âge (Parijs 1993) 307; K. Niehr, ‘“Als ich das selber erkundet und
gesehen hab”. Wahrnemung und Darstellung des Fremden in Bernhard von Breydenbach peregrinationes in Terram
Sanctam und anderen Pilgerberichten des ausgehenden Mittelalters’, Gutenberg Jahrbuch (2001) 271 en Zumthor,
‘The medieval travel narrative’, 817.
33 Gaspar, Tvoyage 172.
34 Ibidem, 172-174; Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 185; Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 179.
35 W. Prevenier en M. Boone, ‘De steden van de Zuidelijke Nederlanden in de late middeleeuwen: stedelijke identiteit en corporatieve solidariteiten’, Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 183 (1993) 29 en J.P. Berkey, ‘Culture and
society during the late middle ages’, in: C.F. Petry (red.), The Cambridge history of Egypt, Vol. 1 Islamic Egypt, 6401517 (Cambridge 1998) 380.
36 Gaspar, Tvoyage, 173.
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de stedelijke omgeving.37 Volgens Van Ghistele was het oude ommuurde stadscentrum
zo groot als Gent, maar was de stad ondertussen buiten haar muren gegroeid. Het
paleis van de sultan is ‘schoone ende costelic’, maar ook zo groot als Dendermonde.38
Lengherand schatte de grootte van Cairo daarentegen in als anderhalve keer Parijs en
die van het paleis als het Henegouwse Binche.39 Meer impliciet dan in deze vergelijkingen, uitte de invloed van hun stedelijk referentiekader zich ook in het feit dat het
de pelgrims verwonderde dat de stad niet (meer) ommuurd was. Zo verhaalt Joos Van
Ghistele ‘dat wonder es’ hoe de stad, ‘die hemlieden dochte in ouden tijden ghemuert
ende ghepoort ghezijn hebbende’ nu door haar exponentiële groei ‘leyt al open zonder
mueren of vesten’. Als Gentenaar zag hij Cairo met de ogen van iemand die met een
verstedelijkt landschap en een hoge bevolkingsdichtheid vertrouwd was. Maar ook als
iemand die stad en stedelijkheid duidelijk associeerde met ‘mueren of vesten’.40 Daarin
was hij alvast niet de enige. Ook Lengherand beschreef hoe de stad ‘n’est ne close ne
fermée de portes’41 en vijftien jaar eerder merkte Adornes op dat Cairo stadsmuren
noch poorten had, maar hij stelde daar tegenover dat de straten en de wijken in de stad
wel elk afzonderlijk werden afgesloten met poorten. Hoewel ook de andere pelgrims
vermeldden hoe de ‘straten vander stede zijn met poorten af gheloken deen vanden anderen’, lijken deze poorten enkel bij Adornes functies van stadsmuren over te nemen.42
Dat was geen incorrecte interpretatie, want het afsluiten van de straten en buurten was
een belangrijke veiligheidsmaatregel tegen de terugkerende opvolgingsstrijden na het
overlijden van een sultan.43 De nadruk die de pelgrims legden op het feit dat Cairo geen
stadswallen en -poorten had, zegt naar mijn gevoel echter vooral iets over de waarde
die deze ‘spaces of urbanity’ voor de Nederlandse stedelingen zélf hadden. Op laatmiddeleeuwse visuele stadsrepresentaties uit de Nederlanden waren de stedelijke wallen
immers steevast belangrijke markeerders van stedelijkheid: zij boden stedelingen niet
alleen bescherming, maar ademden ook stedelijke trots en aspiraties tot autonomie
uit.44 Historici zijn het er over eens dat stadsmuren daardoor een belangrijke identiteitsbepalende- en genererende betekenis hadden.45 Zo argumenteert Martha Howell
dat de typische voorstellingswijze van steden als ‘islands of distinction in seas of nothingness or of danger’ de (laat)middeleeuwse Noordwest-Europese waardering voor
stedelijkheid verbeeldde door het groot contrast dat werd geschetst tussen de steden en
het omringende platteland.46
Stadsmuren worden in deze stadsbeschrijvingen dan wel voorgesteld als kenmerk
37 Dat ook de grootte van het paleis van de sultan op die manier voorstelbaar werd gemaakt, had waarschijnlijk
te maken met het feit dat dit op de citadel gelegen complex haast een stad op zich was, met talrijke paleizen, stallen,
moskeeën, scholen, marktplaatsen en badhuizen. Williams, ‘Urbanization’, 37.
38 Gaspar, Tvoyage, 173 en 176.
39 Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 175-178.
40 Gaspar, Tvoyage, 172-173.
41 Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 175.
42 Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 187 en Gaspar, Tvoyage, 174.
43 Raymond, Cairo, 159; Williams, ‘Urbanization’, 40.
44 Boone, ‘Urban space’, 633.
45 P. Stabel, ‘Social reality and artistic image: the urban experience in late medieval Low Countries. Some introductory remarks on the occasion of a colloquium’, in: M. Carlier, A. Greve, W. Prevenier en P. Stabel (red.), Core and
periphery in late medieval urban society. Proceedings of the colloquium at Ghent (22nd-23nd August 1996) (Leuven
1996) 16-17 en Howell, ‘The spaces’, 5.
46 Howell, ‘The spaces’, 5.
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Afbeelding 2: Houtsnede van Egypte (met Cairo centraal, uitgestrekt langs de Nijl) door Erhard Reuwich (Bernhard von Breydenbach, Die Reise ins Heilige Land, ein Reisebericht aus
dem Jahre 1483, 20).
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van stedelijkheid (in de ogen van de pelgrims), maar als Van Ghistele opmerkt dat ook
de stad Damietta ‘leyt open ghelijc meest alle de plaetsen doen in dien landen’, lijkt
verbazing bij hem snel plaats te kunnen maken voor herkenning van wat typisch was
voor ‘dien landen’.47 Zonder stadsmuren – wel een westers kenmerk, maar blijkbaar
geen Egyptische voorwaarde voor stedelijkheid – werd Cairo niet als minder stedelijk,
minder machtig of armer beschouwd. Bovendien onderscheidde Cairo zich in de ogen
van deze pelgrims niet minder van het omringende landschap, of van wat Joos Van
Ghistele ‘de wildernesse’48 van Egypte noemde. De Nijl werd door de pelgrims als een
belangrijke natuurlijke grens voor de stad beschouwd.
.... ligghende […] in eene maniere van eender valleyen; an deen zijde vander zelver
es wat beerchs daer tcastel vanden souldaen up staet, ende over dander zijde zo es
de riviere van Nilus. Niet dat de stede tallen canten ande riviere comt, maer alleene
met den tween henden […]. Ende up beede de hende zo comt zij naerder der zelver
rivieren […] zo dat den eenen houc van Alkayeren comt toot eender ander behuusder plaetsen, ghenaemt Babilonia. Ende den anderen houc strect toot eender ander
behuusder plaetsen, ghenaemt Boulaka.49 (afbeelding 2)
Toch werd er ook hier steeds in de eerste plaats gerefereerd aan de eigen ‘thuis’ of
bekende (stedelijke) omgeving.50 Van Ghistele vergeleek het troebel water van de Nijl
net zoals Adornes met dat van de Tiber te Rome en vond haar ligging tegenover Cairo
vergelijkbaar met die van de Schelde tegenover Antwerpen.51 Tijdgenoot Felix Faber,
een dominicaan uit Ulm, meende dan weer dat de Nijl er breder was dan de Rijn bij
Keulen.52
De beschrijvingen van de pelgrims beperkten zich uiteraard niet tot wat zij zelf ervaren en gezien hadden. Hun reisverslagen zijn doorregen van traditionele verhalen en
topoi die niet alleen aan hun eigen verwachtingen, maar zeker ook die van hun publiek
beantwoordden. Zo was de Nijl vanzelfsprekend vol vreemde wezens.53 Lengherand
verhaalt over een soort meermensen en volgens Van Ghistele leefden er dieren in het
water die erg op kleine ‘paerdekins’ leken, maar het waren in eerste plaats de fameuze
‘coccodrullen’ die door alle pelgrims beschreven werden als ‘al te wonderlicke dieren’.54 In hun beschrijvingen van de Nijl werden zij kortom steeds door zowel de (laat)
middeleeuwse verhaaltradities beïnvloed, als door hun eigen stedelijke en religieuze
referentiekaders. De Nijl was deze devote reizigers natuurlijk (boven)al bekend als
één van de vier rivieren die ‘commen uuten eerdschen paradijse, zomen dat expres47 Gaspar, Tvoyage, 211-212.
48 Ibidem, 167.
49 Gaspar, Tvoyage, 173. Vrije vertaling: ‘De stad ligt in een soort vallei, met aan de ene kant de berg waarop het
paleis van de sultan ligt, en aan de andere kant de Nijl. De stad reikt niet overal tot aan de rivier, maar enkel met de
twee uiteinden, namelijk Babylon en BħlÀq.’
50 Gaspar, Tvoyage, 173; Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 181-185.
51 Gaspar, Tvoyage, 193.
52 F. Fabri en J. Mevers (vert.), Les errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Egypte, 1480-1483
(Montpellier 2000) 905-906.
53 Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 187-190.
54 Gaspar, Tvoyage, 195; Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 182; Graboïs, ‘La description de l’Egypte’,
529-531.
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selic bevindt int bouc van Genesis’.55 Bovendien leefde de opvatting dat de Nijl door
het mysterieuze rijk van Pape Jan stroomde en dat het zelfs bij gratie van die Pape Jan
was dat zij door Egypte stroomde. De pelgrims waren zich er verder al van bewust dat
Egypte zijn vruchtbare en leefbare gronden te danken had aan het jaarlijks wassen van
de rivier, en schreven dit aan haar miraculeuze eigenschappen toe.56 Het overstromen
van de Nijl ging blijkbaar altijd met grote feestelijkheden gepaard, waarbij de gehele
stedelijke bevolking – tenminste in de ogen van de pelgrims – betrokken was. Joos
Van Ghistele beschrijft hoe de sultan met diens hofhouding met veel vertoon getuige
was van het openen van de sluizen, in een erg kostelijk versierd schip. Naast de sultan
voeren ook de machtigste stedelingen en ‘tghemeene volc vander stede, als poorters,
borghers ende cooplieden’ per schip op de Nijl, ‘elc naer zijnen staet’, zodat zij volledig
overdekt scheen.57
Eens hun eerste indrukken van de stedelijke omgeving voorbij, moesten de pelgrims
tollen betalen en op zoek naar slaapplaatsen en gidsen, voordat zij Cairo konden bezoeken. Als het reisgezelschap van Anselmus Adornes in de stad aankwam, kwamen drie
Moren hen tegemoet die hen – en naar eigen zeggen alle westerse christenen die de stad
bezochten – in opdracht van de sultan begeleidden opdat hen onderweg geen kwaad
zou overkomen. Daarna verbleef het reisgezelschap acht dagen bij een tolk van de sultan, die hen naar diverse plekken gidste.58 Deze ‘trusseman’, tolk of bemiddelaar, was
een prominente ﬁguur in de stad en wordt door westerse reizigers regelmatig vermeld.
Hij nam christelijke pelgrims en/of reizigers niet alleen in bescherming, zijn belangrijkste taak was net erop toezien dat vreemdelingen Cairo nooit onbegeleid bezochten en
de voor hen verboden stedelijke ruimten (zoals de moskeeën) niet betraden.59 Adornes
verhaalt verder hoe deze bemiddelaars vele verschillende talen beheersten en soms
recht spraken over reizigers die de stad bezochten.60
Van Ghistele logeerde ‘ten huuse van eenen kerstenen coopman, gheboren van Mechelen, ghenaemt Francisco Tudisco’, toen zijn reisgezelschap bij de ‘grootste trusseman’ van de sultan werd ontboden. De pelgrims moesten verantwoorden wie zij waren,
van waar zij kwamen en waarheen hun tocht voer. Nadat per hoofd vijf dukaten waren
betaald, mochten zij beschikken.61 Lengherand kon Cairo eveneens schijnbaar zonder
problemen binnenkomen voordat hij bij de grote ‘trucheman’ aankwam.62 Tijdgenoten
Felix Faber en Bernhard Von Breydebach bevestigen echter dat de wegen in Cairo voor
christelijke reizigers niet erg veilig waren: zij werden er volgens die laatste niet weinig
‘geschlagen’ en bespot.63 De eerste ontmoetingen met de stedelingen waren dus niet
55 Gaspar, Tvoyage, 193-194. Zie over Pape Jansverhalen: I. Bejczy, Pape Jansland en Utopia: de verbeelding van de
beschaving van middeleeuwen en renaissance (Nijmegen 1994).
56 Gaspar, Tvoyage, 193-194; Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 181-182; Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 176; Graboïs, ‘La description de l’Egypte’, 532.
57 Deze sluizen hielden het water in bedwang totdat het peil van de Nijl haar hoogste punt bereikt had. Gaspar,
Tvoyage, 194.
58 Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 209.
59 Gaspar, Tvoyage, 172-173. O.R. Constable, Housing the stranger in the Mediterranean world. Lodging, trade and
travel in late antiquity and the middle ages (Cambridge 2003) 268 en 289-290.
60 Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 209.
61 Gaspar, Tvoyage, 172-173.
62 Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 175-176.
63 B. Breydenbach, Die Reise ins Heilige Land, ein Reisebericht aus dem Jahre 1483 (Wiesbaden 1961) 37.
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altijd even positief. Toch lijken dergelijke negatieve ervaringen geen grote invloed te
hebben gehad op hun representaties van de stad. De pelgrims waren ondertussen natuurlijk al heel wat gewoon, een bedevaart was steeds een gevaarlijke onderneming. In
de ‘wildernesse’ van Egypte waren overvallen door roversbenden niet zeldzaam, noch
water- en hongersnood. De aankomst bij een bewoonde plek, stad of dorp, was telkens
in de eerste plaats een opluchting. Pelgrims konden er even rusten na een hachelijke
reis door de woestijn, waar zij niet zelden onder de sterrenhemel moesten overnachten.
Ook kochten zij in deze bewoonde centra de nodige proviand, zoals Adornes dat in
Cairo deed voor zijn verdere reis naar het Sint-Katharinaklooster in de Sinaïwoestijn.64
Het straatbeeld in Cairo
Anselmus Adornes bezocht de stad nadat er een grimmige pestepidemie had gewoed
en was verbaasd over de geringe impact die de pest op de bevolkingsdichtheid had
gehad. Men werd volgens hem nauwelijks gewaar dat het jaar voordien elke dag tussen
20.000 en 22.000 mensen waren gestorven. Ook het aantal daklozen tartte blijkbaar
alle verbeelding.65 Vijftien jaar later was die situatie niet erg veranderd: Van Ghistele
beschrijft hoe een ‘groote menichte van volcke’ buiten de stad moest overnachten in
‘tentkins, pauweljoenkins, holen ende hutkins’.
Ende omme te sprekene vander manieren vanden huusen, zo salmen weten dat
daer de huusen meest al plat zijn, hebbende ghemeenlic een groot gat ende groote,
vertrailge veinsteren daer de verssche lucht vanden hemele duer comt, ende want
de hitte daer zo groot es, zoo moetmen de huusen ende de straten drie oft vierwaerf
sdaeghs beghieten, oft anders men zoude inde zelve huusen niet connen ghedueren,
noch up de strate ghegaen vander hitte.66
De huizen van Cairo werden door Joos Van Ghistele beschreven in hun speciﬁciteit,
die hij vooral aan het Egyptische klimaat weet. Felix Faber viel het daarentegen op dat
de huizen erg hoog waren. Het feit dat de huizen er in Cairo helemaal anders uitzagen
dan die in ‘zijn’ Ulm verklaarde hij net zoals Van Ghistele als een gevolg van het andere
klimaat in Egypte. Deze huizen hadden immers een andere stijl omdat zij niet waren
gebouwd om hun bewoners tegen regen, sneeuw of koude te beschermen: natuurfenomenen die Egypte onbekend waren. De woningen te Cairo moesten echter wel bescherming bieden tegen zonnehitte en invallen van dieven en struikrovers.67 Anselmus
Adornes herkende eveneens een oosterse bouwstijl in de huizen van de stad. Zo vermeldt hij net zoals Van Ghistele dat elk huis een dakraam had en gewoonlijk enkel de
bovenverdiepingen ramen hadden om de hitte buiten te houden. Het was volgens hem
bovendien typisch oosters [‘à la façon des constructions orientales’] dat het interieur

64 Van Gurp, ‘Middelnederlandse reisverslagen’, 119 en Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 209.
65 Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 185; Williams, ‘Urbanization’, 40.
66 Gaspar, Tvoyage, 174. Vrije vertaling: ‘De huizen van de stad zijn meestal plat en hebben gewoonlijk een groot
gat en grote getraliede ramen, waardoor verse lucht binnen kan komen. Zowel de huizen als de straten moeten drie à
vier maal per dag worden begoten met water, want anders zou men door de hitte niet in de huizen noch op de straten
kunnen vertoeven.’
67 Ibidem, 567 en 929.
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van de grote huizen mooier was dan de gevels.68 Volgens Felix Faber schuilde daarin
zelfs het onderscheid tussen de huizen van de rijke en minder gegoede stedelingen.69
De erg rijken konden zich buiten de stad zomerpaleizen veroorloven die imponeerden
door hun rijkdom. Zo bezocht Joos Van Ghistele met het zomerpaleis van Yashbak
min Mahdi, de machtigste emir onder sultan QÀytbÀy (1468-’96),70 een uitnemend mooi
zomerhuis met een prachtige tuin.
Het dagelijks leven en handelen van de stedelingen speelde zich echter vooral op
straat af.71
De straten van deser stadt zijn zo nauwe, datter qualic drie lieden tsamen zouden
connen ghelijden. Ende te sommeghen plaetsen zijn zij zo donckere, datter de
vleer musen also wel bij daghe als bij nachte vlieghen. Maar omtrent den middelwaert zijn twee groote, schoone straten, ghenaemt Le Basares Kebier […] daer
af den meesten deel vanden huusen zijn cabaretten oft vettewarien daermen spijse
vercoopt […] maer van drancke en vercooptmer ghemeenlic niet dan watere. […]
Ende meest alle de straten vander stede zijn met poorten af gheloken deen vanden
anderen. 72
Door de grondschaarste in de overbevolkte stad werd de stedelijke ruimte maximaal
benut, waardoor de straten eigenlijk te smal waren in verhouding tot de bevolkingsdichtheid. Net zoals in Venetië riepen de nauwe straatjes in Cairo daardoor steevast
claustrofobische reacties op.73 Als die straatjes al niet (te) nauw waren, dan zorgde een
‘groote conversacie vanden volcke’ er wel voor ‘datmer qualic toot eeneghen tijden
vanden daghe ghemackelic duer gaen mach’.74 Om te veel stofproductie te vermijden,
droegen kamelen continu water aan dat over de straten werd gegoten ‘op kosten van de
handelaars en stedelingen’ en volgens Lengherand bleven de straten proper omdat het
zelden regende.75 Hoe net zij ook waren, Van Ghistele zag er toch zoveel ‘weselkins’
op lopen als ‘men hier siet ratten oft musen’.76 De straten waren in de stadsrepresentaties (en ervaringen) van deze pelgrims bovenal, en met de woorden van Nicole Chareyron, ‘the visible side of the culture’.77
Vooral op de straten werden zij geconfronteerd met de hiërarchisch gestructureerde
68 Heers, Itinéraire d’Anselme Adorno, 185.
69 Fabri en Mevers, Les errances, 567 en 929. Onderzoek van Laila Ali Ibrahim bevestigt dat de ‘principles that lay
behind the design of living units in medieval Cairo were virtually identical for large and small, rich and poor; the only
differences lay in scale and decoration’. L. Ali Ibrahim, ‘Residential architecture in Mamluk Cairo’, Muqarnas, Vol.
2 (Brill 1984) 47.
70 Williams, ‘Urbanization’, 42-43.
71 Gaspar, Tvoyage, 198.
72 Ibidem, 174. Vrije vertaling: ‘De straten van deze stad zijn zo nauw, dat er moeilijk drie mensen samen door kunnen wandelen. Op sommige plaatsen zijn ze zelfs zo donker dat vleermuizen er zowel ’s nachts als overdag vliegen. In
het centrum zijn er echter twee grote straten, Le Basares Kebier […] waar de meeste huizen kleine eetgelegenheden en
winkeltjes zijn. Daar worden allerhande spijzen verkocht […] maar drank verkoopt men er niet, behalve water. […]
De meeste straten van de stad zijn door poorten van elkaar afgescheiden.’
73 Ali Ibrahim, ‘Residential architecture’, 49; Stabel, ‘Venetië’, 141.
74 Gaspar, Tvoyage, 174.
75 Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 180.
76 Gaspar, Tvoyage, 174 en voetnoot 27.
77 Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 195.
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en door constante immigratie heterogene stedelijke samenleving, die zowel religieus als
etnisch en sociaaleconomisch erg gedifferentieerd was. Verder was ook gender een belangrijke differentiatiefactor.78 Hoewel moslimvrouwen volgens Jonathan Berkey slechts een
beperkte rol was weggelegd in het publieke stedelijke leven, ging hun aanwezigheid in de
stedelijke ruimte(n) aan de pelgrims niet onopgemerkt voorbij. Adornes zag moslimvrouwen van alle rang en stand op muilezels rijden79 en Lengherand beschrijft uitgebreid hoe zij
steeds gehuld waren in witte dwalen en hoe zij hun gezicht met een zwarte sluier bedekten. Door die sluier konden zij zelf wel zien, maar niet gezien worden. Lengherand lijkt
zich er zelfs over te beklagen dat de kledij van de vrouwen het onmogelijk maakte om
over hun uiterlijk te oordelen.80 Adornes zag op de hoek van elke straat muilezels staan,
die gehuurd konden worden om de stad te doorkruisen. Volgens hem reden alle stedelingen op ezels, behalve de Mamelukken.81
In de stadsrepresentaties van Adornes, Lengherand en Van Ghistele zijn vooral de
Mamelukken steeds nadrukkelijk in het straatbeeld aanwezig. De pelgrims kwamen
met deze elite dan ook vaak in contact. Niet alleen werden zij in Cairo zelf meestal door
hen gegidst, zij huurden hen ook niet zelden in als beschermers in de stad en omliggende woestijn.82 De Mamelukken distantieerden zich verder (bewust) van de andere
stedelingen met hun monopolie op paardrijden en het dragen van een wapenuitrusting
en waren bovenal bijzonder machtig.83 Zij hadden volgens Van Ghistele zulk een
macht over ‘tvolc van dien lande […] datter niement regieren en mach dan zijlieden’84
en ook Adornes en Lengherand noemden hen de onbetwiste meesters in de stad.85 De
Mamelukken werden door de pelgrims niet alleen aan hun wapenuitrusting of paarden
herkend: zij distantieerden zich ook door hun klederdracht, want afhankelijk van hun
positie aan het hof droegen zij hoofddeksels in speciﬁeke kleuren.86
De andere etnische en religieuze groepen in Egypte, zoals de ‘swarte Mooren’,
Turken en Saracenen, werden door hen eveneens op basis van hun klederdracht geidentiﬁceerd. Kleding was voor de autochtone bevolking zelf dan ook een belangrijke identiteitsbepalende factor.87 Niet-moslims (dhimmí) mochten in het rijk der
Mamelukken bijvoorbeeld geen groene kleding dragen omdat die kleur met de profeet Mohammed werd geassocieerd.88 Aldus kreeg het kosmopolitisch karakter van
de stad in de vertogen van de pelgrims letterlijk kleur, hoewel deze kleurencode en
speciﬁeke klederdracht per etnische of religieuze groep (ook in hun reisbeschrij-

78 Berkey, ‘Culture and society’, 377-385.
79 Heers, Itinéraire, 193.
80 Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 184. Het beschrijven van de rol van vrouwen in de publieke stedelijke ruimte kwam ook voor in representaties van westerse steden, zoals Venetië. Stabel, ‘Venetië’, 140.
81 Heers, Itinéraire, 193.
82 Joos Van Ghistele liet zich in de woestijn bijvoorbeeld vergezellen door Mamelukken, ‘wel voorsien van wapenen
ende gheweere, ter causen […] dat dicwilt Arabianen pleghen te ligghene met grooten hoopen, de welke den passanten
groot verdriet doen’. Gaspar, Tvoyage, 200.
83 Berkey, ‘Culture and society’, 391-394.
84 Gaspar, Tvoyage, 28 en 181; Heers, Itinéraire, 199; Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 180.
85 Heers, Itinéraire, 197-201; Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 180.
86 Berkey, ‘Culture and society’, 391-394. Bijvoorbeeld: Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 180; Heers,
Itinéraire, 199-202 en Gaspar, Tvoyage, 28.
87 Gaspar, Tvoyage,176; Berkey, ‘Culture and society’, 377-385.
88 Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 167 en 261-262 (voetnoot 71).
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Afbeelding 3: Saracenen in
Jeruzalem, getekend door
Erhard Reuwich, een reisgenoot van Bernhard von
Breydenbach (Bernhard
von Breydenbach, Die
Reise ins Heilige Land, ein
Reisebericht aus dem Jahre
1483, 25).

vingen) geen echt stedelijk fenomeen was, maar typerend voor geheel Egypte.89
De ‘vijftien duust’ joden die Joos Van Ghistele in Cairo telde, werden herkend aan hun
gele tulbanden en hadden er hun eigen straten, synagogen en marktplaatsen.90 Zij waren
volgens Anselmus Adornes niet geliefd in de stad en Van Ghistele laat niet na te vertellen dat zij er de ‘meest anthieringhen van ambochten deden’.91 Die laatste telde in Cairo
daarnaast ‘achtien duust kersten meinsschen, onder senturianen, Indianen, Armenianen,
Jorgianen, […] ende ander kerstenen diere ghelijcke, maer vanden kerstenen van deser
condicien die daer Franggy heeten, vindtmen daer zeer lettel’.92 De pelgrims zochten in
de stad vooral het gezelschap op van christenen van hun ‘condicien’, waarvan men er in
Cairo blijkbaar slechts weinig vond.93 De contacten met de oosterse christenen in Cairo
waren dan ook schijnbaar niet bijster positief: volgens Adornes was hun gedrag tegenover westerse pelgrims zelfs ronduit vijandig.94 Van Ghistele vond dan weer dat de vijfentwintig ‘schoone kerstene kercken’ door de christenen ‘van dien lande’ maar ‘aermelic’
werden onderhouden.95 (afbeelding 3)
Cairo in de ogen van pelgrims: stedelijke ruimten en christelijke sites
Hierboven bleek al hoe de Nijl in de (vert)ogen van de pelgrims niet alleen een belangrijke grens van de stad en stedelijke ruimte was, maar bovenal ook één van de vier
paradijsstromen. De representaties van Cairo door Adornes, Van Ghistele en Leng89 Van Ghistele staat bij deze klederdracht bijvoorbeeld (net zoals Adornes) al uitgebreid stil in een inleidend
hoofdstuk over de oosterse volkeren in Egypte, en komt hierop in zijn stadsbeschrijvingen slechts kort terug. Gaspar,
Tvoyage, 26-40.
90 Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 167.
91 Zij lijken hier geen eigen christelijke, maar islamitische aversie jegens joden te ventileren. Ambrosius Zeebout
merkt in een inleidend hoofdstuk immers op dat de joden in Egypte ‘vele meer ghehaedt ende versmaedt zijn dan wij
kerstenen’. Gaspar, Tvoyage, 40 en 174, Fabri, Les errances, 927; Heers, Itinéraire, 189; en N.A. Stillman, ‘The nonMuslim communities: the Jewish community’, in: Petry (red.), The Cambridge history of Egypt, Vol. 1, 209.
92 Gaspar, Tvoyage,175.
93 Van Ghistele logeerde zoals gezegd bij een christelijk koopman en Adornes liet zich vaak vergezellen door Italiaanse kooplieden. Heers, Itinéraire, 10 en Gaspar, Tvoyage, 174.
94 Heers, Itinéraire, 189.
95 Gaspar, Tvoyage, 188.
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herand waren dan ook steeds de neerslag van belevenissen van devote pelgrims. Belangrijk waren vooral de balsemtuinen van Matariya, net buiten de stad, die ook door
de autochtone bevolking als sacrale ruimte(n) werden beschouwd. Adornes verhaalt
hoe Jozef en Maria hier een toevlucht zochten om aan Herodes te ontsnappen en hoe
een bron bij hun aankomst op miraculeuze wijze ontsprong. Ook Lengherand en Van
Ghistele beschreven de balsemtuinen en de mirakels die er plaatsvonden uitgebreid,
maar vooral Babylon werd door de pelgrims als een sacrale plaats beleefd en gerepresenteerd.96 Zoals zij oog hebben gehad voor de begrenzing van de stad en stedelijke
ruimte, hadden zij ook oog voor de drie stedelijke centra: Cairo, het oude Cairo of
Babylon (ook Misr en Fustat genoemd) en BħlÀq. André Richard noemt Babylon en
BħlÀq satellietsteden van Cairo, die op een grote afstand lagen en pas in de postmoderne periode tot één stedelijke entiteit verenigd zouden worden.97 Hoewel de pelgrims
Cairo, Babylon en BħlÀq ook als afzonderlijke steden beschreven, werden zij door hen
schijnbaar toch vooral (al) als één stedelijke entiteit gepercipieerd, ‘in zulker wijs dat
zij’, met de woorden van Joos Van Ghistele, ‘alle drie staen in eenen drivoet, zo datse
alle te samen Alkayeren ghenaemt zijn’.98 Babylon, niet te identiﬁceren als het Antieke
Babylon aan de Eufraat (Bagdad), was volgens Lengherand half zo groot als Parijs en
lag op een grote afstand van Cairo.99 Van Ghistele schatte Babylon tweemaal zo groot
als Kortrijk en vermeldde de ‘mirakelen die Moyses dede’.100 Het is dan ook – aldus
Lengerhand – te Babylon dat de farao resideerde en ‘là ou Moyses lui monstra les
exemples contenus en la bible’.101 Van de vijfentwintig christelijke kerken die Cairo
naar verluidt ooit telde, stonden er nog maar weinig recht en ‘inde bewoonde plaetsen van Babilonien stater vele meer dan in Alkayeren’.102 Net zoals Lengherand lieten
Adornes en Van Ghistele de kerken niet onvermeld, noch onthielden zij hun publiek
de mirakels die eraan verbonden waren. Bij hen vonden deze christelijke ruimten in
de moskeeën echter een ‘waardige’ tegenhanger, terwijl Lengherand Cairo meer leek
te verchristelijken door het benadrukken van de christelijke ruimten en het vermelden
van slechts één moskee.103
Cairo, bovenal een handelsstad?
Waar Babylon in de stadsbeschrijvingen vooral betekenis kreeg als een Bijbelse site,
werd BħlÀq voorgesteld als een economisch centrum. Volgens Van Ghistele was deze
havenstad zelfs ‘onghelijc meerder dan Babilonia, […] verschiert met schoonen, costelicken huusen, vervult van alerande coopmanschepe diemen dijncken mach’. De haven
van BħlÀq was een brandpunt van internationale handelsroutes. Hij beschrijft enthousiast hoe schepen van ‘alden landen daeromtrent […] de riviere up ende nedere’ va96
El Matarîya, nu een voorstad in het noordoosten van Cairo. Gaspar, Tvoyage, 197; Heers, Itinéraire, 193-195;
Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 172-173; Graboïs, ‘La description de l’Egypte au XIVe siècle’, 529-531.
97 Raymond, Cairo, 162-164 en 281-288.
98 Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 158-159; Gaspar, Tvoyage, 191.
99 Heers, Itinéraire, 183-185; Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 176.
100 Gaspar, Tvoyage, 187.
101 Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 176 en Graboïs, ‘La description de l’Egypte’, 534.
102 Gaspar, Tvoyage, 186-188.
103 Heers, Itinéraire, 187-189; Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 178-179; en Gaspar, Tvoyage, 187-189
en 211-218.
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ren.104 Hier vertrok Lengherand per schip naar Damietta, op aanraden van christelijke
handelaars uit Alexandrië die wisten dat de Venetiaanse schepen en galeien al eerder
vertrokken waren.105 Daarnaast kwam het meeste water van Cairo uit BħlÀq.106 De
enthousiaste beschrijvingen van dit economisch centrum wijzen erop dat de interesses
van deze pelgrims het religieuze domein ruim overschreden. Hoewel Adornes, Lengherand en Van Ghistele de heilige sites en christelijke kerken in Cairo bezochten en
beschreven, zijn hun stadsbeschrijvingen meer dan de neerslag van een zoektocht naar
het bekende in een onbekende omgeving. Zij zijn bovenal de neerslag van stadservaringen van pelgrims die geïnteresseerd waren in meer dan het strikt religieuze, en van
westerse stedelingen die vanuit hun eigen waardering voor de stedelijke ruimten ook
die van een onbekende, en ‘zelfs’ een islamitische stad als Cairo, konden waarderen. Zij
voelden zich daar, kortom, blijkbaar niet noodzakelijk in geremd door het religieuze
doel van hun reis.
Cairo was dan ook niet alleen een belangrijke islamitische hoofdstad, zij wordt in de
literatuur beschreven als ‘above all, a city of commerce’.107 Volgens Adornes, die als
Bruggeling vertrouwd was met ambachten, telde Cairo in vergelijking met het aantal
handelaars zelfs weinig ambachts- of werklieden.108 Van Ghistele bezocht net buiten de
stad boomgaarden en priëlen waar ‘cooplieden ende andere lieden van machte groote
ghenouchte ende recreacie’ namen.109 De macht en invloed van de rijke handelaars was
in de stad wellicht niet gering, Adornes merkt immers op dat de rijkste kooplieden
de sultan geld leenden.110 Daarnaast telde de stad vele kleinhandelaars, winkeliers en
leurders en vooral zij worden door de reizigers beschreven. Zo liepen waterdragers
af en aan met drinkwater dat per beker werd verkocht.111 Joos Van Ghistele noemde
daarnaast twee grote straten in het bijzonder (‘Le Basares Kebier’) om de handelsactiviteiten die er plaatsvonden. Kleinhandelaars verkochten er allerhande spijzen, zoals
brood, vlees, vis en fruit.112 Lengherand bezocht met Cairo tot slot naar eigen zeggen
een rijke stad, ‘habondant en touttes marchandises, en vivres, chières’.113
Terwijl marktplaatsen in West-Europese steden naast politieke en sociaal-religieuze
steeds ook belangrijke economische centra waren, vonden de handelsactiviteiten in
Cairo vooral plaats in nauwe, vaak overwelfde, winkelstraten en grote herbergen of
funduqs, waarin autochtone en allochtone handelaars hun waren opsloegen en handel
dreven. Deze soms erg gespecialiseerde handelsplaatsen waren in Cairo veel minder
toegankelijk dan de meer ‘publieke’ marktplaatsen waarmee de pelgrims in hun thuissteden vertrouwd waren.114 Volgens Anselmus Adornes was het aantal funduqs in
104 BħlÀq werd op het einde van de dertiende eeuw een erg belangrijke en groeiende haven. De sultans spoorden hun
emirs aan om hun stapelhuizen in BħlÀq te bouwen om zo de expanderende binnenlandse en internationale handel in
deze haven te stimuleren. I.A. Bierman, ‘Art and architecture in the medieval period’, in: C.F. Petry (red.), The Cambridge history of Egypt, Vol. 1, 367. Zie over de groei van BħlÀq ook: Raymond, Cairo, 182-185; Gaspar, Tvoyage, 173.
105 Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 183.
106 Gaspar, Tvoyage, 173.
107 Berkey, ‘Culture and society’, 395.
108 Heers, Itinéraire, 189.
109 Gaspar, Tvoyage, 192.
110 Heers, Itinéraire, 189.
111 Raymond, Cairo, 155.
112 ‘al-Bazâr al Kabîr’: de grote winkelstaten. Gaspar, Tvoyage, 227 .
113 Lengherand, Voyage de Georges Lengherand, 178.
114 Raymond, Cairo, 155-158; Berkey, ‘Culture and society’, 395-396. Zie over marktplaatsen in West-Europese
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de stad ontelbaar, maar hadden West-Europese handelaars er geen eigen omdat zij
blijkbaar zelden tot nooit in Cairo kwamen.115 De Mamelukken wilden de westerse
handelsactiviteiten en invloed in hun rijk namelijk beperkt houden tot Alexandrië.
Daar hadden de West-Europese handelaars eigen funduqs, die er een verplicht toevluchtsoord waren voor westerse reizigers en pelgrims.116 Joos Van Ghistele beschrijft
deze stad expliciet als een ‘plecke’ van ‘coopmanschepen, ligghende up de zee, frontiere zijnde, vul van rijcker cooplieden van allen nacien’. Volgens Olivia Constable
suggereert het feit dat hij Alexandrië een ‘frontiere’ noemt zelfs dat het ook in zijn
ogen een ‘terminus for cross-cultural trade’ was. Mogelijk verklaart dit bovendien dat
Van Ghistele de ‘fondigous’ enkel in zijn beschrijving van Alexandrië vermeldde en
dat ook Lengherand de funduqs in Cairo niet beschreef. Een westerse (permanente)
handelsaanwezigheid was dus misschien wel erg belangrijk voor de identiﬁcatie van
een oosterse stad als een (ook voor westerlingen meldenswaardige) handelsstad. Waar
Alexandrië expliciet beschreven wordt als een ‘plecke […] van coopmanschepen’, zou
in Cairo vooral de slavenmarkt bijblijven.117
Conclusies
Uit deze analyse blijkt dat de invloed van de stedelijke achtergrond van Anselmus
Adornes, Joos Van Ghistele en Georges Lengherand op hun representaties van Cairo
niet gering was. Hun waardering voor de urbane ruimte(n) bleek echter niet alleen uit
de voortdurende (al dan niet indirecte) referenties aan de eigen, gekende stedelijke omgeving. Ook de stedelijke ruimten waarmee zij niet vertrouwd waren, werden door hen
uitgebreid beschreven in hun speciﬁciteit. Van de kleinhandelaars in allerlei over een
typisch oosterse woningstijl tot kleurrijke klederdracht: zij schetsten een beeld van de
stad dat Cairo’s eigenheid benadrukte. Enkel aan haar identiteit als handelsstad, deden
Van Ghistele en Lengherand in zekere zin tekort omdat zij de funduqs niet vermeldden. Zoals hierboven werd geargumenteerd, was er ook bij deze pelgrims nochtans
zeker geen sprake van een gebrek aan interesse voor handel en handelsinfrastructuur.
Mogelijk ligt een groot deel van de verklaring bij het handelsbeleid van de Mamelukken, dat suggereert dat de funduqs in Cairo voor de pelgrims niet ‘publiek’ waren, in
tegenstelling tot de ‘fondigous’ in Alexandrië, die Joos Van Ghistele – te oordelen naar
zijn beschrijvingen van de interne structuur van deze ruimten – wel mocht betreden.118
Niet alleen de funduqs, maar ook (en vooral) niet-economische stedelijke ruimten
werden door de pelgrims als privaat en ontoegankelijk ervaren. Hoewel Adornes
verhaalt dat hij in de stad met zijn reisgezelschap genoeg bewegingsvrijheid genoot,
waren westerse, christelijke, reizigers in Cairo inderdaad niet overal welkom. Als Van
Ghistele bijvoorbeeld op audiëntie bij de sultan is en een vrijgeleide vraagt om ‘vredelic
te moghen wandelene’, stelt hij daar zelf de belofte tegenover om ‘in gheene plecken’ te
steden o.a.: Stabel, ‘The market-place’; Howell, ‘The spaces’, 8, en meer speciﬁek m.b.t. Brugge en Gent (thuissteden
van Adornes en Van Ghistele): P. Stabel, ‘Public or private, collective or individual? The spaces of late medieval trade
in the Low Countries’, in: D. Calabi (red.), Il Mercante Patrizio. Palazzi e Botteghe nell’ Europa del Rinascimento
(2008) 37-54.
115 Heers, Itinéraire, 189.
116 Constable, Housing the stranger, 266-268.
117 Gaspar, Tvoyage, 214 en 175-176; Constable, Housing the stranger, 266-268.
118 Ibidem, 214 en 175-176.
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komen die ‘kerstenen generalic verboden waren’, zoals Mekka, de tempel van Salomon
en moskeeën.119 De eerder vermelde ‘trusseman’ zag er verder op toe dat zij bepaalde
stedelijke ruimten werkelijk niet betraden.120
Het is frappant dat de stedelijke ruimten die in Cairo als privaat en ontoegankelijk
werden ervaren, geen tegenhanger vonden in ruimten die expliciet als publiek werden
beschouwd. Met uitzondering van de feestelijkheden die met het openen van de sluizen
van de Nijl gepaard gingen, wordt er bovendien geen gewag gemaakt van stedelijke
rituelen of feestelijkheden. Dat is merkwaardig, want in steden in de Nederlanden
waren publiek gepercipieerde ruimten, zoals marktplaatsen, loci voor menig stedelijk
en religieus ritueel.121 In laatmiddeleeuwse beschrijvingen van Venetië door pelgrims
uit de Nederlanden stonden de als publiek ervaren ruimte(n), zoals het San Marco, in
hun stadservaringen alvast wel centraal. De pelgrims namen hier deel aan de dagelijkse
feestcultuur van de stad en aan de religieuze en typisch stedelijke rituelen die zij niet
alleen vanuit hun religieuze achtergrond herkenden, maar ook door de eigen ervaringen
met stadsrituelen.122 Waar de pelgrims in Venetië meer deelnamen aan het stedelijk
leven, lijken zij in Cairo meer op de afstand van een toeschouwer te blijven – een toeschouwer die de islamitische religieuze (rituele) taal waarschijnlijk lang niet altijd even
‘eigen’ was.
Dat de stedelijke ruimten er in islamsteden anders uitzagen dan in christelijke steden,
staat buiten kijf. Dat deze in de ogen van pelgrims mogelijk ook heel anders (of zelfs
onbegrepen) functioneerden voor de stedelijke bevolking, nodigt echter uit tot verder
historisch onderzoek. De vraag is immers of de meer ‘publieke’ ruimten en stedelijke
rituelen in Cairo door de pelgrims werkelijk niet gezien werden, of dat zij misschien
eerder onbegrepen bleven in hun betekenis voor de autochtone stedelingen. Bovenal
hebben de pelgrims de stedelijkheid van Cairo als ruimtelijk ervaren en vanuit hun
eigen stedelijke en religieuze referentiekaders vormgegeven. Het waren niet de stedelijke ruimten en gebouwen an sich, maar hun persoonlijke ervaringen met die ‘spaces
of urbanity’, die bepaalden wat zij in hun reisverhalen beschouwden als het ‘wesenen
der voorseyder steden’.123

119 Gaspar, Tvoyage, 176.
120 Heers, Itinéraire, 211 en 189; Gaspar, Tvoyage, 173 en 176; Constable, Housing the stranger, 268 en 289-290.
121 Zie o.a. Stabel, ‘The market-place’; J. Haemers en E. Lecuppre-Desjardin, ‘Conquérir et reconquérir l’espace
urbain. Le triomphe de la collectivité sur l’individu dans le cadre de la révolte bourgeoisie de 1488’, in: C. Deligne en
C. Billen (red.), Voisinages, coexistences, appropriations. Groupes sociaux et territories urbains du Moyen Age au 16e
siècle (Turnhout 2007) 119-143.
122 Stabel, ‘Venetië’, 144.
123 Gaspar, Tvoyage, 214.

Cécile Vanderpelen-Diagre

Als kunst liberaal kleurt
Het discours van het Brusselse stadsbestuur over het stedelijke beleid
voor schone kunsten en publieke vermakelijkheden (1830-1899)*

Inleiding
Toen de Belgen in 1830 hun onafhankelijkheid uitriepen en Brussel tot hoofdstad kozen, kreeg deze stad een positie toebedeeld die ze sinds lang niet meer had bekleed.
Ooit was Brussel de zetel van de keizerlijke regering van het Habsburgse rijk, maar tijdens het Franse bewind degradeerde de stad tot prefectuurszetel en vervolgens tijdens
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot slechts ‘halve hoofdstad’. Natuurlijk
was ze in het bezit van een belangrijke economische, administratieve en educatieve
infrastructuur, maar deze erfenis volstond niet om te antwoorden op de dubbele uitdaging die haar te wachten stond: zich enerzijds te doen gelden als de gelijke van de
Europese hoofdsteden, en anderzijds als de meerdere van grote Belgische steden zoals
Luik, Gent en vooral Antwerpen. Deze opdracht werd nog ingewikkelder toen de
Brusselse notabelen zich al snel opwierpen als de verdedigers van een strikt liberalisme
in een land dat, toen de euforie van de revolutie eenmaal bedaard was, verscheurd werd
tussen katholieken en liberalen.1
In dit ‘nieuwe land’ poogde de Brusselse gemeenteraad – die gedurende de gehele
negentiende eeuw een overweldigende liberale meerderheid kende – een beleid te realiseren dat het lokale niveau oversteeg en nationale pretenties had. In functie daarvan
nam de raad het voortouw in heel wat artistieke initiatieven die tot doel hadden een
nationale identiteit te creëren en te versterken. Vooraanstaande burgers trachtten dit
gevoel op te roepen via de herinnering en verheerlijking van de zestiende eeuw, de
zogenaamde gouden eeuw voor de Nederlanden.2 Voor hen gingen artistieke doelstellingen hand in hand met de wil de stad om te bouwen tot een metropool die zich
kon meten met andere Europese steden. Om dat doel te kunnen verwezenlijken richtten ze zich, met behulp van enorme leningen bij de grote nationale banken, op twee
grote werkterreinen (chantiers): enerzijds grote stedenbouwkundige werken – zoals de
aanleg van wegen en wijken, monumentale gebouwen, en de zuivering van de rivier de
Zenne – en anderzijds het onderwijs. In een periode waarin heel wat Westerse hoofdsteden via Wereldtentoonstellingen tegen elkaar opboden, moest Brussel zelf een soort
permanente tentoonstelling worden, die buitenlanders een verblindend overzicht van

* Ik dank professor Claire Billen zeer hartelijk voor haar hulp en kostbare raadgevingen, alsook Roel Jacobs, een
geïnspireerde vertaler en deskundig Brussels stadshistoricus, en Klaas Stutje voor zijn assistentie bij de vertaling.
1 C. Billen en J.-M. Duvosquel, Bruxelles (Antwerpen 2000) en J. Stengers (red.), Bruxelles, croissance d’une capitale
(Brussel 1979).
2 Het beeld van de zestiende eeuw als wieg van de strijd voor religieuze vrijheid en tegen vreemde Spaanse onderdrukking inspireerde een groot deel van de literatuur, de beeldhouwkunst en de monumentale schilderkunst. Zie J.
Ogonovszky-Steffens, La peinture monumentale d’histoire dans les édiﬁces civils en Belgique (1830-1940) (Brussel
1999) 317-320.
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de technische en economische prestaties van de stad voorhield.3 Een dergelijk project
kon echter slechts worden verwezenlijkt als men over geschoolde mankracht beschikte.
Zoals bekend, was de aandacht voor onderwijs een belangrijk onderdeel in het liberale programma. Voor de meer conservatieve liberalen was educatie een instrument
van sociale stabiliteit. Het bracht de volksklassen respect voor de gevestigde macht
en instituties, deugden als spaarzaamheid en gematigdheid en aanvaarding van sociale ongelijkheid bij (het algemeen stemrecht voor mannen werd in België pas in 1919
ingevoerd). Voor de meer progressief liberalen was onderwijs een middel tot sociale
verhefﬁng, dat ‘het volk’ kon afbrengen van ‘bijgeloof’ en kon integreren als actieve
burgers in de samenleving.4
Hoe integreerde het stadsbestuur in dat project de schone kunsten en wat men
destijds aanduidde met de publieke vermakelijkheden, zoals feesten, spektakels en in
meer of mindere mate ‘volks’ vermaak? Meer dan slechts een overzicht te bieden van
de initiatieven en verwezenlijkingen van het Brusselse stadsbestuur op dit vlak, wil dit
artikel onderzoeken op welke wijze de bestuurders hun keuzen en hun beleid rechtvaardigden. In het kader van dit onderzoek is geen ruimte gelaten om de meningen
en stellingnamen te analyseren van degenen op wie het beleid van toepassing was: de
burgers. De reactie van belastingplichtigen, bijvoorbeeld in de pers, de handelingen
die ze verrichtten om zich aan te passen en hun politieke mobilisatie door de vorming
van pressiegroepen beslaan een ruim onderzoeksterrein dat hopelijk later aan bod kan
komen.
De laatste jaren is het stedelijk cultuurbeleid in toenemende mate het onderwerp
geweest van historisch onderzoek.5 Deze interesse vindt een verklaring in de tendens om via lange termijnonderzoek de culturele praktijk van en in de stad vandaag
te duiden. In het begin van de eenentwintigste eeuw worden immers overal ter wereld
openbare debatten gevoerd over het cultuurbeleid van de lagere overheden.6 Moet
cultuur gedecentraliseerd worden? Welke cultuur moet de overheid ﬁnancieren (volkscultuur, folklore, cultuur die legitimeert, die kosmopolitisch, communautair of etnisch
is, enzovoort)? Hoe bevordert men de toegang tot cultuur? Het zijn vragen waar heel
wat diverse analisten zich mee bezig houden. Historici hebben de taak de archeologie
3 Zie onder andere: Th. Demey, Bruxelles: chronique d’une capitale en chantier (Brussel 1990); R. Röttger, ‘Capitol
and capital. Het “moment Anspach” in de Brusselse urbanisatie en liberale politieke cultuur (1860-1880)’, Stadsgeschiedenis, 1:1 (2006) 27-50; Y. Leblicq, ‘L’urbanisation de Bruxelles aux xixe et xxe siècles (1830-1952)’, Gemeentekrediet van België. Steden in ontwikkeling, 19de-20ste eeuw (Brussel 1982) 337-343.
4 H. Boon, Enseignement primaire et alphabétisation dans l’agglomération bruxelloise de 1830 à 1879 (Leuven 1969)
en É. Gubin en J.-P. Nandrin, La Belgique libérale et bourgeoise, 1846-1878 (Brussel 2005).
5 Zie onder andere: J.-H. Furnée, ‘Stad van weelde. Stedelijk bestuur en cultuur in de negentiende eeuw’, in: L.
Lucassen en W. Willems (red.), Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (Amsterdam 2009) 173-199; A.
Markusen en G. Schrock, ‘The artistic dividend. Urban artistic specialisation and economic development implications’,
Urban studies, 43:10 (2006) 1661-1686; P. Poirriez en V. Dubois, Les collectivités locales et la culture. Les formes de
l’insitutionnalisation, XIXe-XXe siècle (Parijs, 2002); J. Rath, ‘Op zoek naar een creatieve klasse. De stad, de publieke
ruimte en de culturele economie’, in: W. Willems en L. Lucassen, De krachtige stad. Een eeuw omgang en ontwijking
(Amsterdam 2007); Städtische Kulturförderung. Informationen zur modernen stadsgeschichte, 2/2008 en R. Pots, Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland (Nijmegen 2000).
6 Onder andere: J.-L. Genard, E. Corijn, B. Francq, C. Schaut, Brussel en cultuur, Brussels studies, 8/2009, http://
www.brusselsstudies.be/PDF/NL_78_SGB8.pdf (december 2009); R.C. Kloosterman en M. Van der Werff, ‘Cultuur: een lokaal ankerpunt in een wereld van grensoverschrijdende stromen?’ in: Ministerie van OC&W en Ministerie
van VROM. Cultuur en stedelijke vernieuwing. Denkboei voor de cultuurimpuls ISV (Amsterdam 2004) 154-171 en C.
Delivre-Gilg, ‘Le ﬁnancement des politiques culturelles locales’, Annuaire des collectivités locales, 25:1 (2005) 77-86.
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van het verschijnsel bloot te leggen. Zij kunnen de tegenstellingen en de herhalingen
in het openbaar debat over cultuur aan de oppervlakte brengen, om ze uiteindelijk te
kunnen ontstijgen.
Voor degenen die belangstelling hebben in de geschiedenis van cultuurbeleid en
van politieke cultuur biedt de studie van het handelen van een lokale overheid erg interessante inzichten.7 De strijd om de representatie van de wereld, uitgedrukt in culturele producten, verraadt immers de hiërarchie in de sociale verhoudingen. In de negentiende eeuw was het in de meeste vertegenwoordigende democratieën nog niet zo dat de
politieke partijen de sociale verhoudingen representeerden. Meestal hadden de volksvertegenwoordigers de neiging om enkel in eigen naam het woord te voeren. Hun wereldvisie werd dikwijls meer bepaald door hun sociale achtergrond dan door hun ideologische overtuiging. Vooral in lokale beraadslagingen komen de tegenstellingen tussen
hun visies helder naar voren, omdat anders dan bij parlementaire discussies de verkozenen zelf cultuurgebruikers waren en feitelijk werkten aan de inrichting van hun eigen
leefomgeving. Dat verschil tussen de lokale en nationale overheid blijkt ondermeer uit
het feit dat de gemeentelijke openbare diensten zich veel meer inzetten op het vlak van
de schone kunsten dan de staat. Terwijl de Belgische overheid tussen 1830 en 1914 0,4 à
0,5 percent van haar begroting aan dergelijke projecten besteedde, had de stad Brussel er
gemiddeld 1,98 percent voor over.8
Om te begrijpen op welke wijze deze investeringen gerechtvaardigd en verdeeld
werden, analyseer ik zowel begrotingen als het debat dat erover werd gevoerd. In een
dergelijke benadering wordt niet veel aandacht geschonken aan de praktische gevolgen
van het publieke debat. De beraadslagingen over wat wij vandaag deels onder de noemer ‘cultuur’ plaatsen zijn gedurende de bestudeerde decennia weinig geëvolueerd en
concentreerden zich rond een viertal breed gedragen doelstellingen: 1) bijdragen aan
de verfraaiing van de stad, ondermeer om toeristen aan te trekken; 2) aanmoedigen van
de kunsten en de kunstenaars; 3) bijdragen aan de vorming van een ‘goede smaak’ en
burgerzin; 4) zo weinig mogelijk uitgeven aan zaken die onnodig werden geacht. Binnen dat relatief onveranderlijke discours, dat algemene instemming vond bij een politiek homogene groep volksvertegenwoordigers, zijn interessant genoeg ideologische
spanningen merkbaar. Naarmate het systeem van de parlementaire democratie vorm
begon te krijgen ontwikkelden zich drie vragen: welke ﬁguren kunnen plaatsnemen
in het stadsbestuur; in wiens naam spreekt de overheid en voor wie zijn de openbare
diensten bestemd; en op basis van welke bevoegdheden is de overheid gemachtigd om
beslissingen te nemen?

7 P. Poirriez en V. Dubois, Les collectivités locales et la culture. Les formes de l’insitutionnalisation, XIXe-XXe siècle,
(Parijs, 2002).
8 Dit percentage omvat de uitgaven bestemd voor culturele instellingen (het Conservatoire royal de musique, de Académie royale des beaux-arts, het Théâtre royal du Parc et het Théâtre royal de la Monnaie), volksfeesten, bibliotheken,
paardenrennen, standbeelden en reis- en studiebeurzen voor kunstenaars. Niet meegeteld worden onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden aan objecten, die afhingen van openbare werken. Voor de statistieken op nationaal vlak,
zie: V. Montens, ‘Finances publiques et art en Belgique (1830-1940)’, in: G. Kurgan-Van Henteryk en V. Montens,
L’argent des arts. La politique artistique des pouvoirs publics en Belgique de 1830 à 1940 (Brussel 2001) 9-24.
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De overheid: de actieve instanties
Men kan de belangstelling van de overheid voor de schone kunsten niet begrijpen zonder kennis te nemen van de beperkingen die golden op dat vlak. Zo kan niet ontkend
worden dat de gemeenteraad werd geconfronteerd met een groot aantal overkoepelende
organen en regels die zijn speelruimte danig beperkten. Het stadsbestuur van Brussel
erfde van zijn voorgangers een rijk artistiek landschap, dat juist door haar geschiedenis
ook een veelvormig en daardoor ingewikkeld statuut had. Ze werd geconfronteerd met
een veelheid van elkaar soms overlappende openbare actoren op nationaal vlak – de
staat, de koning, semi-private instellingen (de Kerk, vrijmetselaarsloges9 en politieke
partijen), grote openbare instellingen, particuliere belangengroepen, beroepsverenigingen – en op gemeentelijk vlak: de raad (wetgevende macht), het college (uitvoerende
macht) en het ambtelijk apparaat.
Daarnaast participeerden ook een hele waaier aan particulieren, wat voor het Brusselse stadsbestuur schijnbaar zelden een probleem was. Zo kon bijvoorbeeld de Brusselse burgemeester in 1853, bij de feestelijkheden naar aanleiding van het huwelijk van
de hertog van Brabant, rekenen op de medewerking van de Nationale Bank, de Société
Générale, de Bank van België, de kruideniers, de notarissen, de herbergiers, de pers, de
hoteliers, en de hertog van Arenberg en de Prins de Ligne die, allen tezamen, 15.162
Belgische frank op tafel legden. Dat was ongeveer zeven keer het jaarloon van een professor aan de Academie.
Met de nationale overheid daarentegen botste de raad des te meer. De voortdurende
conﬂicten over politieke autonomie golden ook op cultureel vlak.10 De eerste instelling
die daaronder te lijden had, was de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. In 1836
besloot het stadsbestuur de instelling te reorganiseren, met het doel haar op voet van gelijkheid te brengen met haar grote rivaal, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
van Antwerpen. Om dat te kunnen doen vroeg de stad subsidie aan de staat. Deze stemde
toe op voorwaarde dat de reorganisatie, de reglementen, de statuten en de benoeming van
het personeel onderworpen zou worden aan zijn goedkeuring. Het stadsbestuur weigerde
een dergelijke inmenging en de zaak werd een twistappel tussen de twee beleidsniveaus
tot in 1845-1846. De oprichting van standbeelden leidde soms eveneens tot heftige spanningen. Meestal ging het initiatief uit van de minister van Binnenlandse Zaken, die het
vervolgens opdrong aan de stad. Dat had een krachtmeting tussen de twee overheden tot
gevolg over de plaats van het monument, meestal opgelegd door de minister, en over de
ﬁnanciële inbreng van de stad voor de plaatsing en het voetstuk.
Maar ook tussen het college en de gemeenteraad traden steeds vaker bevoegdheidsconﬂicten op. Lang beheerde het college de zaken en deed het slechts beroep op de
gemeenteraad voor de goedkeuring van de begrotingen. In het geval van publieke werken en monumenten, was het de schepen voor Openbare Werken, soms samen met die
van Openbaar Onderwijs en van Schone Kunsten, die de architect of kunstenaar koos
en op de uitvoering van het plan toezicht hield. Hij bracht vervolgens verslag uit aan
de gemeenteraad die in de meeste gevallen haar instemming gaf. Het college steunde
9 Ch. Loir en J. Lemaire, Franc-maçonnerie et beaux-arts (Brussel 2007).
10 L. Ranieri, ‘Een liberale stad: Brussel’, in: A. Verhulst en H. Hasquin (red.), Het liberalisme in België: tweehonderd jaar geschiedenis (Brussel 1989) 295-306 en E. Witte, ‘L’élection communale du 31 mais 1838 à Bruxelles: la
capitale et le gouvernement en conﬂit’, Cahiers bruxellois, 12:3-4 (1968) 216-280.
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op de Gemeentewet van 1836 die, in artikel 90, bepaalde dat het college belast was met
de leiding over de gemeentewerken en met de goedkeuring van de bouwplannen van
particulieren, zowel voor de grote als de kleine openbare wegen. Pas in 1894 klaagde
de gemeenteraad voor het eerst dat hij enkel kon bevestigen wat het college beslist had
inzake bouwplannen. De toenmalige burgemeester Karel Buls11 antwoordde onmiddellijk dat hij het recht aan zijn zijde had en dat het de taak van het college was de stad
te besturen. Daarmee was de zaak afgedaan.12
Voor de straatnaamgeving, een interessante materie omdat het veel zegt over de
manier waarop elites hun territorium markeerden, is de praktijk echter anders. Tot in
1883 besliste het college over de namen van nieuwe of te hernoemen straten. Het was
gebruikelijk dat de eigenaar die terrein afstond voor de aanleg van een openbare weg, er
ook een naam aan gaf. Een raadslid bepleitte dat het beter zou zijn ‘de namen van onze
straten en pleinen te ontlenen aan herinneringen uit het verleden of aan interessante
verwijzingen naar het heden, dan aan abstracties als gehoorzaamheid, werkzaamheid,
enz.’13 In 1883 barstte een levendige discussie los in de raad over de vraag wie ter zake
het laatste woord had. Er werd een compromis gesloten en voortaan mocht de gemeenteraad daarover voorstellen doen en moest er gestemd worden over de nieuwe straatnamen. Vanaf toen konden particulieren, zoals beroepsverenigingen van handelaars en
politieke partijen, namen van personen voordragen die zo gehuldigd konden worden.
Daarnaast raakte de manier waarop de bestuurders van de stad hun zeggenschap interpreteerden aan de kwestie van de delegering van macht. Een duidelijk voorbeeld van
de terughoudendheid van raadsleden om hun macht uit handen te geven was het grote
debat waartoe de reorganisatie van de Academie aanleiding gaf in 1862. Het kwam toen
tot een confrontatie tussen de voorstanders van een charismatische directeur, gekozen
door het college, en de voorstanders van een bestuursraad waarin zowel raadsleden als
professoren zitting hadden en waaraan externe deskundigen werden toegevoegd. Sommige voorstanders van één directeur weerhielden zich er niet van militaire beeldspraken te gebruiken. Adolphe Hochstein, directeur van de Posterijen, sprak in heftige bewoordingen: ‘Ik besluit met de absolute noodzaak van een doctrine die door één enkele
directeur belichaamd wordt, die permanent het hoger gezag uitmaakt, die tot leidraad
en gids dient voor de verschillende onderwijstakken in de academie, zoals de oppergeneraal van een leger die de generaals van de cavalerie, de artillerie en de genie, met al de
legeronderdelen die zij aanvoeren, coördineert en in dezelfde richting doet marcheren.
Zou de overwinning mogelijk zijn met een militair gezag dat uiteenvalt in een comité,
ook al zitten daar de meest bevoegde personen in?’14 De politieke inzet ontging niet
aan één van de belangrijkste verdedigers van het commissiesysteem, Jean-François
Tielemans, eerste voorzitter van het Hof van Beroep: ‘Zij die de commissies afwijzen
en kleineren, realiseren zich niet dat de representatieve regering zelf een regering bij
commissie is. […] Ik blijf ervan overtuigd dat één enkele, permanente directeur op twee
manieren een gevaar betekent: hij houdt door zijn druk op de professoren vooruitgang
11 Zijn voornaam is eigenlijk Charles, maar wegens zijn inzet voor Vlaams toneel en onderwijs hebben de Vlamingen hem Karel gedoopt.
12 Protest van Richald, Martiny, Heyvaert en Vandendorpe, Gemeentebulletin (Bulletin communal, verder afgekort
als B.C.), 6 augustus 1894, 86-89.
13 Interventie van Vrederechter Jean-Adolphe Hippolithe Durant, B.C., 10 april 1875, 206.
14 B.C., 15 februari 1862, 60.
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tegen, en hij belemmert de vrije ontwikkeling van de leerlingen.’15 De polemiek toont
aan dat de volksvertegenwoordigers bewust waren van het rechtstreekse verband tussen de wijze waarop zij de artistieke instellingen bestuurden en de artistieke productie.
Hun publiek ingrijpen was echter evenzeer afhankelijk van de manier waarop ze zich
hun eigen functie voorstelden.
De representatie: voor wie waren de openbare diensten bestemd?
Dit vraagstuk bleef de gehele negentiende eeuw in de lucht hangen. Inderdaad onderschreven alle voorstanders van de vertegenwoordigende democratie de soevereiniteit
van het volk. Maar de meningen liepen uiteen over de aard van deze vertegenwoordiging. Moesten de verkozenen ‘identiek’ zijn aan de burgers en dus de verschillende
klassen van het sociaal bestel representeren, alsook de verschillende lokale belangen van
degenen die zij bestuurden? Of dienden ze daar boven uit te stijgen en hogere idealen en
doelstellingen te verdedigen – daarmee bewijzend dat zij niet door cliëntelisme en kortetermijndenken werden gedreven? Geobsedeerd door dat dilemma beriepen de volksvertegenwoordigers zich nu eens op de kiezers, dan weer op de belastingbetalers, de producenten, of op hogere belangen als het vaderland, de kunst en de uitstraling van de stad.
Hoe meer een cultureel goed aan iedereen ten goede kwam, hoe minder aan de
legitimiteit werd getwijfeld. Daarom toonde het gemeentebestuur zich bijzonder gul
wanneer het ging over feesten die een volks karakter heetten te hebben. Deze feesten
boden de mogelijkheid om sociale banden aan te halen en de verhoudingen tussen
bestuurders en burgers vorm te geven.16 Sporadisch werd er geklaagd dat ze losbandigheid in de hand werkten, maar het principe werd nooit ter discussie gesteld. Het
kunstzinnig karakter was nochtans zeer relatief. Uiteraard werden er naar aanleiding
van de Septemberfeesten (de herdenking van de onafhankelijkheid van België) prijzen
en medailles uitgereikt aan kunstenaars. Er was een optreden van het orkest van de stad,
de Grande Harmonie, de academies en de musea waren open voor het publiek en er
werden gratis voorstellingen in de twee stadstheaters, het Théâtre royal du Parc en de
Muntschouwburg, georganiseerd. Deze initiatieven stelden in ﬁnancieel opzicht echter
niet veel voor vergeleken met de middelen die ingezet werden voor schutterswedstrijden, feestverlichtingen, bals, brooduitdelingen, parades en praalwagens. Het was tekenend dat een raadslid in 1890 klaagde over het feit dat naar aanleiding van de nationale
feesten ter ere van het 25-jarig koningschap van Leopold ii, slechts tweeduizend frank
toegekend werd aan de Cercle artistique et littéraire, op een beschikbaar bedrag van
175.000 frank in totaal. Hij betreurde dat niets ‘tot doel had de artistieke, literaire en
wetenschappelijke bewegingen te vereren, die sinds zestig jaar in België zulke mooie
resultaten bereikt heeft en die van zoveel levenskracht getuigt in de natie’.17
15 Tussenkomst van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep Jean-François Tielemans, B.C., 1 maart 1862,
157-158.
16 Over de algemene problematiek zie: A. Corbin, N. Gérôme en D. Tartokowsky (red.), Les usages politiques des
fêtes aux XIXe et XXe siècles (Parijs 1994). Over België zie: M. Beyen, ‘Féconder l’avenir par le passé. La politique commémorative de l’État belge pendant les années jubilaires 1880, 1905 et 1930’, in: Kurgan-Van Henteryk en Montens,
L’argent des arts, 73-88; J. Janssens, ‘Ieder zijn eigen verleden. De nationale feesten en de cultus van Septemberdagen
van 1830 (1830-1914)’, Volkskunde, 104 (2003) 105-142; Idem, De helden van 1830. Feiten en mythes (AntwerpenAmsterdam 2005).
17 Tussenkomst van Auguste Vauthier, gemeente-ontvanger, B.C., 20 juli 1890, 609.
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Hoewel deze kwestie slechts in bedekte termen naar voren kwam, hadden raadsleden
een reële angst dat deze feesten bepaalde sociale klassen uitsloten. Zo was in 1880, naar
aanleiding van de grote feestelijkheden in het kader van vijftig jaar onafhankelijkheid
van België, burgemeester Karel Buls bezorgd omdat het parcours van de paardenstoet
niet door de meer volkse benedenstad liep.18 Het discours over de verzoening van
sociale klassen, dat ten grondslag lag aan de organisatie van de festiviteiten, kon de
sociale drempels slecht verbergen. Sommigen deden daarover hun beklag. Zo waren
er raadsleden die de organisatoren van schietwedstrijden, een traditionele sport van de
burgerij die georganiseerd werd in herbergen, verweten hun activiteiten niet open te
stellen voor het brede publiek. De progressieve advocaat Jules-Théodore Bartels stelde
zich de vraag waarom een subsidie van 5000 frank toegekend werd aan het bal van de
Cercle littéraire et artistique waar het publiek ‘waarschijnlijk geen toegang zal krijgen,
omdat de entreeprijs acht frank is’. Uiteindelijk kwamen ze tot een overeenstemming,
onder meer met het argument dat de uitgaven gerechtvaardigd waren omdat er grote
aantallen vreemdelingen op de feestelijkheden af zouden komen. Ook het geloof in de
samenhorigheid die door de feesten bevorderd zou worden was niet afwezig. Désiré
Kaieman, raadsheer bij het Hof van Beroep, droomde luidop: ‘wanneer het gaat over
de viering van feesten die ons de nationale triomfen doen herinneren, is het gepast dat
iedere, of toch minstens het grootst mogelijke aantal burgers uitgenodigd wordt om er
aan deel te nemen. Dat hadden de oude Grieken en Romeinen, onze leermeesters in alles, goed begrepen: hun feesten hadden plaats in immense circussen waar heel het volk
plaats kon nemen. Misschien zullen wij ooit eens hun voorbeeld volgen’.19
Waarschijnlijk ter compensatie voor de verwaarlozing van de volksklassen in de
uitgaven voorzien voor ‘vermakelijkheden’, wilden meerdere raadsleden de kermissen
opnieuw invoeren. Na lang verboden te zijn geweest binnen de stadsmuren, wegens
de terugkerende veiligheids- en hygiëneproblemen, begon men in de jaren 1880 weer
te spreken over hun herinvoering. De voorstanders benadrukten dat ze hoe dan ook
plaatsvonden in de voorsteden en in de andere Belgische en Europese steden en dat ze
voor de handel geen concurrentie, maar juist een stimulans waren. Voor Pierre-Joseph
Dustin vormden ze daarenboven een ontspanning voor het volk, dat er in bepaalde gevallen iets van kon opsteken: ‘Sommige van deze spektakels zijn zeker geen eerste keuze, maar andere zijn zeer interessant voor het publiek dat niet naar het theater kan gaan.
Zo zijn er bijvoorbeeld die op een vulgaire maar praktische manier de vooruitgang van
de wetenschap kenbaar maken, […] die het volk opleiden door duikerpakken te tonen,
reproducties van onze kolenmijnen, uitvindingen door de moderne wetenschap. Twee
jaar geleden werden in een barak alle marteltuigen van de Inquisitie getoond’.20
Maar de kunst die het meest op goedkeuring kon rekenen was de beeldhouwkunst.
Beroemde persoonlijkheden, meestal uit de burgerij, werden zichtbaar voor iedereen
uitgebeeld en nodigden uit tot een identiﬁcatieproces. In alle landen met representatieve democratieën werden deze beelden door de liberale burgerij in de openbare ruimte
opgesteld.21 Zoals bankier Jonathan-Raphaël Bischoffsheim in de raad zei: ‘Ik geloof
18
19
20
21

B.C., 12 juli 1880, 8-9.
B.C., 4 augustus 1851, 86.
B.C., 10 juli 1882, 57.
P. Derom (red.), Les sculptures de Bruxelles (Brussel/Antwerpen 2000).
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Afbeelding 1: François Anneessens, door Thomas Vinçotte, 1889 (privé verzameling).

niet dat wij zouden moeten stilstaan bij de kwestie van het geld. Als we het eens zijn dat
de stad haar geld niet nutteloos moet uitgeven, zijn we het ook eens, denk ik, dat er bij
de productie van kunstwerken niet op een frank mag gekeken worden. Wij moeten ons
dus geen zorgen maken over de middelen die nodig zijn’.22 Sommige historici spreken,
refererend aan de beelden, van ‘leermeesters’ in steen en brons. Maar gaat het niet eerder over de verpersoonlijking van politieke vertegenwoordigers? In elk geval werd pas
in 1894 de legitimiteit van deze praktijk voor het eerst in twijfel getrokken. De advocaat
Emile Martiny – zestien jaar jonger dan de burgemeester in functie Karel Buls – merkte
bij de oprichting van een monument voor burgemeester Jules Anspach op: ‘wij zouden
moeten beslissen een einde te maken aan het systeem dat altijd openbare monumenten
opricht ter ere van onze overleden medeburgers. Er zijn nog andere middelen om hun
herinnering te eren’. Karel Buls antwoordde daarop: ‘Ik kan die zienswijze niet delen.
Er zijn omstandigheden waarin een monument passend is om de herinnering te eren
aan een man die diensten bewezen heeft aan de gemeente of aan het land. Zonder mee
te rekenen dat als het systeem van M. Martiny zou gelden, onze kunstenaars, waarvan
het talent ook het vaderland eert, niet meer de gelegenheid zouden hebben om hun
begaafdheid te ontplooien’.23
De representatieve democratie moest echter demonstreren dat ze zich bezighield
met bepaalde sociale groepen. Verontrust over het revolutionair potentieel van de
massa’s, overheerste de kwestie van de vertegenwoordiging van de werkende klassen
de gehele negentiende eeuw. Minstens drie initiatieven waren rechtstreeks op dit deel
22
23

B.C., 25 juni 1859, 36.
B.C., 3 december 1894, 706.
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van de bevolking gericht: volksbibliotheken, zangscholen en orkesten en scholen voor
volksmuziek.
De eerste volksbibliotheken werden opgericht in 1847 met schenkingen van boeken
en geld door particulieren en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze waren gelieerd aan lagere scholen en waren bedoeld voor arbeiders met een aanbeveling van een
onderwijzer of van hun chef. In de jaren 1860 werden ze, ondanks een nijpend gebrek
aan subsidies, het zenuwcentrum van progressief liberale activisten die er conferenties
en cursussen organiseerden.24 Het ledenaantal groeide van ongeveer driehonderd in
de beginjaren, tot bijna achtduizend in 1873 (voor het 6/7de deel mannen). In de jaren
1880 nam het aantal bibliotheken toe tot elke school er een had. In 1888-1889 telden
ze samen 38.665 leden.
De eerste zangschool opende waarschijnlijk haar deuren in 1852, het jaar waarop ze
voor het eerst in de begroting werd opgenomen. Ze was gelieerd aan het atheneum en
stond open voor arbeiders en leerjongens die hun werkboekje op zak hadden. In 1861
telde ze honderdvijftig leerlingen. Een twintigtal jaren later beschikte elke gemeenteschool over een zangschool.
De eerste volksconcerten voor klassieke muziek dateren uit 1866 en werden gevormd door tachtig uitvoerders ‘gekozen tot de elite van onze muzikanten’. Er werd
ondermeer een podium geboden aan de ‘Jonge Belgische school’, bestaande uit de
componisten François-Joseph Fétis, Étienne Soubre, Édouard Lassen, Peter Benoît,
Adolphe Samuel, Auguste Dupont en Gustave Huberti. Per concert werden duizend
tot twaalfhonderd gratis toegangsbiljetten uitgedeeld aan leerlingen van het volwassenenonderwijs, aan soldaten en onderofﬁcieren van het garnizoen, maar ook aan
industriebazen, voor hun meest verdienstelijke arbeiders. In 1877 werden zo 12.186
biljetten uitgereikt. Anders dan bij de volksbibliotheken en de samenzang moet echter
worden vastgesteld dat niet alle raadsleden deze volksconcerten aanmoedigden. Zo
stelde de vrederechter Jean-Adolphe Durant: ‘de bevolking van Brussel heeft al te vaak
de gelegenheid om het werk en het huisgezin te verlaten. Er moet eerder gedacht worden aan de verhefﬁng van het moreel peil van de arbeiders’. Ook burgemeester Jules
Anspach dacht dat het wenselijker zou zijn ‘het aantal leeszalen en volksbibliotheken
te vermenigvuldigen.’25
De onenigheid was veel scherper wanneer het ging over de subsidiëring van artistieke
initiatieven die duidelijk een minderheid van de burgers dienden. Net zoals vandaag
stonden de raadsleden van toen voor een fundamentele vraag. Moest de overheid voor
de grote meerderheid de drempel verlagen tot culturele diensten waar ze gewoonlijk
toch al gebruik van maakten, daarmee instellingen ondersteunend die de steun niet nodig hadden? Of moest zij culturele minderheden, lagere klassen en werken met hogere
esthetische en materiële eisen subsidiëren? Gesteld voor die vraag ging welwillende
aandacht van de raadsleden in het negentiende-eeuwse Brussel uit naar het Vlaams
theater. Behalve dat ze ‘gezelschappen […] gerekruteerd uit de rangen van het volk’ op
de planken bracht en daar ‘de vooruitgang en elementen van beschaving doen door-

24 L. Bruno, Les bibliothèques publiques en Belgique (1860-1914). L’action de la Ligue de l’enseignement et le réseau
de la Ville de Bruxelles (Luik 1990).
25 B.C., 24 oktober 1877, 528.
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dringen’,26 bood ze een alternatief voor het Franstalig theater, dat verweten werd zich
teveel op Frankrijk te richten. In dat opzicht was ze het mooist denkbare uithangbord
van de Belgische identiteit.27 Als sommigen zich sporadisch opwonden over het gebrek
aan ondersteuning van het Franstalig toneel, dat zoveel meer publiek trok, antwoordde
de meerderheid in de gemeenteraad dat het Vlaams theater gesubsidieerd werd omdat
het zich richtte tot een kansarm publiek.28
Dat was echter niet het geval bij de Koninklijke Muntschouwburg.29 Zoals advocaat
Jules-Théodore Bartels zei: ‘het genot van het spektakel is niet het genot van iedereen,
terwijl de kosten ervan wel door iedereen gedragen worden’.30 De ondersteuning van
deze instelling was problematischer omdat ze in ﬁnancieel opzicht een bodemloze put
was. Om deze lasten te rechtvaardigen verwezen de raadsleden steeds weer opnieuw
naar de culturele uitstraling en naar de toeristische aantrekkingskracht die van de voorstellingen uitgingen. Minder vaak werd gesteld dat ook arbeiders van de luxe-industrie
proﬁteerden. Deze argumentatie gold ook voor de stadsverfraaiingsprojecten. In zijn
verdediging van de uitgaven voor een bas-reliëf in het timpaan van de Munt, pleitte
advocaat en publicist Auguste Blaes, schepen van Openbare Werken: ‘Laat ons niet
vergeten dat Brussel een stad van luxe is; dat de stad vooral leeft door de luxe. […] Het
geld dat besteed wordt aan verbeteringen, aan verfraaiingen, is geld dat geplaatst wordt
tegen een hoge interest; het is de vreemdeling die deze interesten betaalt. Ontneem
Brussel zijn monumenten, en je verarmt het, en je raakt de arbeidersklasse meer dan
om het even wie, want zij heeft het moeilijker dan wie dan ook om zo een verlies te
dragen’.31
De aanmoediging van kunstenaars bleef lang beperkt tot deze visie en tot de toekenning van reisbeurzen. De rechtstreekse steun om hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren
was een idee dat op dezelfde tegenstand stuitte als elk ander ingrijpen in de arbeidswetgeving: ‘het systeem van tussenkomst op alle vlakken is gevaarlijk en tegengesteld aan
de ware beginselen’.32 In 1884 stelde de schepen van Openbaar Onderwijs en Schone
Kunsten voor om de concessiehouder van de Munt een minimumloon voor muzikanten op te leggen. Zijn idee werd met kracht verworpen. Het zou een aanslag betekenen
op de vrijheid van ondernemen. Daarentegen werd wel meer en meer aandacht besteed
aan het opleiden van kunstenaars en arbeiders die in de toegepaste kunsten werkten.
Het belangrijkste initiatief op dat vlak kwam van Karel Buls, die in 1884 de Academie
volledig reorganiseerde om er een school voor decoratieve kunst aan toe te voegen. In
het verlengde van dit beleid vroeg Pierre Joseph Godefroy, een industrieel in luxe meubels, in 1890 om de afschafﬁng van het jaarlijks schoolgeld van de Academie, die hij ‘de
school van het volk’ noemde. Hij pleitte ervoor hetzelfde principe toe te passen dat in
alle andere Belgische steden (behalve Nijvel) en in Parijs werd gehanteerd. Het verzoek
26 Interventie van Gofﬁn, B.C., 19 mei 1890, 544.
27 E. Grosjean-Gubin, ‘Le théâtre ﬂamand à Bruxelles (1860-1880)’, Cahiers bruxellois, 10:1 (1965) 235-245.
28 C. Vanderpelen-Diagre, Le Théâtre royal du Parc. Histoire d’un lieu de sociabilité bruxellois (de 1782 à nos jours)
(Brussel 2008) 85-93.
29 Voor een meer diepgaande analyse over de relaties tussen deze instelling en de gemeentelijke administratie zie R.
van der Hoeven, La Monnaie au XIX siècle. Contraintes d’exploitation d’un théâtre lyrique, 1830-1914 (Brussel 2000).
30 B.C., 27 januari 1855, 68.
31 B.C., 25 oktober 1851, 418-421.
32 Tussenkomst van André-Napoléon Fontainas, B.C., 5 maart 1859, 71.
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werd echter verworpen omdat dan ook andere scholen als het atheneum en de Industrieschool gratis zouden moeten zijn.33 In die tijd kon daarvan geen sprake zijn. De
voorkeur ging uit naar een systeem van beurzen voor de meest getalenteerde leerlingen.
Al met al leidde de kwestie van de brede toegankelijkheid tot de kunst nooit tot
echte initiatieven. Het was zeker zo dat het probleem op de agenda bleef staan sinds de
instelling van de liberale staat, voor wie de kunst zowel een middel was tot morele verhefﬁng via het onderwijs als tot sociale samenhang en patriottisme. Toch werd er maar
één initiatief genomen dat de toegankelijkheid echt, en zelfs dan beperkt, verruimde. In
1864 werd besloten gratis plaatsen voor de Munt uit te delen aan arbeiders die gedecoreerd waren met de medaille van de arbeid; aan hen die een onderscheiding kregen voor
‘daden van moed en toewijding’; aan arbeiders die prijzen hadden gekregen voor ‘orde,
netheid en moraal’ en tenslotte aan leerlingen uit het volwassenenonderwijs ouder dan
zestien jaar die zich onderscheiden hadden door hun ‘ijver en volharding’.34
De verkiezing van socialisten in de gemeenteraad in het laatste decennium van de
negentiende eeuw betekende geen breuk met de paternalistische politiek. In 1896, na
de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht van 1893, traden er twaalf socialisten toe. De meesten volgden het voorbeeld van Désiré Vandendorpe, een arbeider
typograaf die al een tiental jaren een geïsoleerde positie bekleedde in de raad. Zijn politiek richtte zich vooral op de verbetering van de arbeids- en woonvoorwaarden voor
arbeiders en op de vermindering van uitgaven die volgens hem overbodige luxe waren,
te beginnen met paardenrennen. Over vraagstukken met betrekking tot kunst nam hij
nooit het woord. De advocaat en kunstliefhebber Max Hallet, tevens promotor van
het Volkshuis hield zich daarentegen wel intensief met dit domein bezig. Het was zijn
doel artistieke instellingen als de Munt beter toegankelijk te maken door bijvoorbeeld
op bepaalde dagen van de week gratis plaatsen te voorzien voor arbeiders. Voor de
liberale schepen van Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten Léon Lepage was een
dergelijke maatregel onvoorstelbaar, en hij verwees daarbij naar het panem et circenses
van het decadente Rome. ‘Ik denk dat er tot de arbeider een andere taal gesproken moet
worden; het is belangrijk hem te zeggen dat de wet van onze democratie de arbeid is,
en dat het uit de arbeid alleen is dat hij het nodige moet verwachten om te voorzien in
zijn behoeften en in zijn vermaak. De enige plicht van een openbaar bestuur ter zake
is dat het de ontspanning van een verheven niveau toegankelijk moet maken voor het
volk en dat het voor bepaalde plaatsen prijzen moet bepalen die laag genoeg zijn om
voor iedereen betaalbaar te zijn. Dat is niet het gratis spektakel; het is de theorie van
de inspanning, een begrip van de menselijke verantwoordelijkheid dat zoveel grootser
is, die wil dat men aan de arbeider zegt: men moet werken om zich de ontspanning te
verschaffen die men wenst’.35
Opvallend genoeg werd het voorstel van Hallet met enthousiasme gesteund door
baron Prosper de Haulleville, een doctrinair katholieke publicist. Terwijl Hallet gratis
theater voorstond om redenen van rechtvaardigheid, bekommerde Haulleville zich
over morele kwesties. Hij wilde gratis theater invoeren als wapen in de strijd tegen het
immorele theater. Zo zien we een gemeenschappelijk project dat verdedigd werd om
33 B.C., 15 december, 828-839.
34 Verslag over de staat van de Administratie, B.C., 3 oktober 1864.
35 B.C., 20 december 1897, 1360.
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Graﬁek 1: Stedelijke uitgaven voor schone kunsten en vermakelijkheden 1845.

uiteenlopende redenen. Beide mannen waren actief in partijen die de ambitie hadden
de massa te vertegenwoordigen door hun organisatiestructuur en hun discours aan te
passen aan de verschillende sociale lagen waartoe zij zich richtten; in tegenstelling tot
de liberale traditie die hen van bovenaf wilde verheffen.36
Ondanks de indruk die de politieke debatten zouden kunnen achterlaten, tonen de
cijfers duidelijk aan dat de instellingen en organisaties die de burgerij bezocht onveranderlijk bevoordeeld bleven boven volksprojecten. Zelfs toen meerdere volksvertegenwoordigers het belang van de openbare bibliotheken benadrukten, had dat slechts een
zeer kleine weerslag op de ﬁnanciën. Hoewel zeker een verspreiding van de subsidies
waar te nemen is, bleven de Munt en de openbare feesten het leeuwendeel van de gelden
opstrijken. De versnippering verbergt soms duidelijke voorkeuren, denk maar aan de
subsidies voor paardenkoersen die in 1905 toegekend werden aan drie verschillende
maatschappijen: het ging om een totaal van twee procent van de begroting, zes maal
meer dan het bedrag besteed aan openbare bibliotheken (graﬁeken 1 en 2).
Welke overwegingen speelden een rol?
Hoe rechtvaardigden de volksvertegenwoordigers de keuzes die gemaakt werden in
het politieke domein van de kunst? Duidelijk blijkt dat ze niet wisten of ze slechts
bestuurders waren dan wel zich ook een expertise in de kunst konden aanmatigen als
uiting van hun persoonlijke ontwikkeling en van hun vermogen om tot een onderbouwde visie te komen. Voor velen waren die bevoegdheden onverzoenbaar. Zo ver36 Over de evolutie van deze politieke cultuur, zie: J. Deferme, Uit de ketens van de vrijheid. Het debat over de
sociale politiek in België (1886-1914) (Leuven, 2007).
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Graﬁek 2: Stedelijke uitgaven voor schone kunsten en vermakelijkheden 1905.

klaarde raadslid Victor Walter: ‘De kunst in zijn meest brede betekenis, daarvan ben ik
een even grote voorstander als om het even wie; dat is zelfs een beetje mijn stokpaardje.
Maar vanuit een administratief en vooral ook een ﬁnancieel standpunt moet men vaak
het zwijgen opleggen aan artistieke of dichterlijke voorkeuren’.37
Hoe kon men een ‘democratische’ keuze maken als het over een kunstwerk ging?
In 1861 kwam de doctrinaire advocaat Auguste Orts met het idee – geïnspireerd door
voorbeelden uit het buitenland – om op de plaats waar het object deﬁnitief zou moeten
komen een goedkoop demonstratiemodel van het uit te voeren werk tentoon te stellen.
Het publiek zou dan met kennis van zaken een mening kunnen geven. Het voorstel
werd echter niet aangenomen wegens de extra kosten en zou, voor zover bekend,
nadien nooit meer hernomen worden. Ook het uitschrijven van een competitie werd
niet of maar zeer zelden toegepast. Burgemeester Charles de Brouckère rechtvaardigde
dat als volgt: ‘Ervaren kunstenaars, met een gevestigde reputatie, nemen nooit deel aan
wedstrijden. Zij willen dit soort proeven niet ondergaan’. Bovendien, zo betreurde
hij, ‘zijn er in een wedstrijd geen verbeteringen mogelijk, je moet het ontwerp nemen
zoals het voorgesteld wordt’.38 Dat argument zou in de volgende decennia regelmatig
aangehaald worden.
Vaak werd het dossier bemoeilijkt door de aard van de objecten waarover een uitspraak moest worden gedaan. Een extreem voorbeeld daarvan was het theater, een
instelling die werd beheerd door ‘ondernemers’ uit de entertainmentindustrie, die veel
geld konden verdienen met optredens en die belastingplichtig waren aan handelsrechtbank. Zij verschaften werk aan kunstenaars die veelal afkomstig waren uit de volks37 B.C., 27 januari 1855, 72.
38 B.C., 27 januari 1855, 71.
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klassen en lieten goederen produceren voor vaak welgestelde toeschouwers die fors
betaalden voor een kunstwerk waarvan de waarde per deﬁnitie moeilijk te schatten was.
De subsidie aan de Munt werd lang niet ter discussie gesteld, hoewel zij in tegenspraak
was met de ‘echte beginselen’. Het was een noodzakelijk kwaad. De opera was een onderdeel van de identiteit van de stad en van haar prestige bij de buitenlanders. In 1860
antwoordde schepen François de Vadder aan tegenstanders van subsidiëring: ‘Wie zal
het theater betalen, als wij het niet doen? Uit de cijfers medegedeeld in de afdeling blijkt
dat het Grand-Théâtre niet zonder subsidiëring kan. Wanneer u de subsidie aan het
theater intrekt, moet u omwille van de logica ook de subsidies afschaffen aan de schone
kunsten, aan het conservatorium, aan onze zangschool, aan de Grande-Harmonie en
ik zou er zelfs aan toevoegen, aan de universiteit’.39
De subsidiëring werd vooral scherp bekritiseerd in de jaren 1860, toen het economisch liberalisme dogmatischer was dan ooit. Uitgever Albert Lacroix, raadslid sinds
1860, stond dicht bij de intellectuele stroming rond het tijdschrift L’Économiste belge,
aangevoerd door Gustave de Molinari. Volgens deze stroming moest de staat zich
geheel onthouden van interventie, ook niet in het bedrijfsleven, op het onderwijs na.
Lacroix was de eerste – en de laatste – die de raad confronteerde met contradicties in
haar beleid. ‘Ofwel, legde hij uit, is het theater een onderwijsinstelling, een middel tot
volksopvoeding. Die stelling kan verdedigd worden. Als dat de bedoeling is van het
theater, aanvaard ik de tussenkomst van een openbaar bestuur […]. Ofwel beperkt de
toneelkunst zich tot ballet, opera en komische opera; zij is dan maar een plezier, een
genot, een lust voor de geest of enkel voor het oog, een luxueuze voldoening. Waarom
zou een overheid zich in dat geval tot taak stellen haar te subsidiëren? Maar als het
waar is dat u het Grand-Théâtre beschouwt als een educatief instrument, zou u mij
dan willen zeggen hoe het komt dat dit theater, dat als opdracht heeft te onderwijzen,
alleen toegankelijk is voor een klein aantal bevoorrechten?’ De schepen van Openbaar
Onderwijs en Schone Kunsten, de advocaat Jean-Michel Ghislain Funck antwoordde
hem dat ‘het kunstzinnig gevoel een algemene behoefte is waaraan tegemoet gekomen
moet worden; en dat men niet kan ontkennen dat, als het Grand-Théâtre aan zijn lot
werd overgelaten, het zich niet zou kunnen handhaven op het huidige peil, dat het zou
degenereren’.40 Na deze discussie zou de subsidiëring niet meer ter discussie worden
gesteld.
De cruciale vraag was hoe men de wetten van de markt kon respecteren in een zo
weinig voorspelbare markt, die bovendien scheefgetrokken werd door subsidies aan de
Munt. De bankier Bischoffscheim was optimistisch: ‘De bloei van het Grand-Théâtre
verﬁjnt de smaak voor theater in het algemeen en verhoogt tegelijk de kwaliteit van de
andere theaters’.41 In de jaren 1840 leidde de groei van het aantal zalen tot een groot
aantal faillissementen. Om dit probleem te verhelpen, experimenteerde de stad met de
benoeming van een gemeenschappelijke directie voor het Théâtre royal des Galeries,
het Théâtre royal du Parc en de Munt. Het resultaat was rampzalig. De verschillende
zalen voerden dezelfde stukken op, het Parktheater was meestal gesloten en het publiek
werd ontevreden. Deze politiek van vallen en opstaan toont hoe moeilijk de raadsleden
39
40
41

B.C., 18 augustus 1860, 129.
B.C., 16 januari 1865, 34-35 en 47-48.
B.C., 18 augustus 1860, 178.
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Afbeelding 2: Fontein Louis de Bouckèr door Henri Beyaert, 1866 (privé verzameling).

het hadden om het eigen karakter van cultuurgoederen, die niet beantwoorden aan
dezelfde normen als gewone handelsgoederen, juist in te schatten.
Nog ingewikkelder werd het probleem wanneer de onderneming in kwestie winst
maakte. Drie raadsleden – Vauthier, Janson et Lepage – stelden voor in 1887, tijdens de
besprekingen over de organisatie en de subsidiëring van de Wereldtentoonstelling van
Brussel in 1888, dat de winst teruggestort moest worden aan de stad. Schepen Émile de
Mot stelde daarop de vraag: ‘Kunnen wij eigenlijk zeggen aan de maatschappij dat wij
haar enkel subsidiëren op voorwaarde dat haar onderneming niet productief is? Ik denk
dat wij weldoeners moeten zijn, en geen bankiers. […] Wat zal er van het privé-initiatief
worden, als u, de hoofdstad, in plaats van te subsidiëren voortaan geld zou lenen’.42
Beter kan het debat niet samengevat worden!
Toen de gemeenteraadsleden eenmaal tot hun rol van mecenas besloten hadden,
moesten zij blijk geven van hun beoordelingsvermogen op artistiek vlak. De argumenten die ze gebruikten als het over architectuur en spektakelkunst ging, waren die
van gebruikers van de kunst. Tijdens woelige debatten over de wederopbouw van de
Munt in 1855, legde burgemeester De Brouckère uit: ‘Het kunstig gebouw waarin de
voorstelling plaats vindt gaat mij niet aan. Ik heb de gewoonte naar de voorstelling zelf
te gaan. Ik ga er al 25 jaar naar toe. Ik weet wat mij bevalt, en wat mijn buur bevalt. Ik
weet beter wat geschikt is voor de zaal, voor de scène, dan een architect die niet gewoon
is naar het theater te gaan’.43
De esthetische argumenten die naar voren werden gebracht met betrekking tot
42 B.C., 1887, 381-383.
43 B.C., 27 januari 1855, 71.
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de beeldende kunst, in de eerste plaats de beeldhouwkunst, verwezen steevast naar
regels van ‘goede smaak’. De consensus binnen de machtselite was zo groot dat er
daarover zelden discussie was. Hun waarden bevatten vooral ideeën over patriottisme,
de geschiedenis van de zestiende eeuw, historisch besef, het individu en zijn of haar
verdiensten. Helaas waren die principes niet noodzakelijkerwijs met elkaar in overeenstemming te brengen. Het patriottisme lag niet altijd in het verlengde van de ‘historische waarheid’. Zo laaide een gedenkwaardige polemiek op over de plaatsing van
een beeld van de graven van Egmont en Horne, op initiatief van de staat. Na historisch
onderzoek, kwam burgemeester Charles de Brouckère tot het besluit dat deze twee
symbolen van het verzet tegen de vreemde religieuze verdrukking niet zo voorbeeldig
waren als hij wel zou willen. Na veel discussie, sloot de raad zich aan bij het pleidooi
van Bischoffsheim: ‘De monumenten worden niet gemaakt voor degenen die de geschiedenis bestuderen; zij hebben er geen behoefte aan; het is voor het volk, dat van de
geschiedenis slechts weet hetgeen de monumenten hen erover leren’.44
Daarnaast bleek het idee van een historische waarheid, behalve niet eenduidig, uitermate tijdsafhankelijk te zijn. Veel gebouwen bevatten lagen uit verschillende periodes
en het was de vraag welke bevoorrecht diende te worden. In 1852, bijvoorbeeld, werd
er een discussie gevoerd over de restauratie van een beeld van Karel van Lotharingen
dat ooit door het brouwersgilde bovenop hun gildehuis op de Grote Markt was geplaatst. Terwijl de dienst publieke werken het gebouw waarheidsgetrouw wilde restaureren, stelde de dienst voor schone kunsten voor een beeld te plaatsen van de graaf van
Egmont, daar deze een meer emblematische ﬁguur in de geschiedenis van het land en
van Brussel was. Evenzeer een twistpunt was de historisch verantwoorde keuze voor
een locatie voor beelden. Dat blijkt ondermeer bij het grote debat naar aanleiding van
de locatie van het beeld van Egmont en Horne. Moest de wijk waar zij woonden voorrang krijgen, of die waar ze waren terechtgesteld? En in dat laatste geval, moest dan niet
de terechtstelling uitgebeeld worden?45
De discussies over de vorm en stijl van kunst verrieden soms achterliggende ideeën
die verwezen naar de herkomst van de deelnemers zelf. Zo is bijvoorbeeld de opmerking van Bischoffsheim te verklaren, verontwaardigd over het plan van een beeld van
Egmont en Horne: ‘Beelden met twee personages zijn zeer moeilijk uit te voeren, en
meestal is de indruk die zij geven afschuwelijk, vooral wanneer het over personages van
dezelfde rang gaat. Kijk in Duitsland naar het monument opgericht ter ere van de drie
uitvinders van de boekdrukkunst. Ik heb nooit iets gezien dat zo lelijk is als die drie
beelden die even groot zijn, en die daar alle drie dezelfde rol spelen. Dat is zeer slecht’.46
Uit deze overwegingen blijkt dat er een contradictie bestond binnen de liberale burgerij
van de negentiende eeuw, tussen enerzijds het ideaal van toenadering tussen de sociale
klassen en anderzijds de verering van grote persoonlijkheden. De symbolisering van de
sociale orde en bestel kregen bij esthetische keuzes meestal de voorkeur boven ideeën
van sociale verzoening. Het is tekenend, dat het deze concepten waren die door bepaalde raadsleden gebruikt werden in hun verzet tegen de herindeling van het plantsoen op
de Kleine Zavel door architect Hendrik Beyaert, dat geopend werd in 1890. Het geheel
44
45
46

B.C., 25 juni 1859, 300.
B.C., 4 juni 1859, 246-259.
B.C., 4 juni 1859, 251.
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Afbeelding 3: De Kleine Zavel door Henri Beyaert, 1890 (privé verzameling).

zou uit tien standbeelden bestaan die, opgesteld rond de graven Egmont en Horne,
beroemde persoonlijkheden voorstelden uit de politiek, de kunsten en de wetenschappen van de zestiende eeuw. Dit ‘koor’ werd omcirkeld door een omheining, bekroond
met achtenveertig beeldjes die de Brusselse ambachten moesten representeren. Veel
raadsleden voelden zich slecht bij dit pantheon van grote persoonlijkheden die getoond
werden zonder enige hiërarchie. Zij wilden elk beeld van het andere onderscheiden, om
de afstand – en vooral de hiërarchie – tussen de mensen te benadrukken (afbeelding 3).
De verkozen raadsleden gaven bovendien niet dezelfde deﬁnitie aan het begrip
‘grote persoonlijkheid’. Zo speelde zich in 1870 een gepassioneerd debat af rond een
standbeeld van de industrieel John Cockerill, geschonken aan de stad door een van
zijn belangrijkste volgelingen, Rau. Het college zag in dat beeld de gelegenheid om de
stad met weinig kosten te verfraaien. De radicale industrieel François Spinglard protesteerde echter tegen het eerbetoon aan een man die, volgens hem, op geen enkele manier
een ‘weldoener van de mensheid’ was. De bankier Bishoffsheim deelde die bezwaren
niet. Voor hem was ‘Cockerill begonnen als eenvoudige ‘werkman’ en is hij ‘Cockerill’
geworden. Zijn beeld, opgericht in een arbeiderswijk, zou een les en een aanmoediging
zijn die zeer goede vruchten zou dragen voor de toekomst’.47
Hoe dan ook, of het nu ging over beelden – met een uitzondering van standbeelden
voor stadsbestuurders – of over architecturale monumenten, een sterke verankering
in het verleden met expliciete historische verwijzingen was een conditio sine qua non.
47 B.C., 2 mei 1870, 260-267. Zie over de context waarin het beeld opgericht is: J.-J. Heirwegh, ‘Patrons pour
l’éternité’, in: S. Jaumain en K. Bertrams (red.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van
Henteryk (Brussel 2004) 430-452.
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Het stedenbouwkundig beleid van burgemeester en estheet Karel Buls was in dat opzicht illustratief. Als historicus besteedde hij een belangrijk deel van zijn mandaat aan
de restauratie van oude wijken en, vooral, gebouwen zoals het Broodhuis, de Zwarte
Toren en de Grote Markt.48 Meer eigentijdse gebouwen daarentegen vonden in zijn
ogen weinig genade. Amper tien jaar na zijn beëdiging in 1880 werd zonder aarzeling
het Edentheater afgebroken. De argumenten die Buls daarvoor gebruikte zijn verhelderend: ‘u weet hoeveel belang ik er persoonlijk aan hecht om in Brussel alle interessante
monumenten te bewaren die de hoofdstad bezit. Was het Eden een van die gebouwen
geweest die hun adelbrieven ontlenen aan de tijd, dan zou ik de eerste zijn om voor
zijn behoud te stemmen. Ik herken de verdiensten van dit theater, dat zeer mooi en
zeer elegant is; het werk van een talentvol architect. Het bewijs is, dat het nagebootst
is in andere landen’.49 Inderdaad, het was ontworpen door architect Wilhelm Kuhnen
en gedecoreerd door Alban Chambon en het werd beschouwd als een van de mooiste
variététheaters in Europa, bestemd om ‘historisch’ te worden.
Anderzijds waren de volksvertegenwoordigers zich bewust van de wispelturigheid
van de geschiedenis. Daarom antwoordde één van hen, toen Karel Buls voorstelde
kunstig gemaakte herdenkingplaten aan te brengen: ‘de heersende opinies die elkaar
zullen opvolgen, zullen onze stemming op uiteenlopende manieren interpreteren. Wij
richten vandaag een monument op ter ere van de Geuzen, dat is zeer goed; maar zal
een katholieke meerderheid later niet voor de oprichting van een monument kunnen
stemmen om de herinnering levendig te houden aan het mirakel van de Salazarkapel,
bijvoorbeeld? Wij moeten aan deze kunstvoorwerpen geen waarde hechten die zij niet
verdienen’.50
Aan het einde van de negentiende eeuw werden de historische beginselen die golden
sinds 1830 voor het eerst in twijfel getrokken. Het is niet verbazend dat de kritiek van
Max Hallet kwam. Hij betreurde namelijk dat het college, voor de Internationale Tentoonstelling van Brussel in 1897, koos voor de presentatie van een maquette voor een
zoveelste restauratie: ‘ik betreur dat de gekozen plannen bestaan uit de reconstructie
van monumenten in de gotische stijl uit het begin van de zestiende eeuw. Mij dunkt
dat wij reeds, terecht, genoeg geld uitgegeven hebben om de Grote Markt terug op te
bouwen […]; het zou beter geweest zijn iets moderns te doen’.51
Tot besluit
Alle studies over het cultuurbeleid op lokaal niveau tonen de grote tegenstelling tussen
de omvang van de nagestreefde doelstellingen en de ontoereikendheid van de middelen
die daartoe ter beschikking werden gesteld. Het onderzoek van de begrotingsuitgaven
onderstreept dat het gebrek aan eigen ﬁscale middelen en de beperkte rekbaarheid van
de begrotingen niet toelieten te verwezenlijken wat nochtans algemeen ondersteund
werd: de noodzaak om aan de bevolking de middelen te verschaffen om zich te cultiveren, te vormen en zelfs te creëren.52 Meestal werden investeringen in het culturele
48 M. Smets, Charles Buls. Les principes de l’art urbain (Luik 1995).
49 B.C., 28 april 1880, 479.
50 B.C., 11 februari 1884, 127.
51 B.C., 28 december, 1449.
52 J.-W. Lapierre, ‘Contradictions et limites de la politique culturelle des pouvoirs locaux’, in: R. Ledrut (red.), Le
Pouvoir local (Parijs 1979) 276.
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domein ondergebracht bij de buitengewone uitgaven, hetgeen uiting geeft aan de wens
van de volksvertegenwoordigers om gemakkelijk in die kostenpost te kunnen snijden.
Maar zoals we gezien hebben gebeurde dat zeer zelden. De autoriteiten waren zich
bewust van het effect van bestuurlijk ingrijpen voor de legitimiteit en de organisatie van culturele productie. Niet alleen besteedden zij veel aandacht aan de vorming
van kunstenaars, maar bovendien probeerden zij hen zoveel mogelijk te betrekken bij
de opbouw van de moderne stad door beelden bij hen te bestellen. Dikwijls onderstreepten de bestuurders hun symbolische functie met nevenfuncties bij instellingen,
die omgekeerd proﬁteerden van het gezag dat uitging van hun vooraanstaande leden.
Denk bijvoorbeeld aan de pressiegroep Bruxelles Attraction, opgericht in 1886, die
Karel Buls tot erevoorzitter koos.
De bestuurders oefenden hun verantwoordelijkheden als weldoener echter vooral
uit op de manier van de prinsen van weleer, en ze waren niet geneigd op dat vlak te
innoveren. De zogenaamde volkfeesten waren de enige initiatieven waarbij het stadsbestuur een cultureel project ondersteunden ten behoeve van de gehele samenleving.
En zelfs dat moet genuanceerd worden. In werkelijkheid vielen die feesten uiteen in
een aantal evenementen naast elkaar die zich richtten tot verschillende sociale categorieën. De vraag stelt zich zelfs of de stedelijke elite wel anders kón denken? Kon zij
zich een samenleving voorstellen die breder was dan het ‘kiezerspubliek’. Zoals Pierre
Rosanvallon zei: ‘Het volk bestaat niet voor er een beroep op wordt gedaan en voor
het gezocht wordt: het moet opgebouwd worden’.53 Dit onvermogen het volk te
vertegenwoordigen en er zich een beeld van te vormen contrasteert met de plaats die
vreemdelingen innamen in het discours van zelfrechtvaardiging. Als men weet dat in
de negentiende eeuw de stations de moderne kathedralen werden van een samenleving
die het verkeer van goederen en personen als de hoeksteen van haar activiteiten beschouwde, begrijpt men hoe die ‘andere’ op doorreis een soort ingebeelde horizon van
verwachtingen opriep, die rechtvaardigde hoe zaken beheerd werden.
De volksvertegenwoordigers vertegenwoordigden eerder zichzelf dan degenen
die zij bestuurden. Brussel was wat dat betreft geen uitzondering. Ook in Den Haag
‘rechtvaardigden politici en bestuurders hun subsidies voor cultuur steeds vaker met
het argument dat een bloeiende culturele infrastructuur het vestigingsklimaat van een
stad aanzienlijk versterkte’.54 Het aantrekken van kapitaal en het werken aan de sociale
cohesie door een burgerlijke en lokale identiteit te smeden, vormde de rechtvaardiging
van overmatige uitgaven door steden in liberale staten.55 Daar immers moest de burgerij grote inspanningen doen om hun relatief nieuwe macht te legitimeren. Op budgettair vlak volgde daaruit een duidelijk zichtbare onevenredigheid tussen liberale beginselen en de praktijk. Inderdaad, volgens de liberale orthodoxie van toen moest de groei
van publieke uitgaven rechtstreeks verbonden zijn met de mogelijkheden tot ﬁscale
hefﬁng. Die groei werd sterk ingeperkt om een ‘goedkope staat’ te waarborgen. In de
praktijk waren de overheidsuitgaven en het begrotingstekort alsmaar blijven groeien,
53 P. Rosanvallon, Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France (Parijs 1998) 24.
54 Furnée, ‘Stad van weelde’, 153.
55 E. Hélin en S. Pasleau, Culture et pouvoirs publics. La gestion des Beaux-Arts et de l’Instruction à Liège (17721976) (Luik 1994); Matthias Meirlaen, ‘“Voor de glorie van de stad.” Identiteitstoe-eigening als drijfveer voor het Leuvense cultuurbeleid (1830-1870)’, Stadsgeschiedenis, 2007:2, 105-120; R. Röttger, ‘Capitol and capital. Het “moment
Anspach” in de Brusselse urbanisatie en liberale politieke cultuur (1860-1880)’, Stadsgeschiedenis, I (2006) 27-50 .
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zonder gedekt te worden door de gewone inkomsten. In feite werd de groei van de
overheidsuitgaven mogelijk gemaakt door een massaal beroep op leningen – stabieler
en rendabeler dan belastingen – en door buitengewone kosten te boeken als ‘buitengewone uitgaven’, een kolom in de boekhouding waar de meeste kosten veroorzaakt door
cultuur in ondergebracht werden.56
En toch moesten de Brusselse liberale elites uit de negentiende eeuw, op cultureel
vlak zoals in de andere domeinen van de politiek, veel leren. In dit experimenteel werk
werden zij belemmerd door een paranoïde obsessie ingesloten te zitten in een katholieke natie, en daarnaast door hun opvatting over kunst. Hun bewondering daarvoor
neigde naar heiligenverering met het risico op verstikking. Dit resulteerde in moeilijke
discussies als de kunst werd ingeschakeld bij politieke aangelegenheden. Het is tekenend dat de uitgever Lacroix, vriend van veel schrijvers en kunstenaars en voorvechter
van gratis verplicht onderwijs, de hogere graden in de Academie wilde afschaffen. ‘De
kunst kan niet onderwezen worden in de omgeving waarin zij het meest verheven is,
waarin zij subliem is’, legde hij uit.57 Het argument was onderdeel van een rotsvaste
overtuiging. ‘Nooit heeft de bescherming door de overheid echte kunst geschapen. De
kunst put haar kracht, haar echt leven uit individuele inspanningen’,58 beweerde ook
Ernest Allard, schepen van Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten. Deze romantische visie op de ongebonden kunstenaar leefde des te meer omdat zij overeenstemde
met het liberaal vrijheidsideaal. Vanuit een structureel standpunt bezien werd de
eeuwenoude relatie tussen prins en kunstenaar alleen maar complexer toen de prins
een parlementaire overheid werd. Hoe moest een kunstenaar weten tot wie hij zich
kon wenden met een staat die institutionaliseerde, maar weigerde de kunstproductie
die van haar afhankelijk was mee te institutionaliseren? Door zich te wenden tot de
vertegenwoordigers van deze macht, zo redeneerden de kunstenaars. Het waren dus
de relaties tussen personen, binnen maar vooral buiten de gemeenteraad, die het begin
bepaalden van de geschiedenis van kunstbeleid. Het was ongetwijfeld geen toeval dat
de eerste aanzet naar een cultuurbeleid genomen werd met de komst van de socialisten,
voor wie de staat heilig was.

56 B. Théret, ‘Régulation du déﬁcit budgétaire et croissance des dépenses de l’Etat en France de 1815 à 1939. Une
modélisation économétrique simple des régimes ﬁsco-ﬁnanciers libéraux’, Revue économique, 46 (1995) 157-190 en
‘Le système ﬁscal français libéral du xixe siècle: bureaucratie ou capitalisme?’, Etudes et documents, iii, 137-224.
57 B.C., 22 februari 1862, 127.
58 B.C., 2 december 1874, 469.
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Grenzeloze ambities
Nederlandse pleidooien voor internationale ruimtelijke plannen (19291957)*

Inleiding
In de geschiedenis van de Nederlandse ruimtelijke planning vormen de jaren twintig en
dertig een belangrijke periode, omdat men zich toen losmaakte van lokale, gemeentelijke ‘kluisters’. Een bonte beweging van stedenbouwkundigen, volkshuisvesters, juristen en natuur- en landschapsbeschermers begon aan te dringen op gewestelijke en zelfs
nationale plannen. Hierover is intussen veel gepubliceerd.1 Veel minder bekend is
dat planologen in de periode tussen de beide wereldoorlogen en in de naoorlogse jaren
pleitten voor een aanpak op het bovennationale niveau en zich vooral richtten op een
goede geleiding van stedelijke ontwikkeling. Deze bijdrage behandelt die stroming en
met name wat daarvan in de praktijk terecht is gekomen. De eerste paragraaf behandelt
het Interbellum, waarin verschillende praktijkmensen – een academische planologische
traditie bestond nog niet – ervoor pleitten niet alleen te werken aan nationale plannen
voor de ruimtelijke ordening, maar ook op Europees niveau. In 1929 werd dit voor het
eerst expliciet gearticuleerd, waarmee dat jaar het beginpunt vormt van deze bijdrage.
In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de positie van Nederland als regio in een
totaal-conceptie van de Europese ruimte. Deze plannenmakerij maakte echter deel
uit van het Duitse nationaalsocialisme en had niets te maken met wat Nederlandse
planologen in de vooroorlogse periode voor ogen stond. In de derde paragraaf wordt
de draad na de oorlog opgepakt, maar met één groot verschil. Weliswaar werd in de
jaren twintig en dertig een lans gebroken voor een bovennationale en Europese vorm
van ruimtelijke planning, maar hoe deze organisatorisch gestalte moest krijgen was niet
duidelijk. Behalve de (zwakke) Volkerenbond bestond er geen vanzelfsprekend ‘ophangpunt’. Dit veranderde met de komst van de Europese Economische Gemeenschap.
Als de oprichters in 1957 het Verdrag van de eeg ondertekenen wordt echter duidelijk dat zij ruimtelijke ordening niet tot hun taak rekenen. Vandaar dat deze bijdrage
eindigt met dat jaar. Daarna breekt een periode aan waarin Nederlandse planologen,
samen met vakgenoten uit andere landen, alternatieve wegen zoeken om Europese
ruimtelijke vraagstukken te agenderen – onder meer via de Raad van Europa.
* Dit artikel is voortgekomen uit meerjarig onderzoek naar ruimtelijke beleidsvorming op transnationaal en
Europees niveau, dat voor wat de auteur betreft is begonnen met een nwo post-doc project uitgevoerd tijdens de
tweede helft van de jaren negentig. Daarna is dit onderzoek in verschillende vormen gecontinueerd via onder meer het
Habiforum-programma ‘Vernieuwend ruimtegebruik’ en verschillende onderzoeken geﬁnancierd door het ministerie
van vrom.
1 P. de Ruijter, ‘Ir. J.M. de Casseres, stedebouwer en planoloog’, Rooilijn, 12:1 (1970) 3-10; Idem, ‘Van uitbreidingsplan over streekplan naar Nationaal Plan; Stedebouw in het Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw’,
Stedebouw en Volkshuisvesting, 61:1 (1980) 12-29; Idem, Voor Volkshuisvesting en stedebouw. Voorgeschiedenis, oprichting en programma van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, 1850-1940 (Utrecht 1987);
K. Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd. Vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945 (Rotterdam 1993); M. van
Schendelen, Natuur en ruimtelijke ordening in Nederland: een symbiotische relatie (Rotterdam 1997).
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In de slotparagraaf keren we terug naar de gedachte van Nederlandse planologen
dat ruimtelijke ordening geen grenzen kent, ook niet die gevormd worden door landsgrenzen.2
Een ‘Europeesch plan’
‘Aan de planologie kunnen geen ruimtelijke grenzen gesteld worden, de geheele aarde
is haar arbeidsveld’. Deze vermetele uitspraak staat op het conto van De Casseres, niet
enkel een van de grondleggers van de planologie in Nederland, maar ook degene die
het begrip gemunt heeft.3 De uitlating past wel bij iemand die nooit de confrontatie
uit de weg is gegaan en reeds op jonge leeftijd – hij was toen zevenentwintig – blijk gaf
van een uitgesproken visie op het vakgebied. Tegelijkertijd is het een opmerking die,
om haar goed te verstaan, in de tijd gesitueerd moet worden. Tijdens de eerste decennia
van de twintigste eeuw was het aanzien van Nederland in hoog tempo aan het veranderen. Het ‘lege land’ van de eeuw daarvoor raakte steeds meer gevuld, ook door de
snelle groei van de bevolking.4 In hoog tempo verrezen aan de buitenkant van steden
nieuwe woonwijken van vaak dubieuze kwaliteit. In de grotere historische stadscentra,
Amsterdam voorop, sloeg cityvorming – de term stamt uit deze tijd, niet uit de jaren
zestig – littekens in het stadsweefsel. De infrastructuur, met wegen, spoor- en tramlijnen, spreidde zich in hoog tempo over het gehele land uit, waarbij natuur en landschap
niet werden ontzien.5 Om het landbouwareaal te vergroten vond ontginning plaats
van natuurgebieden, dat wil zeggen van de befaamde ‘woeste gronden’. De term suggereert al dat ontginning onontkoombaar, ja, een daad van civilisatie zou zijn.
Als reactie hierop vormde een bont gezelschap van juristen, volkshuisvesters,
natuurbeschermers, stedenbouwkundigen en (inderdaad) planologen van het eerste
uur een beweging die zich sterk maakte voor een evenwichtige ruimtelijke inrichting
van Nederland.6 Deze nationale pressiegroep maakte deel uit van een internationale
gemeenschap waarvan de deelnemers elkaar frequent ontmoetten.7 De oudste internationale verbanden op het gebied van ruimtelijke ordening zijn dan ook beroepsorganisaties, zoals de in 1913 door Ebenezer Howard – voorvechter van de tuinstad –
opgerichte International Garden Cities and Town Planning Association, sinds 1958 de
International Federation for Housing and Planning. Mede geïnspireerd door hun buitenlandse collega’s hadden Nederlandse pioniers een zorgvuldige opbouw en situering
van stads- en dorpsuitbreidingen en het behoud van natuurschoon hoog in het vaandel
staan. Het waren onderwerpen die uitgebreid aan bod kwamen tijdens het congres van
de International Garden Cities and Town Planning Association, dat in 1924 plaatsvond
2 Een Engelstalige bijdrage die tot op het heden doorloopt en voor een deel is gebaseerd op een concept-versie van
het voorliggende artikel is: B. Waterhout, ‘Episodes of Europeanization of Dutch national spatial planning’, Planning
practice and research, 22:3 (2007) 309-327.
3 J.M. de Casseres ‘Grondslagen der planologie’, De gids (1929) 367-394.
4 A. van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 (Amsterdam 1987).
5 A. van der Woud, Een nieuwe wereld (Amsterdam 2007).
6 Naast de in noot 1 vermelde literatuur zie: H.A. van der Cammen en L.A. de Klerk, Ruimtelijke ordening. Van
plannen komen plannen – de ontwikkelingsgang van de ruimtelijke ordening in Nederland (Utrecht 1993); H.A. van
der Cammen en L.A. de Klerk, Ruimtelijke ordening. Van grachtengordel tot Vinex-wijk (Utrecht 2003); A. van der
Valk, Planologie en natuurbescherming in historisch perspectief (Den Haag 1982).
7 N. van der Heiden, ‘The quest for open space and the origin of Dutch strategic planning’, Built environment, 15:1
(1989) 28-39.
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in Amsterdam. De gedachte was dat een goede ruimtelijke ordening bijdroeg aan een
gestructureerde samenleving, omdat het proces van urbanisering de bestaande, lokale
sociale verbanden overhoop zou halen. Het tegengaan van ‘chaos’ zag iemand als De
Casseres, maar hij niet alleen, als de hoofdtaak van de planologie, en daarbij ging het
hem niet alleen om het keren van ruimtelijke, maar ook van politieke chaos. Op elk
schaalniveau, dus ook op het lokale, diende er gewerkt te worden met ruimtelijke plannen. Afzonderlijke plannen voor uitbreiding moesten ingekaderd zijn in een gewestelijk bestemmingsplan, dat vanaf het midden van de jaren dertig werd aangeduid als
streekplan. Deze moesten op hun beurt ingekaderd zijn in een nationaal plan. Idealiter
pasten de plannen in een hiërarchisch stelsel, met planologische richtlijnen voor grotere
‘gehelen’ als sturend mechanisme voor de onderliggende schaalniveaus.
De voorvechters van wat we nu als ruimtelijke kwaliteit aanduiden, snelden de wetgever met grote afstand vooruit. De laatste voorzag vanaf 1901 in regelgeving bij uitbreiding van de bebouwing. De jaren dertig laten een bescheiden regelgeving rond het
streekplan zien, die weinig effect sorteerde.8 Op dat moment wenste de wetgever niet
verder te gaan. Een nationaal plan lag in de jaren dertig van de vorige eeuw juridisch gezien nog ver voorbij de horizon, wat echter niet gold voor planologische voorvechters
als P. Bakker Schut (senior), H. Cleyndert, F.W. Hudig of W.B. Kloos.9 Zo werd in
kringen van natuurbeschermers, met H. Cleyndert voorop, gepleit voor een nationaal
plan voor de natuurruimte.10 Het idee voor een dergelijk plan begon nog meer aan te
slaan toen in de Troonrede van 1937 een herziening van de Woningwet werd aangekondigd. De verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken geeft aan dat voor deze
wetswijziging nader advies nodig is.11
De aantrekkingskracht van een nationaal plan
Het idee van een nationaal plan trok op dat moment niet enkel in Nederland de aandacht. In 1937 was het een van de thema’s op het Internationaal Stedenbouwcongres
in Parijs, waar planners, ook vanuit Nederland, gefascineerd raakten door nieuwe,
grootschalige planning in de Verenigde Staten, met name in het kader van de nationale
landschapsparken en de aanpak van de Tennessee Valley.12 Daarnaast raakte men gegrepen door wijzigingen in de organisatie van de ruimtelijke ordening die in Duitsland
plaatsgreep onder rijkskanselier Adolf Hitler. De vraag is dan waarom zulke ideeën
over ruimtelijke planning en plannen op nationaal en zelfs internationaal niveau wortel
begonnen te schieten. Cor Wagenaar verklaart dit door de algemene maatschappelijke
neiging tot het ontwikkelen van grote plannen, de economische voorop, waarvan in de
jaren dertig sprake zou zijn: ‘De crisis van de jaren dertig bracht een groeiend aantal
economen tot de overtuiging dat het liberaal-kapitalistisch bestel zich niet automa-

8 R. Postuma, Strijd om het streekplan. Aan de wieg van de regionale ruimtelijke planning (1920-1950) (Den Haag
1991).
9 P. de Ruijter, De Rijksplanologische Dienst; instelling en ontwikkeling (Delft 1975).
10 H. Cleyndert Azn., ‘Het Nationale Natuurruimteplan’, Tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw, 15:2
(1934) 16-20.
11 De Ruijter, ‘Van uitbreidingsplan over streekplan naar Nationaal Plan’, 22.
12 J. Friedmann, Retracking America. A theory of transactive planning (New York 1973); P. Hall, Cities of tomorrow. An intellectual history of urban planning and design in the twentieth century (Oxford 1996).
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Afbeelding 1: Mogelijke onderdelen van een nationaal plan volgens Bakker Schut sr en jr.
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tisch zou herstellen’.13 Hoewel de voorstanders van (economische) planning vooral in
kringen van sociaaldemocraten waren te vinden, getuige in Nederland het ‘Plan van de
Arbeid’ van 1935, spraken ook vertegenwoordigers uit het traditionele liberaal gerichte
bedrijfsleven zich uit voor bepaalde vormen van een geleide planeconomie.14 De roep
om (publiekrechtelijke) ordening werd in die jaren veelvuldig gehoord.
Het denken in termen van ruimtelijke plannen op hogere schaalniveaus vormde
zeker geen politiek-maatschappelijke aberratie. Maar om nu te zeggen dat er in Nederland en daarbuiten klaarheid bestond over wat de inhoud en status van een nationaal
plan kon zijn, dat ook weer niet. P. Bakker Schut omschreef het nationaal plan in 1938
als iets dat de bestemming van de Nederlandse bodem aangaf, waarmee hij suggereerde
dat het principe min of meer hetzelfde was als dat van het gemeentelijk bestemmingsplan.15 Iemand als W.B. Kloos, een fervent voorstander van het Nationale Plan, schonk
vooral aandacht aan het national survey dat, geheel in de lijn van de heersende ﬁlosoﬁe, als vanzelf in die richting zou wijzen.16 Bakker Schut kwam een aantal jaren later,
samen met zijn in z’n voetsporen volgende zoon, tot de conclusie dat een nationaal
plan zonder uitgewerkte kaart eveneens denkbaar was, wat de optie van een nationaal
bestemmingsplan eigenlijk weer uitsloot. Sommigen vonden dat er alleen normen en
richtlijnen moesten komen, wat de beide Bakker Schutten waarschijnlijk ook zo bedoelden (afbeelding 1).17
‘De inhoud van het nationale plan is in wezen gelijk aan die van het streekplan’,
waagde De Casseres het er toen maar op. De opstelling daarvan moest worden toevertrouwd aan een eigenstandige planningsinstantie: een nationaal lichaam.18 De noodzaak hiervan zou de sterk groeiende ruimtelijke samenhang zijn. Kloos sprak erover in
termen van een ‘steeds inniger afhankelijkheid der onderdeelen van het geheel’ en wees
op de toenemende bevolkingsdichtheid van het land, bij intensiverende verkeersrelaties en tegelijk beperkte onderlinge afstanden.19 Soortgelijke ontwikkelingen speelden
zich, blijkens de notie van een ‘Europeesch plan’, ook af op het bovennationale niveau.
De planologie mocht niet stoppen bij de nationale grens, vond De Casseres: ‘Van het
nationale naar het internationale plan is slechts een stap. Evenals uit het beperkte gemeentelijke plan het streekplan groeit; met even grote zekerheid zal uit het nationale
plan de internationale samenwerking op planologisch gebied geboren worden’20 Al in
1926 had hij gezegd dat de stedenbouw in de internationale samenwerking zijn mooiste
en voor de mensheid gelukkigste uiting zou vinden.21 Zoals het nationale plan orde
13 C. Wagenaar, ‘Chaos of gevangenis. Europa tussen liberalisme en dictatuur’, in: K. Bosma en C. Wagenaar (red.)
Een geruisloze doorbraak. De geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van
Nederland (Rotterdam 1995) 41.
14 Ibidem, 42.
15 Ibidem, 23.
16 W.B. Kloos, Het Nationaal Plan. Proeve eener beschrijving der planologische ontwikkelingsmogelijkheden voor
Nederland (Alphen aan den Rijn 1939); Idem, Het Nationaal Plan. Proeve ener beschrijving der planologische ontwikkelingsmogelijkheden voor Nederland (Alphen aan den Rijn 1949).
17 R. Postuma, ‘Het Nationale Plan: de voltooiing van de trias’, Rooilijn, 23:1 (1991) 20-23; P. Bakker Schut en
F.Bakker Schut, Planologie, van uitbreidingsplan over streekplan naar nationaal plan (Gorinchem 1944).
18 J.M. de Casseres, Grondslagen der planologie (Utrecht 1933) 10; Idem, Stedebouw (Amsterdam 1947) 245.
19 W.B. Kloos, De stedebouwkundige ontwikkeling in Nederland (Amsterdam 1947) 106.
20 De Casseres, ‘Grondslagen der planologie’, 384. Zie ook Idem, Grondslagen der planologie, 11 en de biograﬁe van
De Casseres: K. Bosma, J.M. de Casseres, de eerste planoloog (Rotterdam 2003).
21 De Casseres, Stedebouw, 245-246.
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Afbeelding 2: J.M. de
Casseres op latere leeftijd,
bij zijn afscheid van het
ministerie van Landbouw
in 1967 (Nederlands Architectuurinstituut).

moest scheppen in de nationale ‘chaos’, zo diende het wereldplan op mondiaal niveau
voor ordening te zorgen: ‘Aan de Volkenbond de schoone taak dit werk op te nemen
en door deze constructieve daad haar noodzakelijkheid aan den niet-diplomaat met ter
daad te bewijzen’ (afbeelding 2).22
De idee was dat planologie in de schoot van de Volkenbond als vanzelf tot nauwere
samenwerking op internationaal niveau zou leiden – een kwestie van wederzijdse stimulans.23 Dit duidde op een sterk geloof in de hefboomfunctie van planologie, terwijl
het ging om een jonge en pragmatische wetenschap, die in het thuisland van De Casseres maatschappelijk en wetenschappelijk nauwelijks wortel had geschoten. We dienen
de context van die uitspraken dan ook in het betoog te betrekken.24 De herinneringen
aan een verwoestende (eerste) wereldoorlog lagen nog vers in het geheugen, er was
een diepe economische crisis uitgebroken en er dienden zich grote internationale politieke dreigingen aan. Welke concrete vraagstukken in het kader van de internationale
samenwerking aangepakt konden worden, hield De Casseres dan ook in het midden.
Zijn plan zou zich enkel om de grote lijnen bekommeren. Hij sprak concreet over de
internationale verkeersverbindingen te land, te water en in de lucht.25 Maar ook sprak
hij over problemen die in wezen en omvang de nationale planning te boven gingen.26
Achter de stijl van dergelijke uitspraken ging een technocratische visie op het vakgebied schuil, die hem een reprimande opleverde van de architect en stedenbouwkundige
22
23
24
25
26

Idem, ‘Grondslagen der planologie’, 386.
Idem, Grondslagen der planologie, 12.
Ibidem, 12.
Ibidem, 11.
Ibidem, 11.
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Merkelbach. Deze schreef in een open brief in het modernistisch tijdschrift De 8 en
Opbouw: ‘Wanneer gij het planologisch arbeidsveld uitstrekt tot de geheele aarde, (bescheidenlijk laat ge de andere hemellichamen voorshands buiten beschouwing) vergeet
daarbij dan niet, dat dit arbeidsveld bewerkt moet worden met menschen’.27
In een wat rustiger toonzetting, maar overduidelijk wel door hem geïnspireerd, volgde W.B. Kloos de argumentatie van De Casseres. Ook hem stond een planologische
wereldgemeenschap voor ogen, waarbij hij zich wilde richten op het geheel en over
toevallige staatkundige begrenzingen heen wilde reiken.28 Dus wilde hij de organisatie
van het grote naar het kleine, van het allergrootste naar het allerkleinste regelen.29 Idealiter moest een Europees plan voorafgaan aan het door hem bepleite Nationale Plan:
‘Het hoogste ideaal zou slechts benaderd worden, de grootst mogelijke gaafheid van
het geheel gewaarborgd zijn, langs den weg van internationale samenwerking, waarbij
de nationale verschijning van ieder land afzonderlijk, harmonisch zou passen in het internationale totaalbeeld’.30 De kans dat het daar daadwerkelijk toe zou komen, schatte
hij laag in, maar hij koesterde wel hoop. Naar zijn idee was er in Genève – na de Eerste
Wereldoorlog – een onuitroeibare kiem gelegd voor internationale samenwerking. Dat
kon in Europa gemakkelijk leiden tot een opperste raad op planologisch gebied, zeker
gezien de steeds nauwere banden in het kader van de Volkenbond. De voorbereiding
van een Europees plan had feitelijk al gestalte gekregen.31 Op het moment dat Kloos
op dit gedachtegoed promoveerde had de geschiedenis korte metten gemaakt met zulke
verwachtingen. In een nieuwe editie van zijn proefschrift was de Tweede Wereldoorlog overigens aanleiding om nog sterker voor samenwerking te pleiten, al of niet in
federatief verband. Gebeurde dat niet, dan zag hij geen bevredigende wederopbouw
van het zwaar geteisterde Europese werelddeel tot stand komen. Voor hem was het
toen nu of nooit met de hogere wereldordening, ook op planologisch gebied. Vandaar
dat hij ervoor pleitte om onverwijld te beginnen met het voorbereiden van een (West-)
Europees plan.32
Met deze denkbeelden leken De Casseres en Kloos, en hun internationale geestverwanten, in zekere zin op roependen in de woestijn. Op het tweede gezicht blijkt dat
de hachelijke politieke en economische toestand in Europa, tijdens wat achteraf het Interbellum is gaan heten, tal van groepen inspireerde om te ijveren voor samenwerking
en integratie.33 De Pan-Europese Unie, opgericht in 1923, behoorde tot de bekendste
organisaties. Een poging om zeven jaar later, in het kader van de Volkenbond, tot een
Europese samenwerking te komen mislukte echter, waarna non-gouvernementele
organisaties het vaandel overnamen. De Europese staten begonnen zich toen steeds
meer op zichzelf terug te trekken. Pas tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog
begon integratie weer een serieus onderwerp te vormen in het politieke verkeer tussen
Europese landen.
27
28
29
30
31
32
33
5-7.

B. Merkelbach, ‘Open brief aan J.M. de Casseres, M.T.P.I.’, De 8 en Opbouw (1933) 48-50.
Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd, 287.
Kloos, Het Nationaal Plan (1939) 3.
Ibidem, 3.
Ibidem, 4.
Kloos, Het Nationaal Plan (1949) x.
D.W. Urwin, The community of Europe. A history of European integration since 1945 (London/New York 1995)
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Nederland als regio in de Europese ruimte
Het is wrang te moeten vaststellen dat de eerste vorm van Europese ruimtelijke planning uit de koker kwam van de Duitse nationaalsocialisten.34 Zij stuurden aan op een
diep ingrijpende sociaaleconomische Raumplanung van Europa, die voortkwam uit
grootschalige, geopolitieke doelstellingen.35 De in 1935 opgerichte centrale instelling
voor regionale en nationale planning, de Reichsstelle für Raumordnung, streefde naar
een Neuordnung van Europa: een homogeen ruimtelijk economisch Großraum, bestuurd vanuit een centraal punt, te weten Berlijn.36 Met behulp van die planning zou
Nederland geïntegreerd worden in een Großraumwirtschaft. Op een afbeelding van
de hand van H. Roloff, referent van de Reichsstelle in Nederland, valt te zien welke
belangrijke positie de kuststaat had in deze geopolitieke visie op Europa. Een paar jaar
later werd aan de Lage Landen zelfs een rol toebedacht in de Einordnung van Europese
volkeren (afbeelding 3).
Ondanks het vaak zeer agressieve taalgebruik was de Duitse geopolitiek, met de
centrale idee van Lebensraum, in wezen een defensief beleid.37 Het continentale
Derde Rijk moest aan de westkant immers verdedigd worden tegen agressieve maritieme machten door een uit beton opgetrokken Westwall. Aan de oostzijde zou een
Blutwall van reinblütiger Germanen een barrière vormen tegen de Slavische volkeren.
Het ‘Oosten’ en dan met name Polen wachtte kolonisatie door een grootscheepse
volksverhuizing, de Ostkolonisation. Om de toestromende nieuwkomers onderdak
te bieden en de veroverde gebieden te germaniseren, dienden Joden en Polen naar
Siberië te worden ‘doorgeschoven’ zodra Rusland veroverd zou zijn. Dan was er nog
een ingrijpende herstructurering nodig van het landschap en de nederzettingstructuur.
Het leidend beginsel hierbij was het onder geografen en planologen befaamde centrale
plaatsenmodel. Geestelijk vader hiervan was Walter Christaller, die het onder auspiciën
van Heinrich Himmler gedetailleerd had uitgewerkt voor het Oosten. Na de oorlog
zou het ook Nederland bereiken en toegepast worden in de Noordoostpolder. Om
het weidse Oost-Europese landschap qua functionaliteit en beleving aantrekkelijk te
maken voor Duitse Siedlers was een ingrijpende herinrichting nodig. De verbindingen
tussen Oost en West, zowel over de weg als het water, verdienden verbetering. Nieuwe
stads- en dorpsconcepten dienden ontwikkeld te worden met behulp van prijsvragen,
en zelfs voor de beplanting kwamen regels – teneinde bij nieuwkomers het vertrouwde
Heimat-gevoel op te roepen.
In deze ‘grootscheepse hallucinatie’ was voor Nederland een niet onbelangrijke rol
weggelegd, met als doelstelling onvoorstelbaar massale volksverhuizingen.38 In 1941
bleek namelijk dat er niet genoeg Duitsers beschikbaar waren voor de kolonisatie van
het Oosten. Vanaf dat moment promoveerden Denen, Belgen en Nederlanders tot
serieuze kandidaten. Het idee was om grote delen van de Nederlandse bevolking, met
zijn jaarlijkse geboortenoverschot van gemiddeld 100.000 personen, over te brengen
naar het Oosten. Toen de Duitsers in 1942 hun gedachten voor de ‘Oostinzet’ hadden
34
35
36
37
38

Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd, 291-325; C. Wagenaar, Welvaartstad in wording, 98-110.
Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd, 291.
Wagenaar, Welvaartstad in wording, 42-46.
Ibidem 100.
Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd, 309.
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Afbeelding 3: De geopolitieke ligging van Nederland in Europa volgens Roloff. (K. Bosma,
Ruimte voor een nieuwe tijd: vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945 (Rotterdam
1993).

uitgewerkt, ging het om ongeveer 100.000 Nederlandse boeren en 300.000 Vlaamse
industrie-arbeiders.39 Deze zouden op korte termijn umgesiedelt moeten worden. Op
de lange termijn diende de Nederlandse bijdrage aan de Ostkolonisation maar liefst
drie miljoen mensen te omvatten. Voor de Duitse bezetter ging het om de verknoping
van twee problemen, namelijk het germaniseren van Oost-Europa en het stopzetten
van de sterk stijgende bevolkingsdruk in Nederland. Die spanning tussen het kleine
land en zijn grote bevolking beschouwden de Nederlanders overigens ook zelf als een
probleem, dat een niet onbelangrijke rol speelde in de discussie over de annexatie van
Duits grondgebied na het einde van de Tweede Wereldoorlog40 (afbeelding 4). De
Duitsers zelf beschouwden Nederland destijds als een Europese regio, dus een gebied
dat volledig geïntegreerd diende te worden in het Groot-Germaanse rijk. Daarom
werd er waarde gehecht aan de onderlinge aansluiting van (vaar)wegen tussen Duitsland, Nederland, België en Noord-Frankrijk, maar ook aan de aanleg van bijvoorbeeld
hoogspanningsleidingen.41 Een netwerk van grensoverschrijdende autosnelwegen,
spoorwegen en kanalen diende de continentale landen van Noordwest-Europa aaneen
39 Ibidem, 320.
40 Bakker Schut en Bakker Schut, Planologie, 120-121. Voor deze discussie zie vooral: H. Lademacher, Zwei ungleiche Nachbarn. Wege und Wandlungen der deutsch-niederländischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert
(Darmstad 1989).
41 H.T. Siraa, Een miljoen nieuwe woningen. De rol van de rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening (Den Haag 1989)154.

48 wil zonneveld

STADSGESCHIEDENIS

te smeden. Verder ging de gedachte in
de richting van een ‘structurele benadering’ van de Belgische, Nederlandse en
Duitse zeehavens.42 Het waren allemaal
ideeën over ruimtelijke samenhang die
een aantal decennia later en onder een
compleet ander gesternte, terugkeerden
in de transnationale discussie over de
ruimtelijke ontwikkeling van Noordwest-Europa.
Om Nederland zijn toekomstige rol
in het Duitse rijk naar behoren te laten vervullen, achtten de bezettende
Duitsers de opstelling van een Generalraumordnungsplan onvermijdelijk.43
Teneinde het niet te laten neerkomen
op een gewestelijk plan voor de Duitse provincie Holland, nam een aantal
vooroorlogse pleitbezorgers van een
nationaal plan het initiatief tot ‘Nederlandse’ wettelijke regels – met als
Afbeelding 4: Al tijdens de oorlog werd gedisdoel te voorkomen dat de bezetters
cussieerd over de annexatie van Duits grondgeuiteindelijk de wetgeving zouden voorbied ter compensatie van oorlogsschade én om
schrijven, waardoor de planorganisatie
Nederland meer ruimte te geven: grensovervolledig van Duitse snit zou zijn.44 In
schrijdende ruimtelijke ordening door annexaijltempo werkten zij aan een zogeheten
tie derhalve. ( J. Spier, Ónze schulden zijn hún
basisbesluit, dat met het nodige interschuld. Een prenteboekje over de annexatie
ministeriële gesteggel de positie van de
(Amsterdam, 1945).
Rijksdienst voor het Nationale Plan
vastlegde. Het werd door alle betrokken secretarissen-generaal ondertekend – de ministers waren naar Londen uitgeweken – en ofﬁcieel gepubliceerd in het Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete. De Nederlandse planners en stedenbouwers kregen nu eindelijk het zo
vurig gewenste ‘nationale lichaam’ aangereikt. Met een zekere gretigheid grepen zij die
kans, omdat overduidelijk was dat zoiets onder ‘normale’ politieke omstandigheden
geen schijn van kans zou hebben gehad.45
42 Wagenaar, Welvaartstad in wording, 157-158.
43 K. Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd, 292.
44 Siraa, Een miljoen nieuwe woningen, 154 e.v.
45 Postuma, ‘Het Nationale Plan’, 20-23. Er bestaan verschillende lezingen over de totstandkoming van het Basisbesluit. Bosma (1993; zie boven) suggereert dat Nederlandse ambtenaren zich al te makkelijk hebben laten lenen voor
de totstandkoming van centralistische, door het Duitse stelsel geïnspireerde regelgeving. Faludi en Van der Valk, Rule
and order. Dutch planning doctrine in the twentieth century (Dordrecht 1994) 72-75 benadrukken daarentegen dat,
door snel regelgeving tot stand te brengen, voorkomen werd dat een Duits ruimtelijk ordeningsstelsel in Nederland
zou gaan functioneren. Bovendien sloot deze regelgeving (i.c. het Basisbesluit) inhoudelijk zeer nauw aan bij het
advies van een regeringscommissie (de zogeheten Commissie Frederiks), uitgebracht precies op de dag dat Duitsland
Nederland binnenviel.
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Het was een houding die, zoveel jaar later, als uitgesproken naïef overkomt, maar
die wel te verklaren viel. Tijdens het Interbellum was de in Nederland heersende visie
op ruimtelijke ordening, zoals De Ruijter aangaf, uitgesproken apolitiek.46 Planning
werd vooral gezien als een technische en wetenschappelijke activiteit: uit onderzoek en
analyses zou als vanzelf het enige goede naar voren komen. Dat de Duitse nationaal-socialisten een Nederlands Staatsamt für Nationaalplanung niet anders konden zien dan
als hulpmiddel in de Neuordnung van het Europese continent lag vermoedelijk buiten
het bevattingsvermogen van de gemiddelde Nederlandse planoloog. Meer dan naïviteit
is de auteurs van het basisbesluit na de oorlog ook niet ten laste gelegd. Daarentegen
vond in België na de oorlog, zij het onder niet geheel vergelijkbare omstandigheden,
een zuivering plaats binnen een generatie van planners die voor de oorlog groot internationaal aanzien genoot – meer nog zelfs dan de Nederlandse.47
Europese planologie krijgt geen voet aan de grond
De Tweede Wereldoorlog heeft de roep om een internationaal ruimtelijk plan niet doen
verstommen. De beide Bakker Schutten ontpopten zich tot heuse bouwers van een
gelaagd plansysteem: bij elk schaalniveau, dus ook het internationale, hoorde in hun
ogen een ruimtelijk plan.48 Net als in het geval van De Casseres en Kloos beschouwden
zij dat als een bekroning van de trits die begon met een uitbreidingsplan-streekplannationaal plan (zie afbeelding 5). Wel aarzelden zij over de kans dat zo’n internationaal
plan ooit verwezenlijkt zou worden.49
Anderen ontleenden aan de Wereldoorlog juist inspiratie om te pleiten voor een internationaal plan of dachten, zoals de secretaris van de Rijksdienst voor het Nationale
Plan Van Gorcum, dat ruimtelijke ordening een belangrijke bijdrage kon leveren aan
een duurzame vrede.50 De laatste had echter klemmende motieven om nadrukkelijker
dan anderen te wijzen op een dergelijke aanpak. Met het vooruitzicht van de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog stond hij op dat moment voor de taak om het nut
van de Rijksdienst aan te geven. Het feit dat deze dienst onder de Duitse bezetter was
opgericht kon uiteraard op argwaan rekenen. Afgezien van deze achterdocht leefde de
vrees dat de dienst zich zou gaan bemoeien met het beleid van de vakdepartementen,
wat voor deze nog jonge dienst een dodelijk elixer opleverde. Het was Van Gorcum die
toen de taak op zich nam het bestaansrecht van de dienst te verdedigen. Hij volgde de
redenering dat internationale ruimtelijke vraagstukken qua urgentie niet onderdeden
voor nationale. Beiden vereisten een planmatige aanpak. Bovendien moest internationaal planningwerk ervoor zorgen dat de Europese staten, na het tekenen van een
vredesverdrag, blijvend met elkaar zouden samenwerken. Gemeenschappelijke onderwerpen waren er volgens hem genoeg, zoals de grote rivieren in internationaal verband,
46 De Ruijter, ‘Van uitbreidingsplan over streekplan naar Nationaal Plan’, 26-27.
47 Zie hiervoor P. Uyttenhove, ‘Architectuur, stedebouw en planologie tijdens de Duitse bezetting. De moderne
beweging en het Commissariaat-Generaal voor ’s Lands Wederopbouw (1940-1944), Belgisch tijdschrift voor nieuwste
geschiedenis, xx:3-4 (1989) 465-509.
48 Bakker Schut en Bakker Schut, Planologie, 3-4.
49 Ibidem 304.
50 Zie bijvoorbeeld Kloos, Het Nationaal Plan (1949); C.A. van Gorcum, Rapport over de RNP, dd. 17 november
1944, Archief vrom, rnp 1941-1965 inv.nr, 21. Zie ook: E. Klerkx, Plannen met Europa. Nederlandse pleidooien voor
een bovennationaal ruimtelijk beleid (Doctoraalscriptie Planologie, School voor Omgevingswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen 1998 (Nijmegen 1998).
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Afbeelding 5: Het ‘kader’ van de ‘planologische arbeid’, zoals geschetst door P. en F. Bakker
Schut, laatstgenoemde als eerste directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. In het
midden het getrapte stelsel van plannen met aan de top het ‘internationaal plan’ (P. Bakker
Schut en F. Bakker Schut, Planologie, van uitbreidingsplan over streekplan naar nationaal plan
(Gorinchem 1944).

het bestaan van ‘verkeersvraagstukken’ en het ‘zeehavenvraagstuk’. Wat hij met deze
notie van ruimtelijke samenhang concreet bedoelde, bleef in het midden. Vanuit het bevrijde zuiden van het land adviseerde Van Gorcum de toen nog in Londen residerende
regering – aan wie zijn schrijven was gericht – om na te denken over de organisatie van
het internationale planningwerk. Uiteraard zag hij daarbij een speciale rol weggelegd
voor de Rijksdienst, die immers ervaring had met het voorlichten van de regering.51 In
het Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw noemde hij internationale planning zelfs bittere noodzaak. Hij vond dat er een inter-Europees planbureau diende te
worden opgericht, waarvoor ieder land zijn beste deskundigen moest afstaan.52
De Rijksdienst (rnp) bleef na de oorlog weliswaar als instelling behouden, maar
moest in het Haagse krachtenveld echt een plek zien te veroveren. Dit lukte aanvankelijk niet, waardoor men in de Tweede Kamer, toen in 1946 voor het eerst over de
dienst werd gesproken, tot de conclusie kwam dat zij min of meer op een dood spoor
was gerangeerd 53 Niet alleen zouden de verschillende departementen op hun vakge51 Van Gorcum in: Klerkx, Plannen met Europa, 61.
52 F. van der Sluys, ‘Naar een internationaal plan’, Tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw, 27 (1946) 166.
53 Tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw, 27:12 (1946), 169; R. Ahsmann, De Werkcommissie Westen des
Lands. Een historisch onderzoek naar de Werkcommissie voor het onderzoek naar de ontwikkeling van het Westen des
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bied zelf de ruimtelijke ordening ter hand nemen, ook de voorstellen waar de dienst
zich sterk voor maakte riepen verzet op.54 De bekommernis met natuurbescherming,
een belangrijk motief bij vooroorlogse pleidooien voor een bovenlokale ruimtelijke
planning, leidde zelfs tot het verwijt van partijdigheid. De Rijksdienst had namelijk
vele malen bezwaar gemaakt tegen het bouwen van boerderijen, schuurtjes en stallen,
omdat die niet in het Nationaal Plan zouden passen.55 De notie van een volle Randstad
en het pleidooi voor decentralisatie van de industrie, leidde tot een frontale botsing met
het ministerie van Economische Zaken, die hierin een beperking zag van de vrijheid van
ondernemers om zich te vestigen waar zij wilden. De facetfunctie van ruimtelijke ordening, om eens een latere term te gebruiken, bestreden de ‘sectoren’ met kracht, vooral
omdat de Rijksdienst uitging van een aantal sterk gearticuleerde eigen denkbeelden
over de inrichting van het land, de spreiding van de bevolking en de werkgelegenheid.
Dan had zij nog een directeur, namelijk F. Bakker Schut, die louter door zijn persoonlijkheid al veel weerstanden opriep. Al die factoren bijeen verklaren waarom de dienst
in een geïsoleerde positie terechtkwam. Het is daarom verbazingwekkend dat men zoveel investeerde in wat Jac. P. Thijsse luttele jaren later aanduidde als ‘integratie van het
werk van de ruimtelijke ordening’.56 Hoewel de dienst tot diep in de jaren vijftig over
een bescheiden aantal personeelsleden beschikte, legde zij op uitgebreide schaal contacten met collega’s en vergelijkbare instellingen in de omringende landen – Duitsland
incluis. Dit valt niet anders uit te leggen dan als een poging om via de internationale
‘band’, dus door te proberen planologie als vraagstuk te agenderen bij in oprichting zijnde Europese instellingen, meer status te verwerven in de binnenlandse politieke arena.
Deze eerste pogingen – later volgden andere – liepen echter op een mislukking uit.
Het waren vooral J. Linthorst Homan, president van de Rijksdienst en voorzitter
van de Vaste Commissie ervan, en J. Vink, de in 1949 aangetreden nieuwe directeur,
die hun minister ervan wilden overtuigen dat de Nederlandse regering zich moest inzetten om de op gang komende (West-)Europese samenwerking deels te schoeien op
een planologische leest. We zijn dan beland in de eerste helft van de jaren vijftig, dus
middenin het Europese integratieproces. Luttele jaren eerder was de Benelux DouaneUnie in werking getreden. In datzelfde jaar 1948 was ook de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking opgericht, op instigatie van de Verenigde Staten, die
de oees als een instrument beschouwden om de Marshallhulp te coördineren en de
Europese staten zo te dwingen om samen te werken. Een jaar later werd de Raad van
Europa opgericht en in mei 1950 lanceerde de Franse minister van Buitenlandse Zaken,
Robert Schuman, het door Jean Monnet geschreven plan om de exploitatie van de voorraden steenkool en ijzererts onder de bevoegdheid van een supranationale autoriteit te
plaatsen. De acceptatie van dat plan leidde tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die in juli 1952 in werking trad. Drie jaar later vond in het
Siciliaanse Messina een befaamde conferentie plaats over verdere Europese integratie.
De plannen om tot een Europese defensiegemeenschap te komen waren mislukt omdat
Lands (1951-1958) (Den Haag 1990); H. Hellinga, ‘Oorlog en wederopbouw. Van volkshuisvesting naar Nationaal
Plan en weer terug: de jaren 1941-1957’, Stedebouw & ruimtelijke ordening, 80:1 (1999) 14-19.
54 Siraa, Een miljoen nieuwe woningen.
55 Hellinga, ‘Oorlog en wederopbouw’, 15.
56 J.P. Thijsse, ‘Aspecten van de ruimtelijke ordening’, in: J.P. Thijsse, Th.P. Tromp en K.H. Gaarlandt, De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in een nieuw Europa (Haarlem 1958).
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Frankrijk dit idee verwierp. In Messina kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken
van de Zes overeen om hun aandacht enkel te richten op samenwerking op economisch
gebied, waarmee de basis was gelegd voor de Europese Economische Gemeenschap.
Tegen dit decor van eenwording maakten de idealistische H. Linthorst Homan en de
meer pragmatisch ingestelde J. Vink zich sterk voor een Europese planologie. De lijn
doortrekkend van de inmiddels gestarte contacten tussen planologische diensten in het
kader van de Benelux Douane-unie gingen hun ‘gedachten ook uit naar een beraad met
de planologische landen in de overige Westeuropese landen, om gezamenlijk het belang
van planologische bezinning op de consequenties en mogelijkheden van de Westeuropese samenwerking onder de aandacht te brengen van de daarbij geïnteresseerde
lichamen.’57 Blijkbaar wisten zij met dat pleidooi de interesse te wekken van hun minister, want deze vroeg om een nadere motivatie van de bepleite Europese planologische
samenwerking. Hij werd op zijn wenken bediend door Linthorst Homan, die in het
voorjaar van 1951 een pleitnota schreef die in de vier jaar daarna nog drie keer werd
bijgesteld.58 Opvattingen over de nationale Nederlandse ruimtelijke ordening werden
hierin geprojecteerd op het Europese territoir. Het zou dan primair moeten gaan om
een ‘rationele ordening’ van het grondgebruik teneinde een grote ‘verspilling van
territoriale waarden’ te voorkomen.59 Daarnaast werd een Europees, zelfs mondiaal
spreidingsbeleid voorgestaan, wat direct aansloot op de wens van de Rijksdienst om bedrijvigheid evenwichtig over het Nederlandse grondgebied te spreiden en concentratie
tegen te gaan op een betrekkelijk klein areaal, in casu de Randstad en de havengebieden:
‘Het is zowel onhoudbaar dat landen met tekort aan arbeidskrachten onbevredigd liggen naast landen met een steeds sterker groeiend teveel, als het op den duur Europees
onhoudbaar zou zijn, een teveel aan krachten te hebben waar grote delen van de wereld
nog zozeer om nieuwe ontwikkeling door toevloeiing van arbeidskrachten roepen’.60
Er werd dus moeiteloos geschakeld van het nationale naar het mondiale niveau, net
zoals we zagen bij vooroorlogse pleitbezorgers als De Casseres.
Hoe de gewenste Europese samenwerking vorm moest krijgen werd niet meteen
duidelijk. Men dacht niet aan de vorming van één Europese dienst voor ruimtelijke
ordening of aan een gespecialiseerde autoriteit, maar wel aan een West-Europees contactcentrum, opgehangen aan de Raad van Europa of ‘het klein Europa van de zes’.
Tegen de laatste optie pleitte dat het geograﬁsche gebied van deze zes zich wat grillig
aftekende in Westelijk Europa, met name door de afwezigheid van Zwitserland.61 Niettemin wilde men vooralsnog graag klein starten, dus met de beproefde zes landen.62
De minister was niet gelijk overtuigd blijkens zijn vraag welke concrete vraagstukken
57 J. Vink, ‘Enkele aspecten van het huidige werk van de Rijksdienst voor het Nationale Plan’, Tijdschrift voor
volkshuisvesting en stedebouw, 31:7/8 (1951) 111-116.
58 Klerkx, Plannen met Europa, 64-66.
59 J. Linthorst Homan, Het West-Europese territoir. Nota over de wenselijkheid en de mogelijkheid van WestEuropees contact over ruimtelijke ordening, 4de lezing, 12 September 1955, 3.
60 Ibidem, 2
61 Ibidem, 2-5.
62 Enig inzicht in politieke c.q. diplomatieke verhoudingen kan Van Gorcum niet ontzegd worden, want hij merkte
op dat aan de Zes, d.w.z. de ministers van Buitenlandse Zaken, gevraagd moest worden te gedogen dat een ad hoc
conferentie van nationale planologische diensten werd georganiseerd. Als een dergelijke bijeenkomst zonder zo’n
toestemming werd gehouden kon een vakministerie wel eens in conﬂict komen met het nationale ministerie van
Buitenlandse Zaken.
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precies behoorden tot de planologische aspecten van de op gang komende Westeuropese samenwerking. In zijn antwoord nam Vink – het was intussen najaar 1951 – in
feite afstand van Linthorst Homan. Het ging hem, zo schreef hij, om de planologische
consequenties van Europese vraagstukken. Ook hij was echter niet in staat om dit te
concretiseren. Een jaar later was een nieuw aangetreden minister evenmin te overtuigen
van de noodzaak om de ruimtelijke ordening formeel bij een van de Europese instanties onder te brengen. Hij vond de pleidooien in hoge mate prematuur. Zijn repliek
luidde dat Europese samenwerking op het vlak van de ruimtelijke ordening niet aan
de orde kon zijn zolang Nederland dat beleid in eigen huis nog onvoldoende tot leven
had weten te wekken.63 In andere Europese landen was de situatie immers niet beter,
integendeel. Wel toonde de minister zich bereid om de zich vormende Westeuropese
instanties te wijzen op de ruimtelijke gevolgen van de eenwording. Hier deed hij in
feite een loze belofte, omdat hij als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
helemaal niet deelnam aan de betreffende beraden. Waar het gaat om de inhoud van
zulke verdragen speelt het beleid zich tot op de dag van vandaag af op het niveau van
ministers van Buitenlandse Zaken, en als er echt knopen moeten worden doorgehakt,
op dat van de regeringsleiders.
Het wekt dan ook geen verbazing dat in de conclusies van de voor Europese samenwerking zo belangrijke conferentie in Messina met geen woord werd gesproken over
ruimtelijke ordening. De Rijksdienst was het hier niet mee eens en startte een lobby. De
nota van Linthorst Homan was inmiddels in het Engels, Frans en Duits vertaald; een
Italiaanse vertaling vond men blijkbaar niet noodzakelijk. Het ging er nu om de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri Spaak, in zijn hoedanigheid van
voorzitter van de commissie die de resolutie van Messina verder zou uitwerken, ontvankelijk te maken voor de notie van Europese planologische vraagstukken. Langs verschillende wegen werd geprobeerd om hem te soufﬂeren, bijvoorbeeld door leden van
het Benelux-overleg te vragen om hun kanalen te benutten. Wat hem ook is ingeﬂuisterd, in het uiteindelijke rapport van de Commissie Spaak, gepubliceerd in maart 1956,
werd met geen woord gerept over ruimtelijke ordening. In feite stonden in dit rapport
slechts twee projecten centraal, te weten het Nederlandse voorstel voor een gemeenschappelijke markt en Jean Monnets idee van een gemeenschap voor kernenergie.64
In zijn reacties liet Linthorst Homan blijken buitengewoon teleurgesteld te zijn. In
een gastvoordracht voor de Benelux-commissie voor ruimtelijke ordening, in het najaar van 1956, beklaagde hij zich openlijk: ‘Er wordt thans een verdrag opgesteld over
Westeuropese samenwerking op alle denkbare gebieden. Waarom kan in zulk een verdrag niet een alinea of een artikel worden opgenomen waarin bepaald wordt dat de zes
landen ook zullen samenwerken op het gebied van de ruimtelijke ordening?’65 Dat hij
een aperte onjuistheid debiteerde (‘alle denkbare gebieden’), werd hem blijkbaar niet
kwalijk genomen. Hij was trouwens niet van plan op te geven en probeerde andermaal
om Spaak te soufﬂeren, nadat diens commissie was omgevormd tot een conferentie om
de uiteindelijke verdragen voor te bereiden. Met het tekenen van het Verdrag van Rome
in maart 1957 viel echter deﬁnitief het doek voor de notie van een Europese planologie.
63 Klerkx, Plannen met Europa, 66.
64 Urwin, The community of Europe, 75.
65 Geciteerd in: Klerkx, Plannen met Europa, 68.
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Het gevolg hiervan was dat de Rijksdienst in eigen huis en zonder ruggensteun van
Europese instellingen moest proberen de Nederlandse ruimtelijke ordening op de rails
te krijgen. Het prestige van ruimtelijke ordening op nationaal niveau zou immers veel
groter geworden zijn als op Europees niveau erkend zou worden dat het hier gaat om
een belangrijke problematiek die een eigensoortige plek verdient in beleidsprocessen.
Ook al waren ﬁguren zoals Van Gorcum, Linthorst Homan en Vink oprechte voorstanders van een Europese aanpak, dit motief zal bij hen zeker een rol hebben gespeeld.
De implicatie van het Verdrag van Rome was, dat in Europa alleen de mogelijkheid
restte om vrijblijvend samen te werken met gelijkgezinde collega’s uit andere landen.
Dat gebeurde bijvoorbeeld binnen de in 1952 van start gegane Benelux-commissie voor
ruimtelijke ordening. Deze opereerde buiten het verdrag dat ten grondslag lag aan de
Benelux Douane-unie, omdat ook daarin geen ruimte werd geboden om ‘planologie’
als beleidsvraagstuk aan te snijden binnen de formele unie. Op een hoger schaalniveau
was wel de in 1955 gestarte Permanente Conferentie voor ruimtelijke ordening in
Noordwest-Europa actief.
Slotbeschouwing
De denkers over de Nederlandse ruimtelijke orde die in dit artikel de revue passeerden, lieten zich leiden door een opvallende mengeling van visies. Ze waren vervuld van
idealen en letterlijk van grenzeloze ambities, maar waren tegelijkertijd uitgesproken
technocratisch en politiek naïef; twee kwaliﬁcaties die nauw met elkaar samenhangen.
De politieke omgeving beschouwden zij als een noodzakelijk kwaad, dat nodig was om
wetgeving te laten ontstaan, zodat planners konden werken aan ruimtelijke plannen
met een krachtige juridische status. Men was zich daarbij nauwelijks bewust van de politieke geladenheid van ideeën over wat een wenselijke ruimtelijke inrichting was. Voor
hen spraken die ideeën voor zich, voorzover zij tenminste waren gefundeerd op een
degelijke wetenschappelijke basis. Stedenbouwkundige en planologische kwesties golden vooral als technische, niet als politieke vraagstukken. Tegen die achtergrond valt te
verklaren waarom de Rijksdienst (rnp) onder zulke merkwaardige omstandigheden –
de Duitse bezetting – kon worden opgericht. Eén van de planologische vaandeldragers
tijdens het Interbellum, Fockema Andreae, kwaliﬁceerde de onder de Duitsers van
kracht geworden wetgeving in 1946 nog als een aanwinst voor de stedenbouw.66 De
portee van deze wetgeving stemde volgens hem perfect overeen met een advies van de
regeringscommissie Frederiks, die op de dag van de aanval op Nederland met haar rapport naar buiten kwam. Deze commissie zou volgens hem uitstekend onder woorden
hebben gebracht wat in kringen van ruimtelijke planners in de jaren dertig gemeengoed
was geworden. Dat het onder ‘normale’ omstandigheden nog tot in lengte van jaren
had kunnen duren vooraleer er een nationaal plan zou zijn gerealiseerd, kwam bij hem
blijkbaar niet op – of hij hield dit wijselijk voor zich.
De wens om ruimtelijke planning deel te laten zijn van de activiteiten van de nieuwe
Europese instituties raakte uiteindelijk verpulverd in de onderhandelingen over continentale eenwording. Verpulverd is misschien niet eens het goede woord, aangezien
Europese ruimtelijke ordening in de complexe onderhandelingen van de jaren vijftig
66 J.P. Fockema Andreæ, ‘De wetgeving rakende de Volkshuisvesting en de Stedebouw’, Tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw, 27 (1946) 8-9.
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niet eens aan bod kwam. Wat vooral opvalt, is de afwezigheid bij planners van enig
inlevingsvermogen in de aard en complexiteit van de onderhandelingen tussen de
(uiteindelijk zes) samenwerking zoekende Europese landen. Een man als Linthorst
Homan, toch een zwaargewicht, kwaliﬁceerde de mogelijke ruimtelijke repercussies
van Europese eenwording als ‘technische consequenties’. Dat verklaart wellicht de
onbeholpenheid waarmee door hem en anderen is geprobeerd ruimtelijke ordening
het Europese integratieproces van de jaren vijftig binnen te loodsen. Doordat het eigen
werkveld als niet echt politiek werd gezien, was het ook wat veel gevraagd om oog
te hebben voor het door zware politieke vraagstukken belaste proces dat uitmondde
in het Verdrag van Rome. Toch werd er in het eg-Verdrag van 1957 wel degelijk een
vorm van ruimtelijke beleidsvoering geïntroduceerd.67 In de preambule en in artikel 2
wordt namelijk erkend dat voor onderontwikkelde regio’s speciale maatregelen nodig
zijn, bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe infrastructuur. De Europese Investeringsbank,
die in hetzelfde verdrag zijn basis vindt, werd mede opgericht om de ontwikkeling van
deze ‘minder begunstigde regio’s’ te bespoedigen.
Deze notie van ruimtelijk-economische beleidsvoering stond echter ver af van de
voorstelling van ruimtelijke ordening bij ﬁguren als Van Gorcum, Linthorst Homan
en Vink, of de Rijksdienst voor het Nationale Plan in zijn algemeenheid. Bij hen stond
vooral grondgebruik centraal. Zij streefden ook wel spreiding van welvaart en industrie
na, maar dan vanuit opvattingen over de meest wenselijke inrichting van het nationale
(en Europese) grondgebied. Het stimuleren van regionale economische ontwikkeling
op grond van sociale en politieke motieven, zoals viel te lezen in het eg-Verdrag van
1957, behoorde in hun ogen niet tot het ruimtelijke ordeningsbeleid. De Europagezinde Nederlandse planologen zagen dat hun ideaalbeeld van een Europees plan niet werd
omarmd door de Europese Economische Gemeenschap, net zomin als de Volkenbond
dat in de jaren dertig had gedaan. Dat er wel degelijk werd samengewerkt rond sectorale, ruimtelijke vraagstukken ging aan hen voorbij. In het kader van de Economische
Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in 1950 werd bijvoorbeeld een verdrag gesloten tussen een groot aantal landen over een Europees hoofdwegennet. De
huidige systematiek van e-wegen gaat terug op dit verdrag.68 De Nederlandse planologen restte destijds weinig anders dan met gelijkgezinde collega’s uit de omringende
landen samen te gaan werken in een aantal transnationale organisaties.

67 R.H. Williams, European Union spatial policy and planning (London 1996); W. Zonneveld en A. Faludi, Europese
integratie en de Nederlandse ruimtelijke ordening, Voorstudies en achtergronden Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid V102 (Den Haag 1998); A. Faludi, ‘A turning point in the development of European spatial planning?
The “Territorial Agenda of the European Union” and the “First Action Programme”’, Progress in Planning, 71 (2009)
1-42.
68 Zie hiervoor een voortreffelijk lemma in Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/International_E-road_network.

Griet Vermeesch

De haas en de schildpad
Stad en staat in pre-industrieel Europa*

Inleiding
De relatie tussen stad en staat in pre-industrieel Europa is door Fernand Braudel wel
eens vergeleken met de parabel van de haas en de schildpad. Daarbij was de stad – vergelijkbaar met de haas – initieel veel sneller in het ontwikkelen van allerlei politieke,
institutionele, sociale en economische arrangementen. De staat – vergelijkbaar met de
schildpad – kwam ter zake veel trager op gang, maar zou uiteindelijk als eerste aan
de eindmeet komen. Immers, vrijwel alle steden werden uiteindelijk onderdeel van
de nationale staat, die in de negentiende eeuw het belangrijkste niveau van regulering
werd.1 Op die metaforische analyse van de relatie tussen stad en staat valt vandaag
heel wat af te dingen. Zo doet de huidige ‘global city’ denken aan pre-industriële steden, die als knooppunten van grensoverschrijdend economisch verkeer ontsnapten aan
de regulering door nationale staten.2 De nationale staat is bovendien alles behalve het
eindpunt van de geschiedenis van politieke organisatievormen.
Het beeld is echter sprekend voor de verhouding tussen stad en staat in pre-industrieel Europa. Veel steden konden tot diep in de Nieuwe Tijd in meerdere of mindere
mate hun autonomie bewaren ten koste van de machtsconsolidatie door territoriale
vorsten. In veel opzichten konden steden standhouden binnen een context van vrijwel
permanente geopolitieke competitie dankzij fundamenteel stedelijke vernieuwingen.
Zo waren steden de bron van tal van nieuwe ﬁnanciële en administratieve technieken.3 Bovendien belichaamden zij een andersoortige invulling van macht. Macht was
geen persoonlijk attribuut – zoals in het geval van territoriale vorsten – maar wel een
collectief gebeuren van de hele gemeenschap van burgers. Recent is gesuggereerd dat dit
zogenoemde ‘vroegmodern stedelijk republicanisme’ en het idee van burgerschap een
belangrijke kracht uitmaakten van sommige verstedelijkte gebieden, omdat belastingen
daar veel eenvoudiger konden worden geïnd.4 Daar moet meteen aan worden toegevoegd dat burgerschap een heel exclusief gegeven was: in veel steden genoot slechts
een kleine minderheid burgerrechten. De belangrijkste kracht van steden ten aanzien
van territoriale staten bestond echter uit de grote concentraties aan kapitaal die zich er
bevonden, en die ontsnapten aan de controle van heersers.
* De auteur bedankt Hugo Soly, Hans Cools, Tim Engels, Marjolein ’t Hart, Pepijn Brandon en de redactie voor hun
stimulerende commentaren op eerdere versies van dit artikel.
1 F. Braudel, ‘L’Italia fuori d’Italia. Due secoli e tre Italie’, Storia d’Italia, 2 (1974) 2112-2113.
2 S. Sassen, The global city. London, New York, Tokyo (Princeton 1991).
3 Over de stad als vruchtbare grond voor allerhande vernieuwingen: J. le Goff, ‘The town as an agent of civilisation
c.1200-c.1500’, in: C. Cipolla (red.), The Fontana economic history of Europe, The Middle Ages, I (Londen en Glasgow
1972) 71-106; K. Davids en J. Lucassen, ‘Conclusion’, in: K. Davids en J. Lucassen (red.), A miracle mirrored. The
Dutch Republic in European perspective (Cambridge 1995) 438-460.
4 J.-L. van Zanden en M. Prak, ‘Towards an economic interpretation of citizenship: the Dutch Republic between
medieval communes and modern nation-states’, European review of economic history, 10 (2006) 111-145.
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Uiteindelijk zou de nationale staat veel stedelijke vernieuwingen overnemen en naar
een bovenlokaal niveau vertalen. Alle inwoners van territoriale staten zouden de benaming krijgen die inwoners (mét burgerrechten) van pre-industriële steden droegen:
‘burger’, ‘citoyen’, ‘citizen’, enzovoort. Ook de kernelementen van het vroegmodern
stedelijk republicanisme zouden worden vertaald naar een nationaal niveau: de (principiële) gelijkheid van alle burgers en de plicht van elke individuele burger om zijn land
te dienen in de vorm van het betalen van belastingen of het leveren van militaire diensten. Macht werd in de nationale staat een collectief gegeven. De elite die bestuurlijke
posities bekleedde, deed dat in naam van de hele burgergemeenschap.5 Dit alles impliceert uiteraard niet dat er een rechtstreeks proces was van de ontwikkeling van steden
naar de ontwikkeling van nationale staten. Zo moet de negentiende-eeuwse ‘nationale’
invulling van burgerschap sterk worden afgezet tegen de exclusieve invulling van het
vroegmoderne stedelijke burgerschap.6
Dat er een wezenlijk verband is tussen stad en staat is intussen echter wel uitgebreid
vastgesteld in de historiograﬁe. De relaties tussen steden en staten is voorwerp van
een breed onderzoeksveld en kan worden benaderd vanuit onderzoek naar culturele,
sociale, politiek-institutionele en economische ontwikkelingen. In dit artikel wordt
nader gefocust op de relatie tussen steden en het proces van staatsvorming, waarbij
oorlogvoering vaak een centrale rol vervulde. Het artikel pretendeert geen uitputtend
overzicht van de bestaande en zeer uitgebreide literatuur te geven, maar biedt wel inzicht in de belangrijkste historiograﬁsche tendensen en in regionale verschillen tussen
Frankrijk, de Lage Landen, Italië, de Duitse gebieden en Groot-Brittannië.
Van top-down benaderingen naar aandacht voor de stad als factor van belang
Historici zijn zich al twee eeuwen bewust van het spanningsveld tussen stad en staat in
pre-industrieel Europa. Vanaf de vroege negentiende eeuw gaan ze er doorgaans van
uit dat de stad als niet-feodaal centrum van moderniteit een belangrijke rol vervulde in
het verdwijnen van de feodale gezagsstructuren ten voordele van de moderne staat. In
het bijzonder de stedelijke burgerij vervulde daarin een rol.7 Henri Pirenne was een
belangrijke pleitbezorger van deze analyse waarbij handel en nijverheid – die in steden
waren geconcentreerd – tijdens de late Middeleeuwen ingrijpende veranderingen in het
maatschappelijk bestel teweeg brachten. Steden bleven volgens hem echter niet fungeren als motor achter vernieuwing aangezien het stedelijke particularisme tijdens de
Nieuwe Tijd de groei van de moderne staat (tevergeefs) dwarsboomde.8
Een expliciete, meer theoretische analyse van de rol van de stad in het geneseproces
van de moderne staat, werd echter pas tijdens de laatste decennia van de vorige eeuw
geformuleerd. De reden daarvoor is dat historici de totstandkoming van nationale sta5 G. Dilcher e.a., ‘The urban belt and the emerging modern state’, in: P. Blickle (red.), Resistance, representation, and
community. The origins of the modern state in Europe, 13th to 18th centuries, W.P. Blockmans en J-Ph. Genet (red.)
v (Oxford 1997) 217-224.
6 M. Prak, ‘Burghers into citizens: urban and national citizenship in the Netherlands during the revolutionary era
(c. 1800)’, in: M. Hanagan en C. Tilly (red.), Extending citizenship, reconﬁguring states (Lanham et al 1999) 17-35.
7 Cf. verwijzingen naar François Guizot, Augustin Thierry en Max Weber in N. Bulst, ‘La ville, la bourgeoisie et
la genèse de l’état moderne’, in: N. Bulst en J.-P. Genet (red.), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’état moderne
(12e-18e siècles). Actes du colloque de Bielefeld (29 novembre-1er décembre 1985) (Parijs 1988) 7-11, aldaar 7-8.
8 H. Pirenne, Histoire de Belgique, ii, Du commencement du XIVe siècle à la mort de Charles le Téméraire (Brussel
1908) 338-339; H. Pirenne, Les anciennes démocraties des Pays-Bas (Parijs 1917).
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ten lang als een gegeven beschouwden dat van bovenaf was gecreëerd. ‘Staatsvormers’
streefden naar een uitbreiding van hun gezag ten koste van andere machtsgroepen,
hetzij feodale heren, hetzij steden. Dit streven naar machtsuitbreiding werd vooral in
de hand gewerkt door een vrijwel permanente toestand van geopolitieke competitie.
Territoriale heren die de militaire confrontaties wilden overleven, moesten daartoe op
steeds grotere schaal soldaten, ﬁnanciële en logistieke middelen mobiliseren. Daarom
moesten ze hun gezag in hun territoria laten gelden. Dit deden zij door centrale administraties op te zetten die lokale en regionale niveaus van regulering overkoepelden
en het mogelijk maakten om dwang uit te oefenen. Het resultaat was de ontwikkeling
van een uitgebreid militair en bureaucratisch apparaat. Bovendien slaagde de vorst erin
een gewelds- en belastingmonopolie af te dwingen.9 In deze literatuur komen steden
voornamelijk aan bod als omwalde militaire doelwitten of strategisch inzetbare middelen, hoewel de impact van fortiﬁcaties op het stedelijke leven ook aandacht kreeg.10
Kortom, in deze analyses was het initiatief aan centrale vorsten terwijl steden ten
hoogste een rol van obstakel vervulden in de pogingen van de vorst om zijn territoria en
macht uit te breiden. In deze publicaties weerklonken teleologische visies die het proces van staatsvorming benaderden vanuit een moderniseringsgedachte, waarbij werd
uitgegaan van het twintigste-eeuwse Europese stelsel van nationale staten, en gezocht
naar de individuele ontstaansgeschiedenis van die staten. Tal van andere vroegmoderne
staten en staatsvormen werden niet bestudeerd, omdat ze niet in het verhaal van modernisering pasten. De politiek sterk verbrokkelde regio’s waar veel steden voorkwamen
– zoals Italië en de Nederlanden – bleven buiten beschouwing.
Nochtans werden toen ook andere visies op de rol van steden in de politieke geschiedenis geformuleerd. Al in 1961 vestigde de socioloog en politicoloog Lewis Mumford
de aandacht op twee mogelijke drijfveren achter het ontstaan en de groei van steden:
enerzijds een concentratie van economische transacties en productie en anderzijds een
concentratie van politieke macht. De mate waarin beide voorkwamen, bepaalde de aard
van individuele steden. Steden die vooral hoge concentraties van macht herbergden,
benoemde Mumford de ‘baroque city’, een fenomeen dat in de Nieuwe tijd opkwam
samen met de absolutistische staat.11 Het is tekenend dat het werk van Mumford pas
in de jaren tachtig zou worden opgepikt door historici.
Verder publiceerde de Gentse historicus Jan Dhondt al in de jaren veertig over de
relatie tussen Vlaamse steden en de Vlaamse graaf, het proces van staatsvorming en representatieve instellingen en de variërende rol van steden. In zijn essay ‘Les assemblées
d’Etats en Belgique avant 1795’ weerklonken ideeën over de speciﬁeke sociaal-politieke
samenstelling van verstedelijkte gebieden, die in de latere historiograﬁe uitgebreid zou9
Over de zogenoemde militaire revolutie – waarbij tactische en strategische veranderingen in de oorlogsvoering
verregaande gevolgen hadden voor de maatschappij en de staat – is een uitgebreid debat gevoerd, dat in dit artikel
slechts zeer zijdelings aan bod kan komen. Het debat is intussen verzand in een technische discussie over de timing,
oorzaak en omvang van legergroei. Voor een verzameling van een aantal belangrijke publicaties in het kader van dat
debat: C. Rogers (red.), The military revolution debate. Readings on the military transformation of early modern
Europe (Oxford 1995).
10 T.F. Arnold, ‘Fortiﬁcations and the military revolution: the Gonzaga experience, 1530-1630’, in: Rogers, The
military revolution debate, 201-226; M.Wolfe, ‘Walled towns during the French wars of religion (1560-1630)’, in:
J.D. Tracy (red.), City walls. The urban enceinte in global perspective. Studies in comparative early modern history
(Cambridge 2000) 317-348.
11 L. Mumford, The city in history. Its origins, its transformations and its prospects (New York 1961) 344-409.
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den worden beschreven.12 Ten slotte was er het werk van de politicoloog Stein Rokkan
die aandacht besteedde aan de wisselende rol van verstedelijking in staten. Hij wees in
1973 op het belang van stedelijke netwerken als één van de fundamentele dimensies
van politieke systemen.13 De invloed van deze theoretici leidde ertoe dat van een teleologische analyse – met exclusieve aandacht voor het doelmatig gedrag van centrale
heersers – van staatsvorming werd afgestapt. Interne, stedelijke dynamieken kregen
voortaan een belangrijkere rol toebedeeld in de analyse van de staat en het proces van
staatsvorming.
Jaren tachtig: aandacht voor de stad als actor en voor regionale verschillen
In de loop van de jaren tachtig werd de actieve rol van steden ten aanzien van territoriale staten steeds beter belicht. De stadsgeschiedenis als specialisme was intussen
tot volle bloei gekomen. Bovendien besteedden historici opnieuw meer aandacht aan
de politieke geschiedenis, maar dan in samenhang met bredere economische en sociale ontwikkelingen.14 Zo werd de term ‘baroque city’ van Lewis Mumford opgepikt
door Hohenberg en Lees, die in 1985 hun standaardwerk The making of urban Europe
publiceerden en daarin voor de periode van de Nieuwe Tijd uitgebreid stilstonden bij
de politieke aspecten van de stad en de relatie tussen stad en staat. Ze wezen er onder
andere op hoe steden in de gordel van Midden-Italië tot de Nederlanden de ambities
van territoriale heersers dwarsboomden, en hoe steden ten oosten en ten westen van
die gordel net ‘agents of centralization’ van vorsten werden. In hun analyse van de
centrale plaatsen en de netwerk systeemtheorie over verstedelijking, wezen ze ook op
de politieke aspecten ervan.15
In Frankrijk, Duitsland en Engeland nam in de jaren tachtig de aandacht voor de
thematiek van stad en staat opmerkelijk toe.16 In hun analyse van de politieke cultuur
en dynamiek van steden, integreerden historici de territoriale context van steden en de
relatie met territoriale heersers. Zo publiceerde de Franse historicus Bernard Chevalier
in 1982 een belangwekkend boek over de zogenaamde ‘Bonnes Villes’, een term die
eigenlijk niet vertaalbaar is, en die slaat op een type stad dat in de veertiende eeuw los
van feodale verbanden maar in samenhang met de opkomende monarchie ontstond. De
‘bonnes villes’ hadden dus een bijzondere verhouding met de koning, maar waren vrij
12 J. Dhondt, ‘Développement urbain et initiative comtale en Flandre au XIe siècle’, Revue du Nord, 30 (1948) 133156; J. Dhondt, Estates or powers. Essays in the parliamentary history of the Southern Netherlands from the XIIth to
the XVIIIth century; W. Blockmans (red.) Standen en landen 69 (Heule 1977). Zie ook: R. Van Uytven, ‘Vorst, adel en
steden: een driehoeksverhouding in Brabant van de twaalfde tot de zestiende eeuw’, Bijdragen tot de geschiedenis, 59
(1976) 93-122.
13 S. Rokkan, ‘Cities, states and nations: a dimensional model for the study of contrasts in development’, in: S.N.
Eisenstadt en S. Rokkan (red.), Building states and nations, I, Models and data resources (Beverly Hills en Londen
1973) 73-97. S. Rokkan, ‘Dimensions of state formation and nation-building: a possible paradigm for research on variations within Europe’, in: C. Tilly (red.), The formation of national states in Western Europe (Princeton 1975) 562-600.
14 P.B. Evans, Dietrich Rueschemeyer en Theda Skocpol (red.), Bringing the state back in (Cambridge 1985);
Michael Mann, The sources of social power, I, A history of power from the beginning to a.d. 1760 (Cambridge 1986).
15 P.M. Hohenberg en L. Hollen Lees, The making of urban Europe 1000-1994 (herziene paperback versie, Cambridge 1995) 47-73, 137-171.
16 B. Töpfer (red.), Städte und Ständestaat. Zur Rolle der Städte bei der Entwicklung der Ständeverfassung in Europäischen Staaten vom 13. bis zum 15. Jahrhundert. Forschungen zur Mittleralterlichen Geschichte 26 (Berlijn 1980);
D. Parker, La Rochelle and the French monarchy: conﬂict and order in seventeenth-century France (Londen 1980);
J.R.L. Highﬁeld en R. Jeffs (red.), The crown and local communities in England and France in the ﬁfteenth century
(Gloucester 1981).
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van inmenging van andere adellijke heren. Volgens Chevalier kwam een einde aan de
‘bonne ville’ tijdens de religieuze burgeroorlogen van de tweede helft van de zestiende
eeuw. Hij wees echter ook op de blijvende invloed van de stedelijke tradities die ze van
de veertiende tot de zestiende eeuw hadden ontwikkeld en op het gegeven dat de toenemende inmenging van de staat in stedelijke aangelegenheden vaak te danken was aan het
initiatief van steden zelf. Zo betrokken stedelijke elites of middengroepen de vorst bij
hun onderlinge conﬂicten, waardoor ze ongewild zijn autoriteit vergrootten. Ook vorstelijke interventie in de ﬁnanciële problemen van steden bedreigde hun autonomie.17
De vaststelling dat de autonomie van steden in de loop van de zestiende eeuw drastisch werd afgebouwd, werd in de jaren tachtig voor meerdere regio’s breed gedragen.
Ook voor de Lage Landen werd voor meerdere steden vastgesteld dat de inmenging
van de vorst toenam naar aanleiding van hun ﬁnanciële problemen op het einde van de
Bourgondische en tijdens de Habsburgse periode.18 In de loop van de zestiende eeuw
werden belastinghefﬁng en renteverkoop steeds meer een bovenlokaal gebeuren. James
D. Tracy beschreef in 1985 de manier waarop de typisch stedelijke ﬁnanciële techniek
van de renteverkoop onder druk van de Frans-Habsburgse oorlogen naar het niveau
van het gewest Holland werd vertaald en uitgebreid. Deze ‘ﬁnanciële revolutie’ hield in
dat het gewest een openbare schuld opbouwde die werd gedekt door nieuw ingevoerde
gewestelijke belastingen. Hier zien we een voorbeeld van staatsvorming op regionaal
niveau, dat mede steunde op de inbreng van steden.19 Steden bleken echter minder in
staat om zelf bovenregionale verbanden aan te gaan. Het is tekenend voor de relatieve
zwakte van steden ten aanzien van territoriale staten, dat stedebonden geen valabel antwoord op economische en militaire noden konden geven, en vanaf de zestiende eeuw
vrijwel van het toneel verdwenen.20 Met de ‘top-down’ benadering hadden deze studies gemeen dat oorlog als belangrijke drijfveer van verandering werd gezien. Er werd
echter nauwgezet vastgesteld hoe dat proces verliep ‘op het terrein’, en vooral ook in de
steden. Deze nieuwe benadering van de problematiek bracht dan ook de complexiteit
en de regionale verscheidenheid van de relaties tussen steden en staten beter in beeld.
De (evolutie in de) relatieve autonomie van steden verschilde echter sterk per regio.
Dat bleek uit grensoverschrijdend onderzoek dat in de loop van de jaren tachtig opgang
maakte. De Franse historicus Jean-Philippe Genet en de Duitse historicus Neithard
Bulst vervulden daarbij een voortrekkersrol. Zij richtten in 1985 een rondetafelgesprek
in over de rol van steden en de burgerij in het ontstaansproces van de moderne staat.
Ze zetten de discussie zo op dat verschillende regio’s en verschillende types steden met
elkaar konden worden vergeleken. Dat leidde tot de conclusie dat staatsvorming een
17 B. Chevalier, Les Bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle (Parijs 1982); B. Chevalier, ‘L’état et les bonnes
villes en France au temps de leur accord parfait’, in: Bulst en Genet, La ville, la bourgeoisie, 71-85.
18 R. Van Uytven, Stadsﬁnanciën en stadsekonomie te Leuven van de 12de tot het einde der 16de eeuw (Brussel
1961); D. Clauzel, Finances et politique à Lille pendant la période Bourguignonne (Duinkerken 1982); J.-M. Cauchy,
‘Un règlement de tutelle avant la lettre: Philippe le Beau et Valenciennes (1498)’, in: S. Dauchy en R. Martinage (red.),
Pouvoirs locaux et tutelle. Actes des journées internationales tenues à Furnes du 28 au 31 mai 1992; Société d’histoire
du droit et des institutions des Pays Flamands, Picards et Wallons (Villeneuve d’Ascq 1994) 75-107. Zie ook de literatuurverwijzingen in Manon van der Heijden, Geldschieters van de stad. Financiële relaties tussen stad, burgers en
overheden, 1550-1650 (Amsterdam 2006) 62-71.
19 J.D. Tracy, A ﬁnancial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and renteniers in the County of Holland
(1515-1565) (Berkeley 1985).
20 Dilcher, ‘The urban belt’, 238-239.
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zeer complex gegeven was, met sterke regionale verschillen waarbij de mate en aard van
verstedelijking een prominente rol vervulde.21
Ook de Amerikaanse socioloog Charles Tilly nam samen met de Vlaamse mediëvist
Wim Blockmans het initiatief tot een grensoverschrijdend onderzoek naar de rol van
steden in het proces van staatsvorming.22 Ze verzamelden een groep historici die de relatie tussen steden en staten onder de loep nam. Het initiatief resulteerde in 1989 in een
themanummer van het vooraanstaande tijdschrift Theory and society, met daarin een
veelheid aan ‘nationale’ gevalanalyses. In dit nieuwe initiatief stonden de vele mogelijke
trajecten van staatsvorming centraal en de wisselende rol die steden daarin vervulden.
Er werd niet langer verondersteld dat landen zoals Frankrijk een ‘modeltraject’ van
staatsvorming volgden, en dat andere landen als bij ‘vergissing’ daarvan afweken.23
Deze en andere studies schiepen een heel gevarieerd beeld van de relaties tussen stad
en staat in Europa. In Engeland, bijvoorbeeld, verschilde de relatie tussen vorst en
steden in belangrijke mate van de situatie op het continent. Willem de Veroveraar kon
in 1066 tabula rasa maken en zijn opvolgers van een sterke machtspositie ten aanzien
van lokale machtsgroepen verzekeren. De ‘communale beweging’ die tijdens de hoge
Middeleeuwen op het continent de stedelijke autonomie van ideologisch cement voorzag, bleef in Engeland dan ook grotendeels uit. Dit zou gevolgen hebben voor de latere
ontwikkelingen in de relatie tussen steden en de opkomende Engelse staat.24
In de centrale, stedelijke gordel – die liep van Midden-Italië over de Zuid-Duitse
steden tot de Nederlanden – genoten steden beduidend meer autonomie en de ‘communale beweging’ was daarin een factor van belang. Het boek dat Thomas A. Brady
in 1985 publiceerde over Duitse Rijkssteden maakte dit alvast duidelijk voor de ZuidDuitse gebieden. Hij stelde daarin ‘het politieke dilemma van de heersende (stedelijke)
klassen’ aan de orde om te begrijpen waarom het Heilige Roomse Rijk niet tot een
eengemaakte staat was geëvolueerd tijdens de zestiende eeuw. Aan prinselijke initiatieven daartoe ontbrak het niet, en de Rijkssteden werden in hun autonomie bedreigd
door de opeenvolgende Roomse keizers en door territoriale heren. Bovendien werden
zij geconfronteerd met interne sociaal-religieuze spanningen die door stedelijke middenlagen werden vertaald in machtsaanspraken. Volgens Brady konden de bestuurlijke
stedelijke elites twee kanten uit: ze konden de ‘Oostenrijkse manier’ volgen en dus
21 Bulst en Genet, La ville, la bourgeoisie.
22 W. Blockmans verrichtte in de jaren zeventig onderzoek naar de vertegenwoordiging van de onderdanen in laatmiddeleeuws Vlaanderen, wat meteen de rol van steden in de bovenlokale politiek – als prominent lid van de Vlaamse
Statenvergaderingen – in beeld bracht. W.P. Blockmans, ‘Autocratie ou polyarchie? La lutte pour le pouvoir politique
en Flandre, 1482-1492’, Bulletin commission royale d’histoire, 140 (1974) 257-368; W.P. Blockmans, ‘A typology of
representative institutions in late medieval Europe’, Journal of medieval history, 4 (1978) 189-215; W.P. Blockmans,
De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijden, 1384-1506
(Brussel 1978); W.P. Blockmans, ‘Alternatives to monarchical centralisation: the great tradition of revolt in Flanders
and Brabant’, in: H. Koenigsberger (red.), Republiken und republicanismus in Europa des frühen Neuzeit. Schriften
des historischen Kollegs, Kolloquien 11 (Munchen 1988) 145-154.
23 Theory and society. Special issue on cities and states in Europe, 1000-1800, 18 (1989) 563-758. Blockmans en Tilly
gaven deze verzameling artikelen in 1994 opnieuw uit in boekvorm met een uitgebreide versie van een aantal artikels
en twee nieuwe artikels over de Balkan: W.P. Blockmans en C. Tilly (red.), Cities and the rise of states in Europe, ad.
1000 to 1800 (Boulder etc. 1994).
24 De literatuur hierover is samengevat in: D.M. Palliser, ‘Towns and the English state, 1066-1500’, in: J.R. Maddicott en D.M. Palliser (red.), The medieval estate. Essays presented to James Campbell (Londen 2000) 127-145; D.M.
Palliser, ‘Towns and the crown in England: the counties and the county towns’, in: D.M. Palliser, Towns and local
communities in medieval and early modern England (Aldershot 2006) essay 7.
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aansluiting zoeken bij een sterke dynastieke staat en zo kracht winnen ten aanzien van
intern-stedelijke machtsaanspraken. Daarnaast konden ze het Zwitserse model volgen
door de Zwitserse confederatie te vervoegen of gelijkaardige liga’s te vormen teneinde
vanuit een lokaal ‘communaal’ pact zich te versterken tegen de externe bedreiging van
de stedelijke autonomie. De Duitse Rijkssteden ontwikkelden echter een derde, ‘Duitse’ weg van aristocratisch particularisme, waarbij stedelijke elites aansluiting zochten
bij territoriale prinsen en ze gevrijwaard bleven van de inmenging vanuit de stedelijke
middengroepen en van de keizer.25
De Rijkssteden zijn echter niet representatief voor de trajecten van de andere steden
in het Duitse Rijk gedurende de Nieuwe Tijd. In het Heilige Roomse Rijk was de positie van steden heel gevarieerd. Heel wat steden maakten deel uit van territoriale staten,
terwijl vrije Rijkssteden formeel rechtstreeks onder het gezag van de Keizer vielen.
Maar ook binnen die categorieën waren er grote verschillen tussen steden, naargelang
hun mate van autonomie en hun politieke en economische positie. Steden bekleedden
vooral in het zuidelijke deel van het Rijk een prominente positie, terwijl zij in het noorden en het oosten vaker werden onderworpen aan territoriale staten. In het hele Rijk
kampten steden echter met talrijke concurrenten die verhinderden dat zij overwicht
op de staat verwierven. Als gevolg daarvan was ook hun autoriteit ten aanzien van hun
agrarische achterland eerder beperkt.26
Wat de evolutie van de stedelijke autonomie in Frankrijk betreft, moet eveneens
rekening worden gehouden met een grote diversiteit. Onder andere de steden die vrij
laat in het koninkrijk werden geïncorporeerd – zoals de Rijksstad Colmar die pas in het
midden van de zeventiende eeuw Frans werd – hadden tradities van zelfbestuur waar de
centrale staat rekening mee moest houden.27 Ook kan een onderscheid worden gemaakt
tussen steden die tot de zogenoemde Pays d’États behoorden (bijvoorbeeld Bretagne en
Bourgondië) en steden die tot de Pays d’Élection behoorden. In die laatste regio’s was
de standenvertegenwoordiging al niet meer samengeroepen sinds 1614, maar in de Pays
d’États bleven de representatieve instellingen een actieve rol vervullen.28
De relaties tussen stad en platteland en tussen stad en staat waren geheel anders in
Noord- en Centraal-Italië. Daar waren steden op de meest directe manier de drijvende
kracht van regionale staten. De steden bereikten er al vroeg in hun geschiedenis een
hoge mate van autonomie ten aanzien van feodale heren en vorsten. Vanaf de twaalfde
en dertiende eeuw bestond de regio uit een lappendeken van steden met hun agrarische achterland, de contado. In de late Middeleeuwen kwamen die stadstaten vaak in
botsing met elkaar, waardoor een proces van schaalvergroting optrad. Deze militaire
confrontaties stonden niet enkel in verband met commerciële overwegingen, maar hadden ook territoriale expansie tot doel. Steden die hun rijkdom in eerste instantie aan
handel hadden te danken – in het bijzonder Florence en Venetië – bleven aanvankelijk
afzijdig. Op het moment dat ook externe heersers (Frankrijk en de Habsburgers) zich
in de vijftiende eeuw in het Italiaanse wespennest mengden, bouwden ook die steden
25 T.A. Brady, Turning Swiss. Cities and empire, 1450-1550 (Cambridge 1985).
26 P. Moraw, ‘Cities and citizenry as factors of state formation in the Roman-German Empire of the late middle
ages’, Theory and society 18 (1989) 631-662.
27 P.G. Wallace, ‘Civic politics and civic values in Colmar, 1648-1715’, French historical studies 18:4 (1994) 908-910.
28 B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne XVIe-XVIIIe siècle (Parijs 1999) 98-102;
R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789 (Parijs 2005) 437-469.
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een territoriale staat rond zich op. Deze commerciële centra evolueerden geleidelijk tot
territoriale staten met een geheel eigen stedelijk republikeinse ideologie en staatsinrichting.29 Het koninkrijk Napels in Zuid-Italië vertoonde dan weer heel andere patronen.
Daar kende de stad Napels als hoofdstad een spectaculaire groei – met een omvang
van 300.000 inwoners in 1630 – terwijl steden in de rest van het territorium heel klein
bleven en politiek weinig betekenden.30
Ook in de Nederlanden stonden de steden sterk. Toch waren ze slechts in geringe
mate te vergelijken met hun Italiaanse tegenhangers. Zo slaagden de steden in de Nederlanden er nooit in een dergelijke dominante positie te bekleden ten aanzien van
hun agrarische achterland, ook al kwamen de Vlaamse steden in de veertiende eeuw
dicht in de buurt. Terwijl de grootste Italiaanse steden het centrum waren van een territoriale staat, zochten Vlaamse steden in de late Middeleeuwen naar een uitbreiding
van hun autoriteit door indirecte middelen als het ontwikkelen van buitenpoorterij en
door het afwentelen van ﬁscale lasten op de plattelandsgemeenschap.31 In Holland
hadden de steden een eerder geringe invloed op het platteland als gevolg van het speciﬁeke patroon van verstedelijking, met name een netwerk van talrijke kleine steden
zonder een duidelijk dominante stad. De steden wogen echter sterk op de bovenlokale
staat.32 Kortom, in de Nederlanden namen de sterke steden eveneens initiatieven om
het platteland te domineren, maar door de aanwezigheid van territoriale vorsten en
andere concurrenten gebeurde dat op een veel minder uitgesproken manier dan op het
Italiaanse schiereiland.
Deze studies gaven een overtuigend beeld van de grote variëteit aan posities die
steden ten aanzien van de hun omringende staten bekleedden. De posities varieerden
naargelang de speciﬁeke patronen van verstedelijking, de timing van het proces van
verstedelijking ten aanzien van de vestiging van een dynastiek machtscentrum en de relatieve aanwezigheid van andere (adellijke of klerikale) machtsgroepen. Een theoretisch
model ter verklaring van de uiteindelijke opkomst van de nationale staat, dat rekening
hield met deze grote verscheidenheid, ontbrak echter.
Jaren negentig: ambitieuze theorievorming en oog voor de veelheid aan sociaalpolitieke actoren
Een dergelijke ambitieuze theorievorming kwam opnieuw van een niet-historicus. In
1990 presenteerde de al eerder vernoemde Amerikaanse socioloog Charles Tilly met
zijn Capital, coercion and European states, AD 990-1990 een vernieuwende theoretische
analyse van het proces van staatsvorming van de tiende eeuw tot heden, waarin patro-

29 J.-C. Maire Vigueur, ‘Les rapports ville-campagne dans l’Italie communale: pour une revision des problèmes’, in:
Bulst en Genet, La ville, 21-34; G. Chittolini, ‘Cities, “city-states” and regional states in north-central Italy’, Theory
and society 18 (1989) 689-706. Over het stedelijke republicanisme: H. Baron, The crisis of the early Italian renaissance:
civic humanism and republican liberty in an age of classicism and tyranny, 2 vols. (tweede herziene uitgave, Princeton
1966).
30 B. Marin, ‘Town and country in the kingdom of Naples, 1500-1800’, in: S.R. Epstein (red.), Town and country in
Europe, 1300-1800 (Cambridge 2000) 316-331.
31 D. Nicholas, Town and countryside: social, economic and political tensions in fourteenth-century Flanders (Brugge
1971).
32 M. ’t Hart, ‘Cities and statemaking in the Dutch Republic, 1580-1680’, Theory and society, 18 (1989) 663-687;
Idem, ‘Town and country in the Dutch Republic, 1550-1800’, in: Epstein, Town and Country, 80-105.
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nen van verstedelijking een prominente rol kregen toebedeeld.33 Het boek bestond uit
herwerkte versies van een reeks lezingen waarin hij herhaaldelijk en op verschillende
manieren zijn complexe ideeën uiteen zette. Zijn uitgangspunt was de vaststelling dat de
geopolitieke organisatie van Europa tot het eind van de Nieuwe Tijd werd gekenmerkt
door een grote variëteit. Een blik op de kaart van vroegmodern Europa maakt duidelijk
dat Europa tot de Napoleontische oorlogen bestond uit (1) uitgestrekte territoria zoals
het Russische en het Ottomaanse Rijk, (2) meer aaneengesloten territoria zoals Frankrijk en het latere Spanje, en (3) een sterk verstedelijkt kerngebied van Midden-Italië tot
de Nederlanden met een verregaande verbrokkeling van de macht. Een loutere analyse
van het streven van territoriale vorsten naar gebiedsuitbreiding kan deze variëteit niet
verklaren en dus moest een exclusieve top-down analyse worden verlaten.
Niettemin handhaafde Tilly het uitgangspunt dat gebiedsuitbreiding of -handhaving
een essentiële factor in het proces van staatsvorming was. In zijn visie veroorzaakte
oorlog staten en vice versa. Staten hadden in een dergelijk competitief statensysteem
weinig andere keus dan te proberen middelen – soldaten, geld, bevoorrading, bewapening – te verzamelen om oorlog te voeren. Als ze dat niet deden, waren ze gedoemd
te verdwijnen. Als ze dat wel deden, konden ze zich handhaven of hun gebied zelfs
uitbreiden. De beste manier daartoe was samenwerken met de sociaal-politieke elites
binnen hun territorium. In landelijke gebieden bestonden die elites vooral uit territoriale heren, die de heerser konden helpen door dwangmiddelen in te zetten: ze
dwongen geld en legerdienst af van de boerenbevolking. In verstedelijkte gebieden
werkten centrale elites samen met de stedelijke elites die kapitaal konden leveren om de
oorlogvoering mogelijk te maken. Staten die vooral met landelijke elites samenwerkten
waren doorgaans heel uitgestrekt en autoritair van aard en ze herbergden uitgebreide
bureaucratieën, zoals Rusland. Staten die in verstedelijkte gebieden opereerden, waren
meestal klein en hadden een sterk ontwikkelde onderdanenvertegenwoordiging. Ze
vielen soms samen met één stad of met een liga van steden, zoals Venetië of de Republiek der Verenigde Provinciën. Er waren ook staten die zowel met stedelijke als met
landelijke elites samenwerkten. Die namen meestal een middelgrote omvang aan, zoals
Frankrijk of Engeland.
De samenwerking tussen de staat en landelijke of stedelijke elites was niet vrijblijvend. In de loop der eeuwen verzamelden ze samen steeds grotere concentraties aan
kapitaal- en dwangmiddelen en voerden ze oorlog op een steeds grotere schaal. Landelijke gebieden deden dat via een ‘dwangintensief pad’, verstedelijkte gebieden langs
een ‘kapitaalintensief pad’, en het derde type staat deed dat door een combinatie van
die twee: ‘gekapitaliseerde dwang’. Uiteindelijk zouden staten die de weg van de gekapitaliseerde dwang volgden, het sterkste blijken. Het was Napoleontisch Frankrijk dat
voldoende middelen kon verzamelen om tal van staten op te slorpen. Het Franse model
zou dan ook overal worden opgelegd, behalve bijvoorbeeld in Engeland, dat eveneens
het product was van een samenwerking tussen staat, stedelijke én landelijke elites. De
grote autoritaire staten en de kleine staatjes met sterke steden zouden uiteindelijk uiteenvallen of worden opgenomen in nationale staten.
Naast Tilly bouwde nog een aantal andere auteurs voort op de nieuwe inzichten
33 C. Tilly, Capital, coercion, and European states, AD 990-1990 (herziene paperback editie; Cambridge en Oxford
2002).
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over de relatie tussen steden en staatsvorming. In België publiceerde Marc Boone in
1990 zijn doctoraat over de sociaal-politieke en de ﬁnanciële geschiedenis van Gent
onder de Bourgondische hertogen. Zijn studie behandelde de impact die processen van
staatsvorming hadden op het belangrijke en vaak opstandige Gent in de periode 13841453. Hij besteedde daarbij systematisch aandacht aan de interne machtsevenwichten
in relatie tot het proces van staatsvorming en concludeerde dat het proces van staatsvorming behoorlijk negatieve gevolgen kon hebben voor verschillende sociaal-politieke
groepen in de stad. Opdat de staat zich kon uitbreiden, werd de politieke invloed van
de middenlagen gebroken. Voor de meeste stedelingen bracht de moderne staat vooral
een grotere ﬁscale last en sociale ongelijkheid met zich mee.34
In Nederland publiceerde Marjolein ’t Hart in 1993 haar proefschrift over het proces
van staatsvorming in de Republiek der Verenigde Provinciën. Met Blockmans en Tilly
als promotores, bestudeerde zij staatsvorming in een regio die volgens Tilly’s model het
kapitaalintensieve pad volgde. Ze bracht nauwgezet in kaart hoe die staat – waar steden
een sterke machtspositie genoten – de middelen om oorlog te voeren verzamelde, en de
impact daarvan op de Nederlandse staatsorganisatie.35
De publicaties van Tilly en zijn navolgers stimuleren vandaag nog steeds heel wat
onderzoekers.36 De idee dat de noden van de oorlogvoering een dynamiserend effect
hadden op de relaties tussen vorsten en hun onderdanen is dan ook geheel terecht.
Immers, vroegmoderne staten besteedden ruim drie kwart van hun immer groeiende
middelen aan oorlogvoering en kunnen dus als oorlogsmachines worden beschouwd.
Hoe belangrijk veranderingen in de oorlogvoering ook waren, de nadruk op oorlog als
de enige motor achter het staatsvormingsproces maakt deze analyses vatbaar voor de
kritiek van monocausaliteit. Daarenboven zou staatsvorming dan louter het resultaat
zijn geweest van de (noodgedwongen) initiatieven van centrale heersers. Op beide
veronderstellingen valt wel wat aan te merken. Zo nam de staat in de achttiende eeuw
– volgens de analyse van Tilly – wel andere taken dan oorlogvoering op zich, maar was
dat vooral het gevolg van het aloude onderhandelingsproces om middelen voor oorlogsvoering te verwerven. De veelvuldige functies die de staat voor een maatschappij
vervulde – zoals conﬂictregulering of economische regulering – bleven dus grotendeels
buiten de analyse van het ontstaansproces van de nationale staat en werden geen eigen
dynamiek toegeschreven. Historici met aandacht voor juridische of economische geschiedenis plaatsten daar terecht vraagtekens bij.
De afgelopen jaren zijn nochtans behoorlijk wat inspanningen geleverd om de
veelheid aan aspecten van het proces van staatsvorming in kaart te brengen. Tussen
34 M. Boone, ‘Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384-ca. 1453. Een sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces’, Klasse der Letteren, jaargang 52, nummer 133 (Brussel 1990); M. Boone, Geld en macht. De Gentse
stadsﬁnanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453), Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde 15 (Gent 1990).
35 M. ’t Hart, The making of a bourgeois state. War, politics and ﬁnance during the Dutch revolt (Manchester 1993);
Origineel proefschrift: M. ’t Hart, In quest for funds. Warfare and state formation in the Netherlands, 1620-1650
(Leiden 1989).
36 M. ’t Hart en M. Limberger, ‘Staatsmacht en stedelijke autonomie. Het geld van Antwerpen en Amsterdam
(1500-1700)’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3 (2006) 36-72; M. van der Heijden, ‘State formation
and urban ﬁnances in sixteenth- and seventeenth-century Holland’, Journal of urban history, 32:3 (2006) 429-450; G.
Vermeesch, Oorlog, steden en staatsvorming. De grenssteden Gorinchem en Doesburg tijdens de geboorte-eeuw van
de Republiek (ca. 1570-ca. 1680) (Amsterdam 2006).
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1988 en 1992 coördineerden Jean-Philippe Genet en Wim Blockmans een vierjarig
Europees project om de oorsprong van de moderne staat in Europa tijdens de periode
van de dertiende tot en met de achttiende eeuw te onderzoeken. Tussen 1995 en 1997
resulteerde dit in zeven bundels die het proces van staatsvorming in Europa vanuit
verschillende invalshoeken beschouwden.37 Het belang van steden kreeg vooral aandacht in de vierde en de vijfde bundel over respectievelijk de rol van machtselites en
van representatieve instellingen in het proces van staatsvorming.38 Dit project was van
groot belang. Niet alleen omdat het mooie bundels opleverde over gespecialiseerde onderwerpen, maar vooral omdat een aantal nieuwe dynamieken in het proces van staatsvorming werd aangekaart, zonder het belang van oorlog en geopolitieke competitie uit
het oog te verliezen. Waar Blockmans en Genet – om begrijpelijke redenen – minder in
slaagden, was de verschillende werkgroepen met elkaar in debat te laten treden om het
relatieve gewicht uit te maken van respectievelijk militaire veranderingen, economische
systemen, staatsﬁnanciën, machtselites, representatieve organen, enzovoort.39 Zoals
hieronder zal worden beargumenteerd, wacht een dergelijke ambitieuze onderneming
nog steeds op uitvoering.
Naast de thematische verbreding van de discussie over staatsvorming, brachten de
jaren negentig ook een sociale verbreding ervan. Er werd vastgesteld dat verschillende
sociaal-politieke groepen belangen hadden te verdedigen, en dat er vanuit meerdere
hoeken dynamieken ontstonden die tot staatsvorming leidden. Er werd steeds meer
afgestapt van een dichotomie tussen ‘centraal’ en ‘lokaal’ of tussen ‘heersers’ en ‘onderdanen’, terwijl er systematisch aandacht kwam voor het belang van verschillende
sociaal-politieke groepen en de manier waarop hun interne en onderlinge allianties en
tegenstellingen processen van staatsvorming beïnvloedden. Wayne te Brake – een leerling van Tilly – expliciteerde en synthetiseerde de sociale complexiteit van het politieke
bedrijf in 1998. Hoewel zijn boek niet speciﬁek de relatie tussen steden en staten betreft, biedt het een zeer nuttig analytisch kader om de complexe relaties tussen steden
en staten in kaart te brengen en onderling te vergelijken.
Te Brake beschouwde vroegmoderne staten als samengestelde staten, wat betekent
dat er wel een centrale staat was, maar dat die overlapte met tal van andere, vrijwel autonome centra van macht, zoals steden, territoriale heren, enzovoort. Aan de hand van
de Europese geschiedenis van 1500 tot 1700, bracht hij in kaart welke sociaal-politieke
groepen actief waren binnen die samengestelde staten en in welke relatie ze tot elkaar
stonden. Heel schematisch synthetiseerde hij de mogelijkheden van ‘elite consolidation’, waarbij centrale elites met lokale elites samenwerkten om hun macht te verster37 De zeven thema’s van het esf-project waren oorlogvoering en geopolitieke competitie; economische systemen
en staatsﬁnanciering; wetgeving en rechtspraak; machtselites; onderdanenvertegenwoordiging en collectieve acties;
politieke theorie en praktijk en iconograﬁe en propaganda. J.-Ph. Genet en W.P. Blockmans (red.), The origins of the
modern state, 13th to 18th centuries, 7 vols. (Oxford 1995-1998); Philippe Contamine (red.), War and competition
between states (Oxford 1995); R. Bonney (red.), Economic systems and state ﬁnance (Oxford 1995); A. Padoa-Schioppa
(red.), Legislation and justice (Oxford 1997); W. Reinhard, Power elites and state building (Oxford 1996); Blickle,
Resistance; J. Coleman (red.) The individual in political theory and practice (Oxford 1996); A. Ellenius (red.), Iconography, propaganda and legitimation (Oxford 1998).
38 A. Katherine Isaacs en M. Prak, ‘Cities, bourgeoisies, and states’, in: Reinhard, Power elites, 207-234; Dilcher,
‘The urban belt’.
39 Deze kritiek is onlangs treffend geformuleerd door: S. Gunn, D. Grummitt en H. Cools, ‘War and the state in
early modern Europe: widening the debate’, War in history, 15 (2008) 371-388.
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ken tegenover groepen zonder formele politieke macht. Maar ook een zogenoemde
‘local consolidation’ behoorde tot de mogelijkheden, waarbij lokale elites samenwerkten met lokale middengroepen in hun strijd tegen agressieve prinsen. Tot slot konden
lokale elites ook buitenspel worden gezet doordat middengroepen en centrale elites een
alliantie met elkaar aangingen.40
Het boek van Te Brake en de historiograﬁe bevat talrijke voorbeelden die de
meerwaarde van deze analyse verduidelijken. Het werk van Thomas A. Brady kan
bijvoorbeeld prima in Te Brakes schema’s worden ingevoegd. De ‘Oostenrijkse weg’
en de ‘Duitse weg’ kunnen dan als een vorm van ‘elite consolidation’ worden gezien,
terwijl de ‘Zwitserse weg’ een voorbeeld van ‘local consolidation’ is. Maar ook recenter werk sluit hier naadloos bij aan. Zo publiceerden Marc Boone en Maarten Prak in
1995 een stimulerende artikel over de ‘grote’ en ‘kleine’ tradities van stedelijk verzet
in de Lage Landen. Daarin identiﬁceerden ze twee vormen van stedelijke opstandigheid: een ‘grote traditie’ van tegenstellingen tussen centrale heersers en steden, en een
‘kleine’, intern stedelijke traditie van stedelijke middengroepen tegen hun bestuurlijke
oligarchieën. Die twee tradities van opstandigheid stonden in nauw verband met elkaar.
Zo voedde de kleine traditie van verzet het vroegmodern stedelijk republicanisme van
waaruit gemobiliseerd werd tegen machtsaanspraken door centrale heersers, een sprekend voorbeeld van ‘local consolidation’.41 Met hun artikel voegden Boone en Prak
een ‘kleine traditie van verzet’ toe aan de in 1988 door Blockmans geformuleerde ‘great
tradition of revolt’ tussen steden en staten.42 Die toevoeging is een mooie illustratie
van de historiograﬁsche omslag, waarbij auteurs steeds meer aandacht besteedden aan
de rol van bredere sociaal-politieke groepen en intern-stedelijke tegenstellingen in de
relaties tussen de stad en de opkomende staat.
Hoewel deze inzichten een grote meerwaarde betekenen voor het begrip van de
wisselende relaties tussen steden en staten, is niet duidelijk wie die ‘centrale’ en ‘lokale’
elites dan wel waren. Het betrof alleszins geen stabiele categorieën. Binnen steden konden zowel adellijke, commerciële als corporatieve groepen aan het langste eind trekken,
maar ze konden ook samenwerken. Ook patronagenetwerken tussen lokale en centrale
elites doen de grens tussen beiden vervagen.43 Om de analyses van Te Brake verder uit
te diepen en beter te doen spreken, moeten de verschillende sociale groepen die deelnamen aan politieke allianties en tegenstellingen dus beter worden beschreven.44 Een
uitbreiding van zijn schema’s is dus vereist. Dat kan bijvoorbeeld door de politieke
actoren op een regionaal niveau erbij te betrekken, of door interne tegenstelling binnen
de eenheden van politieke wisselwerking aan te brengen.

40 W. te Brake, Shaping history. Ordinary people in European politics, 1500-1700 (Berkeley etc. 1998).
41 M. Boone en M. Prak, ‘Rulers, patricians and burghers: the great and the little traditions of urban revolt in the
Low Countries’, in: Davids en Lucassen, A miracle mirrored, 99-134.
42 Blockmans, ‘Alternatives’.
43 Voor vroegmodern Engeland uitgewerkt in C.F. Patterson, Urban patronage in early modern England. Corporate
boroughs, the landed elite, and the crown, 1580-1640 (Stanford 1999).
44 Een dergelijk doel heeft het recente boek van J. Haemers, For the common good. State power and urban revolts
in the reign of Mary of Burgundy (1477-1482). Studies in European urban history (1100-1800), 17 (Turnhout 2009).
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Laatste decennium: culturele benadering en aandacht voor onderop-processen
De thematiek van stad en staatsvorming doet vandaag nog steeds heel wat inkt vloeien.
Enkele pistes van onderzoek kunnen worden onderscheiden. Vooreerst hebben de
algemene historiograﬁsche vernieuwingen – de zogenoemde ‘cultural’, ‘linguistic’ en
‘spatial’ turns – de hier behandelde thematiek niet onberoerd gelaten. Zo is er een opvallende trend sinds de late jaren 1990 om culturele aspecten van de interacties tussen
stad en staat te benadrukken. Wat de Lage Landen betreft, publiceerden Hugo Soly en
Peter Arnade in de jaren tachtig en negentig al over rituele en symbolische interacties
tussen Bourgondische vorsten en Brabantse en Vlaamse steden.45 Verder hebben de
Gentse historici Marc Boone en Jan Dumolyn de laatste jaren talrijke publicaties gewijd
aan de manier waarop in laat-Middeleeuws Vlaanderen een speciﬁeke politieke cultuur
ontstond die werd gekenmerkt door de vooraanstaande rol van de drie grote Vlaamse
steden. Deze politieke cultuur ontstond als resultaat van een historisch bewustzijn, het
uitkristalliseren van een welbepaald taalgebruik in de communicatie met de vorst en de
concrete verdediging van stedelijke belangen. De politieke cultuur gaf voor opeenvolgende generaties de relaties met de vorst mede vorm. Bij deze analyses wordt veel aandacht besteed aan de rol van met rijke symboliek beladen rituelen. Aansluitend wordt
ook het toe-eigenen van stedelijke ruimte door steden en vorst beschreven.46 Elodie
Lecuppre-Desjardin sluit aan bij deze nieuwe benadering met haar boek over politieke
communicatie in de Bourgondische Nederlanden.47 Deze literatuur maakt afdoende
duidelijk dat de stedelijke republikeinse ideologie die in de Italiaanse stadstaten tijdens
de vijftiende eeuw werd ontwikkeld, geen exclusief Italiaans gegeven was.48
Dit soort onderzoek situeert zich op het kruispunt van sociale, culturele en politieke
geschiedenis. Politieke geschiedenis – en dus de relatie tussen stad en staat – betreft met
andere woorden niet louter het beleid en het voeren van oorlog, maar ook de culturele
context en de vormen waarin politieke relaties plaatsvonden. De publicaties die de laatste
jaren in internationaal vooraanstaande tijdschriften zijn verschenen met betrekking tot
de relaties tussen stad en staat betreffen dan ook dikwijls de politieke cultuur en identiteit
die steden in wisselwerking met (ondermeer) het centraal gezag ontwikkelden,49 en de ri45 H. Soly, ‘Plechtige intochten in de steden van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de overgang van Middeleeuwen
naar Nieuwe Tijd: communicatie, propaganda, spektakel’, Tijdschrift voor geschiedenis 97 (1984) 341-361; P. Arnade,
Realms of ritual: Burgundian ceremony and civic life in late medieval Ghent (Ithaca en New York 1996).
46 Enkele voorbeelden: M. Boone, ‘The Dutch Revolt and the medieval tradition of urban dissent’, Journal of early
modern history, 11 (2007) 351-375; M. Boone, ‘Urban space and political conﬂict in late medieval Flanders’, Journal of
interdisciplinary history, 32 (2002) 621-640; M. Boone, ‘La justice en spectacle. La justice urbaine et le crise du pouvoir
“bourguignon” (1477-1488)’, Revue historique, 308 (2003) 43-65; J. Dumolyn, ‘Privileges and novelties: the political discourse of the Flemish cities and rural districts in their negotiations with the dukes of Burgundy (1384-1506)’,
Urban history, 35 (2008) 5-23. In zijn analyse van politiek geïnspireerde verwoestingen van steden legde Boone ook
al de nadruk op de rituele en symbolische dimensie ervan: M. Boone, ‘“Civitas mori potest si authoritate superioris
damnetur”. Politieke motieven voor het bewust verwoesten van steden (14de-16de eeuw)’, in: Verwoesting en wederopbouw van steden, van de Middeleeuwen tot heden. 18de internationaal colloquium, Spa, 10-12 september 1996.
Gemeentekrediet. Historische uitgaven in -8. Nr. 100 (Brussel 1999) 339-368.
47 E. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les ancies Pays-Bas
bourguignons (Turnhout 2004).
48 Baron, The crisis.
49 M. Gantelet, ‘Entre France et empire, Metz, une conscience municipale en crise à l’aube des Temps modernes
(1500-1526)’, Revue historique, 303 (2001) 5-45; L. Attreed, ‘Urban identity in medieval English towns’, Journal of
interdisciplinary history, 32 (2002) 571-592; J.T. Takeda, ‘French absolutism. Marseillais civic humanism, and the languages of public good’, Historical journal, 49 (2006) 707-734.
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tuele en symbolisch geladen gebruiken daarbij.50 In deze literatuur worden de lessen van
de jaren negentig betreffende de sociaal-politieke tegenstellingen binnen de steden gelukkig niet uit het oog verloren. Politieke rituelen, symboliek en stedelijke identiteit boden
ook mogelijkheden om intern-stedelijke hiërarchieën te bestendigen en te rechtvaardigen.
Aansluitend bij deze hernieuwde aandacht voor stedelijke politieke cultuur, heeft
Phil Withington voor Engeland gewezen op het bredere, ‘nationale’ belang ervan voor
de economische en politieke integratie van de staat tijdens de zestiende en zeventiende
eeuw. Niet alleen de metropool Londen, maar ook de vele stadjes en grotere ‘boroughs’
maakten deel uit van een stedelijk systeem dat geleidelijk aan uitbreidde. Withington
reconstrueert vervolgens de taal, gebruiken en concepten – de politieke cultuur kortom – van stedelingen. Een ‘civil society’, die uit stedelijke waarden en tradities voortkwam, was al aan de orde vóór de achttiende eeuw en de stedelijke politieke cultuur gaf
zowel vorm aan het lokale als aan het nationale politieke bedrijf.51
De ‘civil society’ die Withington beschrijft, sluit nauw aan bij het ‘civic humanism’,
ofwel het vroegmodern stedelijk republikanisme, dat dus ook buiten de verstedelijkte
gebieden in de Nederlanden en Italië voorkwam. Stedelijke omgangsvormen en politieke cultuur hadden ook binnen monarchale staten een bredere impact. Wat deze onderzoekspiste sterk zou verrijken, is een comparatieve analyse van stedelijke politieke
culturen, die op nationaal niveau intussen al goed werden bestudeerd. Als stedelijke
politieke cultuur in wisselwerking met centraal gezag ontstond, waren er dan verschillende ‘culturen’ in Frankrijk, de Nederlanden, de Duitse gebieden, Engeland enzovoort? Welke verschillen en overeenkomsten waren er op het gebied van het gebruik
van symboliek, begrippen en rituelen? Wellicht had de stedelijke politieke cultuur een
verschillende functie in de relaties met de staat, en een wisselende impact op bredere
historische evoluties. Kortom, een comparatieve analyse zou het relatieve belang van
de stedelijke politieke cultuur voor de politieke, economische en sociale geschiedenis
verhelderen en meer aannemelijk maken.
Naast een groeiende aandacht voor de culturele aspecten van de relaties tussen stad
en staat, hebben historici werk gemaakt van het verder analyseren van het complexe
samenspel van verschillende sociaal-politieke actoren en het in kaart brengen van de
manier waarop de genese van de staat ook vanaf het lokale niveau werd gedreven. De
huidige geschiedschrijving biedt daardoor een steeds genuanceerder beeld van de relatie
tussen stad en staat. Steven Gunn, David Grummitt en Hans Cools beschrijven de opkomende staat in laatmiddeleeuws Engeland en de Nederlanden als een tweesnijdend
zwaard voor steden. Enerzijds werden steden steeds meer gedwongen oorlogsmiddelen
te leveren in de vorm van geld, manschappen of bevoorrading en verloren ze in die zin
een deel van hun autonomie. Anderzijds konden steden en stedelijke elites hun autonomie versterken door hun groeiende autoriteit over de stedelijke bevolking of door
een betere toegang tot de vorst ter behartiging van belangen op bovenlokaal niveau.52
50 C.B. Estabrook, ‘Ritual, space and authority in seventeenth-century English cathedral cities’, Journal of interdisciplinary history, 32 (2002) 593-620; M.P. Breen, ‘Addressing la ville des dieux: entry ceremonies and urban audiences
in seventeenth-century Dijon’, Journal of social history, 38 (2004) 341-364.
51 P. Withington, The politics of commonwealth. Citizens and freemen in early modern England, Cambridge Social
and cultural histories (Cambridge 2005).
52 S. Gunn, D. Grummitt en H. Cools, War, state and society in England and the Netherlands 1477-1559 (Oxford
2007).
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Steeds beter wordt begrepen dat de vroegmoderne staat geen entiteit op zich was,
die de maatschappij ‘penetreerde’ met als doel ‘to establish (its) primacy over all other
forms of power [...] (and) to take full control over (its) territory’.53 Er wordt vandaag
niet alleen gekeken naar de manier waarop het centraal gezag werd versterkt, maar ook
hoe het initiatief daartoe in meer of mindere mate van buiten het centrum, en dus ook
vanuit de steden kwam. De staat wordt gezien als een sociaal instituut waar tal van
groepen gebruik van maakten om speciﬁeke doelstellingen te bereiken, en waaraan die
groepen zelf ook vormgaven.54 De Britse historici Steve Hindle en Michael Braddick
beschreven bijvoorbeeld hoe lokale Engelse elites hun patriarchale concepten van sociale orde via centrale sociale wetgeving en armenwetten legitimeerden en in ofﬁcieel
beleid omzetten.55 Gelijkaardige vaststellingen werden gedaan door de Zwitserse historicus André Holenstein voor het markgraafschap Baden.56 Holenstein merkt verder
treffend op dat een versterking van centraal gezag niet hoefde te betekenen dat andere
bestuurlijke niveaus aan macht moesten inboeten. Er is geen sprake van een beperkt
volume aan ‘macht’ dat van het ene niveau naar het andere vloeit. In dat opzicht formuleerde hij de term ‘empowering interactions’, die suggereert dat zowel vertegenwoordigers van particuliere belangen als de staat voordeel hadden bij onderlinge interacties.57
Binnen de Franse historiograﬁe worden gelijkaardig genuanceerde analyses geformuleerd met betrekking tot de opkomst van het absolutisme. De idee van Chevalier dat
de autonomie van de ‘bonnes villes’ sneuvelde tijdens de religieuze burgeroorlogen, en
dat hun participatie daarin een manier was om zich tegen koninklijke inmenging te verzetten, is intussen sterk genuanceerd.58 In Nantes bijvoorbeeld werkten de stedelijke
elite en de koning in eerste instantie samen, wat hun beider gezag ten goede kwam.59
Verder stellen historici voor Frankrijk vast dat de inmenging van de koning in stedelijke aangelegenheden wel degelijk groeide tijdens de late zeventiende eeuw, maar dat
niet alle geledingen van de stedelijke bestuurlijke elites daar negatieve gevolgen van
ondervonden. Breene constateerde voor zeventiende-eeuws Dijon dat de groeiende
koninklijke interventies vooral een afbouwen van de invloed van een welbepaalde
beroepsgroep, de advocaten, betekenden. Andere geledingen van de bestuurlijke elite
zagen hun invloed toenemen.60
Meerdere auteurs onderzoeken staatsvorming op het lokale (stedelijk en ruraal) niveau. Om de relatieve kracht van de centrale staat te begrijpen, moet immers de steun
voor centraal beleid op lokaal niveau zijn gekend. Maar ook onderop-dynamieken tot
53 A. Padoa-Schioppa, ‘Preface’, in: Padoa-Schioppa, Legislation and justice, ix.
54 M. Braddick, ‘State formation and social change in early modern England: a problem stated and approaches suggested’, Social history, 16:1 (1991) 1-17.
55 S. Hindle, The state and social change in early modern England, c. 1550-1640 (Basingstoke 2000) 146-175; M.J.
Braddick, State formation in early modern England, c. 1550-1700 (Cambridge 2000) 101-175.
56 A. Holenstein, ‘Gute policey’ und locale Gesellschaft im Staat des Ancien Régime. Das Fallbeispiel der Markgrafschaft Baden(-Durlach) (Epfendorf 2003).
57 A. Holenstein, ‘Empowering interactions: looking at statebuilding from below’, in: W. Blockmans e.a. (eds.),
Empowering interactions. Political cultures and the emergence of the state in Europe 1300-1900 (Ashgate 2009) 1-31.
58 S.A. Finley Crosswhite, Henry IV and the towns. The pursuit of legitimacy in French urban society, 1589-1610
(Cambridge 1999); H.J. Bernstein, Between crown and community. Politics and civic culture in sixteenth-century
Poitiers (Ithaca en Londen 2004).
59 E. Tingle, Authority and society in Nantes during the French wars of religion, 1559-1598 (Manchester 2006).
60 M.P. Breen, Law, city and king. Legal culture, municipal politics, and state formation in early modern Dijon
(Rochester 2007). Zie ook: Wallace, ‘Civic politics’.
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staatsvorming staan op het voorplan van historisch onderzoek.61 Deze onderzoekslijn
zou worden verrijkt door een nog diepgaandere differentiëring van sociaal-politieke
groepen in relatie tot de opkomende staat. De stand van het onderzoek maakt al afdoende duidelijk dat de interactie tussen ‘centrale elites’, ‘lokale elites’ en ‘sociale middengroepen’ invloed had op het speciﬁeke pad van staatsvorming. Het is nu zaak die
groepen nog verder te differentiëren en na te gaan welke machtsgroepen op centraal en
lokaal niveau konden proﬁteren van de veranderende relaties tussen stad en staat, of
net ondervonden dat hun positie en belangen werden bedreigd. Hoe zat het bijvoorbeeld met de verhouding tussen economische en politieke elites in de steden, in relatie
tot de veranderende politieke context? Ook de aspiraties en verwezenlijkingen van
middengroepen – die in veel regio’s geen formele politieke macht hadden – verdienen
nadere analyse. Hoe waren die middengroepen samengesteld en welke kansen dan wel
bedreigingen ondervonden zij in relatie tot de veranderende relatie tussen stad en staat?
Welke noden aan regulering op een bovenlokaal niveau waren er vanuit die groepen en
in welke mate kwam de opkomende moderne staat tegemoet aan die noden? Aandacht
voor de aspiraties van geledingen van de stedelijke elites en middengroepen kunnen
wellicht een aantal antwoorden bieden op de vraag welke dynamieken hebben geleid
tot de totstandkoming van moderne staten. In die zin fungeerde de stad tijdens de
Nieuwe Tijd misschien nog steeds als ‘broeikas’ voor de latere staat, om nog maar eens
een metafoor voor de relatie tussen stad en staat te gebruiken.

61 J.R. Kent, ‘The centre and the localities: state formation and parish government in England, circa 1640-1740’, The
historical journal, 38 (1995) 363-404; Vermeesch, Oorlog; G. Vermeesch, ‘War and garrison towns in the Dutch Republic: the cases of Gorinchem and Doesburg (c. 1570-c. 1660)’, Urban history, 36 (2009) 3-23; J.R. Hankins, ‘Crown,
county, and corporation in early seventeenth-century Essex’, Sixteenth-century journal, 38 (2007) 27-47.

Maarten F. Van Dijck

Een schitterend jaar!
Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften
(2008)

In 2009 besliste Stadsgeschiedenis om van start te gaan met een nieuwe rubriek waarin
jaarlijks een overzicht wordt gegeven van wat er verschijnt in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften. Op die manier hoopt de redactie u op de hoogte te
houden van de recente ontwikkelingen in het onderzoek over de Lage Landen. Niet iedereen kan immers systematisch alle historische tijdschriften doornemen op zoek naar
interessante lectuur. Zeker de lokale, stadshistorische jaarboeken ontsnappen vaak aan
de aandacht, terwijl ze soms interessant vergelijkingsmateriaal publiceren. Een aantal
artikels bevat bovendien inzichten die het lokale belang overstijgen. Deze review zal
u daarom samen met de jaarlijkse review van Jan Hein Furnée over de bijdragen in
internationale tijdschriften op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in het
stadshistorische veld.
Dit jaar werden opnieuw 59 historische tijdschriften doorplozen om de voorliggende review samen te stellen: negentien algemene, achttien Belgische en tweeëntwintig
Nederlandse periodieken.1 Door het grote aantal periodieken verschenen in de loop
van 2008, was het onmogelijk om dit aantal nog verder uit te breiden met stadshistorische bijdragen over de Nederlanden in internationale bijdragen.
Uit de cijfers blijkt alvast dat 2008 een schitterend jaar was voor de subdiscipline
stadsgeschiedenis. Terwijl vorig jaar in totaal 75 bijdragen in aanmerking kwamen om
besproken te worden in voorliggende rubriek, werden dit jaar niet minder dan 116
artikels gelezen. Dat komt neer op een toename van maar liefst 55 percent. Deze stadshistorische interesse heeft deels wellicht te maken met de hoge verstedelijkingsgraad
die de Nederlanden kenmerkt sinds de late middeleeuwen. Er zijn in de Lage Landen
nu eenmaal meer steden om over te schrijven. Toch lijkt er ook gewoonweg sprake te
zijn van een groeiende interesse voor stadsgeschiedenis.
Het is te hopen dat deze bijdragen op termijn niet zullen verdwijnen onder de toenemende academische druk om in internationale tijdschriften te publiceren. Het valt
immers op hoe hoog de kwaliteit van de op steden gerichte bijdragen in de ‘lokale’ historische tijdschriften van 2008 wel was. De publicatie van kwaliteitsvolle, lokale studies
blijft bovendien belangrijk om grondig vergelijkend historisch onderzoek te kunnen
verrichten dat uiteindelijk uitmondt in internationale publicaties.

1 Een volledige lijst met alle geraadpleegde tijdschriften is te vinden op http://www.ua.ac.be/Maarten.VanDijck. De
voorliggende review behandelt de jaargang 2008 omdat heel wat lokale stadshistorische tijdschriften laat verschijnen.
Op het moment dat de review werd samengesteld, was jaargang 2009 nog niet beschikbaar voor alle doorgenomen
tijdschriften.

5 (2010) 1

een schitterend jaar!

73

Ontwikkeling, groei en planning van steden
Al bijna een eeuw lang zoeken historici en archeologen in Nijmegen naar het legendarische Oppidum Batavorum, de hoofdplaats van de Bataven. Deze nederzetting speelde
een sleutelrol in de Bataafse Opstand uit de eerste eeuw na Christus. Harry Enckevort en Elly Heirbout geven in ‘Vuur over Oppidum Batavorum. De eerste Nijmeegse
stadsbrand’, Jaarboek Numaga, 55 (2008) 19-31 een mooi overzicht van de huidige
stand van het onderzoek over het Romeinse Nijmegen. Uit dit onderzoek blijkt dat de
Romeinen het Oppidum Batavorum uitbouwden. Op die manier hoopte de Romeinse
overheid de lokale Bataafse elites in de Romeinse structuren op te nemen. Dat dit mislukte, blijkt uit de Bataafse Opstand in 69-70 na Christus. Tijdens deze revolte werd
het Oppidum Batavorum door de opstandelingen in brand gestoken als reactie op de
aantasting van de Bataafse gebruiken en sociale instellingen.
Sinds Pirenne wordt de aanwezigheid van een burcht of versterking als een belangrijke voorwaarde voor stedelijke ontwikkeling gezien. Marie Christine Laleman wijst
er in ‘Chateau et pouvoir. Beschouwingen bij symboolarchitectuur in de ontwikkeling
van het laatmiddeleeuwse Gent’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis
en Oudheidkunde te Gent, 62 (2008) 5-41 op dat in Gent het Gerard Duivelsteen een
belangrijke rol speelde bij het ontstaan van de stad. In de schaduw van de donjon van
dit kasteel ontstond de eerste aaneengesloten en afgebakende Gentse stadskern met
handelsplaats. Tijdens de tiende eeuw zou de grafelijke burcht aan de Leie uitgroeien
tot de belangrijkste versterking in Gent. Later zou vanuit deze burcht de economie impulsen krijgen, bijvoorbeeld door de organisatie van de handel op het Sint-Veerleplein.
Ook tijdens latere periodes konden burchtheren de stedelijke ontwikkeling impulsen
geven. Hildo van Engen belicht in ‘Kastelein Willem van Kronenburg en de stedelijke
ontwikkeling van laatmiddeleeuws Heusden’, Holland, 40 (2008) 81-96 de rol van de
veertiende-eeuwse kastelein Willem van Kronenburg voor de ontwikkeling van de stad
Heusden. Hij was betrokken bij de stichting van een nieuw klooster, de verplaatsing
van het Begijnhof, de oprichting van een huis voor oude mannen en de stichting van
een lokale Mariabroederschap. Op die manier stimuleerde hij vanuit de stadsburcht de
demograﬁsche groei van de stad en de uitbreiding van het stedelijke territorium.
De heraanleg van het Amsterdamse Centraal Station en de herinrichting van de
verkeerswegen er rond vormen vandaag een grote uitdaging voor de stad Amsterdam.
Vanuit dat perspectief blikken Ben Rebel en Gerrit Vermeer in ‘Amsterdam en haar
problematische verhouding met het Centraal Station’, Jaarboek Amstelodamum, 100
(2008) 11-45 terug op de commotie rond de aanleg van het Centraal Station in 1889.
Op aandringen van minister Thorbecke werd in dat jaar een nieuw station gebouwd in
het oude centrum van de stad, recht tegenover de Damrak. Die beslissing deed heel wat
stof opwaaien omdat ze een aantal gevolgen had voor de scheepvaart, het verkeer in de
stad en de geplande stadsuitbreiding. Het stadsbestuur pleitte er voor om het station
aan de zuidelijke landzijde van Amsterdam in te planten omdat daar meer ruimte was
voor stadsontwikkeling. In het besluit wijzen Rebel en Vermeer er op dat de stadsbestuurders vandaag net de locatie aan de Damrak verder willen uitbouwen, terwijl de
Nederlandse spoorwegen de hogesnelheidstrein liever in het station Amsterdam Zuid/
wtc willen laten aankomen.
Tim Bisschops behandelt in ‘Van papieren ideaal tot gebouwde werkelijkheid. De
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informatieve waarde van kadastrale data bij onderzoek naar de ontwikkeling van een
nieuwbouwwijk in ﬁn-de-siècle Antwerpen (1875-1908)’, Noordbrabants historisch
jaarboek, 25 (2008) 71-95 de uitbreiding van Antwerpen tijdens de negentiende eeuw.
Met zijn gedetailleerd historisch onderzoek van vijf bouwblokken op het Antwerpse
Zuid, wil hij de ontwikkeling van deze wijk tussen 1875 en 1908 minutieus opvolgen.
Doordat de overheid zijn belofte niet nakwam om in deze nieuwe buurt een treinstation en een Scheldebrug te bouwen, slaagde de S.A. du Sud d’Anvers er niet in om de
geplande burgerwijk te realiseren. Pas toen de stad de gronden overnam, slaagde men
erin een aantal gronden te verkopen, maar daarvoor moest men wel afstand nemen
van het oorspronkelijke idee om een rijke burgerwijk uit te bouwen op het Antwerpse
Zuid. Uiteindelijk groeide de buurt aan het einde van de negentiende eeuw uit tot een
volkse arbeiderswijk. Paradoxaal genoeg ontwikkelde de buurt zich op het einde van de
twintigste eeuw wel tot de rijke burgerlijke wijk die men oorspronkelijk had gepland.
Aan het begin van de negentiende eeuw werden stedelijke bouwopdrachten niet
altijd uitbesteed op de openbare markt zoals dat nu het geval is. Doorgaans beschikte
een stad over een stadsbouwmeester die tegelijk als ontwerper van gebouwen, werfopzichter en leraar academisch tekenen optrad. Thomas Von der Dunk beschrijft in
‘De selectie van een nieuwe stadsbouwmeester voor Harderwijk in 1836’, Historisch
jaarboek voor Gelderland, 99 (2008) 127-181 het selectieproces voor een nieuwe bouwmeester in Harderwijk. In feite ging het om een vrij recent fenomeen, want voordien
werden zelden vergelijkende examens uitgeschreven. In 1822 werd in Harderwijk zelfs
nog een winkelier tot stadsbouwmeester benoemd, maar na elf jaar dienst werd hij toch
wandelen gestuurd omdat hij niet voldeed. In 1836 werd dan de Hagenaar Jacobus Verhoeven aangesteld. Deze apothekerszoon had een opleiding als boekverkoper genoten
en haalde het van de metser Lucas Hasselbach en de timmerlieden Bernardus Looman
en Cornelis Stoop. Inge Bertels gaat in haar bijdrage ‘Tussen praktijk en theorie. Bouwpraktijk en -opleidingen in het negentiende-eeuwse Antwerpen’, Trajecta, 17 (2008)
129-144 ook in op de rol van de stad als bouwmeester tijdens de negentiende eeuw.
Bertels toont aan dat de stad Antwerpen zich steeds meer op de vrije markt richtte en
werkzaamheden uitbesteedde. Verder moesten de architecten zich op termijn minder
bezighouden met de uitvoering van de werkzaamheden. Dat schiep ruimte voor het
ontstaan van het beroep van aannemers die als intermediairs gingen optreden tussen
architect en arbeiders.
Het artikel van Bertels maakt deel uit van een themanummer over de negentiendeeeuwse neogotiek. Naast haar artikel bevat dit nummer nog twee andere interessante
bijdragen. In tegenstelling tot Bertels, gaan Joost Craen, Bert De Munck en Liesbeth
Langouche meer in op de politieke en ideologische ideeën die aan de grondslag lagen
van de neogotische beweging. De Vlaamse neogoticus Jean-Baptiste Bethune bijvoorbeeld liet zich omwille van zijn katholieke achtergrond en zijn afkeer van het liberale
gedachtegoed leiden door een voorkeur voor de christelijke middeleeuwen. Terwijl
liberale restauratoren – zoals de glazenier Capronnier – eerder bewondering hadden
voor elementen uit Oudheid en Renaissance, had Bethune vooral aandacht voor middeleeuwse artefacten. Soms koos hij er bewust voor om glaswerk uit de Renaissance
te verwijderen. In Jean Van Cleven, ‘Bethune in Brugge, 1845-1859. Woonplaatsen,
atelier, medewerkers’, Trajecta, 17 (2008) 163-186 komt de lezer nog meer te weten
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over de Belgische neogoticus Bethune. Van Cleven toont aan dat de afbraak van een
middeleeuws huis in Brugge Bethune zwaar raakte. Het zette hem ertoe aan te ijveren
voor het behoud – en zelfs de heropbouw – van het middeleeuwse Brugge. Bethune
rekruteerde daarvoor arbeiders in zwakkere sociale milieus en probeerde hen in zijn
atelier af te schermen van de academische en heidense invloeden van buitenaf. Zo probeerde hij met de middeleeuwen als voorbeeld christelijke arbeiders te vormen.
De Revue du Nord wijdde in 2008 een themanummer aan ‘l’habitat collectif’. Deze
vorm van samenwonen werd gedurende de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw gepromoot door bepaalde ontwerpers als een ideale samenlevingsvorm voor industriële centra. In de inleidende bijdrage ‘L’habitat collectif septentrional au premier
xxe siècle: une histoire en chantier’, Revue du Nord, 90 (2008) 9-28 geeft Thibault Tellier aan dat de groeiende industrialisering aan de basis lag van allerlei projecten om de
sociale, de morele en de hygiënische omstandigheden van de arbeiders te verbeteren.
Liberale, christelijke en socialistische politici hadden elk echter hun eigen agenda. Terwijl de socialisten de grootschalige bouw van arbeiderswijken net wilden stimuleren
vanuit de overheid, wilden de liberalen liever geen overheidsbemoeienis. Katholieke
denkers vreesden dan weer dat collectief samenleven leidde tot een te grote promiscuïteit, een moreel verval en een sociabilisering van revolutionaire ideeën.
In de volgende bijdrage uit dit themanummer legt Philippe Guignet in ‘Cours,
courées et corons. Contribution à un cadagre lexicographique, typologique et chronologique de types d’habitat collectif emblématiques de la France du Nord’, Revue
du Nord, 90 (2008) 29-47 uit waar de terminologie voor deze collectieve woonvormen
vandaan komt. Guignet traceert het gebruik van de term cours tot in de zestiende eeuw.
Toen werd deze term gebruikt om dichtbebouwde, doodlopende straten aan te duiden.
Ook later duikt de term op om bouwblokken aan te duiden met een erg dichte bewoning. De term courée zou vooral sinds de negentiende eeuw voorkomen en had van bij
het begin een erg negatieve bijklank omdat het steeds om woningen ging voor armere
sociale groepen. De corons gelijken erg op de courées maar zijn minder overbevolkt.
Jean Puissant documenteert in ‘L’exemple belge: l’habitat privé, la maison individuelle l’emportent sur l’habitat collectif’, Revue du Nord, 90 (2008) 95-116 met cijfergegevens de geschiedenis van collectieve woningvormen in België tijdens de negentiende
en de twintigste eeuw. De sociale woningbouw richtte zich in België vooral op het
verwerven van een eigen huis. Op die manier wou men de sociale rust behouden en
een liberale, kapitalistische levenswijze aanmoedigen. Volgens Anne Martin-Langlet,
‘L’habitat collectif et les initiatives patronales dans l’industrie textile septentrionale
entre les deux guerres’, Revue du Nord, 90 (2008) 153-172 had de industrie in NoordFrankrijk na de Tweede Wereldoorlog nood aan migranten om de fabrieken terug op te
starten. Daardoor steeg ook de vraag naar woningen. De patroons meenden de productiviteit van de fabrieken te kunnen verhogen door de arbeiders dicht bij hun werkplaats
te houden. Zo konden ze hun werknemers beter controleren en waren deze laatsten
niet vermoeid door het woon-werkverkeer. In feite ging het dus om een doorgedreven
vorm van paternalisme.
Diana Palazova-Lebleu beschrijft de effecten van de wet Loucheur uit 1928 in
‘L’application de la loi Loucheur dans la région lilloise. Les modèles architecturaux’, Revue du Nord, 90 (2008) 173-181. Deze wet wou de bouw van smalle sociale woningen
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met een gevel van slechts vijf meter breed en een oppervlakte van 60 à 100 vierkante meter stimuleren zodat arbeiders op een goedkope manier een eigen woning konden verwerven. In Rijsel werden deze woningen nooit in de eigenlijke stad ingeplant, maar koos
men locaties aan de stadsrand of zelfs in naburige gemeenten. Doordat de staat subsidies
voorzag voor de uitwerking van deze projecten konden architecten met naam worden
aangetrokken, wat resulteerde in erg diverse en architecturaal goed uitgewerkte buurten.
Leiden beschikte al over een uitstekende stadsgeschiedenis, maar om de honderdste
jaargang van hun jaarboek te vieren, besliste de Vereniging Oud-Leiden om de hele
geschiedenis van Leiden in de jaargang 2008 van het Jaarboekje voor geschiedenis en
oudheidkunde van Leiden en omstreken te behandelen. Daarbij koos de redactie ervoor om geen chronologisch verhaal te brengen per periode. Wel werd aan de auteurs
gevraagd om voor elke eeuwwisseling tussen 1200 en 2000 een stand van zaken op te
maken over de Leidse samenleving. Daarbij kiezen een aantal auteurs er expliciet voor
om een aantal zaken uit te diepen die in de Leidse stadsgeschiedenis minder aan bod
komen, al is het natuurlijk onvermijdelijk dat de auteurs een aantal zaken herhalen die
al aan bod kwamen in de vierdelige stadsgeschiedenis Leiden: de geschiedenis van een
Hollandse stad.
In heel wat bijdragen van dit jaarboek staat de groei van Leiden centraal. De uitbreiding van het stedelijke territorium komt bijvoorbeeld zowel in de bijdrage van Dick
de Boer over de late middeleeuwen als in die van J.C.H. Blom over de twintigste eeuw
aan bod. Daarnaast krijgt de ontwikkeling van de stedelijke economie – en dan vooral
de textielindustrie – een prominente plaats in de bijdragen van Ariela Netiv, Hanno
Brand en Karel Bastoen. Ronald Sluijter toont vervolgens aan hoe de textielindustrie
begon te slabakken aan het einde van de zeventiende eeuw. Toch bleef Leiden volgens
Rudi van Maanen en Cor Smit in de eerste plaats een industriestad tijdens de achttiende
en negentiende eeuw. Pas in de twintigste eeuw werden de industriële activiteiten ingeruild voor de tertiaire sector. Vooral de universiteit ging een belangrijke rol spelen
in de stadsontwikkeling van Leiden tijdens de twintigste eeuw. Door deze prominente
aanwezigheid van de universiteit kreeg de stad een burgerlijk karakter en verdween een
groot deel van de oorspronkelijke arbeidersbevolking.
De relatie met het platteland
Annelies De Bie en Reinoud Vermoesen onderzoeken in ‘Boeren en hun relaties op het
Vlaamse platteland (1750-1800)’, Tijdschrift voor geschiedenis, 121 (2008) 430-445 de
grond- en kredietrelaties op het platteland rond Aalst. Daaruit blijkt dat stedelingen
rond 1650 hoogstens zestien percent van alle pachten in handen hadden. Daarmee relativeren de auteurs de stelling uit de historiograﬁe dat stedelingen zowat alle kredietrelaties op het platteland in handen hadden. Dat aandeel steeg evenwel naar 25 percent
tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw. Naast een polarisering tussen rijk en
arm tijdens deze periode, was er dus ook sprake van een groeiende controle van het
platteland door stedelingen.
Mohamed Kasdi en Frédéric Ghesquier Krajewski gaan in ‘Deux ﬁlières textiles en
Flandres du xviiie siècle au milieu du xixe siècle’, Revue du Nord, 90 (2008) 497-530 op
zoek naar verschuivingen in de verhouding tussen stad en platteland tijdens de achttiende en negentiende eeuw. In die periode werd er steeds minder wol geproduceerd
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terwijl katoenen stoffen opgang maakten onder invloed van wijzigende consumptiepatronen. Die populariteit leidde ertoe dat de katoenverwerking van het platteland
naar de stad verschoof. In de landelijke gebieden ging men zich daarom toeleggen op
de verwerking van linnen. Peter Scholliers behandelt in ‘Usines transplantées? La (dé)
localisation de l’industrie cotonnière en Flandre à la ﬁn du xixe siècle’, Revue du Nord,
90 (2008) 531-553 de verplaatsing van Gentse fabrieken naar het platteland tijdens de
tweede helft van de negentiende eeuw. Hierbij speelden economische motieven een rol,
zoals de lagere lonen op het platteland, maar ook de angst voor het stedelijke socialisme
was een reden om naar het platteland te verhuizen. Op termijn verdwenen die gunstige
effecten echter want ook op het platteland gingen de arbeiders zich organiseren en
vroegen ze om loonsverhogingen. Na 1900 zijn er bijgevolg geen fabrieken meer vanuit
Gent naar het platteland verplaatst.
Odette Hardy-Hémery, ‘Les cités-jardins de la Compagnie du chemin de fer du
Nord: un habitat ouvrier aux marges de la ville’, Revue du Nord, 90 (2008) 131-151 beschrijft de oprichting van tuinsteden binnen de Compagnie du Chemin de Fer du Nord
in Noord-Frankrijk tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. Met de oprichting
van tuinsteden hoopte men de revolutionaire ideeën van de arbeidersbevolking in de
kiem te smoren. Deze collectieve woonprojecten werden gekenmerkt door brede straten, veel groen en een lage bevolkingsdichtheid. Na 1939 stapte men echter terug af van
het concept van de tuinstad en werd gekozen voor hoogbouw.
Nieuwkomers in de stad
Migratiegeschiedenis blijft een erg populair onderzoeksthema. Hendrik Callewier stelt
in ‘Vervreemding en ontpoortering: de issuwe als bron voor het onderzoek naar stedelijke emigratie in het graafschap Vlaanderen vóór 1500’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 145 (2008) 83-106 voor om meer gebruik te
maken van issuwebelastingen om laatmiddeleeuwse migratiepatronen te onderzoeken.
Via deze bron krijgen historici immers zicht op de emigratie van poorters naar andere
steden. De informatie in de bronnen lijkt bij nader inzien beperkt te zijn. De taks werd
in de praktijk massaal ontdoken en door afspraken tussen steden bestonden er ook heel
wat vrijstellingen op de issuwebelasting. Het aantal vermeldingen in de Ieperse bronnen voor de periode 1304-1329 zijn bijvoorbeeld statistisch irrelevant. Toch meent
Callewier, op basis van de overgeleverde bronnen, een systeem van getrapte migratie
te kunnen waarnemen, waarbij emigranten uit kleinere steden doorgaans minder ver
migreerden dan emigranten uit grotere steden.
Terwijl de issuwebelasting vooral inzicht geeft in de migratiepatronen van rijkere
personen, bevatten bemanningslijsten van zeeschepen eerder informatie over de lagere
sociale groepen. Uit de bronnen van de Middelburgse Commercie Compagnie blijkt
dat het aantal migranten op de schepen van deze compagnie relatief beperkt bleef.
In totaal ging het om 45 percent van de bemanning bij de vaart op West-Indië en de
scheepsreizen naar Afrika werden slechts voor een derde door buitenlanders bemand.
Dat is vrij weinig in vergelijking met de bemanning van de boten van de voc en de wic.
Waarschijnlijk had dit te maken met de hoge lonen die de Middelburgse Commercie
Compagnie uitbetaalde. Matthias van Rossum onderzoekt in ‘“Goed scheepsvolk
noodig?” Logementshouders en arbeidsmigranten in Rotterdam, 1915-1925’, Holland,
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40 (2008) 18-38 hoe logementshouders migranten hielpen bij hun zoektocht naar werk
in Rotterdam. Doordat slechts 20 percent van deze logementhouders uit Rotterdam
zelf afkomstig was, kenden zij de noden van deze migranten. Wel had slechts een beperkt deel van hen ervaring met de zeevaart; het ging in de praktijk vooral om oudere,
getrouwde mannen. Velen onder hen hadden voordien café of herberg gehouden. Ook
vrouwen van zeelieden, die doorgaans worden aangewezen als de ideale logementshouders, kwamen maar in beperkte mate voor.
Leen Roels publiceerde in 2008 een aantal resultaten van haar onderzoek naar de
arbeidsmarkt in het Luikse mijnbekken. In ‘Buitenlandse arbeiders in de Luikse steenkoolmijnen’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 5:3 (2008) 104-125
brengt Roels vooral in beeld welke nationaliteiten werden aangetrokken om in de
Luikse steenkoolbekkens te werken. Waren het vóór de Tweede Wereldoorlog vooral
Vlamingen die naar Luik afzakten, dan moest men na 1945 vooral een beroep doen op
migranten vanuit Zuid- en Oost-Europa. Later volgde nog een grote migratiegolf uit
Noord-Afrika. Deze migranten waren noodzakelijk want de autochtone bevolking
verliet massaal de mijnen en greep de alternatieven aan die voorhanden waren in de
Luikse bouwsector en in de metallurgie. Dezelfde auteur belicht in ‘“In Belgium, women do all the work”’. De arbeid van vrouwen in de Luikse mijnen, negentiende-begin
twintigste eeuw’, Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 38 (2008) 45-86 de rol
van vrouwen in de Luikse steenkoolmijnen. Daaruit blijkt dat de vrouwelijke werknemers in de mijnindustrie doorgaans van Luik zelf afkomstig waren. Daarnaast moet
Roels concluderen dat deze vrouwen in België veel later uit de mijnen verdwenen dan
elders in West-Europa. Wel zette deze evolutie zich sneller door in de verstedelijkte
Luikse mijnbekkens, omdat daar uitstekende alternatieven voorhanden waren. Zo
konden deze vrouwen terecht in de beter betaalde ijzer-, staal-, wol- en glasindustrie.
In 1914 kwamen in België ongeveer 30 percent van alle universiteitsstudenten uit
het buitenland. Dat was een gevolg van het grote aantal universiteiten in België. De
verzuiling speelde volgens Pieter Dhondt, ‘Foreign students at Belgian universities. A
statistical and bibliographical approach’, Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis,
38 (2008) 5-44 een grote rol bij het aantrekken van deze buitenlandse studenten. Haar
katholieke imago en haar beroemde faculteit theologie bepaalde bijvoorbeeld in grote
mate het proﬁel van de buitenlandse studenten aan de K.U. Leuven. Bovendien probeerden missionarissen studenten te werven voor de Leuvense universiteit. Als reactie
hierop probeerden ook de liberalen en socialisten actief studenten aan te trekken. Luik
en Gent genoten overigens een uistekende reputatie op het vlak van technologie. Zij
proﬁteerden van het imago van België als industrieland. De vub cultiveerde dan weer
haar open en vrijzinnige karakter.
Woonwagenbewoners werden aan het begin van de twintigste eeuw niet graag gezien in Nederland. Een wet uit 1918 verplichte het lokale bestuur om een terrein ter
beschikking te stellen voor de woonwagens, maar in de praktijk bekommerde de lokale
overheid zich amper om deze mensen. Het terrein dat de Groningse stedelijke overheid
ter beschikking stelde, was ronduit vies en de sanitaire voorzieningen werkten zelden.
Tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bleven de autoriteiten neerkijken
op de woonwagens, maar na de zware vervolging van zigeuners tijdens de Tweede
Wereldoorlog veranderde de mentaliteit. De Groningse overheid voorzag vanaf 1951
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zelfs onderwijs voor de kinderen van woonwagenbewoners. Ondertussen nam het
aantal woonwagens in Groningen gestaag toe. Een nieuwe wet speelde in 1968 in op de
nieuwe visie op de woonwagenbewoners. Nog steeds probeerde men deze mensen aan
te zetten tot een sedentaire levenswijze, maar er werden nu ook echt geldmiddelen ter
beschikking gesteld om dit segment van de bevolking van de nodige infrastructuur te
voorzien. Uit de bijdrage Nicoline Kok, ‘De woonwagenwet van 1968 in de gemeente
Groningen. Succes of mislukking’, Historisch jaarboek Groningen (2008) 6-19 blijkt
dat de lokale overheid in Groningen al voor de totstandkoming van de wet van 1968
een aantal maartregelen had genomen.
Sociale relaties in het stedelijke leven
Het proefschrift Aards, betrokken en zelfbewust: de verwevenheid van cultuur en
religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 van Llewellyn Bogaers zorgde in 2008 voor
een polemiek in het Jaarboek Oud-Utrecht. Martin W.J. de Bruijn wil in ‘Buurschap
en gerecht. De ontwikkeling van twee samenhangende instellingen in middeleeuws
Utrecht’, Jaarboek Oud-Utrecht (2008) 127-154 aantonen dat Bogaers op een aantal
vlakken de geschiedenis van het Utrechtse buurtleven geweld aandoet in haar proefschrift. Zo wijst hij er op dat niet iedereen zomaar lid kon worden van de buurten.
Om aanspraak te kunnen maken op de hieraan verbonden rechten moest men – net
als voor het stedelijke poorterschap – betalen. Verder wijst De Bruijn er op dat het
Utrechtse buurtleven enorm evolueerde doorheen de tijd. Daarmee spreekt hij expliciet een aantal stellingen van Bogaers tegen die veel meer de nadruk legt op de blijvende
rol van de buurten tijdens de laatmiddeleeuwse periode. In ‘Repliek: wie organiseerde
de straatfeesten in laatmiddeleeuws Utrecht’, Jaarboek Oud-Utrecht (2008) 155-162
reageert Bogaers op deze stellingen. Ze verwijt De Bruijn teveel vanuit een juridische
logica te denken. Deels heeft ze een punt. De buurt was immers niet enkel een juridisch, maar ook een sociaal gegeven. Heel wat zaken werden niet geregeld door stad of
heer: openbare werken, armenzorg, rites de passages en sociale bijeenkomsten waren
het werk van buurten en hierin kwam de overheid zelden tussen. Het grote probleem
is dat Bogaers en De Bruijn naast elkaar in plaats van tegen elkaar praten. Dat blijkt
eens te meer uit Martin W.J. de Bruijn, ‘Dupliek: van binnenuit en van onderop of van
bovenaf’, Jaarboek Oud-Utrecht (2008) 163-168 waarin De Bruijn eerder Bogaers zelf
viseert dan de inhoud haar werk.
In de bijdrage ‘Vorziecheit van goede. Uitkeringen tot levensonderhoud aan gehuwde vrouwen in noodsituaties in het laatmiddeleeuwse Gent’, Handelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 62, 2008, 81-120 toont Florence vander Linden aan dat de schepenbank van de Keure in Gent tijdens de vijftiende
eeuw geregeld bijstand aan vrouwen verleende, hoewel het gewoonterecht hierover
geen bepalingen bevatte. Drie situaties deden zich voor waarin een vrouw een beroep
kon doen op de schepenbank: wanneer de man van huis was, als het gehuwde koppel
een slechte relatie had en wanneer de man de goederen van het gezin slecht beheerde.
De schepenbank verleende dan ﬁnanciële bijstand zodat de vrouw een scheiding van
tafel en bed kon aanvragen. Hannes Lowagie schrijft in ‘“Bij desperatien”. Zelfmoord
in het graafschap Vlaanderen tijdens de Bourgondische periode (1384-1500)’, Jaarboek
voor middeleeuwse geschiedenis, 11 (2008) 97-137 het hoge aantal zelfmoorden in de
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laatmiddeleeuwse Vlaamse steden toe aan de eigenheid van het stedelijk weefsel. De
sociale controle was er immers intenser als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid.
Daarom kwamen er in de stad meer zelfmoorden aan het licht.
In ‘Welvaart en ongelijkheid in een achttiende-eeuwse kleine stad. Casus Aalst’, Het
Land van Aalst, 60 (2008) 54-63 stelt Reinoud Vermoesen op basis van belastingslijsten
vast dat er tussen 1650 en 1750 weinig veranderde in de sociale verhoudingen in Aalst.
Na 1750 zet er zich echter een uitgesproken polarisering door. Wel nam voordien al
het aantal vrije meesters af ten koste van de opkomende fabrieken. Caroline Meert
beschrijft in ‘Bruxelles sous l’Emprise de la dysenterie, 1779-1783’, Brusselse cahiers.
Tijdschrift voor stadsgeschiedenis, 40 (2008-2009) 69-103 hoe dysenterie in de jaren
1779-1783 een invloed had op de demograﬁsche ontwikkelingen in Brussel. De auteur
verzamelde hiervoor gedetailleerde sterftecijfers per parochie. Daaruit blijkt dat niet
alle delen van de stad even erg werden getroffen. Vooral de lager gelegen parochies hadden te kampen met de gevolgen van de epidemieën. Dat betekende eveneens dat vooral
de armere bevolking – die veeleer in deze buurten woonde – getroffen werd door dysenterie. De hoge bevolkingsdichtheid van deze wijken versterkte deze effecten nog.
Opvallend genoeg sloeg dysenterie erger toe op het platteland dan in de stad. Mogelijk
was dat een gevolg van de betere bestuurlijke organisatie in de stad en de correctere
opvolging van de ordonnanties.
Over een heel andere boeg gooit Sylvie Janssens het in haar bijdrage ‘Elke zegge ’t
voords. Opsporingsberichten in de Gazette van Gend, 1775-1799’, Handelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 62, 2008, 121-159. Deze
auteur onderzocht alle opsporingsberichten in de Gazette van Gent gedurende de jaren
1775-1779. In totaal gaat het om 96 advertenties met daarin opsporingsberichten van
misdadigers, weggelopen kinderen en echtgenotes en krankzinnigen. De reacties op
het verdwijnen van deze personen vormt de rode draad doorheen het verhaal. In feite
gaat het om een zeer nauwkeurige analyse van alle gegevens in één bron en daardoor
waaiert het onderzoek wat uit. Zo wordt iets gezegd over de evolutie van misdadigheid,
over de kledingsgewoonten op het einde van de achttiende eeuw, over de status van
vrouwen en over de opkomst van advertenties. De auteur had beter één vraagstelling
beter uitgewerkt.
Menno R. Potjer probeert in ‘Acties voor en tegen de erkenning van Arnhemse bordelen’, Arnhem de genoeglijkste, 28 (2008) 8-17 een licht te werpen op de prostitutie in
het negentiende-eeuwse Arnhem. Dat is niet makkelijk omdat heel wat bronnen verloren zijn gegaan. Naast jaarlijkse verslagen van stedelijke geneesheren, adres-, en trouwen begrafenisboeken bevatten ook de archieven van een aantal verenigingen interessant
materiaal. Daaruit blijkt dat de prostituees in Arnhem grotendeels voor vrouwelijke
bordeelhoudsters werkten. Meestal ging het om getrouwde vrouwen: de man had dan
doorgaans een tapvergunning terwijl de vrouw des huizes het bordeel uitbaatte. Vanuit
morele en godsdienstige motieven werden er in de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw immers verenigingen opgericht die kritiek uitten op deze bordelen. De
leden van de Middernachtzending gingen zelfs post vatten aan de bordelen en spraken
’s nachts prostituees en hun klanten aan om hen te overtuigen van hun moreel verderf.
De Haagse Vereniging Kindervoeding staat centraal in ‘De vereeniging “Kindervoeding” in Den Haag, 1884-1934’, Jaarboek geschiedkundige vereniging Die Haghe
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(2008) 103-124 van Jessie van der Meer-Middelburg. De vrijmetselaarsloge L’Union
Royale nam vanaf 1884 het initiatief om warme maaltijden te bezorgen aan kinderen uit
arme gezinnen. De maaltijden werden zo’n succes dat de gemeente het initiatief overnam vanaf 1934. Geert Clerbout levert een bijdrage aan de sociale geschiedenis van de
Eerste Wereldoorlog in ‘Het dagelijks leven in Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog’, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst
van Mechelen, 112 (2008) 225-304. Hij gaat in op de demograﬁsche ontwikkelingen, de
voedselvoorziening, het onderwijs, het verenigingsleven, de prostitutie en de werkloosheid. Een ander aspect van het leven in oorlogstijd komt aan bod in Christian Vreugde,
‘La défense aérienne passive à Bruxelles entre 1931 et 1940 à partir des fonds conservés
aux Archives de la Ville de Bruxelles’, Brusselse cahiers. Tijdschrift voor stadsgeschiedenis, 40 (2008-2009) 277-315. In deze erg descriptieve bijdrage toont de auteur aan dat
de bevolking vóór het begin van de oorlog weinig interesse had voor de activiteiten van
de Bond voor Bescherming tegen Luchtaanvallen. Toen de oorlogsdreiging dichterbij
kwam, ontstond er paniek onder de bevolking en bleef er onvoldoende tijd over om
nog een goed beschermingsplan uit te denken.
Arbeid en economie
Job Weststrate onderzocht voor zijn bijdrage ‘“Eyn yeder schyff uss den lande van
Gelre”. Het Gelderse aandeel in het laatmiddeleeuwse verkeer op Rijn en Waal’, Historisch jaarboek voor Gelderland, 99 (2008) 91-112 de Gelderse riviertol tijdens de late
middeleeuwen. Gelderland was in eerste instantie een doorvoerregio in die periode en
dat blijkt uit de analyse van de riviertol gedurende de jaren 1388-1408 en 1550-1557.
Wel was aan het einde van de veertiende eeuw ongeveer een derde van alle vervoerde
goederen eigendom van inwoners van Gelre. In 70 à 90 percent van die gevallen ging
het om inwoners van Nijmegen. Het goederenaanbod veranderde weinig tijdens de
zestiende eeuw, maar schippers specialiseerden zich in die periode in het transport van
goederen; de verkoop ervan lieten ze steeds meer over aan koopmannen.
Jaco Zuijderduijn publiceerde in 2008 twee belangrijke bijdragen over de laatmiddeleeuwse Hollandse economie. In ‘Assessing a late medieval capital market. The capacity of the market for renten in Edam and De Zeevang (1462-1563)’, Jaarboek voor
middeleeuwse geschiedenis, 11 (2008) 138-164 onderzoekt hij welke sociale en geograﬁsche groepen in het laatmiddeleeuwse Holland deelnamen aan de kapitaalmarkt.
Daarvoor kijkt Zuijderduijn naar de kleine stad Edam. Dat was een vrij typische Hollandse stad met een economie op basis van handel en visserij. Uit de analyse blijkt dat
de participatie erg groot was. Zelfs de lagere middengroepen en vrouwen leverden heel
wat renteniers. Zuijderduijn eindigt met de suggestie dat de Hollandse kapitaalmarkt
mogelijk een grote invloed had op de samenlevingsstructuren. Het bezit van een rente
stelde minder gegoede personen immers in staat buiten het kerngezin te leven. In ‘Conjunctuur in laatmiddeleeuws Haarlem. Schepenregisters als bron voor de economische
ontwikkeling van een Hollandse stad’, Holland, 40 (2008) 3-17 bespreekt Zuijderduijn
de vroege opkomst van de Hollandse economie. Op basis van de laatvijftiende-eeuwse
schepenregisters vormt hij een beeld van de kapitaalmarkt in Haarlem. Daaruit blijkt
dat Haarlem al in 1471 een hoogconjunctuur doormaakte en zo de basis legde voor de
zeventiende-eeuwse economische bloei.
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Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden bekijken in ‘Van fouten kan je leren. Een
kritische benadering van de mogelijkheden van “leeftijdstapelen” voor sociaal-economisch onderzoek naar gecijferdheid in het pre-industriële Vlaanderen en Nederland’,
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 5:4 (2008) 55-86 hoe leeftijdsgegevens historici iets kunnen bijbrengen over het aanwezige human capital in een samenleving. Zij wijzen erop dat de gecijferdheid in de Nederlanden rond 1500 al een niveau
bereikte dat andere Europese regio’s pas in de negentiende eeuw haalden. De hoge
verstedelijking van de Nederlanden speelde hierbij een rol, want de dichter bevolkte
kustgewesten haalden duidelijk een hoger niveau van gecijferdheid. Bovendien blijken
de verschillen tussen stad en platteland in de Nederlanden lager dan elders te liggen.
Alix Badot toont aan dat de stad Brussel tijdens de achttiende eeuw een belangrijke rol speelde bij het uitbouwen van het transportnetwerk. Uit ‘L’organisation du
transport des personnes entre Bruxelles et Anvers au xviiie siècle’, Brusselse cahiers.
Tijdschrift voor stadsgeschiedenis, 40 (2008-2009) 105-133 blijkt dat de aanleg van de
verbinding Brussel-Antwerpen invloed had op het gebruik van de bestaande veerdienst
tussen deze steden. Toch ging niet iedereen gebruik maken van deze nieuwe transportwegen, want het vervoer per koets was aanzienlijk duurder.
Dries Lyna wijst op de toenemende populariteit van veilingen doorheen de achttiende eeuw. Voor ‘De geboorte van de moderne veiling. Specialisering en commercialisering van publieke verkopen in achttiende-eeuws Antwerpen’, Tijdschrift voor sociale
en economische geschiedenis, 5:4 (2008) 87-106 bekeek Lyna ongeveer 3500 advertenties
en 61 bewaarde catalogi van kunstveilingen in Antwerpen. Daaruit blijkt dat er een
speciale markt voor oude luxeproducten ontstond. Deze veilingen werden bestempeld
als deftig en eerlijk en men ging de verkoop van deze spullen ook op andere plaatsen in
de stad organiseren. Diezelfde consumptierevolutie vormt ook het onderwerp van Stijn
Ronse, ‘De consumptierevolutie in het achttiende en vroeg negentiende-eeuwse Gentse
advertentiewezen’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 62, 2008, 161-179. Hij onderzocht de advertenties in de Gazette van Gent.
Daaruit blijkt eveneens dat advertenties aan belang wonnen tijdens de achttiende eeuw.
Via dit medium wilde men te koop aangeboden goederen aanprijzen omwille van hun
nieuwigheid en geringe prijs, maar ook omwille van hun kwaliteit.
Toen in Antwerpen in 1795 de Schelde werd heropend, droomden vele Antwerpenaars ervan de gouden dagen van de zestiende eeuw te doen herleven. Hilde Greefs
wijst er in ‘De terugkeer van Mercurius. De divergerende keuzes van de zakenelite in
Antwerpen en het belang van relatienetwerken na de heropening van de Schelde (17951850)’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 5:2 (2008) 55-86 op dat er
in de historiograﬁe doorgaans op wordt gewezen dat de lokale Antwerpse handelselite
niet in staat was om terug deel te nemen aan de internationale handel, maar dat ze daarvoor afhankelijk was van buitenlandse handelaars. De autochtone handelaars hadden
immers geen ervaring met de internationale handel en ze misten de nodige contacten.
Nochtans had de lange afwezigheid op het internationale toneel ook een voordeel: zo
waren er in Antwerpen minder regels waarmee rekening moest worden gehouden en
het drijven van handel was er goedkoper dan in andere internationale havens. Door de
234 rijkste handelaars in Antwerpen te onderzoeken toont Greefs aan dat de autochtone handelspopulatie zich inderdaad veel minder inliet met de internationale handel.
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Dat had echter niets te maken met een gebrek aan interesse: door hun lokale netwerken
konden zij meer winsten maken in de lokale distributie en ﬁnanciën.
Politiek, bestuur en machtsrelaties
Eenentwintig jaar na de stichting van de stad ontstond in ’s-Hertogenbosch een stedelijke secretarie. Vanaf 1281 nam de stad ook een vaste schrijver in dienst. De eerste oorkonden werden nog in het Latijn opgesteld, maar Geertrui van Synghel toont aan hoe
de groeiende inspraak van de ambachten zich in 1338 vertaalde in een overschakeling
naar de volkstaal. Deze toenemende professionalisering van het stedelijke bestuursapparaat wordt haarﬁjn beschreven in ‘De stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch tot
circa 1450’, Noordbrabants historisch jaarboek, 25 (2008) 12-45. Toch vorderde dit
proces in ’s-Hertogenbosch trager dan in andere Brabantse steden. Hans Vandecandelaere bekijkt de emancipatie van de laatmiddeleeuwse ambachten vanuit politiek perspectief in ‘Een opstand in “zeven aktes”: Brussel 1303-1306’, Brusselse cahiers. Tijdschrift voor stadsgeschiedenis, 40 (2008-2009) 3-67. Op basis van een keure uit 1229,
een loonreglement van de volders uit 1282 en de getuigenis van Jan van Boendale kan
Vandecandelaere aantonen dat de kloof tussen rijk en arm groter werd rond 1300. Dat
leidde tot een stedelijke opstand waarin een deel van de bevolking om politieke veranderingen vroeg. Als gevolg van deze opstandige episodes wisten een aantal nieuwe
families tussen 1303 en 1306 toegang te krijgen tot het Brusselse stadsbestuur. In feite
waren het dus niet alleen de ambachtslieden die proﬁteerden van de sociale onlusten.
De revolte was immers deels opgezet door rijkere ambachtsmeesters en handelaars die
eveneens politieke inspraak wensten te verkrijgen. De patricische elite zou volgens
Vandecandelaere rond 1305 uiteenvallen in een deel dat inspraak van middengroepen
zag zitten en een deel dat zich hiertegen verzette. Het ontbreekt echter aan een gedegen
netwerkanalyse om dit helemaal hard te maken.
Jan Dumolyn rekent in ‘Henri Pirenne en het particularisme van de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden: een deconstructie’, Belgisch tijdschrift voor ﬁlologie en geschiedenis,
86 (2008) 709-733 af met een hardnekkige mythe in de politieke geschiedschrijving.
Dumolyn vertrekt van de idee dat het denken over de politieke ontwikkelingen in het
laatmiddeleeuwse Vlaanderen sterk is beïnvloed door de binaire tegenstelling tussen
moderne staat en conservatief particularisme. Op een meesterlijke manier toont hij
aan dat de term particularisme door Henri Pirenne in de historiograﬁe werd geïntroduceerd na een opleiding in Duitsland te hebben genoten. Daar werd deze term
gebruikt in een negatieve context, als een verzet tegen de eenmaking van Duitsland.
Later zouden zowat alle historici van de Bourgondische staatsvorming dit discours
overnemen. Bovendien zou ook binnen het invloedrijke marxistische denken de term
particularisme erg negatief worden gedeﬁnieerd als een belemmering voor de natiestaat. Dumolyn besluit met de vaststelling dat in de middeleeuwen de steden zelf nooit
de term particularisme gebruikten. In tegendeel, zij benadrukten eerder de nood aan
samenhang. Steden deﬁnieerden zichzelf wel vaak als afgesloten entiteiten of autonome
politieke eedverbonden, maar zij spraken nooit van een particularistisch verzet tegen de
staat. Van een botsing tussen particularisme en centralisme was dus geen sprake.
Jelle Haemers en Botho Verbist bekijken de organisatie van het Gentse gemeenteleger in ‘Het Gentse gemeenteleger in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Een poli-
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tieke, ﬁnanciële en militaire analyse van de stadsmilitie’, Handelingen der Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 62, 2008, 291-325. Aan het poorterschap
van de Vlaamse steden waren immers een aantal rechten en plichten verbonden. Sinds
de twaalfde eeuw behoorde deelname aan de verdediging van de stad tot één van deze
plichten. De bijdrage gaat vooral in op de organisatorische aspecten van het gemeenteleger. Bovendien claimen de auteurs dat de groeiende macht van de vorst aan de basis
lag van de dalende invloed van het gemeenteleger. Daarvoor dragen de auteurs echter
geen overtuigende bewijzen aan.
Anne-Laure van Bruaene start in ‘Het boek des Levens. Literaire corporaties, factiestrijd en de turbulente voorgeschiedenis van het Brusselse gezelschap “Den Boeck”
(eerste helft van de 15de eeuw)’, Belgisch tijdschrift voor ﬁlologie en geschiedenis, 86
(2008) 335-350 met de vaststelling dat het recente onderzoek de wisselwerking tussen
stedelijke, hoofse en religieuze literatuur beklemtoont. Vanuit die context kan volgens
haar ook het fenomeen van de rederijkerskamers worden onderzocht. De auteur toont
in dit artikel aan dat Den Boeck als een broederschap werd opgericht op een moment
dat er zich in Brussel een hevige factiestrijd afspeelde tussen de families Van Heetvelde
en Van Lombeke. Beide partijen stonden elkaar meer dan eens naar het leven, maar
hun machtsstrijd werd ook op een symbolische manier gevoerd. Het letterkundige
broederschap Den Boeck werd bijvoorbeeld door de Van Lombekes opgericht om de
eigen clan te promoten. Op die manier wist deze clan toenadering te vinden met de
hertog van Bourgondië en hij kon zijn tegenstanders tijdelijk buitenspel zetten. Van
Bruaene toont hier aan hoe cultuur kon worden ingezet in een politiek machtsspel en
bovendien wijst ze eens te meer op de vervlechting tussen stedelijke en hoofse milieus
in de Brusselse context.
De stedelijke autonomie staat centraal in Olivia Carpi, ‘La quête de l’âge d’or. La vie
municipale à Amiens dans le premier tiers du xviie siècle (1597-vers 1636)’, Revue du
Nord, 90 (2008) 795-816. Kroniekschrijvers beschrijven de periode na 1600 doorgaans
als een zwarte periode voor Amiens. Nochtans vatte in die periode het herstel van de
stad aan. Het aantal geboortes steeg, mensen migreerden weer naar de Picardische
hoofdstad, de voedselprijzen stabiliseerden en de handel leefde terug op. De perceptie
in de kronieken had alles te maken met de slechte relatie tussen de stedelijke burgers en
de gouverneur van de stad en de citadel. Deze citadel werd immers als een dwangburcht
gezien. Bovendien had de herovering door de Franse koning geleid tot het beknotten
van de stedelijke privileges. De burgers van Amiens zagen de zestiende eeuw als een
bloeiperiode, omdat de stad toen autonoom was en zijn vrijheden gerespecteerd zag.
Diezelfde strijd tussen stad en centrale instellingen komt ook aan bod in Jacques Lorgnier, ‘Passez par la case prison. L’arrêt de corps dans la châtellenie de Lille, objet de
conﬂits en 1603’, Revue du Nord, 90 (2009) 817-830. Aan het einde van de zestiende
en het begin van de zeventiende eeuw discussieerden de stad Rijsel en de centrale overheid over het recht van Rijsel om personen in de stad te arresteren bij schulden. De
stad beriep zich hiervoor op privileges die teruggingen tot 1340. Uiteindelijk haalde de
stedelijke magistraat zijn gram en moest het privilege worden erkend.
Bram Van Hofstraeten beschrijft in ‘Costumiere acculturatie. De Antwerpse Consuetudines compilatae (1608) als model voor het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620)’,
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 144 (2008) 9-56 hoe de Ant-
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werpse costuimen uit 1620 als voorbeeld dienden voor het land- en stadsrecht in het
Overkwartier Roermond. Dat had te maken met de benoeming van Hendrik Uwens
tot kanselier van het Hof van Gelre. Uwens was in Nijmegen geboren maar studeerde
later rechten in Leuven en migreerde vervolgens naar Antwerpen. Daar was hij een tijd
lang advocaat en in die hoedanigheid was hij ook betrokken bij de herziening van de
Antwerpse costuimen. Ongeveer de helft van de costuimen van het Gelderse Land- en
Stadsrecht zijn bijgevolg letterlijk van de Antwerpse rechtsregels overgenomen. Enkel
het burgerlijk procesrecht werd in Gelre niet beïnvloed door Antwerpen.
Na het rampjaar 1672 kreeg Willem iii het recht aangeboden om in alle oostelijke
provincies de magistraat te benoemen. Na de plotse dood van Willem iii, werd er echter
geen nieuwe stadhouder meer aangeduid waardoor de vraag rees of de door hem aangeduide magistraatsleden nog wel ‘op het kussen’ mochten blijven zitten. Uiteindelijk
werd besloten dat ze inderdaad hun post mochten houden. Jac Geurts toont in ‘Een
geweldige opschudding. De Plooijerijen te Nijmegen (1702-1705): revolutie of restauratie’, Jaarboek Numaga, 55 (2008) 33-49 aan dat dit in Nijmegen tot grote ontevredenheid leidde bij de rijke burgers en de van het kussen gestoten regenten. Dat resulteerde
in 1702 in straatprotest en in 1703 vielen de gemeensleden de raadszaal van het stadhuis
binnen om een nieuwe magistraat aan te stellen die verkozen was volgens de principes
van de oude privileges. Het ging daarbij niet om een politieke afrekening maar om een
herstel van de stedelijke vrijheden. Een aantal magistraatsleden die door Willem iii waren aangesteld, mocht immers gewoon op post blijven. Uiteindelijk werden de regenten
van de Oude Plooi terug aan de macht gebracht na de ongeregeldheden.
In Rotterdam wist het socialisme zich maar moeilijk te ontwikkelen tijdens de
tweede helft van de negentiende eeuw, ondanks het overwicht aan arbeiders in de stad.
Daar zat het Vletter-oproer van 1868 voor iets tussen. Die had het socialisme in Rotterdam in een erg slecht daglicht gesteld. Ondernemers steunden daarom liever het
liberale Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond (anwv) dan de socialistische
initiatieven. Bij de komst van Domela Nieuwenhuis werd het lokaal van de socialisten
zelfs kapotgeslagen en bekogelden jongeren de huizen van socialisten. Pas vanaf de
jaren 1880 steeg het aantal vergaderingen van de socialisten.
Met de bijdrage ‘Bewogen benoemingen: vier Rotterdamse burgemeestersbenoemingen in de eerste helft van de twintigste eeuw’, Rotterdams jaarboekje, 6 (2008)
154-182 van Harm Kaal belanden we in het Rotterdam van de twintigste eeuw. Hij
probeert aan te tonen waarom Rotterdam in de periode tussen 1900 en 1940 vier
liberale burgemeesters had, terwijl de stad toch werd gezien als de arbeidersstad bij
uitstek in Nederland. Rond 1900 werd de Rotterdamse gemeenteraad beheerst door
de liberalen, maar na de eeuwwisseling daalde het aantal liberale vertegenwoordigers
in Rotterdam pijlsnel. Na 1900 kwamen achtereenvolgens de confessionele en sociaaldemocratische partijen snel op. Daarop ontstond een publiek debat over de aanstelling
van burgemeesters in Rotterdam. Terwijl voordien werd gekozen voor onafhankelijke
personen die de partijtegenstellingen moesten kunnen overstijgen, vonden steeds meer
opiniemakers dat de aanstelling een afspiegeling moest zijn van de politieke verhoudingen in de gemeenteraad.
Theo Lucassen en Johannes Janssen brengen in ‘“Weg met Iwan”. Rellen en ander rumoer rond de Nijmeegse cpn (1946-1958)’, Jaarboek Numaga, 55 (2008) 79-93
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het verhaal van de rellen die in Nijmegen uitbraken nadat de Sovjetunie de Hongaarse Opstand had neergeslagen in 1956. Vooral de leden van de Communistische Partij
van Nederland (cpn) moesten het daarbij ontgelden. Dat was een direct gevolg van de
Koude Oorlog want in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog konden communisten op heel wat krediet rekenen in de stad omwille van hun actieve rol in het verzet.
De sfeer veranderde echter al snel. Er kwam een zaalverbod voor bijeenkomsten van
communisten en leden werden op straat openlijk uitgescholden. Uit een heel andere
hoek kwamen de protesten bij de aanleg van een nieuwe parkeergarage in 1981. Arthur Bruls legt in ‘De Pierson: een volkopstand om een “garage die niemand wil”’,
Jaarboek Numaga, 55 (2008) 95-109 uit dat de bouw van deze garage in de volksbuurt
Pierson in eerste instantie enkel tot verzet bij de kraakbeweging leidde. Deze linkse
studentenbeweging barricadeerde de toegangswegen naar de geviseerde huizen om de
afbraak hiervan tegen te gaan. Aanvankelijk kon hun initiatief op weinig begrip rekenen van de bevolking, maar nadat de fractieleider van de cda op de radio liet verstaan
dat gewone mensen zich niet moesten inlaten met politieke beslissingen, sloeg de publieke opinie om. De arrogantie van cda-fractieleider Ad Lansink schoot duidelijk in
het verkeerde keelgat en opeens konden de krakers op algemene steun rekenen. Uiteindelijk zette het stadsbestuur maar liefst 2132 politiemensen in om de buurt te ontruimen.
De Leuvense studentenrevolutie van mei 1968 deed eveneens het nodige stof opwaaien. Mattias van den Eede merkt echter op dat in de historiograﬁe tot nu toe weinig
aandacht werd besteed aan de houding van de Franstalige studenten. In ‘Op zoek naar
een nieuw Le(u)ven. Geëngageerde studenten in de laatste Leuvense Franstalige jaren,
1960-1975’, Brood en rozen (2008) 5-19 toont hij aan dat de burgerlijke afkomst van
de meeste Franssprekende studenten een ruk naar links in de weg stond, maar hier
en daar was er toch sprake van een mentaliteitsverandering. Zo gingen de Franstalige
studenten meer inspraak vragen in de universiteit en ook het vreemdelingenbeleid van
minister Vranckx werd door hen op de korrel genomen. Van een toenadering naar de
arbeidersbeweging was echter geen sprake, daarvoor was het burgerlijke karakter van
deze studentenpopulatie te uitgesproken.
Culturele leven
De vijftiende eeuw staat in de geschiedenis van het religieuze leven te boek als een eeuw
waarin het morele niveau van clerici steeds verder afbrokkelde. De observantenbeweging vormde binnen de dominicanenorde een belangrijke tegenbeweging. Ook de dominicanen in Gent streefden volgens Jan Verdée, ‘De betekenis en de rol van de Gentse
dominicanen in de bestrijding van de Reformatie’, Handelingen der maatschappij voor
geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 62 (2008) 259-289 een moreel en religieus reveil
na tijdens de zestiende eeuw. Zij gingen hiervoor intensief prediken en publiceerden
religieuze lectuur in de volkstaal, ook om ketterse ideeën te bestrijden. Verder richten
ze broederschappen op van de Rozenkrans en de Zoete Naam van Jezus, traden ze op
als biechtvader van ter dood veroordeelde protestanten en hielden ze zich bezig met
de censuur van boeken. Toch kreeg het Gentse klooster te kampen met een dalende
aantrekkingskracht tussen 1538 en 1547, dit als gevolg van de protestantse kritiek op
clerici. Vanuit vergelijkend perspectief waren de Gentse dominicanen in de Neder-
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landen vroege verdedigers van het ofﬁciële geloof, maar in vergelijking met Frankrijk
waren ze eerder laat.
De religieuze verdeeldheid in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Utrecht kwam
in 2008 in twee bijdragen aan bod. Huib Leeuwenberg brengt met ‘“Een curieus paepgen”. Victor Scorel (ca. 1540-1617) kapittelvicaris, landmeter en missionaris’, Jaarboek
Oud-Utrecht (2008) 5-47 een erg goed gestoffeerde levensbeschrijving van Victor Scorel. Deze laatste koos er als vicaris van het kapittel van Sint-Pieter in Utrecht voor om
de katholieke godsdienst trouw te blijven. Utrecht was op dat moment een religieus
verscheurde stad. In 1580 werd de katholieke eredienst er ofﬁcieel verboden en ook
binnen de gereformeerde (dus calvinistische) gemeenschap bestonden onenigheden.
Later werd beslist dat alle tekenen van de katholieke eredienst uit het maatschappelijke
leven moesten verdwijnen maar aan de kapittels werd niet getornd. Zij hadden als lid
van de Statenvergadering immers heel wat politieke macht. Scorel besloot om zijn
kapittel te blijven dienen, lid te blijven van katholieke broederschappen, clandestiene
bijeenkomsten voor katholieken te organiseren en zelfs misvieringen te verzorgen.
Daardoor kwam hij meer dan eens in contact met het gerechtelijke apparaat en hij
bracht zelfs een tijd in de gevangenis door.
Arend Pietersma toont in ‘“Dimittimini, exite”. Utrechtse remonstranten onder het
kruis, 1618-1630’, Jaarboek Oud-Utrecht (2008) 49-100 aan hoe de religieuze tegenstellingen zich ook in Utrecht met politieke spanningen vermengden. Toen Maurtis
in 1618 met Staatse troepen de stad in trok, liet hij de bestaande magistraat vervangen
door een contraremonstrantse vroedschap die voor het leven werd benoemd. Ter voorbereiding van de nationale synode van Dordrecht mochten alle provinciale synodes
afgevaardigden sturen, maar in Utrecht werden twee synodes samengeroepen, een remonstrantse en een contraremonstrantse, die elk hun afgevaardigden mochten sturen.
Nog voor de nationale synode was beëindigd, liet de Utrechtse vroedschap echter alle
remonstrantse predikanten ontslaan en verbannen.
De religieuze verdeeldheid komt ook aan bod in een aantal andere bijdragen. A.H.
Groustra-Werdekker beschrijft in ‘Het boekenbedrijf van de zeventiende-eeuwse
boekdrukker en boekverkoper Joannes Naeranus (1634-1670). “Handhaver van de
drukkersvrijheid”’, Rotterdams jaarboekje, 6 (2008) 84-112 hoe de zoon van een gevlucht remonstrants predikant in Rotterdam een drukkerij oprichtte om het remonstrantse ideeëngoed te verspreiden. Joost Kloek gaat in ‘Dossier maskerade 1713. De
Oratio pro Comoedia van Pieter Burman en haar Utrechtse context’, De achttiende
eeuw, 40 (2008) 21-29 dan weer in op op het toneelverbod in het zeventiende-eeuwse
Utrecht. Vanaf het tweede kwart van de zeventiende eeuw nam de kritiek op het toneelleven in de Republiek immers toe als gevolg van de Nadere Reformatie. Uit De Oratio
pro Comoedia van de hoogleraar-classicus Pieter Burman blijkt dat de discussie niet
alleen over de inhoud van de toneelstukken ging, maar vooral draaide rond de strijd
tussen kerkenraad en stadsmagistraat over de bevoegdheid om censuur uit te oefenen.
In 1650 trok de kerkenraad aan het langste eind en werd er een verbod ingesteld op
toneelopvoeringen. Daar kwam pas een eind aan in 1711, toen de stedelijke overheid
zwichtte voor de vraag van de internationale gezanten om vermaak te voorzien.
Piere-Yves Kairis heeft het in ‘Un peintre Liègois émigré à Trèves: Louis Counet
(1652-1721)’, Bulletin de la société royale le Vieux-Liège, 15 (2008) 315-335 over de
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Luikse schilder Louis Counet die op dertigjarige leeftijd uitweek naar Trier. De auteur
meent dat het om een belangrijke schilder gaat die op dit moment te weinig aandacht
krijgt en waarvan de invloed vaak wordt onderschat. Mogelijk verliet hij Luik omdat
hij teveel concurrentie ervaarde in zijn geboortestad. Later zou Cournet wel een aantal
werken voor zijn geboortestad maken. Zo werkte hij mee aan de decoratie van het
nieuwe stadhuis van Luik tussen 1717 en 1720. De Amsterdamse schilder Hendrik
Meijer vormt het onderwerp van de bijdrage ‘Hendrik Meijer (1744-1793) in Haarlem’,
Haerlem jaerboek (2008) 38-61 van Peter van de Kamp. Ook Meijer genoot eerst een
opleiding in zijn geboortestad om vervolgens naar Haarlem te trekken. Daar richtte hij
zijn eigen behangfabriek op, een nijverheid die erg ﬂoreerde in de achttiende eeuw. Hij
zou ook een prominente rol spelen bij de oprichting van de Haarlemse academie Kunst
zij ons doel. In 1775 verhuisde hij naar Leiden om nadien terug te keren naar Amsterdam en uiteindelijk, in 1793, in Londen te overlijden.
De Koninklijke Schouwburg in Den Haag staat centraal in ‘“Het genot der middenklassen”. Het nationale toneel in de Koninklijke Schouwburg, 1815-1870’, Jaarboek geschiedkundige vereniging Die Haghe (2008) 13-63 van Jan Hein Furnée. De
Koninklijke Schouwburg in Den Haag bood in de negentiende eeuw zowel Franse
opera als Nederlands gesproken, ‘nationaal’ toneel, maar beide trokken een heel ander
publiek. Jan Hein Furnée bevestigt dat het Théâtre Français vooral de hogere standen
aantrok, terwijl het nationaal toneel eerder op de middengroepen mikte. Voor arbeiders was dit soort ontspanning te duur. Door het burgerlijke karakter van de stukken,
met duidelijk herkenbare burgerlijke personages, en door het ontbreken van aristocratische toeschouwers verhoogden de voorstellingen van het nationale toneel het identiteitsbesef van de middengroepen. De toneelcritici reageerden op de Nederlandstalige
voorstellingen met striemende commentaren. Ze vonden de acteurs lomp, onopgevoed
en onverzorgd. Op die manier wilden zij het verschil beklemtonen met het Théâtre
Français. Nochtans waren treurspelen – een genre dat met het Théâtre Français werd
geassocieerd – niet minder populair bij de Hollandsche Schouwburg. Toch volgde het
stadsbestuur de theatercritici en weigerde ze subsidies te geven aan het nationale toneel.
Amsterdam wordt doorgaans gezien als een stad van ongeremde vrijheid. Ignaz
Matthey stelt dit beeld bij in ‘“Dit kan er wel in blijven”. Toneel- en operacensuur in
Amsterdam, 1827-1866’, Jaarboek Amstelodamum, 100 (2008) 85-135. Tijdens de achttiende eeuw trad het stadsbestuur niet echt repressief op tegen bepaalde toneelvoorstellingen, maar zij monopoliseerde wel de opvoerpraktijk doordat enkel in de stadsschouwburg commerciële voorstellingen waren toegelaten. Pas vanaf 1780 werd vrij
commercieel vermaak echt mogelijk. Aan die toestand kwam echter een einde in 1822
toen het Amsterdamse stadsbestuur een ordonnantie uitvaardigde op het openbaar
vermaak. Private voorstellingen konden nog steeds vrij worden georganiseerd, maar
toneeldirecteurs moesten elk jaar een nieuwe vergunning aanvragen bij de stedelijke
overheid. De burgerlijke elite kloeg immers over het morele verval. Vanaf 1827 moesten de theaterzalen bovendien hun speellijsten laten controleren, maar het hoogtepunt
van de censuurbeweging was ook dan nog niet bereikt, want vanaf 1836 startte Amsterdam met het individueel nakijken van alle opgevoerde stukken. Vooral religieuze
argumenten vormden een aanleiding tot censuur. Pas in 1860 kwam een bruusk einde
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aan deze controle. In dat jaar schafte de nieuwe liberale burgemeester Cornelis Fock de
censuur op toneel en opera volledig af.
In ‘L’évolution de la gymnastique scolaire à Bruxelles (1830-1914)’, Brusselse cahiers.
Tijdschrift voor stadsgeschiedenis, 40 (2008-2009) 241-275 schetst Fabrizio Ceccarelli
de invoering van lessen gymnastiek aan de Brusselse scholen. Nadat nieuwe inzichten
hadden aangetoond dat beweging noodzakelijk was voor een goede werking van het
menselijke lichaam, begonnen de eerste stemmen op te gaan om lichaamsbeweging te
verplichten op lagere en middelbare scholen. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870
vond men dat de bevolking fysiek moest worden gevormd tijdens de jeugd om later
het vaderland goed te kunnen verdedigen. Dat leidde ertoe dat gymnastiek aan de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog een verplicht onderdeel was geworden van het
leerprogramma. Van een heel andere orde was de invoering van de bioscoop in SintNiklaas tijdens diezelfde periode. Elke Magerman beschrijft in ‘De wereld achter het
witte doek: een geschiedenis van de bioscopen in Sint-Niklaas (1897-2000)’, Annalen
van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 111 (2008) 109185 hoe de bioscoop er evolueerde van een ambulant en tijdelijk naar een permanent
gegeven. Sint-Niklaas kreeg zijn eerste lokale cinema in 1909 nadat de Antwerpenaar
Ernest Schepens hiervoor een vergunning had aangevraagd. Voor de eerste vertoningen
werd gebruik gemaakt van een bestaande danszaal, en het zou nog tot de jaren dertig
duren voordat cinemacomplexen in het stadsbeeld opdoken. De auteur beschrijft ook
hoe in datzelfde jaar voor het eerst kritiek werd gegeven op het mogelijke morele verderf van de cinema. Spijtig genoeg verliest het artikel wel aan objectiviteit naar het einde
toe wanneer de auteur de opkomst van de televisie en het verdwijnen van de lokale
bioscopen beschrijft.
Muziek in de stad
Het muziekleven in de stad leverde in 2008 twee themanummers op. Zowel De zeventiende eeuw als Holland wijdden een hele aﬂevering aan dit fenomeen. Zo analyseert Ita Hijmans in ‘Tussen hof en klooster, tussen noord en zuid. Laatmiddeleeuwse
muziek van Hollandse stedelingen’, Holland, 40 (2008) 155-170 op een erg grondige
manier een Hollands manuscript dat circa 1500 in Dordrecht moet zijn ontstaan. De
aanwezigheid van polyfone liederen wijst op een duidelijke invloed vanuit de Zuidelijke Nederlanden. Typisch voor de Noordelijke Nederlanden zijn dan weer de verwijzingen naar de Moderne Devotie. Ondanks de gedegenheid van deze studie komt de
stedelijke samenleving onvoldoende in beeld. Hetzelfde kan overigens worden gezegd
over Karel Bostoen, ‘Over de samenwerking tussen de componist en de tekstdichter
van de Louange de la Ville d’Anvers’, De zeventiende eeuw, 24 (2008) 2-13. In beide
bijdragen gaan de auteurs onvoldoende in op de band tussen stad en muziek.
Anders is dat in ‘O Amsterdam Moordadich. Geuzenliederen in Amsterdam,
1566-1578’, Holland, 40 (2008) 171-188 van Femke Deen. Deze auteur toont aan hoe
zestiende-eeuwse liedjesteksten getuigen van de pluriformiteit van de publieke opinie
in het vroegmoderne Amsterdam. Door het verspreiden van liedjes probeerde men
immers het stedelijke publiek in herbergen, straten en schuiten te beïnvloeden. Het
Amsterdamse stadsbestuur werd in deze liedjesteksten vaak aangeduid als een verstorende factor in de Hollandse samenleving. Door steun te verlenen aan Alva hadden de
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burgervaders immers voor tweedracht gezorgd onder de Hollandse steden. Bovendien
verstoorde de terechtstelling van andersdenkenden het geweten van de stad. Politieke
opinievorming speelde ook een rol in een gedichtenreeks van Constantijn Huygens.
Ad Leerintveld wijst er in ‘Stedestemmen voor de Vrije Nederlanden. Historische argumentatie in een gedichtenreeks van Constantijn Huygens’, De zeventiende eeuw, 24
(2008) 14-24 op dat de dichter in deze verzen de strijd tegen Spanje verdedigde .
Eddy Verbaan vergelijkt in ‘Aan de oevers van de Theems en Nieuwe Rijn. Nostalgie
en burgerplicht in beschrijvingen van Londen (1598) en Leiden (1614)’, De zeventiende
eeuw, 24 (2008) 89-107 de Beschrijvinge der stad Leyden van Jan Janszoon Orler en
John Stow zijn bekende Survay of London. Stow blijkt een belangrijke inspiratiebron
te zijn geweest voor Orler. In navolging van Stow klaagde Orler erover dat er steeds
minder geld aan caritatieve instellingen werd geschonken en dat de stedelingen meer
aan zichzelf dachten. In feite werd zo het algemeen belang voor het private belang ingeruild. Liefdadigheid was volgens Orler geen religieuze deugd maar een burgerplicht
die ervoor zorgde dat de sociale orde werd gehandhaafd en de vrede werd bewaard. Dat
is een zeer interessante vaststelling, met dien verstande dat het niet helemaal duidelijk is
hoe deze bijdrage past in een themanummer over het stedelijke muziekleven.
Thimothy de Paepe bespreekt in twee artikelen uit 2008 de opkomst van de opera in
Antwerpen. In ‘“Des operas avecq plus d’esclat”. De eerste commerciële schouwburg
van Antwerpen’, De zeventiende eeuw, 24 (2008) 25-37 toont hij aan hoe de oude rederijkerscultuur zwaar onder druk kwam te staan vanaf het midden van de zeventiende
eeuw, terwijl ambulante toneelspelers aan populariteit wonnen. De aalmoezeniers
speelden handig op deze tendens in en zorgden ervoor dat ze een deel van de opbrengsten van het commerciële theater konden afromen om dit geld te besteden aan de
stedelijke armenzorg. Vanaf 1682 startte de opkomst van de opera. Deze nieuwe vorm
van vermaak werd zo populair dat ook de rederijkers opera’s gingen organiseren. In
de bijdrage ‘Opera op de Antwerpse drukpers. Een commercieel interessante onderneming tussen 1682 en 1714’, De gulden passer, 86 (2008) 43-59 gaat De Paepe verder in
op de invloed van de opera op de drukpers in Antwerpen. Na de eerste opvoering in
1682 werden meteen een aantal boekjes uitgegeven met daarin de opgevoerde libretti.
Amsterdamse drukken dienden als voorbeeld voor deze Antwerpse boekjes, maar de
Antwerpse drukken waren wel de eersten buiten Frankrijk waarin de libretti systematisch werden gebundeld.
Terwijl De Paepe ingaat op de vernieuwingen in het stedelijke muziekleven tijdens
de zeventiende en achttiende eeuw, beschrijft Stefanie Beghein in ‘Klanken in de
kathedraal. Muziekleven en muziekcollectie van de Mechelse “Metropolitaine”, ca.
1695-1751’, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en
Kunst van Mechelen, 112 (2008) 77-103 welke zangers en muzikanten aan de Mechelse
kathedraal waren verbonden. In tegenstelling tot De Paepe krijgt de lezer hier een eerder statisch beeld van het stedelijke muziekleven.
Concert Harmonica in Den Haag was sinds 1815 georganiseerd naar het model van
het achttiende-eeuwse commerciële vermaak: voor een vastgelegde intekenprijs kon
men een aantal concerten bijwonen. Concert Harmonica programmeerde aanvankelijk
vooral Franse en Italiaanse lichtere werken waardoor het appelleerde aan de smaak van
de hogere middengroepen. Vanaf 1817-1818 startte men met een nieuwe reeks con-
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certen die zich meer op Duitse werken richtte. Bovendien konden de concerten enkel
nog op uitnodiging worden bijgewoond. Dat leidde ertoe dat vooral de adel en hoge
functionarissen naar deze concerten konden komen luisteren. Jan Hein Furnée wijst er
in zijn knappe bijdrage ‘Muziek voor de haute volée. Concert Diligentia en het Haagse
muziekleven in de 19de eeuw’, Holland, 40 (2008) 189-216 op dat deze veranderingen
ook implicaties hadden voor de manier waarop naar de muziek werd geluisterd. Er
werd namelijk meer de nadruk gelegd op het individueel appreciëren van de muziek.
Praten tijdens de concerten werd niet langer getolereerd. Door de nood aan een nieuwe
concertzaal nam de ﬁnanciële druk op het elitaire Concert Diligentia echter toe in de
volgende jaren. De nieuwe concertzaal kwam er, maar doordat deze groter was, gingen
de muzikanten hogere vergoedingen vragen. Dit resulteerde erin dat de vereniging zich
moest openstellen om meer (betalende) leden aan te trekken. Door de verdubbeling
van het aantal leden vergrootte de anonimiteit en de sociale openheid. Uiteindelijk
resulteerde dit in een democratisering van het vermaak in Den Haag tijdens de jaren
1870-1880.
Paul van Reijen wijst in ‘Mozart in Amsterdam. Over componeren, uitvoeren en
uitgeven’, Jaarboek Amstelodamum, 100 (2008) 47-83 op het korte bezoek dat de familie Mozart aan Amsterdam bracht. De auteur suggereert zelfs dat het verblijf van de
jonge Mozart een impact had op het componeren van zes klavier-vioolsonates. Nog
belangrijker was echter de invloed die de stad later zou spelen. Het werk van Mozart
werd in Amsterdam immers al vanaf de achttiende eeuw veelvuldig opgevoerd. Opmerkelijk is de ruime variëteit van opvoeringen. Niet alleen koos men voor verschillende
werken, van bepaalde stukken werden verscheidene tekstversies in verschillende talen
opgevoerd. Verder speelde Amsterdam eveneens een grote rol bij de druk en verspreiding van de muziekstukken van Mozart. In tegenstelling tot wat in de literatuur wordt
aangenomen, mag de invloed van Amsterdam op het werk van Mozart dus niet worden
onderschat.
Beeld van de stad
De redactie van De leiegouw koos er in 2008 voor om in de eerste aﬂevering van dat
jaar een integrale vertaling te publiceren van één van de belangrijkste kronieken uit de
periode van de Guldensporenslag (1302), met name van de Annales Gandenses. Anders
dan de titel doet vermoeden, beperkt deze bron zich niet tot Gent, en zelfs niet tot het
stedelijke leven in het graafschap Vlaanderen, maar het spreekt voor zich dat de steden
er een prominente rol in spelen. Zo bevat de kroniek alleen al voor het jaar 1302 een
beschrijving van de Gentse Opstand, de Brugse Metten en de slag bij Kortrijk. Uit
de inleiding van José Vanbossele en Niklaas Maddens, ‘De Annales Gandenses. Een
eigentijdse kroniek van de Vlaamse vrijheidsstrijd, 1297-1310’, De leiegouw, 50 (2008)
komt de lezer te weten dat deze kroniek is opgesteld door een minderbroeder, wat
impliceert dat de kroniek ook ingaat op de leefomstandigheden van het gewone volk.
Steven Vanderputten publiceerde in 2008 een andere laatmiddeleeuwse kroniek in
‘Het turbulente verleden van de Luikse prinsbisschoppen door de ogen van een inwoner van het oude graafschap Loon: de Chronijk van Luyk, toegeschreven aan Petrus
Treckpoel (1442-crica 1507-8)’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis, 174 (2008) 5-88. Verschillende kronieken over het prinsbisdom Luik
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werden al tijdens de negentiende eeuw uitgegeven, maar daarbij werd de nadruk gelegd
op teksten uit de entourage van de prinsbisschop. Kronieken uit lagere milieus kregen
weinig of geen aandacht. Hiertoe behoren ook de kronieken die aan het einde van de
vijftiende en het begin van de zestiende eeuw zijn geschreven. Meestal ontstonden
deze werken in het graafschap Loon. De hier bestudeerde kroniek bekijkt de ontwikkelingen in Luik van op afstand en is daarom soms minder goed geïnformeerd, maar
daardoor krijgt de lezer net inzicht in de verspreiding van nieuwsfeiten in deze periode.
De bron kan tot de bisschoppelijke gesta worden gerekend maar biedt ook informatie
over de stedelijke geschiedenis. Zo is er veel aandacht voor de gebeurtenissen die zich
in Maastricht afspeelden, en ook de verwoesting van Bilzen in 1484 komt uitgebreid
aan bod.
Yvonne Colijn probeert in ‘Amsterdamse graanhandel, “sincere” katholieken en
keizer Karel v. Over de politieke context van Cornelis Anthoniszoons gezicht in vogelvlucht op Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum, 100 (2008) 179-209 de context te
schetsen waarin het bekende Gezicht in vogelvlucht op Amsterdam (1538) van Cornelis
Anthoniszoon tot stand kwam. De auteur weerlegt de oude visie van Oldewelt die
stelt dat dit schilderij voor militaire doeleinden was vervaardigd. Daarvoor wordt er
volgens Colijn te weinig aandacht besteed aan de verdedigingswerken rond de stad.
Colijn merkt terecht op dat Cornelis Anthoniszoon prominent de haven en de toegang
tot het water in beeld bracht. Het schilderij was volgens Colijn een geschenk voor Karel
V om hem te overtuigen van het belang van de Amsterdamse graanhandel. De keizer
had immers plannen om een nieuwe belasting in te voeren op de export van graan uit
Amsterdam. Met een citaat uit de stadsrekeningen toont Colijn aan dat het de stadsmagistraat inderdaad te doen was om het afbeelden van de handelsbelangen van Amsterdam. Bovendien had Karel V net op dat moment een nieuw stadsbestuur weten te
installeren. Mogelijk kan het zicht op Amsterdam daarom ook als een blijk van trouw
van de nieuwe magistraatsleden aan de vorst worden gezien.
De redactie van het Land van Aalst wijdde in 2008 een volledig nummer van haar
tijdschrift aan de stadsplattegronden van Jacob van Deventer. George vande Winkel
e.a., ‘Gezicht op de drie steden Aalst, Ninove en Geraardsbergen. Verklarende teksten
bij de uitgave van de originele stadsplattegronden van Jacob van Deventer (circa 1565)’,
Het Land van Aalst, 60:4 (2008) 223-315 biedt naast een heel algemeen inleidend artikel
over van Deventer ook uitgebreide stadsbeschrijvingen van de steden Aalst, Ninove en
Geraardsbergen. Het valt op dat de Aalsterse stadsontwikkeling nogal lineair wordt
beschreven zonder rekening te houden met de recente inzichten op dit gebied. Terwijl
er in de stukken over Ninove en Geraardsbergen wel rekening wordt gehouden met de
pluriforme en complexe ontwikkeling van verschillende kernen, wordt er in de bijdrage
over Aalst nogal makkelijk van uitgegaan dat de stad geleidelijke aan groeide vanuit één
kern. Een snelle analyse van het bijgevoegde plan toont echter aan dat die beschrijving
waarschijnlijk onrecht doet aan de realiteit.
Marleen Brock bekeek voor ‘“Onder den rook van de hoofdstad”. De verbeelding
van stad, platteland en natuur in de reeks Van vlinders, vogels en bloemen van E.
Heimans en Jac. P. Thijsse’, De negentiende eeuw, 32 (2008) 294-310 de negentiendeeeuwse natuurboekjes van de Amsterdamse onderwijzers Eli Heimans en Jacobus Pieter Thijsse. Door de industrialisering ontstond in die periode een grote drang naar de
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natuur van het platteland. Dat werd als een gezond alternatief gezien voor het vervuilde, moreel verdorven en drukke stedelijke leven. Toch was de visie op het stadsleven
daarom niet negatief, want net door dat contrast, werden enkel stedelingen in staat geacht om de natuur naar waarde te schatten. Steden worden dan ook beschreven met uit
de natuur ontleende metaforen. Hoewel af en toe werd gewaarschuwd voor de slechte
invloed van het woelige stadsleven op het menselijke zenuwstelsel, een wandeling in
het stadspark kon hiervoor al soelaas brengen. Daar staat tegenover dat de auteurs de
plattelandsbevolking als achterlijk, dom en bijgelovig beschreven en bijgevolg volgens
hen niet in staat waren om de natuur naar waarde te schatten.

Peter Stabel

DOSSIER. WAAR IS STADSGESCHIEDENIS GOED
VOOR?
Enkele beschouwingen naar aanleiding van de publicatie van
Peter Clarks European cities and towns, 400-2000
Met bijdragen van Bruno Blondé, Derek Keene, Simon Gunn, Griet Vermeesch
(ingeleid en bewerkt door Peter Stabel)
In 2009 verscheen bij Oxford University Press European Cities and Towns 4002000 van de bekende Engelse stadshistoricus Peter Clark (Universiteit van Helsinki,
voormalig directeur van het Center of Urban History in Leicester). Naar aanleiding
van deze publicatie organiseerden de Nederlands-Vlaamse onderzoeksschool N.W.
Posthumus en het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen
op 4 december 2009 een studiedag onder de wat provocerende titel ‘Waar is stadsgeschiedenis goed voor?’1 Deze vraag verwees naar de titel van een artikel dat Charles
Tilly ruim tien jaar geleden in het Journal of Urban History publiceerde.2 Daarin
hield hij een vurig pleidooi voor stadsgeschiedenis als centraal interpretatiekader voor
de manier waarop grote historische processen zich articuleerden in wisselwerking met
de tastbare sociale context van alledag. De vraag is of en hoe stadshistorici vandaag
aan dat ideaal voldoen.
Inleiding
De geschiedenis van de stad en van verstedelijking staan hoog op de agenda van historici. Zowel in binnen- als buitenland zijn er talrijke onderzoekscentra, tijdschriften en
onderzoeksprojecten actief die de geschiedenis van de stad centraal stellen. Dat er zoveel tijd, geld en moeite in wordt geïnvesteerd, doet de vraag rijzen naar de analytische
meerwaarde van stadsgeschiedenis. Stadsgeschiedenis kan als een specialisme worden
beschouwd, dat een brede kijk op het verleden toelaat. Steden waren vooral de context
van en (volgens veel historici) de motor achter economische, politieke, culturele en sociale veranderingen. Het gevaar dreigt echter dat stadsgeschiedenis daarmee verwordt
tot een lege noemer waaronder bijna iedereen zijn onderzoek kan plaatsen. Of heeft
de stad als eenheid van analyse toch een bijzondere kracht, die historici helpt hun onderzoek te conceptualiseren en richting geven? Waar staat het specialisme vandaag en
welke paden van onderzoek moeten de komende jaren beter worden verkend?
1 De workshop werd georganiseerd in het kader van het N.W. Posthumus onderzoeksprogramma ‘Social History
of Communities’, met ﬁnanciële steun van het iuap Research Program ‘City and Society in the Low Countries, 12001800’ en de fwo Research Group ‘Labour, Labour Relations and Labour Markets in Western Europe, 1500-2000’. De
synthese van Peter Clark, die zelf aanwezig was op de studiedag, werd als uitgangspunt voor de discussie gebruikt. De
workshop was opgezet volgens het stramien van het boek. In drie opeenvolgende sessies werden de periode van de
Middeleeuwen, de Nieuwe Tijd en de Hedendaagse periode besproken door respectievelijk Derek Keene (University
of London), Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen) en Simon Gunn (University of Leicester). De discussie werd ingeleid door drie doctoraatsstudenten uit de N.W-Posthumus doctoraatsopleiding – Jeroen Puttevils (Universiteit Antwerpen), Claartje Rasterhoff (Universiteit Utrecht) en Andreas Stynen (Katholieke Universiteit Leuven) – die vanuit
hun eigen onderzoek een licht wierpen op de centrale vraag van de workshop: ‘Waar is stadsgeschiedenis goed voor?’.
2 C. Tilly, ‘What good is urban history?’, Journal of urban history, 22 (1996) 702-719. Voor meer literatuurverwijzingen zie de bibliograﬁe op blz. 119.
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De publicatie van European
cities and towns bekroont bijna
vier decennia waarin stadshistorici niet alleen greep hebben willen krijgen op hun onderwerp
en het een plaats hebben willen
geven in de Europese geschiedenis, maar waar die zoektocht
naar een synthese ook vaak heel
verschillende benaderingen op de
voorgrond heeft gebracht. Niet
dat daarbij ook maar iemand in
twijfel heeft getrokken hoe belangrijk verstedelijkingsprocessen wel zijn geweest en hoe het
almaar toenemende gewicht van
de stedelijke component de Europese samenleving fundamenteel
heeft veranderd. Wel was niet
altijd duidelijk welke rol exact
aan de stad, laat staan aan vagere
concepten als stedelijkheid of de
stedelijke way of life is gegeven.
Het begon in de jaren 1980
nochtans met zeer veelzijdige en
vaak erg verschillende pogingen
Afbeelding 1: Cover van het boek Peter Clark, Euroom steden, en vooral de socipean Cities and Towns 400-2000.
ale en economische effecten die
ze op de Europese geschiedenis
hebben gehad, vanuit een sterk
conceptuele invalshoek te benaderen. Jan de Vries – die overigens zoals Paul Bairoch
de voor de vroegste periodes erg bediscussieerbare aanpak van demograﬁsche drempels
hanteerde – had daarbij oog voor de relatie tussen economische ontwikkeling en wat hij
urban potential noemde. Maar vooral Paul Hohenberg en Lynn Lees hebben met hun
The making of urban Europe de lange termijn proberen te vatten in allerlei heel duidelijke en haast dominante analytische modellen die de opeenvolgende fases van de Europese verstedelijking konden verklaren. Terwijl in de premoderne periode vooral een
wel heel erg ruim geïnterpreteerde proto-industriële ontwikkeling en de tegenstelling
tussen centrale plaatsen- en netwerkanalyse dat proces hebben vormgegeven, was de
negentiende-eeuwse grootschalige versnelling van het verstedelijkingsproces volgens
beide auteurs nauw verbonden met de complementariteit tussen schaal- en agglomeratievoordelen. Het is overigens opvallend dat in deze periode de discussies rond stad en
verstedelijking niet alleen bij zelfverklaarde stadshistorici als cruciaal werd aangevoeld,
maar dat de stad vooral ook in het sociaal- en economisch historisch onderzoek een
heel belangrijke verklaringsvariabele was geworden
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In de daaropvolgende decennia zou de stad nooit meer zijn prominente plaats in het
historisch debat verliezen. De discipline werd in het Europese wetenschappelijke veld
bovendien sterk geïnstitutionaliseerd. Allerlei speciﬁeke onderzoekscentra zagen het
licht, het thema trok steeds meer onderzoeksmiddelen aan van nationale en Europese
instanties, en gespecialiseerde tijdschriften werden opgericht. Mede onder impuls van
de European Association of Urban Historians werd er bovendien een platform ontwikkeld waar stadshistorici elkaar op geregelde basis konden ontmoeten en met elkaar in
dialoog treden. Deze groei heeft de discipline vleugels gegeven. Steeds meer historici,
maar daarnaast ook archeologen, kunsthistorici, sociale wetenschappers en vele anderen voelden zich door de stadsgeschiedenis aangesproken – wat het veld ook in de
breedte heeft doen uitbreiden. Vooral de vergelijkende Europese stadsgeschiedenis
deed het erg goed in de jaren 1990 en in het eerste decennium van de eenentwintigste
eeuw. De Europese steden werden onder de loep gehouden en raakvlakken en verschillen werden systematisch met elkaar vergeleken.
De grotere aandacht voor interdisciplinariteit stond echter op gespannen voet met
de heel systematische en conceptuele aanpak van de jaren 1980. De stadsgeschiedenis
volgde de ene turn na de andere (van cultural over linguistic naar spatial), maar net
zoals dat gebeurde met andere historische disciplines werd de steeds intenser gevoerde
dialoog tussen stadshistorici er gaandeweg één van een al bij al vrij steriele vergelijking.
Deze ontwikkeling vertaalde zich in de jaren negentig ook in steeds talrijker pogingen om met synthesestudies opnieuw vat te krijgen op de Europese stad. De obligate
vergelijkende aanpak, met een ditmaal een sterke belangstelling voor sociaal-culturele
ontwikkelingen, noopte de schrijvers van de nieuwe syntheses om steeds meer de lange
chronologische dimensie te verkorten. In plaats van algemene overzichten kregen we
overzichten over de middeleeuwse stad (bijvoorbeeld David Nicholas), over de vroegmoderne stad (Alex Cowan, Christopher Friedrichs) of over de moderne stad (Andrew Lees en Lynn Lees). Syntheses met aandacht voor lange-termijnontwikkelingen
werden collectieve ondernemingen die aan interne coherentie inboetten. Ook kwamen
in deze periode weer heel nadrukkelijk allerlei nationale initiatieven op de voorgrond,
waarvan de Britse stadsgeschiedenis bij Cambridge University Press wellicht de meest
geslaagde is.
De meest ambitieuze van deze nieuwe initiatieven is ongetwijfeld het lijvige Histoire
de l’Europe urbaine, waaraan onder leiding van Jean-Luc Pinol een resem vooral Franse
historici deelgenomen heeft. De chronologische dimensie werd er, in tegenstelling tot
eerdere overzichten van de Europese stadsgeschiedenis, niet alleen aangevuld met de
antieke periode, er is in dit boek bovendien oog voor buiten-Europese ontwikkelingen.
De koloniale stad wordt er immers vanuit het oogpunt van de Europese stadsontwikkeling bekeken. In tegenstelling tot de beginjaren van de Europese stadsgeschiedenis
ging de equipe van Pinol ook niet uit van een statisch stadsbeeld dat te vangen was in
enkele conceptuele analyseschema’s – wat zij in hun inleiding een lecture totalisante
noemen. Hun vertrekpunt was het beeld van diversiteit en veranderlijkheid, dat zij onder de noemer bricolage uniﬁcateur onderbrengen. De waarde van deze zeer verdedigbare uitgangspunten werd echter te weinig op de proef gesteld. Het collectieve karakter
van het werk en vooral ook de heel traditionele chronologische onderverdelingen
maken dat de dynamiek van het onderzoek in elke periode het telkens opnieuw weer
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overneemt. De centrale vragen aan de discipline, die in de inleiding tot de twee banden
heel nadrukkelijk worden voorgesteld, worden te weinig systematisch vastgehouden
door de vele medewerkers, waardoor het lijvige boek in feite een disparate verzameling
is geworden van vier of zelfs vijf weliswaar vaak erg goede, maar vooral heel aparte
synthesewerken over de stedelijke ontwikkeling in elke periode.
Het boek van Peter Clark, de neerslag van het denkwerk van één persoon, is uiteraard minder kwetsbaar voor een dergelijke fragmentatie. Clarks synthese is uiteraard
schatplichtig aan de ontwikkelingen die de stadsgeschiedenis de voorbije decennia heeft
doorgemaakt. Met een sterke nadruk op het comparatieve karakter van de discipline en
de sociaal-culturele ontwikkelingen schrijft deze studie zich in in een traditie waarin
ook historici van de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode – zoals Nicholas, Cowan en Friedrichs – thuishoren. De studie is echter wel, in de lijn van Pinols
synthese, erg traditioneel chronologisch opgedeeld. Daardoor beantwoordt het werk
misschien goed aan de noden van de diverse geschiedenisopleidingen voor een bepaald
type overzichten, maar worden ook heel wat kansen niet gegrepen (de speciﬁciteit van
de middeleeuwse groei tot circa 1300, de lange vrij stabiele periode vanaf de veertiende
eeuw tot de vroege achttiende eeuw, enzovoort). De specialisten die het werk in de
volgende bladzijden onder de loep nemen, belichten het dan ook elk vanuit hun eigen
expertise en met een eigen invalshoek.
Ook de strikte opeenvolging van bepaalde thema’s is goed vergelijkbaar met de Histoire de l’Europe urbaine. Als dusdanig is deze synthese, zoals verderop ook expliciet
door Simon Gunn wordt gesteld, misschien wel een eindpunt van een bepaalde fase
in het stadshistorisch onderzoek. Na een conceptuele verkenning van het thema in de
jaren 1980, de sterk op verbreding en vergelijking gefocuste jaren 1990 en de belangstelling voor stadscultuur in de voorbije jaren, is nu wellicht de periode aangebroken
om opnieuw een sprong voorwaarts te maken en nieuwe concepten en methodes in het
stadshistorisch onderzoek te integreren. Clark, en ook Pinol, geven er in hun synthesewerken overigens al enkele van aan (global cities, export van het Europese stedelijke
model in de rest van de wereld, enzovoort). De auteurs in dit dossier kaarten echter ook
andere mogelijkheden aan. Het is nu aan de erfgenamen van deze generatie om die stap
te zetten. Het werk van de voorbije decennia, zoals dat wordt samengevat in de recente
Europese stadsgeschiedenissen, moge daarvoor bouwstenen aanleveren.

Derek Keene

Europese steden 400-1500
Derek Keene (Institute of Historical Research, University of London)

Het boek van Peter Clark is een helder, veelomvattend en levendig overzicht geworden van de historische ontwikkeling van Europese steden. Bovendien blijkt, in tegenstelling tot tal van andere overzichten, ook het middeleeuwse luik een onderbouwd
en serieus onderdeel van deze indrukwekkende inspanning te zijn. De middeleeuwse
periode was, zoals Peter Clark terecht opmerkt, immers een periode die sterk heeft
bijgedragen tot de essentiële kenmerken van het Europese verstedelijkingsproces. Het
is dan ook zinvol om, zoals Clark dat doet, de ontwikkeling van de Europese steden
in deze lange periode als een eenheid te beschouwen. Ook de idee van ‘stedelijke orde’
in deze periode is een heldere en relevante kritiek geworden op Peter Halls recente
belangrijke studie, die er in slaagt om de middeleeuwen haast volledig te marginaliseren, omdat steden in deze periode te klein zouden geweest zijn. Zo komt de grote
verdediger van de vroegmoderne kleine steden die Peter Clark uiteindelijk is ook de
middeleeuwse stad te hulp!
Ondanks de vele lof die deze studie ongetwijfeld verdient, ook voor het middeleeuwse luik ervan, doorstaat ze toch niet op alle punten de test. De problemen die
voor de middeleeuwse periode kunnen worden aangekaart zijn bovendien ook van
betekenis voor het bredere debat over stadsgeschiedenis als discipline. Het lijdt geen
twijfel dat Clarks tour de force zeker kan worden aanbevolen als introductie tot talloze
aspecten van de Europese stadsgeschiedenis, zowel in de middeleeuwen als in andere
periodes. Op het niveau van de ontwikkeling van individuele steden, van de bespreking
van speciﬁeke gebeurtenissen of ontwikkelingen en zelfs van algemene interpretaties
zijn heel wat van de vermelde zaken echter ook voor debat vatbaar of, in mijn ogen,
zelfs simpelweg misleidend. Zoiets is vanzelfsprekend het lot van elke studie met een
dergelijke ambitie en reikwijdte, en het vermindert ook de waarde ervan niet als een
handboek waaraan studenten vragen kunnen stellen over langetermijnontwikkelingen,
over chronologieën, over de relatie tussen bronnen en interpretatie en over de relatie
tot oudere en zelfs meer recente inzichten.
Bovendien moeten de meeste historische studies zich, al was het omwille van praktische omstandigheden, op veel punten noodzakelijkerwijze beperken. Vooral wat de
geograﬁsche begrenzing betreft, is het niettemin bijzonder jammer dat het machtige,
eerst Byzantijnse en later Ottomaanse Constantinopel ontbreekt. Zeker in de middeleeuwen was de stad aan de Bosporus de grootste en cultureel meest invloedrijke stad
in Europa en tot ver in het Midden-Oosten. Bovendien maakte Constantinopel in de
elfde en twaalfde eeuw, samen met talrijke steden in haar aangrenzende Egeïsche en
Europese hinterland, een ware commerciële en industriële renaissance door; en ook
later, onder het Ottomaanse bewind, had Constantinopel tot diep in de vroegmoderne
periode een vergelijkbare en vaak heel positieve impact op Europa. In Clarks overzicht lijkt het echter alsof de Byzantijnse stedelijke wereld aan een seculair proces van
voortdurend verval was blootgesteld. Dit roept vragen op over de bredere context van
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stedelijk Europa, niet alleen met betrekking tot de Europese periodes van vroegmoderne en moderne expansie, maar ook, zij het op een andere manier, de middeleeuwen.
Een duidelijke analyse van de diversiteit van de Europese stedelijke ervaring was
hier zeker op zijn plaats geweest. Het blijft echter raden naar de rol voor het Europese
verstedelijkingsproces van ontwikkelingen buiten de grenzen van het continent, bijvoorbeeld van de zilvermijnen in het Centraal-Aziatische Transoxanië (in het huidige
Uzbekistan en Kazachstan), van de landroutes die werden gevolgd door joodse en
Moslimhandelaren (die overigens niet nalieten om ook opmerkelijke beschrijvingen
van vroegmiddeleeuwse Europese staten na te laten), of van de opkomst van Cairo als
middeleeuws entrepot van goederen en cultuur. Men zou zelfs kunnen argumenteren
dat het Egyptische Cairo, samen met haar zeehaven Alexandrië, een betere exploitatie
van Europese rijkdommen mogelijk maakten en zo, de facto, tot de belangrijkste steden
voor het middeleeuwse Europa moeten gerekend worden.
Clark laat niet na om het verstedelijkte al-Andalus te vermelden, maar over de wellicht veel belangrijker verbindingen met Egypte en de grote rol van Egypte voor onder
andere de economische en culturele rol van Venetië komen we als lezer weinig te weten.
Een ander element dat slechts bescheiden op de voorgrond treedt, is de aard van het
verval van de laatantieke Romeinse stad. Dat was een veel langduriger en complexer
fenomeen dan Clark laat uitschijnen, waarbij niet alleen de positie van het platteland
relatief versterkte, maar waarbij ook verantwoordelijkheden op stedelijk niveau verschoven naar de staat en de kerk enerzijds en naar een vaak vaag omschreven militair
complex anderzijds. Beide verschuivingen sorteerden fundamenteel belangrijke politieke en economische gevolgen voor de post-Romeinse wereld.
Zich inspirerend op Peter Hall, is the European urban order één van Peter Clarks
kernbegrippen geworden, maar wat betekent zoiets juist? Op enkele plaatsen lijkt hij
dit als stedelijke hiërarchieën vorm te geven (of als één hiërarchie). Hoe dergelijke
hiërarchieën tot stand zijn gekomen is echter onvoldoende verkend, of wordt te weinig
als centrale vraag voor het historische debat naar voren geschoven. Bepaalde analysemodellen of hypotheses, of ze nu economisch van aard zijn of niet, hadden wellicht
als een rode draad duidelijkheid kunnen verschaffen doorheen de diverse regionale
patronen en hun oorsprong. Dit is uiteraard een van de fundamentele uitdagingen van
de stadsgeschiedenis op zich. Eén van Clarks centrale ideeën in relatie met urban order
is die van de vooruitgang, of zelfs meer speciﬁek die van de stadsverbetering zoals die
in de Engelse stadsgeschiedenis voor de negentiende en twintigste eeuw is uitgewerkt.
Een dergelijke benadering is echter per deﬁnitie teleologisch van aard. Het proces naar
verbetering wordt bovendien vaak als ‘moeilijk’ omschreven, waarbij impliciet wordt
gesuggereerd dat het om een bewust proces gaat of om een bijna universele doelstelling,
maar was dat wel zo? Buiten China en Japan en mogelijk ook het vroege Romeinse
Rijk, biedt het historisch proces voor een dergelijke benadering weinig houvast, en van
een dergelijke ideologische constructie is er in de steden van middeleeuws Europa al
helemaal geen sprake.
Mijn persoonlijke indruk is dat er wel sporen zijn van ideeën van stedelijke orde,
voornamelijk in de vorstelijke houding tegenover steden, maar soms ook in het keizerlijk beleid in het Ottoonse Duitsland of in de kerkelijke ideologie, of in ideeën over
de relatie tussen stadsheer en stad, zoals deze in de quasi-città in het laatmiddeleeuwse

100 derek keene

STADSGESCHIEDENIS

Italië. Maar deze ideeën worden in het boek nauwelijks verkend. Vragen naar de functie
van steden in de ogen van tijdgenoten en naar het benoemen van stedelijke kenmerken
en status door tijdgenoten, komen weinig aan bod. In de zoektocht naar een stedelijke
orde die verder gaat dan bespiegelingen van kosmologische aard, zou ikzelf meer de
klemtoon leggen op de pragmatische ontwikkeling van formeel stadsrecht en stedelijk
gewoonterecht als antwoord op de uitdagingen van stedelijke samenlevingsproblemen.
Deze uitdagingen vormden een wezenlijke stimulans voor de ontwikkeling van technologische, commerciële, sociale en politieke vaardigheden waarvan de veelzijdigheid
weerspiegeld wordt in de overlevende maatschappelijke codes. Dergelijke regels en
praktijken dienden op hun beurt als model voor andere steden, waardoor uiteindelijk
zoiets als een algemeen patroon van stedelijke orde tot stand kwam. Een dergelijke
benadering contrasteert in hoge mate met Peter Clarks neiging om speciﬁeke charters
en de speciﬁciteit van formele administratieve, juridische en politieke structuren te benadrukken. Hoe belangrijk het ook moge zijn, charters en stedelijke vrijheden waren in
de meeste gevallen weinig meer dan een bevestiging van eerdere praktijken.
Ze konden echter ook machtige instrumenten zijn van bescherming tegen externe
bedreiging, met inbegrip van de verstrekkers van de vrijheden zelf. Gerechtelijke en
politieke structuren waren antwoorden op de fundamentele nood aan vrede en conﬂictbemiddeling. Ze waren de uitdrukking van een stedelijke consensus waarvoor nietstedelijke instituties de nodige autoriteit of vaardigheid ontbeerden. Structuren zijn
echter verraderlijk, zeker voor historici. Neem bijvoorbeeld de stedelijke consuls, een
instelling die teruggaat op de klassieke oudheid. Als zodanig kwam de instelling voor in
die steden die in regelmatig contact stonden met het traditionele kerngebied waar ze tot
stand was gekomen. Dit belet evenwel niet dat heel vergelijkbare ambten ook konden
bestaan in steden elders in Europa, ambten die echter heel anders werden benoemd.
Kan het verschijnen van consuls dan zo maar worden gekarakteriseerd als teken van
een opkomend municipalisme? Een tijdgenoot vermeldde al, niet zonder reden, dat het
twaalfde-eeuwse Londen ook consuls had, namelijk de sheriffs, verkozen ambtsdragers
die onder meer gerechtstaken hadden. Bovendien zijn er ook meerdere referenties naar
Londense senatoren. Peter Clark benadrukt spanningen, rivaliteit en sociale verschillen
in de middeleeuwse steden, maar laat na het belang van sociale consensus voor besluitvorming te vermelden of, bij ontstentenis van consensus, van ideeën over gerechtigheid. In deze problematiek ligt een interessant debat over de middeleeuwse steden als
voedingsbodem van latere politieke instellingen.
Het procesmatige karakter van stedelijke groei, stedelijke hiërarchieën en instellingen wordt in het boek op een nadrukkelijke wijze centraal gesteld. Golven, crescendo’s,
veranderingen en omkeringen worden daarbij herhaaldelijk gesignaleerd. Dit roept
herinneringen op aan de schaamteloosheid en de drukte van de markten, zoals die werden opgeroepen in de legendarische statuten van het forum van Constantinopel door
Gilbert Dagron of in Roy Porters levendige verslag van de opkomst van de twintigsteeeuwse voorsteden van Londen. Maar in het dominante vooruitgangsdiscours worden
ook enkele signiﬁcante terugslagen over het hoofd gezien, niet in het minst de negendeeeuwse achteruitgang van verstedelijking en commercialisering in Noordwest-Europa,
die pas in de elfde eeuw opnieuw werd goedgemaakt. Paradoxaal worden zo de heel
aanzienlijke stedelijke en culturele verwezenlijkingen van de zevende en achtste eeuw
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geminimaliseerd. Die gingen heel wat verder dan de al te veel benadrukte emporia
zoals Dorestad, waarvan steeds wordt beweerd (op basis van vaak verkeerd toegepaste
theorieën) dat ze niet echt ‘stedelijk’ waren. Het Antwerpen van de ‘gouden’ zestiende
eeuw droeg nochtans met veel trots het epitheton van handelsemporium. Hoe cruciaal
de notie van het historische proces in het boek ook is, soms worden de economische,
sociale of culturele transformaties te weinig rigoureus verkend. Ik vraag mij zelfs af of
Peter Clark zichzelf zou rangschikken onder wat in archeologische theorie processualists worden genoemd, of dat hij eerder, zoals ikzelf, neigt naar het post-processualisme,
waarbij veel gewicht wordt toegekend aan contingentie en agency.
Alleszins is in het boek een kans gemist om meer nadrukkelijk het hele scala van
contemporaine percepties van steden en ideeën hieromtrent bij onder andere vorsten,
clerici en kooplieden te verkennen. Er is nochtans heel wat materiaal beschikbaar,
vooral vanaf de twaalfde eeuw, geschreven door ﬁlosofen, theologen, dichters, hagiografen, reizigers, juristen, kroniekschrijvers, enzovoort. De stad werd rond 1150 een
onderwerp van belangstelling voor de steeds meer universitair gevormde elites. Visuele
representaties en zelfs het vermogen om het stedelijk landschap en de stedelijke geschiedenis op welke wijze ook te visualiseren ontwikkelden zich snel vanaf dezelfde
periode. Dit waren ongetwijfeld antwoorden op een veranderende stedelijke omgeving
en het waren alleszins geen verwezenlijkingen die pas op het conto van de late middeleeuwen of de renaissance kwamen.
Dat laatste geldt ook voor de steeds talrijke wordende herkomstmythes in deze periode. Een van de meest invloedrijke historische (of in onze ogen quasi-historische) beschrijvingen van Londen, die eeuwenlang toonaangevend is geweest, werd geschreven
rond 1130 en schreef het ontstaan van de stad toe aan de Trojanen. Demonstreren dat
de eigen stad minstens een gelijke ouderdom kon voorleggen als Rome was belangrijk
in een wereld waarin Rome nog steeds de standaard van stedelijkheid en autoriteit was.
Andere Europese steden ontwikkelden, soms verbazingwekkend veel later, vergelijkbare
ideeën of ze verwezen naar helden om zich zelfs nog een hogere anciënniteit en status dan
Rome aan te meten. Milaan en Napels zijn hiervan mooie voorbeelden. Mede omwille
hiervan, maar ook omdat de confrontatie met stedelijke ruimtes, gebouwen en ecologie
te weinig wordt aangegaan is het hoofdstuk over cultuur en landschap wat teleurstellend
Andere onderwerpen worden dan weer te weinig procesgericht benaderd. Vooral
voor de relatie tussen stad en platteland is dat het geval. Uiteraard wordt er gesteld dat
stedelijke groei voortkwam uit demograﬁsche en agrarische groei. Maar de complexe
interactie tussen ontwikkelde landbouw enerzijds en de vraag vanuit de stedelijke samenleving in bijvoorbeeld Andalusië, Emilia-Romagna, Vlaanderen en de zuidelijke en
oostelijke delen van Engeland anderzijds, komt veel minder aan bod. Zelfs als we het
nochtans al meermaals bewezen argument, dat steden aan de oorsprong van landbouw
kunnen liggen, niet aannemen, wijst de interactie tussen beide wel op de inherente
aantrekkingskracht van steden als plaatsen van veiligheid, cultuur en opportuniteit
– elementen waarop een geïntegreerd platteland zeker zou reageren. Men kan zelfs
stellen dat dit de hoeksteen was van het stedelijk beleid van de Angelsaksische koning
Alfred in het negende-eeuwse Engeland. Vaak was die reactie van het platteland op
een stedelijke aanwezigheid er wel en echte hongersnood bleef daardoor een relatief
zeldzaam fenomeen.
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Een onderwerp waar mediëvisten zelf meer belangstelling voor zouden moeten
ontwikkelen, is zeker de taal, en meer bepaald het gebruik van taal voor verschillende doeleinden en in verschillende contexten van meertaligheid en talige uitwisseling. Talige activiteiten weerspiegelen sociale, economische en politieke praktijken of
zijn er alleszins door beïnvloed. Een verwante, maar minder volatiele discipline is het
onderzoek van het benoemen zowel van personen als van plaatsen in steden. Waar het
eerste ons kan inlichten over beroepen en migratie en zo aanwijzingen kan leveren
voor culturele invloeden en gevoelens als familie-identiteit of het ‘behoren tot’, kan de
tweede informatie leveren over stedelijke plaatsen en ruimtes en dus over patronen van
communicatie en socialisering, over sociale en economische geograﬁe en de materiële
omgeving in periodes waar bronnen over dergelijke problemen bijzonder schaars zijn.
Deze benadering zou de analyse van het sociale leven en het stedelijke landschap voor
deze periode zeker hebben geholpen.
Deze suggesties zijn natuurlijk geïnspireerd door de praktijk van de stadsgeschiedenis in de voorbije decennia en door de manier waarop de discipline er in geslaagd is
om relatief gefragmenteerde bronnen te incorporeren in of aan te passen aan nieuwe
vraagstellingen, zeker voor de middeleeuwse periode die onderzoeksmethodes en een
bronnenkritiek vereist waarmee specialisten van latere periodes nauwelijks vertrouwd
zijn. Het is voorlopig nog weinigen gelukt stadsgeschiedenis, met de bagage aan sociale
wetenschappen en de speciﬁeke observatiewijze van hedendaagse narratieven die er
vaak mee gepaard gaan, te verzoenen met de speciﬁciteit van de mediëvistiek – vooral
ook omdat de traditionele stadsgeschiedenis er nauwelijks in is geslaagd om de materiële en archeologische realiteiten, die uiteraard bij uitstek voor de middeleeuwse
periode van cruciaal belang zijn, in de analyse van stedelijke realiteiten te betrekken.
Peter Clark heeft dit dilemma willen oplossen door de stedelijke vooruitgangsidee als
paradigma naar voren te schuiven en daarbij de voortdurende spanningen en conﬂicten
in de stedelijke middeleeuwse samenleving als maatstaf voor vooruitgang te gebruiken.
Voor deze aanpak valt heel wat te zeggen, maar ze laat wel vele vragen onbeantwoord
en nog veel meer vragen ongesteld over wat mensen dachten waar steden echt voor
stonden. In een synthese is zoiets uiteraard onvermijdelijk, maar vragen stellen en ze
trachten te beantwoorden blijft wel één van de centrale wegen waarlangs de historische
studie vooruitgaat.
Deze conclusie stelt op zich al, zij het heel voorlopig, de vraag naar het waarom van
stadsgeschiedenis zelf. Ik zou willen suggereren dat de stad een speciﬁek nederzettingstype is en een activiteit die in heel verschillende geograﬁsche en culturele contexten en
in heel verschillende periodes kan voorkomen, maar die een aantal kenmerken gemeen
heeft. Steden zijn uitstekende plaatsen om het menselijk gedrag doorheen de tijd te bestuderen, vooral als setting van een unieke concentratie en interactie van verschillende
types personen, activiteiten en ideeën, maar die ook de wijdere wereld reﬂecteren. Net
zoals steden een voortdurende aantrekking uitoefenen op hun inwoners, zouden ze om
die reden ook steeds de aandacht van historici moeten trekken. Ze laten de integratie
toe van vele verschillende onderzoeksmethodes en paradigma’s. Zo belichten ze de vele
facetten van het verleden, stedelijk en landelijk, ideologisch en concreet, theoretisch en
pragmatisch. Peter Clarks synthese is ongetwijfeld een stap in dat proces.
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Het falen van de vroegmoderne stad, 1500-1800?
Bruno Blondé (Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen)
Griet Vermeesch (Centre for Historical Research into Urban Transformation Processes, Vrije Universiteit Brussel)

Wanneer een stadshistoricus van het formaat van Peter Clark na decennia lezen, doceren en onderzoeken zijn ideeën aan het papier toevertrouwt, dan maakt hij – of hij
het nu wil of niet – een ‘statement’. En in principe kan men nergens beter nagaan wat
Peter Clark werkelijk bezielt en drijft, dan in de bladzijden waarin hij de vroegmoderne periode onder handen neemt. Het is immers in de eeuwen tussen Renaissance en
Verlichting dat Peter Clark een soort thuismatch speelt.1
Stadsgeschiedenis is niet voor niets een discipline die maar moeizaam een eigen
identiteit vindt. Terwijl voor sommigen de stad een lege doos is, een container of decor waarin zowat alle maatschappelijke processen zich afspelen, is het in de ogen van
anderen veel meer dan dat. De stad is dan ook een ‘agent’ van continuïteiten en discontinuïteiten en zou als onafhankelijke variabele bijgevolg een belangrijke motorfunctie
vervullen in grote historische processen.2 De vraag is dus of en hoe ‘stedelijkheid’ een
kwalitatieve analytische meerwaarde biedt die historici kan helpen hun werk te conceptualiseren en hen inspireert om historische ontwikkelingen te duiden en te verklaren.
Al in de jaren negentig van de vorige eeuw wezen Richard Rodger en Charles Tilly op
de tamelijk eclectische benadering van het verleden dat het werk van nogal wat stadshistorici typeert. De stedelijke context van hun onderwerp zou historici immers verleiden tot een soort holistische benadering waardoor uiteindelijk een soort stedelijke
versie van de histoire totale wordt verwezenlijkt. Dat daarbij gedetailleerde empirische
gevalsanalyses gekoppeld kunnen worden aan grote en complexe historische processen is weliswaar mooi, maar de aandacht voor veranderingen op macro-niveau had
stadshistorici toch nog onvoldoende verleid tot theorievorming, het stellen van ‘grote
vragen’ en werkelijk interdisciplinair engagement.3
Op het eerste zicht lijken de kritieken van Rodger en Tilly in deze synthese van
Peter Clark niets aan actualiteitswaarde verloren te hebben. Peter Clark hanteert een
zorgvuldig opgebouwde en zeer rijk gedocumenteerde en comparatieve maar uiterst
descriptieve stijl. Wie in dit boek op zoek gaat naar expliciet geformuleerde grote vragen, komt bedrogen uit. Ook de hoofdstukken over de Nieuwe Tijd volgen een vrij
1 P. Clark en P. Slack (red.), Crisis and order in English towns, 1500-1700 (Londen 1972); P. Clark (red.), The early
modern town (Londen 1976); P. Clark (red.), Small towns in early modern Europe (Cambridge 1995); P. Clark, The
English alehouse: a social history, 1200-1830 (Londen 1983); P. Clark en D. Souden (red.), Migration and society in
early modern England (Londen 1987); P. Clark en B. Lepetit (red.) Capital cities and their hinterlands in early modern
Europe (Aldershot 1996); P. Clark (red.), Cambridge urbain history of Britain: II: 1540-1840 (Cambridge 2000); P.
Clark, British clubs and societies, 1500-1800: the origins of an assocational world (Oxford 2000).
2 J. Le Goff, ‘The town as an agent of civilisation c.1200 - c.1500’, in: C. Cipolla (red.), The Fontana economic history
of Europe. The Middle Ages, I (Londen en Glasgow 1972) 71-106.
3 R. Rodger, ‘Urban history: prospect and retrospect’, Urban history, 19 (1992) 1-22; R. Rodger, ‘Theory, practice
and European urban history’, in: R. Rodger (red.), European urban history. Prospect and retrospect (Leicester 1993);
C. Tilly, ‘What good is urban history?’ Journal of urban history, 22 (1996) 702-719. Zie ook J.-L. Pinol, ‘Introduction
générale’, in: J.-L. Pinol (red.), Histoire de l’Europe urbaine. 2 vols (Parijs 2003) 7-14.
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traditionele structuur, waarin eerst de patronen en trends van verstedelijking en ontstedelijking aan bod komen, nadien gevolgd door een economische, sociale, culturele,
ruimtelijke en politieke geschiedenis van de vroegmoderne stad.
Wie echter tussen de lijnen leest, kan niet anders dan vaststellen dat Peter Clark wel
degelijk een impliciete visie heeft op de bijdrage van steden aan de Europese geschiedenis. Al in de inleiding van zijn opus magnum staat overigens met zoveel woorden dat
steden ‘an essential driving force in European transformation’ geweest zijn (p. 13) en bij
nader inzien geldt dat ook voor de stad in de Nieuwe Tijd. Bij het verklaren van processen van regionale verstedelijking en ontstedelijking, bijvoorbeeld, benadrukt Clark
het belang van ‘new bursts of urban energy, new shifts in direction, and new phases of
innovation (that) have come in response to periods of crisis’ (p. 363). Deze stedelijke
energie werd, in zijn ogen, vooral gefaciliteerd door kwalitatief stedelijk leiderschap.
Daar waar stedelijke bestuurlijke elites voldoende autonoom waren om te handelen, en
bovendien getuigden van ‘imaginative leadership’ (p. 365), konden steden bedreigingen
ombuigen in opportuniteiten.
Vertrekkend van het wat bewust provocerende uitgangspunt dat de vroegmoderne
stad ook wel eens gefaald zou kunnen hebben, willen we – met Peter Clark – in deze
bijdrage de vraag oproepen naar de manier waarop de vroegmoderne stad een mogelijke dynamiserende functie vervulde in de Europese geschiedenis. In welke mate suggereert de geschiedenis van de vroegmoderne stad het voorkomen van stedelijke energie? Welke aanwijzingen zijn er voor het ontstaan van een weerbare stad, die wist om
te gaan met de objectieve problemen zoals een groeiende sociale kloof, economische
competitie, en dergelijke meer? In onze zoektocht naar het antwoord op die vragen
volgen we deze structuur: eerst zullen we stilstaan bij politieke ontwikkelingen, vervolgens ingaan op sociale en economische veranderingen, en tot slot aandacht besteden
aan innovaties in de culturele sfeer.
De politieke dimensie: kwalitatief leiderschap in de vroegmoderne steden?
Zonder het als dusdanig te benoemen, stelt Peter Clark een eigenaardige paradox vast.
Enerzijds werd de vroegmoderne stad geconfronteerd met een afnemende autonomie,
ten voordele van de uitbouw van de macht van de staat. Anderzijds was er een sterke
groei van stedelijke activiteit en – daarmee verbonden – het stedelijk ambtenarenapparaat. Deze uitbreiding had alles te maken met toegenomen sociale problemen, juridische conﬂicten, infrastructurele problemen en de nood aan het onderhouden van
relaties met een steeds sterker wordende centrale staat. Volgens Clark bleven veel inspanningen tijdens de zestiende en de zeventiende eeuw echter nog zonder effect, niet
in de laatste plaats door verstikkende ﬁnanciële problemen.
Die ﬁnanciële problemen werden veelal in de hand gewerkt door de sterker wordende centrale staat die de steden onder druk zette om oorlogen met buitenlandse
heersers te ﬁnancieren. Hoewel hoofdsteden en steden met militaire functies tussen
1500 en 1700 ook wel baat hadden bij de groeiende staat, was deze volgens Clark door
de band genomen ‘bad news for cities’ (p. 202) en was de staatsvorming een proces
met in het beste geval een handvol incidentele terugverdieneffecten voor de steden.
Eén en ander zou tijdens de achttiende eeuw veranderd zijn. Door het streven naar een
sterkere ‘nationale’ economie en door Verlichtingsideeën voerden staten steeds meer
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een beleid waarvan steden konden proﬁteren. De achttiende-eeuwse inspanningen om
de infrastructuur te verbeteren zijn daar een bekend voorbeeld van. Bovendien nam de
kwaliteit van stedelijk beleid in de achttiende eeuw volgens Clark toe. Hoewel er nog
steeds problemen waren, onder meer van ﬁnanciële aard, konden bestuurlijke elites op
meer geprofessionaliseerde ambtenaren beroep doen.
Op deze analyse van vroegmoderne stedelijke politiek moet een en ander worden
aangemerkt. Vooreerst vinden we er geen argumenten voor imaginative leadership in
terug, zoals dat in de conclusie zo nadrukkelijk wordt naar voor geschoven. We lezen
daarentegen vooral over het steeds sterker worden van oligarchische bestuursvormen.
Nu kunnen er zowel voor- als tegenargumenten worden gegeven voor de stelling dat
een oligarchie beter zou besturen, een oefening die Clark zelf overigens niet maakt.
Een kleinere groep bestuurders kan wellicht sneller beslissen. In de Nieuwe Tijd waren
het veelal renteniers die zich engageerden in stedelijk bestuur en zij waren wellicht de
enigen die veel tijd konden vrijmaken voor bestuurlijke taken.4 Anderzijds moet een
beperking van toegang tot bestuurlijke posities veel talent hebben buitengesloten. In
laat zeventiende-eeuws Dijon werden juristen bijvoorbeeld stelselmatig geweerd uit
het stadsbestuur.5 Bovendien stelden leden van een oligarchisch bestuur hun familiale
belangen vaak boven die van de stedelijke bevolking, zoals hen door tijdgenoten wel
eens werd verweten.6
Een tweede reﬂectie betreft Clarks stelling dat bestuurlijke initiatieven in de zestiende eeuw weinig effect hadden, in tegenstelling tot die van de achttiende eeuw. Als dat
zo was, dan zou dat moeten worden hard gemaakt met concrete voorbeelden. Pogingen
tot rationalisering van de armenzorg werden in de Zuidelijke Nederlanden bijvoorbeeld evengoed in de zestiende eeuw als in de achttiende eeuw ondernomen, hoewel
ze in beide gevallen weinig duurzaam bleken te zijn.7 Achttiende-eeuwse steden waren
inderdaad voorwerp van infrastructurele opwaardering, maar – zoals Clark zelf stelt –
bleef die urban renaissance veelal beperkt tot de centrale districten van steden waar
vooral de elites zich ophielden. Kortom, Clarks analyse levert weinig munitie voor zijn
stelling dat ‘stedelijke energie’ in de hand werd gewerkt door kwalitatief leiderschap, en
dat het stedelijk beleid meer vruchten zou hebben afgeworpen in de achttiende eeuw.
Een derde element van discussie is de relatie tussen stad en staat zoals die in zijn
analyse naar voor komt. Daarin lijken steden relatief passieve spelers die overgelaten
worden aan de grillen van de centrale staat. Terwijl die hen tijdens de zestiende en
zeventiende eeuw vooral geldmiddelen afperst om oorlogen te kunnen voeren, zien steden hun autonomie afnemen. Als de centrale staat in de achttiende eeuw door militaire
overwegingen en door de ideeën van de Verlichting initiatief neemt om de ‘nationale
economie’ te versterken, dan kunnen steden daar positieve effecten van ondervinden.
De onderworpen stad is echter zelf geen agent van verandering.
4 Cf. Webers term ‘Abkömmlichkeit’. C. Friedriechs, Urban politics in early modern Europe (Routledge 2000) 18.
5 M.P. Breen, Law, city and king. Legal culture, municipal politics, and state formation in early modern Dijon (Rochester 2007).
6 J. Adams, The familial state. Ruling families and merchant capitalism in early modern Europe (Ithaca en Londen
2005).
7 E. van Nederveen-Meerkerk en G. Vermeesch, ‘Reforming outdoor relief. Changes in urban provisions for the
poor in the northern and southern Low Countries (c. 1500-1800)’, in: M. van der Heijden (e.a.) (red.), Serving the
urban community. The rise of public facilities in the Low Countries (Amsterdam 2009) 135-154.
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Clark beschrijft de vroegmoderne politieke geschiedenis dus grotendeels als een
van bovenaf gestuurd proces, hetzij vanuit de elites op centraal niveau, hetzij vanuit
elites op stedelijk niveau. Hij gaat daarmee voorbij aan een intussen goed ontwikkelde
historiograﬁsche traditie waarin wordt benadrukt dat ook sociale groepen die buiten
het centrum van de politieke macht vielen zowel de stad als de staat als organisatorisch
kader aanwendden, en er zo zelf mee vorm aan gaven.8 Vroegmoderne stedelijke
bestuurders vertoonden naar huidige maatstaven bijvoorbeeld opvallend weinig daadkracht en wachtten vaak het initiatief van hun medeburgers af – onder de vorm van
petities – vooraleer ze tot het uitstippelen van wetgeving overgingen.9 Ook de staat
was een organisatorisch kader waar tal van groepen gebruik van maakten om speciﬁeke
doelstellingen te bereiken.
Kortom, ‘de stad’ komt hier hoegenaamd niet als een ‘agent van verandering’ naar
voren. Nochtans had meer aandacht voor het veel complexere verband tussen stad,
staat en de manier waarop stedelijk beleid tot stand kwam, de meerwaarde van stadsgeschiedenis voor de politieke geschiedenis kunnen illustreren. Door de activiteiten van
stedelijke sociale groepen op stedelijk en staatsniveau onder de loep te nemen, draagt
stadsgeschiedenis immers bij tot een veel exacter en genuanceerder beeld van de algemene politieke geschiedenis. Dat door de groei van de vroegmoderne staat nogal wat
inkomstenstromen in de richting van de stad werden omgebogen, en dat de staatsvormingsprocessen de facto ook geleid hebben tot een versterking van speciﬁeke stedelijke
elites, geeft al aan hoe complex het samenspel in de stedelijke realiteit was.10 Met de
gegroeide inkomens en verbeterde sociale posities van overheidsdienaars allerhande, is
meteen de overgang gemaakt naar de evaluatie van de stad in de modernisering van de
Europese economie.
Op zoek naar de economische dimensie: waren de ‘nieuwe tijden’ de echte ‘middeleeuwen’ van de Europese geschiedenis?
‘By the late eighteenth century, much of the template for a modern urban economy had
been sketched: an increasingly sophisticated marketing and distribution system with
the growing importance of retail shops; industrial specialization, product innovation,
industrial districts, and even the ﬁrst factories; the rise of large-scale intercontinental trade; and the explosive growth of the service sector.’ (p. 157). Aan het woord is
opnieuw Peter Clark, in het besluit op zijn in alle opzichten zeer uitgebalanceerd en
genuanceerd hoofdstuk over de economie van de vroegmoderne stad.
Toen Hohenberg en Lees hun The making of urban Europe schreven, waren ze zo
sluw om de vraag naar de relatie tussen stedelijke en economische groei grotendeels te
ontwijken door het wel en wee van de vroegmoderne stad in een cyclisch model met
8
W. te Brake, Shaping history. Ordinary people in European politics, 1500-1700 (Berkeley 1998); M.J. Braddick,
‘State formation and social change in early modern England: a problem stated and approaches suggested’, Social history, 16 (1991) 1-17; M.J. Braddick, State formation in early modern England, c. 1550-1700 (Cambridge 2000) 101175; S. Hindle, The state and social change in early modern England, c. 1550-1640 (Basingstoke 2000) 146-175; W.P.
Blockmans (e.a.) (red.), Empowering interactions. Political cultures and the emergence of the state in Europe 1300-1900
(Ashgate 2009).
9
Zie bijvoorbeeld H. van Nierop, ‘Popular participation in the Dutch Republic’, in: P. Blickle (red.), Resistance,
representation and community (Oxford 1997) 272-290; Friedrichs, Urban politics, 38-39.
10 A. Cowan, Urban Europe, 1500-1700 (Londen 1998) 194.
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een neo-Malthusiaanse signatuur te gieten.11 Net zoals Peter Clark, wezen ook zij echter op mechanismen en productiviteitsverbeteringen allerhande die er tegen het einde
van de Nieuwe Tijd toe bijdroegen dat de neo-Malthusiaanse grenzen een eind konden
opschuiven.12 Al bij al echter is het beeld over de bijdrage van de stad aan economische
groei en ontwikkeling in de nieuwe tijden op zijn zachtst uitgedrukt genuanceerd,
geograﬁsch enorm gediversiﬁeerd en doorgaans eerder somber.13 Terwijl de succesverhalen van Amsterdam, London, Hamburg en Bremen uitzonderingen waren, stokte
het stedelijke systeem in zuidelijk Europa zelfs helemaal. Het verwondert dan ook
niet dat Peter Clark, die de literatuur als weinig anderen kent, zich uiterst genuanceerd
uitlaat over de bijdrage van de stad aan het economische ontwikkelingsproces. Terwijl
hij de late nieuwe tijden identiﬁceert als ‘modern’ en ‘a time of critical transition for
European cities’ met ‘a loose urban network that was becoming consolidate across the
continent and new kinds of city that started to proliferate – powerful capital cities,
Atlantic ports, industrial towns and the ﬁrst leisure resorts’ (p. 109), haast hij zich om
eraan toe te voegen dat het Europees stedensysteem nog uiterst fragiel was, zoals bleek
uit nogal wat stedelijk wedervaren tijdens de woelige Franse Revolutie.
Clark mag dan al een gematigd optimist zijn, veel van zijn analyses staan of vallen
met de gekozen termini. Het door hem beschreven groeiproces kwam immers pas zeer
laat op gang (p.139-140). Door het vroegmoderne Europa te laten eindigen in 1800
en niet in 1750, wat voor het economische luik alleszins een verstandiger keuze zou
geweest zijn, wordt het geciteerde eindoordeel over de ‘overall performance’ van de
vroegmoderne stad immers fundamenteel vertekend. Nogal wat van de hefbomen van
vernieuwing die Clark identiﬁceert zijn immers typisch achttiende-eeuws. Dat geldt
vooral voor de zogenoemde ‘urbanisation from below’, waarbij voor het eerst sinds de
volle middeleeuwen de stedelijke groeidynamiek niet langer door de grote steden alleen
werd gedragen. De ontwikkelingen na 1750 vertroebelen een klare kijk op wat er zich
de drie eeuwen voordien heeft afgespeeld.
Peter Clark onderkent dat de zestiende-eeuwse urbanisatie van Europa gedreven
werd door demograﬁsche groei, maar onvoldoende geschraagd werd door technologische ontwikkelingen en productiviteitsverbeteringen, met de haast onvermijdelijke en gekende omslag in de eeuwen nadien tot gevolg. Wij zouden geneigd zijn het
grotendeels met Clark eens te zijn, maar het valt te betwijfelen of het contrast tussen
de achttiende-eeuwse ontwikkelingen die stedelijk Europa aan de startlijn van de
moderniteit zouden gebracht hebben enerzijds en sommige zestiende-eeuwse ‘urban
achievements’ anderzijds werkelijk zo groot was. Wordt de moderniteit van sommige
achttiende-eeuwse ontwikkelingen niet te gemakkelijk opgeblazen omdat we in de
achteruitkijkspiegel onvermijdelijk ook de spectaculaire negentiende-eeuwse verstedelijking in beeld hebben? En gaan we dan niet voorbij aan de authentieke bijdrage
van eerdere ontwikkelingen? Die vragen overstijgen natuurlijk de spankracht van dit
essay, maar sommige eenvoudige vaststellingen manen alvast aan tot voorzichtigheid
in het contrasteren van de zestiende-eeuwse ‘demograﬁsche’ groei met de achttiendeeeuwse ‘modernisering’. Of men nu de door Paul Bairoch of door Jan de Vries ver11 P.M. Hohenberg en L. Hollen Lees, The making of urban Europe, 1000-1950 (Cambridge 1985) 113-120.
12 Ibidem, 134-136.
13 Cowan, Urban Europe, 194.
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zamelde cijfers als uitgangspunt neemt, doet er daarbij nauwelijks toe.14 Feit is dat
niet achttiende-eeuws maar zestiende-eeuws Europa de sterkste en meest algemeen
verspreide stedelijke groei gekend heeft. Minstens even opmerkelijk is de vaststelling
dat de Malthusiaanse slingerbeweging nadien slechts een al bij al beperkte invloed had
op de sterkte van het stedelijke weefsel. Wanneer men weerstaat aan de verleiding om te
zeer te focussen op de oogverblindende maar eerder atypische aangroei van de Engelse
stad – dat is een relativering die Peter Clark overigens zelf ook aanbrengt (p. 157) – lijkt
de stedelijke motor van achttiende-eeuws Europa zelfs wat te sputteren.
De ‘retail developments’ kunnen hier als parsprototo genomen worden omdat ze in
het denken van Peter Clark een bijzonder belangrijke bijdrage zouden hebben geleverd
aan de modernisering van de achttiende-eeuwse stedelijke wereld.15 Het is zeker zo, dat
de kleinhandelssector toen de wind in de zeilen had. De opvallende groei van de kleinhandel tijdens de achttiende eeuw betekende niets meer of minder dan ‘a vital part of
the process by which domestic and international trade became integrated and focused
on early modern towns’ (p. 152). Zelfs in steden en streken die niet bepaald uitblonken
door economisch dynamisme boekten de winkeliers een serieuze terreinwinst. Ze zagen hun rangen, zowel in absolute als relatieve zin aangroeien, en die versterking ging
in de regel niet ten koste van hun inkomensposities. Een succesverhaal dus. Het groeiende belang van geïmporteerde koloniale producten in het doorsnee uitgavenpatroon
van de West-Europeaan zat daar zeker voor veel tussen, maar ook de veranderingen
in de materiële cultuur waren mee verantwoordelijk.16 Parijse ‘merciers’ en Haagse
modewinkels dankten immers hun strategische macht in toenemende mate aan hun rol
als smaakadviseurs en middelaars in een verbruikspatroon dat steeds minder duurzaam
werd, maar ook design- en modegevoeliger. Het succesverhaal van de achttiendeeeuwse winkelgroei moet echter ook sterk gerelativeerd worden. In de eerste plaats lijkt
er geen rechtstreeks verband te hebben bestaan tussen groeiend kleinhandelssucces en
economische groei. De achttiende-eeuwse winkels blonken niet uit door substantiële
productiviteitswinsten en in de meeste gevallen vertaalde zich dat ook in hun uitzicht
en inrichting. Als de sector groeide, dan gebeurde dat bovendien langs de platgetreden
paden van persoonlijke klantenbinding.17 Er waren natuurlijk uitzonderingen, maar
de grote meerderheid van de als paddenstoelen uit de grond rijzende winkels zag er in
1800 nog steeds ‘erg middeleeuws’ uit.18
De idee dat de distributiesector zo sterk kan gegroeid zijn zonder dat noemenswaardige productiviteitsstijgingen plaats grepen en inkomensverlies geleden werd,
heeft verregaande implicaties. Het betekent immers dat de Europese consumenten
14 P. Bairoch (e.a.), La population des villes Européennes, 800-1850 (1988); J. de Vries, European urbanization, 15001800 (Londen 1984).
15 Voor een radicale afwijzing van het moderniteitsperspectief zie C.R. Friedrichs, The early modern city, 1450-1750
(Londen 1995) 12, 90-113.
16 I. van Damme, Verleiden en verkopen. Antwerpse kleinhandelaars en hun klanten in tijden van crisis (ca.1648ca.1748) (Amsterdam 2007); I. van Damme, ‘Changing consumer preferences and evolutions in retailing. Buying and
selling consumer durables in Antwerp (c. 1648-c. 1748).’ in: B. Blondé (red.), Buyers and sellers. Retail circuits and
practices in medieval and early modern Europe (Turnhout 2006) 199-233.
17 B. Blondé en N. Coquery, ‘Introduction’, in: B. Blondé (e.a.) (red.), Retailer and consumer changes in early modern Europe. England, France, Italy and the Low Countries (Tours 2005).
18 B. Blondé en I. van Damme, ‘The shop, the home and the retail revolution: Antwerp, seventeenth-eighteenth
centuries’, Citté E Storia, (2007) 335-350.
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in de Verlichtingseeuw een steeds groter deel van hun budget en van hun tijd aan het
‘shoppen’ zelf wilden spenderen, maar ze deden dat ondanks de hoge transactiekosten
die ermee gepaard gingen.19 Is het dan stoutmoedig om te beweren dat de toen ontluikende ‘shopping culture’ eigenlijk een soort antwoord was op een ‘retail problem’? Een
antwoord waarbij consumenten tijd- en geldverlies middels een toe-eigeningsproces
hebben omgesmeed in een aangenaam tijdverdrijf? Men hoeft het met deze laatste, ongetwijfeld veel te provocerende, stelling niet eens te zijn, om toch te zien dat er vanuit
economisch oogpunt eigenlijk nauwelijks iets modern was aan de achttiende-eeuwse
kleinhandelsgroei.
De sociale consequenties van de moeizame economische ontwikkeling, die ook op
het algemene plan kon worden vastgesteld, waren groot. Met de sociale draagkracht van
de stedelijke samenlevingen ging het immers niet noodzakelijk de goede kant op. Op
p. 158 heeft Clark het over ‘a deteriorating social situation for many people’ en verderop
bevat het boek verpletterend bewijs over de Malthusiaanse schaar die reële lonen in de
achttiende eeuw onderuit haalde en voor ‘mounting social problems’ zorgde (p. 173).
Toegegeven, de Engelse casus noopt tot voorzichtig optimisme: de middengroepen
deden het daar immers uitstekend, zozeer zelfs dat de sociale grenzen er vervaagden.20
En ook buiten Engeland zien we hoe middengroepen en stedelijke elites steeds nadrukkelijker op elkaar gingen lijken (p. 176). De vraag is echter wat die ‘klassevervaging’
betekende voor de ‘gewone stedeling en sterveling’? En hoe nieuw was dat eigenlijk?
Ook de laat-middeleeuwse en zestiende-eeuwse stedelijke samenlevingen van de Lage
Landen waren vaak al bijzonder gediversiﬁeerd, met sterke middengroepen die hoge
inkomens verdienden en zelfs opgewassen bleken te zijn tegen uitholling door de fameuze prijsrevolutie.21 Het is niet nodig er hier op te wijzen, dat iets vergelijkbaars niet
alleen van de Zuidelijke Nederlanden in de vijftiende en zestiende eeuw, maar zeker
ook van de Nederlandse economie in de zeventiende eeuw gezegd kan worden. Maar
de uitwerking van casusses zoals Antwerpen, Amsterdam, en Londen, die blaken van
urban achievement, heeft iets misleidend.22 Het gaat immers voorbij aan het – al bij
al – eerder trage en matige groeitraject dat stedelijk Europa in de eeuwen tussen 1450
en 1750 heeft afgelegd.23
Misschien waren de nieuwe tijden in de economische geschiedenis van West-Europa
wel de échte ‘middel-eeuwen’. Stedelijke groei kwam voor – uiteraard – maar niet zelden werd het succes op de ene plaats onmiddellijk ongedaan gemaakt door een tegenslag elders. De groei was chronologisch en geograﬁsch altijd eerder selectief. Stedelijk
Europa ‘crept upwards at a snail’s pace’, om het met de woorden van Jan de Vries te
zeggen.24 En zonder de oude discussie over de stad als parasiet of stimulans nieuw leven
19 J. de Vries, The industrious revolution. Consumer behaviour and the household economy, 1650 to present (Cambridge 2008) 169-170.
20 P. Earle, The making of the English middle class. Business, society and family life in London, 1660-1730 (Londen
1989).
21 B. Blondé en J. Hanus, ‘Beyond building craftsmen. Economic growth and living standards in the sixteenth-century Low Countries. The case of ’s-Hertogenbosch (1500-1550)’, European review of economic history, (forthcoming).
22 P. O’Brien, M. ’t Hart en D. Keene (red.), Urban achievement in early modern Europe: golden ages in Antwerp,
Amsterdam and London (Cambridge 2001).
23 J.L. van Zanden, ‘Early modern economic growth. A survey of the European economy, 1500-1800’, in: M. Prak
(red.), Early modern capitalism. Economic and social change in Europe, 1400-1800 (Londen/New York 2001) 69-87.
24 De Vries, European urbanization, 254.
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in te willen blazen,25 kan men er toch niet aan voorbijgaan dat de stedelijke groei in de
nieuwe tijden vaak meer te danken heeft gehad aan de herverdeling van inkomensstromen dan aan het genereren van economische groei. Wie bovendien voorbij de macroeconomische cijferdans kijkt en oog heeft voor het leven van de ‘gewone’ stedelingen
kan moeilijk anders dan besluiten dat de stad van de Nieuwe Tijd gefaald heeft. Ze
faalde waar het erop aankwam een antwoord te vinden op de structurele armoedeproblematiek, kansen te scheppen voor substantiële sociale emancipatie en een tegengif
te bieden voor de groeiende sociale ongelijkheid (p. 159-178).
Op zoek naar ‘stedelijke energie’: kan de urban renaissance de stad van de Nieuwe
Tijd redden?
Misschien biedt de ‘stadscultuur’ wel een uitweg uit de pessimistische impasse waarin
het politieke en sociaal-economische verhaal uit de vorige bladzijden ons gebracht
heeft? We moeten maar rondom ons kijken om vast te stellen, dat de Europese steden
tijdens de voorbije jaren kosten noch moeite hebben gespaard om zichzelf via ondermeer publieke investeringen, stedenbouw, processen van gentriﬁcatie, investeringen in
cultuur en vrije tijd, en het stimuleren van festivals opnieuw een aantrekkelijk, jong,
dynamisch, en soms letterlijk ook ‘sexy’ uitstraling te geven. Na decennia van stadsvlucht en stadsuitholling lijkt de stad weer helemaal ‘terug van weggeweest’ en die
(hoopgevende) stedelijke renaissance doet zich voor ondanks de afwezigheid van een
substantiële inkomensgroei. Stedelijke elites doen dit vaak in de context van een vertraagde economische groei en zowat elke stad wordt in dat proces ook geconfronteerd
met ernstige budgettaire beperkingen en sociaal-economische en politieke krachten die
het stedelijke niveau ver overstijgen. Iets vergelijkbaars heeft zich misschien ook in de
vroegmoderne stad voorgedaan. De shopping- en vrijetijdscultuur waar Peter Clark in
zijn European Cities zo hoog op inzet vormt daar maar een onderdeel van.
Jan de Vries vond in 1984 nog dat de idee van een urban way of life in de Nieuwe Tijd
onderworpen was aan ‘severe limitations’. Van een heuse ‘behavioral urbanisation’ was
in zijn ogen geen sprake.26 Daarmee sloeg hij de bal helemaal mis en Peter Clark heeft
overschot van gelijk wanneer hij aan de stadscultuur juist een grote vernieuwende kracht
toedicht. Men kan zich zelfs de vraag stellen of stadscultuur geen centripetale kracht was
in een stedelijk systeem, dat zich door de groei van handelsmetropolen en hoofdsteden
steeds meer uit balans ontwikkelde ten voordele van de grote groeikernen. Eén van de
agglomeratievoordelen in het vroegmoderne stedelijke systeem was ongetwijfeld het grotere vermogen tot cultuurcreatie waarover de grotere steden toen beschikten. Het waren
immers de grootstedelijke gedragsmodellen, gaande van de Parijse mode tot de grootstedelijke vrijetijdscultuur, die onder andere via de pers als een soort trickling down-effect
binnensijpelden in de cultuur van lager in de hiërarchie gesitueerde steden. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de commerciële muziekcultuur en het bloeiende opera- en theaterleven, die zich snel vanuit de metropolen verspreidden naar de provinciesteden (p. 192).
Clark heeft terecht ook veel oog voor de materiële kant van die urban renaissance, waarbij publieke investeringen zelfs doelbewust werden ingezet als een wapen tot
25 E.A. Wrigley, ‘Parasite or stimulus: the town in a pre-industrial economy’, in: Ph. Abrams en E.A. Wrigley (red.),
Towns in societies (Cambridge/Londen 1978) 295-309.
26 De Vries, European urbanization, 255.
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stadspromotie. Jammer genoeg, staat het onderzoek naar de materialiteit van het stedelijke wonen nog veel minder ver. De aandacht ging tot dusver bij uitstek naar stadsmuren en omwallingen, kerken, verkoopshallen, stadshuizen, cultuurtempels, stadspaleizen en patriciërswoningen. Over de bouw van de honderdduizenden huizen waarin
de stedelingen een groot deel van hun sociaal leven doorbrachten, is nog veel te weinig
geweten. Dat is jammer, want het heeft er alle schijn van dat de steeds verﬁjnder stadsmanieren zich precies ontwikkelden in een proces dat gelijke tred hield met een groeiende domesticiteit. Het vroegmoderne huis was een thuis. Meer aandacht voor deze
aspecten van stedelijke cultuur zou onze kennis van de precieze bijdrage van de vroegmoderne stad aan de culturele, economische en sociale geschiedenis zeker ten goede komen. Daarbij moet overigens opnieuw worden benadrukt dat niet alleen de achttiende
eeuw een periode van dynamiek was. Kofﬁevisites en theepauzes hebben zeker hun aandeel gehad in de ontwikkeling van een ‘culture of respectability’.27 Wie echter de moed
heeft enkele stappen achteruit in de tijd te zetten kan er niet naast kijken dat de grootste
sprongen voorwaarts in de ‘verhuiselijking’ van de materiële cultuur en stedelijke sociabiliteit ongetwijfeld in de late middeleeuwen en de zestiende eeuw al waren gezet.28
Peter Clark is het, als auteur van een indrukwekkende monograﬁe over de clubs and
societies, aan zichzelf verplicht het bloeiende verenigingsleven als een merkwaardige
prestatie van de achttiende-eeuwse stadscultuur te zien.29 Die cultuur toonde zich
immers steeds geseculariseerder, gecommercialiseerder en gediversiﬁeerder. Maar het
zou opnieuw fout zijn onvoldoende oog te hebben voor de continuïteit tussen de vele
vormen van het onvolprezen achttiende-eeuwse verenigingsleven en de oudere antecedenten in de Europese stad. Zeker in de sterker verstedelijkte gebieden van continentaal
Europa vervulden onder andere schuttersgilden, broederschappen, rederijkerskamers
en ambachten immers al lang analoge functies. Meer nog, ze functioneerden daarbij al
gedurende de late middeleeuwen en Nieuwe Tijd als motoren van gedragsverandering,
conﬂictregeling en van een zich steeds verder verspreidende burgerlijkheid.30 Het is
in dat verband verleidelijk om met Maarten van Dijck de dalende doodslagcijfers in
de late middeleeuwen en zestiende eeuw al te interpreteren als een dimensie van de
oprukkende stedelijkheid in omgangsvormen en gedragsrepertoires.31 Maar zelfs de
ontwikkeling van een verﬁjnde stadscultuur heeft onvermijdelijk een prijs. Het droeg
allemaal bij tot het uiteensporen van de culturen en gedragsrepertoires van verschillende sociale groepen. In de mate dat de opverende stadscultuur vooral de elite en
burgerij voorzag van ‘new avenues for social integration, social networking and class
formation’ (p. 198), droeg ze tegelijkertijd ook onvermijdelijk bij tot de reproductie
van sociale ongelijkheden.32
27 W.D. Smith, Consumption and the making of respectability, 1600-1800 (New York 2002).
28 M. Ajmar-Wollheim en F. Dennis (red.), At home in renaissance Italy (Londen 2006); B. Blondé, ‘Shoppen met
Isabella d’Este: de Italiaanse renaissance als bakermat van de consumptiesamenleving’, Stadsgeschiedenis 3:2 (2007)
139-151.
29 Clark, British Clubs.
30 R. Muchembled, ‘Manners, courts, and civility’, in: G. Ruggiero (red.), A companion to the worlds of the renaissance (Oxford 2002) 156-172.
31 M.F. van Dijck, ‘De stad als onafhankelijke variabele en centrum van moderniteit: langetermijntrends in stedelijke
en rurale criminaliteitspatronen in de Nederlanden (1300-1800)’, Stadsgeschiedenis 1: 1 (2006) 7-26.
32 M.F. van Dijck, ‘Het verenigingsleven op het Hagelandse platteland: sociale polarisatie en middenveldparticipatie
in de 17e en 18e Eeuw’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 2: 2 (2005) 81-108.
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Peter Clark is een te verstandig en belezen auteur om al te boude uitspraken te doen
en opgerekte hypothesen te formuleren. Maar zijn denken is minder beschrijvend dan
het op het eerste zicht lijkt. In zijn visie maakt de stad wel degelijk het verschil en dat
geldt ook in het bijzonder voor de stad van de nieuwe tijden, die hij het etiket opkleeft
van een ‘critical transition’. Het bewijsmateriaal dat hij daarvoor in stelling brengt
komt ons echter niet altijd even overtuigend over. In het goede gezelschap van Christopher Friedrichs vragen wij ons integendeel af, of ‘the truly creative and transforming
epochs in the history of the European city took place not during the early modern era,
but before and after it’.33

33

Friedrichs, The early modern city, 10.

Waar is stadsgeschiedenis goed voor?

De Europese stad 1800-2000
Simon Gunn (directeur Centre for Urban History, University of Leicester)

Hoewel de focus van deze appreciatie van Clarks European cities and towns de moderne periode betreft, ca. 1800 tot 2000, kan ik niet nalaten om ook enkele beschouwingen te geven over de reikwijdte en de ambities van het gehele boek. Op een moment
dat monograﬁeën over stadsgeschiedenis zich op steeds kleinere entiteiten en steeds
meer gespecialiseerde onderwerpen lijken toe te spitsen, is het een moedige beslissing
geweest om een panoramisch overzicht van een geheel continent over een periode van
1600 jaar te brengen. Clark heeft bovendien elk chronologisch luik een zelfde structuur gegeven, te beginnen met een speciﬁeke gebeurtenis om daarna het perspectief te
verruimen met opeenvolgende thematische clusters en te eindigen met een synthetisch
overzicht. Het bedoelde effect, een historisch panorama van de Europese stad zonder
dat de ervaringen van en in individuele plaatsen en speciﬁeke ontwikkelingen verloren
gaat, kan als geslaagd worden omschreven. De onderliggende structurele ontwikkelingen van het Europese stedelijke systeem komen zo aan de oppervlakte, bijvoorbeeld
de opmerkelijke continuïteit op het gebied van het belang van de dienstensector, de
centraliteit van het atelier als productiewijze of de capaciteit voor creativiteit en vernieuwing bij stedelijke bestuurders om de grote uitdagingen zoals epidemische ziekten,
oorlog of honger te beantwoorden. De grote sterkte van het boek is net het feit dat
deze structurele continuïteiten op de voorgrond treden, waardoor het Europese stedelijke systeem meer is dan alleen maar een netwerk in de ruimte, maar ook een matrix
in de tijd. De complexiteit van Europa’s lange stedelijke geschiedenis wordt daarbij
behandeld van Lissabon tot Zagreb en van middeleeuwse gildefeesten tot moderne
gas- en andere nutsbedrijven.
In een eerste deel wil ik niet nalaten om Clarks synthese te becommentariëren, maar
in een tweede deel van deze bespiegeling zou ik het boek willen gebruiken als startpunt
om enkele nieuwe benaderingen in de moderne Europese stadsgeschiedenis aan te
kaarten. Daarbij zal de nadruk vooral komen te liggen op transnationale geschiedenis,
een thema dat Clark zelf al aan het ontwikkelen is in zijn nieuwe project over ‘global
cities’, en op ecologische stadsgeschiedenis, een onderwerp dat nieuwe belangrijke
uitdagingen formuleert over de manier waarop wij steden in het verleden en het heden
conceptualiseren.
Algemeen: een synthese rond verstedelijking in Europa
Zoals kan worden verwacht, beschrijft Peter Clark de periode na 1800 als een dramatische transformatie van Europa’s steden. Het is dan ook de periode van de meest intense
verstedelijking, zodat aan het einde van de twintigste eeuw de overgrote meerderheid
van de bevolking in steden leeft, een fenomeen dat in de kerngebieden van de Europese
ontwikkeling zelfs veel eerder is bereikt. Eerder traditioneel wordt dit verstedelijkingsproces verbonden met de periode van industrialisatie, die Peter Clark als ware motor
ïdentiﬁceert, hoewel ook de recentere historiograﬁe wordt geïntegreerd – waar die stelt
dat het traditionele atelier even belangrijk was als locus van het industrialiseringsproces
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als de fabriek. Zelfs in de late twintigste eeuw was de kleinste eenheid – van gespecialiseerd wetenschapspark tot laboratorium – de voornaamste productieplaats, waardoor het atelier in een eeuwenlang proces als de typische productie-eenheid van de
Europese stedelijke expansie kan worden beschouwd. Even belangrijk is Clarks visie
op het proces van klassenvorming, waarbij de oude sociale orde vanaf het midden van
de negentiende eeuw uiteenrafelde om plaats te maken voor de welvaartstaat van het
midden van de twintigste eeuw, die steeds meer gekenmerkt werd door veralgemeende
welvaart en nieuwe vormen van arbeidsdeling.
Een meer algemene periodisering zorgt in Clarks boek voor eenheid. De periode 1800-1880 wordt beschouwd al een periode van breuk, met name van industriële
transformatie in heel wat gebieden, van de primauteit van een nieuwe burgerij en van
escalerende en grotendeels onopgeloste stedelijke problemen. De negentiende eeuw is
ook de periode waarin de stad haar oude historische rivalen in de machtsstrijd, hof en
platteland, deﬁnitief overwon. Vanaf de vroege twintigste eeuw, en wellicht zelfs nog
eerder, resideerde politieke macht voortaan ondubbelzinnig in de stad, meer bepaald in
de grote hoofdsteden Londen, Parijs, Brussel en Wenen, die elk op hun manier de status
van internationale iconen van moderniteit claimden. De periode 1880-1970 is in Clarks
ogen dan weer een periode van consolidatie en stabiliteit van het stedelijk systeem,
ondanks de verwoestende effecten van twee wereldoorlogen. Misschien wel de meest
treffende karaktertrek van deze periode is de groeiende en zich uitbreidende macht en
expertise van het stedelijk niveau, en dit in een periode van een om zich heen grijpende
groei van de natiestaat en van op nationaal niveau georganiseerde welvaartssystemen.
Ten slotte wordt de periode na 1970 beschreven als een periode van de-industrialisatie,
van strikter ﬁnancieel beleid en van veranderende relaties tussen het lokale niveau en
de centrale staat. Privatisering werd één van de kenmerkende antwoorden, hoewel
verschillende nationale en lokale contexten ook sterk konden uiteenlopen. Zo kwamen
in Groot-Brittannië grote delen van het publiek domein en vele publieke diensten in
privaathanden terecht, terwijl in Noord-Europese landen nieuwe vormen van publiekprivate samenwerking tot stand kwamen.
De stedelijke ontwikkeling is daarom geen lineair proces, zelfs als het narratief van
toenemende verstedelijking in heel Europa een voortdurend motief blijft in het boek.
Clark benadrukt dat snelle stadsgroei en verandering in de vroege negentiende eeuw
vaak tot stand kwamen ten koste van sterk verslechterende levensomstandigheden
voor de armen en voor grote groepen arbeiders. De negentiende eeuw wordt ook
gekenmerkt door een signiﬁcante vertekening van de stedelijke typologie. Nieuwe
industriële steden en havensteden groeiden, maar zouden in de laat twintigste-eeuwse
de-industrialisatie ook bijzonder kwetsbaar blijken. Op lange termijn hebben de
hoofdsteden en de middelgrote centra veel beter gepresteerd. Clark wijst ook op de
verwaarloosde rol van migrantenvrouwen voor de economische herbronning in verschillende momenten van de vroege negentiende tot de vroege eenentwintigste eeuw,
in de toekomst wellicht een interessant en bijzonder vruchtbaar onderzoeksveld in de
brede discipline van de stadsgeschiedenis.
Uiteraard is het analyseschema van Clark veel complexer dan wat hier wordt gesuggereerd, vooral met betrekking tot de periodisering van verandering in de diverse
delen van Europa. Uiteraard is het werk ook wat schuldig aan de onvermijdelijke
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nadruk op voorbeelden uit Noord- en West-Europa. Zo wordt niet toevallig GrootBrittannië beschouwd als de voorloper van alles wat nieuw was in deze periode, van
industriële productie tot openbaar vermaak, en verschijnt ook Helsinki, Peter Clarks
nieuwe thuisbasis, geregeld op het toneel als een voorbeeld van succesrijke aanpassing
en verandering, vooral in de late twintigste eeuw. Het werk vult de lacune in verband
met de ervaring van steden in Centraal, Oost- en Zuid-Europa niet helemaal op, hoewel
het wel melding maakt van hun economische en demograﬁsche groei en van de sterk
gecentraliseerde stadsplanning die er plaatsvond. We zouden ook meer willen te weten
komen over de verbanden tussen steden over de nationale grenzen heen en over hoe
ideeën en praktijken werden overgebracht tussen verschillende steden en verstedelijkte
gebieden. Clark vermeldt hoe in de vroege negentiende eeuw het Franse model van
staatsgeorganiseerde militaire politie werd overgenomen in Pruisen, Beieren en Piemonte – met grote gevolgen voor het stedelijke politionele beleid (p. 334). In de late
negentiende en vroege twintigste eeuw werden de stedelijke nutsvoorzieningen een
domein van intense interstedelijke en internationale uitwisselingen, en publieke woningvoorzieningen speelden een gelijkaardige rol in de twintigste eeuw. Zo volgden de
Britse stadsplanners na 1945 nauwlettend de ontwikkelingen van arbeidershuisvesting
in Stockholm, Kopenhagen en Amsterdam. Maar toch blijft onze kennis over dergelijke transnationale uitwisselingen vrij beperkt. Er is geen equivalent in de Europese
stadshistoriograﬁe voor Atlantic crossings van Daniel Rodgers, zelfs als Pierre-Yves
Saunier recent al enkele verleidelijke aanzetten heeft gegeven.
In zekere zin is European cities and towns een elegante status quaestionis maar ook
een eindpunt van een fase in het stadshistorisch onderzoek. Deze fase startte in de jaren
1980 en is gekenmerkt door de grote aandacht voor de sociale en culturele geschiedenis
van steden – weg van de teleologische implicaties van het verstedelijkings- en industrialiseringsproces. Peter Clarks studie maakt een synthese van de inmiddels uitgebreide
literatuur over deze thema’s, zoals al blijkt uit de thematische ondertitels: sociaal leven,
cultuur en landschap, bestuur … Het boek neemt zo afstand van een eerdere versie van
de stadsgeschiedenis gebaseerd op verstedelijking als totaal proces en richt zich meer
op de vergelijkende geschiedenis van steden als een niet-reducerende sociaal-culturele
realiteit. We moeten ons echter ook afvragen wat er ligt voorbij deze gesoﬁstikeerde
vergelijkende aanpak, die is gebaseerd op de verwerking van gedetailleerde casestudies
over speciﬁeke plaatsen en onderwerpen. Welke richting zou stadsgeschiedenis in de
toekomst zoal kunnen uitgaan?
Nieuwe richtingen 1: transnationalisme
Mijn eerste voorstel is dat we de Europese stad in een transnationaal perspectief zouden plaatsen met aandacht voor de verbanden tussen steden en de wijde wereld. Deze
richting is al volop door Peter Clark zelf gesignaleerd, die de plaats van Europa in
de nieuwe literatuur over transnationale, globale en postkoloniale geschiedenis benadrukt. Deze literatuur heeft belangrijke maar ook zeer uiteenlopende implicaties voor
de manier waarop het concept van ‘Europese stad’ moet worden begrepen en hoe het
historisch is bepaald.
We zijn vertrouwd met de idee dat Europa geen stabiel geograﬁsch gebied is. De
grenzen ervan waren en blijven vaag en gecontesteerd. Rusland en het oostelijke Mid-
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dellandse Zeegebied zijn vanzelfsprekend gebieden waarvan de steden al lang in een
dialectische verhouding met hun Europese tegenhangers staan. Venetië en Istanbul zijn
twee steden waarvan de geschiedenis niet kan worden begrepen zonder hun handelsrelatie, hun politieke rivaliteit en de grote culturele uitwisseling in rekening te brengen.
Dat geldt ook voor de steden van het kolonialisme. Heel wat steden in Azië en Amerika
zijn het resultaat van de Europese expansiedrang, van de rijken van Spanje, Portugal,
Groot-Brittannië en Nederland enzovoort. In de moderne periode zijn grote Indiase
steden als Mumbai en Delhi plaatsen geweest waar Europese planners konden experimenteren zonder de reglementering en de beperkingen die zij thuis ondervonden. Koloniale steden werden, om David Arnold te parafraseren, laboratoria van moderniteit
en deze moderniteit was zowel Europees als koloniaal. Terwijl stedelijke ingenieurs
en planners uit Europa de wereld rondreisden om stedelijke systemen te exporteren,
werden ideeën en praktijken die in koloniale steden werden ontwikkeld echter ook op
de westerse metropolis uitgeprobeerd. Als Felix Driver en David Gilbert Glasgow,
Wenen en Marseille als Imperial cities omschrijven, bedoelen zij niet enkel organisatoren van koloniale imperia, maar ook steden waarvan de bevolkingen, organisatie en architectuur de koloniale ervaring zelf op wel erg tastbare wijze weerspiegelen. Stedelijk
Europa is zowel van binnen als van buiten uit vormgegeven. In The birth of the modern
world heeft Christopher Bayly met veel zin voor detail aangetoond hoe dit gebeurde en
hoe imperia werden gemaakt, niet alleen als systemen van westerse dominantie, maar
ook als netwerken van inter-connectie die zowel de wereld van de kolonisator als die
van de gekoloniseerde heeft bepaald.
Dit stelt natuurlijk een aantal intellectuele uitdagingen voor stadshistorici. Een eerste
is geograﬁe: wat bedoelen we met ‘Europese’ stad als zoveel moderne, maar ook vroegmoderne steden buiten het oude continent producten zijn van Europese expansie?
Moeten we daarom onze kennis hieromtrent niet alleen in Dresden en Londen zoeken,
maar ook in Dakar of Lagos? En als we heel redelijk zouden beslissen om dat niet te
doen, hoe moeten we dan de wijdere wereld in het analytisch kader van onze studies
integreren? Hoe moeten we met andere woorden de betekenis van (post-)koloniale
en globale stedelijke connecties en verbanden in ons onderzoek integreren zonder het
‘Europese’ karakter op te geven als een betekenisvolle politieke en ruimtelijke dimensie? Deze vraag is belangrijk omdat de geschiedenis van imperia en transnationale categorieën zoals de ‘Atlantische wereld’ paradoxaal de oude centraliteit van de natiestaat
in de historiograﬁe zou kunnen versterken. Dit is bijvoorbeeld duidelijk in de nieuwe
geschiedenis van het Britse imperium die, terwijl oudere geschiedenissen worden bekritiseerd voor hun insulaire kijk en het gebrek aan aandacht voor kolonialisme, in feite
een nieuwe versie van een insulaire geschiedenis fabriceren, één die sterk gefocust is op
Londen als imperiale stad, maar vooral één die niet meer transnationaal is dan de oude
historiograﬁe.
Nieuwe richtingen 2: stedelijke ecologie
Mijn tweede voorstel heeft vandoen met het stedelijke milieu en met conceptuele veranderingen die het nieuwe milieubewustzijn met zich heeft meegebracht. Een focus
op de stad als ecologische leefomgeving is in mijn ogen in veel opzichten verschillend
van de nieuwe ecologische geschiedenis, maar kan er uiteraard ook niet los van worden
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gezien. De geschiedenis van het stedelijk milieu zoals die zich het voorbije decennium
ontwikkelde, heeft veel, soms zelfs heel veel, verschillende gezichten. Een eerste is een
zorg om de infrastructuurelementen die zo kenmerkend zijn voor de stad, en in het
bijzonder de moderne stad: water, riolering, elektriciteit, wegen, communicatie enzovoort. Een dergelijke benadering stelt de stad voor als infrastructureel knooppunt of
netwerk, als de plaats waar technologische systemen samenkomen (wegen, spoorwegen, kanalen, leidingen). Heel wat van deze netwerken zijn (of werden) ondergronds,
zodat we ze vaak voor vanzelfsprekend aannemen, maar ze zijn zonder twijfel één van
de bepalende kenmerken van het moderne urbanisme als systeem. Deze nieuwe benadering, aangevoerd door historici en geografen als Mikael Hard en Matthew Gandy,
lijkt in het eerste opzicht op technologisch determinisme, een nieuwe versie van de
stad als machine. Maar in de praktijk worden deze technologieën vaak beschouwd als
kwetsbaar of dreigen ze voortdurend overbodig te worden. Bovendien is er grote aandacht voor het beleid betreffende infrastructuur: toegang tot water of communicatiesystemen zoals telefoon creëerde immers nieuwe ongelijkheden en gaf aanleiding tot
nieuwe vormen van competitie en conﬂict.
Een tweede tendens is de nieuwe aandacht voor het materiële in de stadsgeschiedenis, niet voor het materialisme in de traditionele marxistische betekenis, maar voor
de materialiteit, voor het weefsel van de stad: leidingen, rioleringspijpen, bakstenen,
plaveistenen, glas, … Misschien wel de beste analyse is die van Christopher Otter (The
Victorian eye), die aantoonde hoe de nieuwe lichttechnologie de stadservaring in de
negentiende eeuw grondig veranderde, van het plezier van een nachtwandeling tot de
verlichting van het menselijk lichaam in een operatiezaal. Historici, zo beweert Otter, hebben weliswaar stedelijke architectuur, politiek en het sociale leven bestudeerd,
maar hebben de essentie van het stedelijk weefsel, namelijk zijn dagelijkse materialiteit,
grotendeels links laten liggen. In die zin opent zijn werk een nieuwe dimensie voor de
stadsgeschiedenis: materiële processen zoals gas, elektriciteit en verlichting, werden te
vaak beschouwd als iets dat buiten het historisch proces om gebeurde.
Deze nieuwe geschiedenis van infrastructuur en materialiteit laat de oudere geschiedenis niet onberoerd. Voor Otter zijn de technologieën van de negentiende eeuw
een preconditie voor het stedelijke liberalisme en voor de idealen van vooruitgang en
zelfbestuur. Riolen stelden als het ware de politiek van liberale vrijheid veilig. Moderne stedelingen van alle klassen werden ‘gemaakt’ door hun toegang tot stromend
water en later tot elektrisch licht en verwarming. Het bestuur zelf werd ook steeds
meer uitgevoerd in technische termen, van hygiëne tot het postsysteem. Uiteindelijk
brengen deze nieuwe benaderingen traditionele binariteiten opnieuw op de voorgrond,
bijvoorbeeld technologie en politiek. Ze dwingen als het ware om de relatie tussen de
natuur en de stad te herbekijken. William Cronon heeft zo in zijn studie over Chicago
Nature’s metropolis, duidelijk gemaakt hoe ook de moderne stad onverbrekelijk met
het platteland verbonden was door continue goederenstromen. Vanuit dat perspectief
stopt de stad niet aan de stadsgrens, maar gaf ze vorm aan het hele platteland, vaak tot
honderden kilometers buiten de stadsgrenzen. Steden waren en zijn nog altijd onvolledige systemen, die steeds grotere gebieden van agrarisch land, bossen en zeeën nodig
hebben om zichzelf in stand te houden.
Ten slotte zijn deze nieuwe ecologische stadsgeschiedenissen begonnen met enkele
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van de diepste assumpties van de oudere stadshistoriograﬁe in vraag te stellen. In plaats
van een onderdeel te zijn van een heroïsch gevecht tegen schaarste, honger en onderdrukking, creëerde de revolutie van de fossiele brandstoffen na 1800 vanuit ecologisch
standpunt een niet te stoppen natuurramp in de vorm van globale klimaatverandering.
De Indiase historicus Dipesh Chakrabarty stelt dat de effecten van dit historisch proces het oude onderscheid tussen natuur en menselijke geschiedenis opheffen. Sinds de
industriële revolutie, en meer algemeen sinds het midden van de twintigste eeuw zijn
mensen een geologische kracht geworden. Aldus, zo zegt Chakrabarty, zijn de condities van de geschiedenis, en misschien zelfs meest van al van de stedelijke geschiedenis,
fundamenteel veranderd.
Tezelfdertijd benadrukt de studie van technologie en infrastructuur dat steden niet
veiliger, rechtvaardiger en stabieler zijn geworden, maar dat ze gedurende de twintigste
eeuw eerder onrechtvaardiger en wellicht ook kwetsbaarder zijn geworden dan ooit.
De sloppenwijken van de megalopool in de ontwikkelingslanden maken alvast duidelijk dat armoede vandaag vooral in termen van toegang tot zuiver water, medische
verzorging en elektriciteit moet worden gedacht eerder dan in per capita inkomen.
Ondertussen wordt ook de kwetsbaarheid van moderne steden duidelijk gemaakt telkens energievoorzieningen die falen of doelbewust worden afgesneden, bijvoorbeeld in
Sarajevo tijdens de Bosnische oorlog.
Men zou over de politieke implicaties van dit alles uiteraard kunnen debatteren.
Maar eerder dan dat, zou ik willen voorstellen om na te gaan hoe deze vaststellingen
ook wijzen op een nieuwe agenda voor de geschiedenis als wetenschap en op de unieke
positie van de stadsgeschiedenis in deze debatten. Ik heb deze ontwikkelingen geplaatst
onder ecologische geschiedenis, maar het kan net zo goed als materiële geschiedenis
worden beschouwd vermits ze focust op het stedelijk weefsel en de relaties tussen de
mens en de materiële stad. De Europese stad bekleedt in deze debatten een speciale
plaats omdat Europa, zoals Peter Clark aangeeft, misschien al vijfhonderd jaar lang
het meest verstedelijkte gebied op onze planeet is. Peter Clark heeft op een eloquente
manier het onderzoek naar de Europese stadsgeschiedenis bij elkaar gebracht en in
een vorm gegoten. Ik denk dat het een mooi beginpunt is om deze stadsgeschiedenis
nieuwe richtingen uit te sturen en een nieuwe fase te laten ingaan.
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Abstracts
Kim Overlaet, ‘Arriving in Cairo.’ An analysis of the representations of Cairo in late
ﬁfteenth-century travel narratives from the Netherlands
This article studies the descriptions of Cairo in late ﬁfteenth-century travel accounts of
pilgrims from the Netherlands who visited this Islamic capital on their route to the Saint
Catherine’s Monastery at the foot of Mount Sinai. They described the city as pious pilgrims,
laden with images and preconceptions about Islam and Muslims, but also, and in particular,
as lay townsmen who highly appreciated their own western cities. This essay focuses on the
inﬂuence of these pilgrims’ western perception of urbanity on their representations of Cairo.
This inﬂuence manifested itself very clearly in the continuous references the travellers made
to their (kn)own urban environment and in their enthusiastic and often detailed descriptions
of the urban spaces. Moreover, despite their immersion in an Islamic urban culture, their
descriptions of Cairo only very rarely induced over-simpliﬁed representations of Islam.

Cécile Vanderpelen-Diagre, ‘L’art à l’épreuve du libéralisme’. The discours of the Brussels
City council on the public policy for ﬁne arts and entertainment 1830-1899
When studying the involvement of the Ville de Bruxelles (City of Brussels) in cultural matters
in the nineteenth century, it is rather obvious that the expenses for equipments, the lack of
ﬁscal resources as well as a rigid budget failed to realise a consensus, which had yet clearly
been established: the need to provide the population with proper means of education and of
creation. Culture generally comes within the scope of extraordinary expenses, which enables
the representatives to cut their budgets as they please. The authorities are nonetheless aware
of the importance of public intervention for the legitimisation and the organisation of cultural
productions. Not only do they closely follow the training and evolution of their artists, but
they also try to make them contribute to the building of the modern city by ordering statues.
The so-called popular gatherings remain the only events on which the City offers a cultural
project aimed at the whole society. This statement should nevertheless be dampened since
most of these festivities are a sequel of events, each of them intended to a certain social class.
The authorities are incapable to represent as well as to depict the folk; the foreigner is, on
the contrary, central within auto-justiﬁcation discourses. In cultural matters as well as in
other political ﬁelds, Brussels’ liberal elites of the nineteenth century need to make their own
experience. In this experimentation, they are hindered by their paranoid obsession on one
hand (i.e. the enclavement within a catholic nation) and by their vision of art on the other hand.
Their romantic vision of the artist is all the more enduring since it contributes to the liberal
ideals of liberty. The ﬁnancing of the arts, which used to be managed by aristocracy, becomes
even more complex under a parliamentary regime.

5 (2010) 1

abstracts

121

Wil Zonneveld, Dutch pleas in favour of transnational and European spatial plans (19291957)
The Netherlands is known for its elaborate spatial planning system. In the period between
both world wars legislation was only modest – basically identifying a land-use plan at the local
level. A coalition of planners evidently far ahead of planning practice started to campaign for
an elaborate system of plans on all domestic levels of government but also on the international
and European level. This idea was taken further after the Second World War especially during
the period when the negotiations took place on the establishment of the European Economic
Community. According to Dutch planners their government should strive for the integration
of a spatial planning title in the new eec Treaty. Their pleas fell on deaf ears: within the grand
politics of European economic integration there was no room for the formation of a policy
domain which in these days had not even unfolded in the Netherlands.

Sommaires
Kim Overlaet, ‘Ainsi on arrive au Caire.’ Un analyse des représentations du Caire dans
quelques récits de voyage des Pays-Bas du quinzième siècle tardif.
Cet article analyse les descriptions du Caire dans quelques récits de voyages du quinzième
siècle tardif. D’une part, les pèlerins des Pays-Bas, qualiﬁaient cette capitale islamique en
tant que chrétiens pieux, c’est-à-dire de manière préjugée sur l’Islam et sur les musulmans.
Mais d’autre part, et surtout, ils la décrivaient dans leur qualité de citadins laïques d’une ville
d’Europe occidentale dont ils se montraient très orgueilleux. Cette étude mesure l’inﬂuence de
leur perception occidentale d’urbanité sur les représentations que ces pèlerins se faisaient du
Caire. Cette inﬂuence se manifestait très clairement dans les références des auteurs à leur propre
environnement urbain et dans leurs descriptions, souvent détaillées, des espaces urbains. En
outre, malgré leur immersion dans une culture urbaine islamique, leurs descriptions du Caire
ne provoquaient que très rarement des opinions tranchées sur l’Islam.

Cécile Vanderpelen-Diagre, L’art à l’épreuve du libéralisme. Le discours de la Ville de
Bruxelles sur l’intervention publique dans les beaux-arts et les agréments (1830-1899)
En étudiant l’intervention de la Ville de Bruxelles dans les matières culturelles au xixe siècle
nous constatons que les dépenses d’équipement que le manque de ressources ﬁscales propres
et le peu d’élasticité des budgets ne permet guère de réaliser ce qui fait pourtant l’objet d’un
consensus: la nécessité de fournir à la population les moyens de se cultiver, de se former, voire
de créer. Le plus souvent, le domaine culturel est inscrit dans les dépenses extraordinaires, ce
qui traduit la volonté des mandataires de pouvoir aisément couper ces budgets. Toutefois,
les autorités sont conscientes de l’importance de l’intervention publique dans les processus
de légitimation et dans l’agencement de la production culturelle. Non seulement elles sont
très attentives à la formation de leurs artistes, mais elles cherchent le plus possible à les faire
participer à l’édiﬁcation de la ville moderne en leur commandant des statues. Cependant, les
fêtes dites populaires sont les seules initiatives où la Ville propose un projet culturel conçu à
l’intention de l’ensemble de la société. Et encore faut-il nuancer ce propos. Pour l’essentiel ces
fêtes sont des juxtapositions d’événements qui s’adressent chacun à une catégorie sociale. Cette
incapacité à représenter et à se représenter le peuple contraste avec la place prise par l’étranger
dans les discours d’autojustiﬁcation. En matière culturelle comme dans les autres domaines
du politique, les élites libérales bruxelloises du xixe siècle doivent faire leur écolage. Dans ce
travail d’expérimentation, elles sont handicapées d’une part par leur obsession paranoïaque –
l’enclavement dans une nation catholique – et par leur vision de l’art. Leur vision romantique
de l’artiste incréé est d’autant plus vivace qu’elle participe à l’idéal libéral de liberté. D’un point
de vue structurel, donc, on voit que le séculaire pas de deux du prince et de l’artiste n’est que
plus complexe quand le prince devient un régime parlementaire.
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Wil Zonneveld, Plaidoyers néerlandaises en faveur d’une planiﬁcation de l’espace transnationale et Européenne (1929-1957)
Les Pays-Bas sont connus pour le système de développement de l’espace qui est appliqué dans
le pays. Étant encore peu développée pendant l’entre-deux-guerres, la législation identiﬁait
principalement l’affectation des sols au niveau local. Plusieurs urbanistes qui partageaient
visiblement une vision très poussée sur la répartition des sols, avaient commencé à militer
pour un système élaboré de planiﬁcation à tous les niveaux de la politique intérieure du
gouvernement, mais aussi au niveau européen et au niveau international. L’idée a été reprise et
développée après la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant la période des négociations
qui avaient eu lieu pour l’établissement de la Communauté économique européenne. Les
urbanistes néerlandais avaient plaidé, auprès des responsables politiques, en faveur de
l’intégration de la planiﬁcation de l’espace dans le nouveau Traité instituant la cee. Leurs
appels n’ont pas été entendus, car les grandes politiques en cours à l’époque pour réaliser
l’intégration économique européenne ne pouvaient s’embarrasser de la constitution d’un
domaine politique, qui n’existait pas encore aux Pays-Bas.
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Tussen beleving en verbeelding
Steden in een spanningsveld, 1800-1914
10-11 maart 2011, Radboud Universiteit Nijmegen

Eigenlijk begrepen negentiende-eeuwers in Europa hun steden niet meer, zoveel wordt
al snel duidelijk voor wie de zeer verschillende manieren bestudeert waarop over de stad
werd geschreven. Associeerden sommigen de stad met vrijheid, rijkdom en artistieke inspiratie, anderen merkten er slechts de ongezondheid, de eenzaamheid, de zedeloosheid en
de herrie van op. De oorzaak voor die verwarring valt niet ver te zoeken. Industrialisering,
technologische vooruitgang en verhoogde mobiliteit veranderden de negentiende-eeuwse
leefruimte in een onwaarschijnlijk tempo. Met name in de steden leidden deze processen tot bruuske perspectiefwijzigingen en werd de ruimte steeds opnieuw anders beleefd.
Tussen beleving en verbeelding. Steden in een spanningsveld, 1800-1914, een vervolg op
het congres Naties in een spanningsveld (2009), waarvan de proceedings in het voorjaar
van 2010 bij uitgeverij Verloren zullen verschijnen, staat in het teken van die telkens hernieuwde stadsbeleving en de wisselende beeldvorming die zij met zich meebrengt. Centraal staat de vraag welke getuigenis literaire en andere teksten uit de lange negentiende
eeuw (1800-1914) daarvan brengen.
In methodologisch opzicht wil dit congres ten eerste nadrukkelijk verschillende disciplines met elkaar confronteren. Er wordt meer bepaald bewust gezocht naar een kruisbestuiving van literatuurwetenschap en -geschiedenis met drie andere onderzoeksgebieden
– te weten cultuur- en sociale geschiedenis, architectuur- en stedenbouwgeschiedenis en
kunstgeschiedenis/visuele cultuur. Die kan van tweeërlei aard zijn: ze kan theoretisch van
insteek zijn, door inzichten uit de ene discipline in te zetten om een nieuw licht te werpen op bronnenmateriaal uit de andere discipline, maar ook kunnen literaire discoursen
geconfronteerd worden met niet-literaire discoursen. Ten tweede biedt dit congres zowel
ruimte aan Nederlandstalige case studies als ook aan transnationale casussen van waaruit
een link met de Lage Landen gelegd kan worden. Het is tevens de bedoeling dat zoveel
mogelijk de sociale verschillen, inclusief die van gender, in de beleving van de stedelijke
ruimte in rekening gebracht worden.
Concreet willen wij vier spanningsassen vooropstellen, waarrond wij de diverse onderzoeksvragen clusteren. De eerste heeft betrekking op de spanning tussen de stad als een
plaats van arbeid en de stad als een plaats van ontspanning. Daarbij valt niet alleen te
denken aan de beleving van winkelruimtes (passages, warenhuizen, winkelstraten) en van
typische plaatsen van vertier zoals theaters, parken, cafés, dierentuinen of bordelen, maar
ook aan kantoren, fabrieken, bouwplaatsen, havens en aan de werkplaatsen van de geest:
academische ruimtes (studeerkamers, universiteitsbibliotheken). In de wereldtentoonstelling komen beide functies van de stad, werken en zich ontspannen, samen.
Onder de tweede spanningsas valt de representatie van ruimtes die de spanning tussen de
publieke sfeer en de privésfeer impliceren. De verbeelding van interieurs behoort daartoe
(van cafés, van wachtkamers, van schrijvershuizen, …), maar ook het motief van het uiterlijke vertoon, het naar buiten gekeerde interieur, zoals dat zichtbaar wordt in onder meer

uitstalramen en gevels. Bijzondere aandacht verdienen in deze context ook ruimtes waarin
geloof beleefd kan worden: kerken, kloosters, bedevaartsoorden en kapelletjes.
De derde as heeft betrekking op ruimtes waarin de tegenstelling tussen mobiliteit en
stilstand een rol speelt. Concreet denken wij dan aan ruimtes die met toerisme te maken
hebben (de oude stadskern, musea, wereldtentoonstellingen), met verkeer (stations, metro, tram) en met migratie en internationalisme. De negentiende-eeuwse stad proﬁteert
van technologische ontsluiting, maar ondergaat ook allerlei vormen van musealisering.
Bij de vierde en laatste spanningsas wordt gekeken naar de oppositie tussen regulering
en (ongecontroleerde) groei. Worden groene plaatsen in de stad beleefd als onderbreking
van de voortwoekerende bebouwing, als stadse droom van een afwezige natuur (parken,
periferie, stadsboerderijen), hoe werd stadsanering geïnterpreteerd (het vuil en het geld,
gedempte grachten en leien, sloppenwijken) en welke visies op stadsuitleg spelen er zoal:
wordt die bebouwing buiten het oude centrum, omsloten door singels en ringgrachten, in
verband gebracht met een nieuwe burgerklasse of een nieuw standsbesef?
Tussen beleving en verbeelding. Steden in een spanningsveld, 1800-1914 zal op 10 en 11
maart 2011 plaatsvinden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De voertalen van het
congres zijn Engels en Nederlands. Voorstellen voor bijdragen kunnen worden ingediend
tot 15 september 2010 en tellen 250 woorden. Inzenders krijgen voor 15 oktober bericht.
Contact
Stedenineenspanningsveld@gmail.com
Dr. T. Sintobin
Radboud Universiteit,Faculteit Letteren
Nederlandse taal- en cultuur
Postbus 9103
nl 6500 hd Nijmegen
0031-24 361 5491
Organiserend comité
Jan-Hein Furnée (Universiteit van Amsterdam; cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis na
1750)
Tom Sintobin (Radboud Universiteit; Nederlandse taal en cultuur)
Pieter Uyttenhove (Universiteit Gent; Architectuur en Stedenbouw)
Hans Vandevoorde (vub; Taal- en letterkunde)
Rob van de Schoor (Radboud Universiteit, Nederlandse taal en cultuur)
Wetenschappelijk comité
Peter Altena (Dominicus College, Nijmegen)
Nele Bemong (Katholieke Universiteit Leuven; onderzoekseenheid Nederlandse literatuur)
Lotte Jensen (Radboud Universiteit; Nederlandse taal en cultuur)
Mary Kemperink (Universiteit Groningen, Nederlandse taal en cultuur)
Marita Mathijsen (Universiteit van Amsterdam, Moderne Nederlandse letterkunde)
Liedeke Plate (Radboud Universiteit; Algemene Cultuurwetenschappen en Genderstudies)
Jo Tollebeek (Katholieke Universiteit Leuven; onderzoekseenheid cultuurgeschiedenis
vanaf 1750)

Over Stadsgeschiedenis:
Stadsgeschiedenis biedt een breed forum voor interdisciplinaire wetenschappelijke
discussies over steden en stedelijkheid. Het tijdschrift stelt zich open voor onderzoek
waarin de historiciteit van de stad centraal staat en richt zich daarbij in eerste instantie op Noordwest-Europa – het huidige België, Nederland, Noord-Frankrijk en het
Duitse Rijnland – vanwege het speciﬁek stedelijke karakter van dit gebied. De stad
wordt gezien als een soort ‘actor’ in het historische proces. Zij is immers geen neutrale
achtergrond, maar genereert speciﬁeke intermenselijke relaties en stedelijke levenswijzen. Zij is niet alleen een fysieke ruimte, maar vormt ook een culturele en mentale
houding en is het resultaat van bepaalde maatschappelijke percepties.
Inzendingen:
in een word-bestand naar
bert.demunck@ua.ac.be
Afbeeldingen dienen apart en rechtenvrij te worden aangeleverd. Dit kan in de vorm
van glansfoto’s of in digitale vorm. Digitale afbeeldingen dienen van voldoende kwaliteit te zijn: tenminste 300 dpi op het formaat waarop ze uiteindelijk zullen worden
afgedrukt. Bij twijfel kan men contact opnemen met Uitgeverij Verloren, telefoon
+31-35-6859856. De redactie poogt zorgvuldig om te gaan met auteursrechten. De
gebruiken voor wat betreft overname van tekst en beeld in academische publicaties
worden gevolgd. Wie desondanks meent in zijn rechten te zijn geschonden, richte
zich tot de uitgever.
Stadsgeschiedenis wordt uitgegeven met steun van de Universitaire Stichting.
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