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Zorgen voor later?
De betekenis van de dienstperiode voor jonge vrouwen in het
laatmiddeleeuwse Gent herbekeken*

Inleiding
Medieval society at large acknowledged the existence of young people who were
going through a period of formation and transformation before full adulthood.
This might be because they were still pursuing education and employment training. (…) Medieval society recognized this transition period as a distinctive phase
of the life cycle.1
De adolescentie, de levenscyclus tussen kindertijd en volwassenheid, betekende ook
voor jongeren in de steden van het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen een periode van vorming, waarbij men klaargestoomd werd om de uiteindelijke stap naar het
volwassen leven te kunnen zetten. Heel wat jongeren uit kleinere steden of uit het omringende platteland, migreerden daarvoor naar grotere steden zoals Gent en Brugge,
om er de nodige skills te verwerven.2
Hoewel sommige ambachten, zoals de Gentse kousenmakers, borduurwerkers en
meerseniers, bereid waren meisjes als leerlingen te aanvaarden,3 lag een formele leertijd
binnen het ambacht voor hen veel minder voor de hand. Een functie als dienstmeisje
bij een al dan niet welgesteld gezin was dus een welgekomen alternatief.4 Niet elke
onderzoeker is echter overtuigd van de didactische en praktische meerwaarde van de
dienstperiode voor jongeren. Heel wat auteurs beschouwen het dienen immers alleen
maar als de laagste en minst gerespecteerde arbeidssector in de stedelijke economie.5
Het vooruitzicht op het meesterschap, beschouwt Marianne Danneel terecht als één
van de belangrijkste verschillen tussen leerlingen en dienstmeisjes, maar ze benadrukt
daarbij dat ‘dienstmeisjes (mijn cursivering J.D.G.) bleven steken op het niveau van
 Graag dank ik prof. dr. Peter Stabel voor de enthousiaste begeleiding van mijn masterscriptie. Mijn dank gaat ook
uit naar prof. dr. Tim Soens, prof. dr. Bruno Blondé, prof. dr. Bert De Munck en de redactie van Stadsgeschiedenis
voor hun nuttige tips en suggesties die mij in de mogelijkheid stelden om op basis van mijn masterscriptie dit artikel
te schrijven.
1 D. Youngs, The life-cycle in Western Europe, 1300-1500 (Manchester 2006) 96. Een menselijk leven bestond uit
verschillende fases waarbij het begin en einde van een fase, telkens gekenmerkt werd door een transitiemoment. De
term life-cycle servant gaat terug op het werk van Peter Laslett, waarmee hij doelde op een tijdelijke tewerkstelling als
bediende, meestal tijdens de adolescentiejaren. Zie ondermeer in: J. Hajnal, ‘Two kinds of pre-industrial household
formation system’, in: R. Wall e.a., Family forms in historic Europe (Cambridge 1983) 65-105.
2 P. Stabel, ‘Social mobility and apprenticeship in late Medieval Flanders’, in: B. De Munck, S.L. Kaplan en H. Soly
(red.), Learning on the shop ﬂoor. Historical perspectives on apprenticeship (New York/Oxford 2007) 159; K. Lynch, Individuals, families and communities in Europe, 1200-1800. The urban foundations of Western society (Cambridge 2003) 37.
3 M. Danneel, Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent (Leuven/Apeldoorn 1995) 83.
4 K. Lynch, Individuals, families and communities, 46; B. Hanawalt, Growing up in Medieval London. The experience of childhood in history (New York/Oxford 1993) 173.
5 Zoals bijvoorbeeld: S. Shahar, The fourth estate. A history of women in the Middle Ages (Londen/New York 2002)
203; M. Kowaleski, ‘Women’s work in a market town’, in: B. Hanawalt (red.), Women and work in pre-industrial
Europe (Bloomington 1986) 153.
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hulpje en manusje-van-alles.’6 In zijn baanbrekend werk over het gezinsleven in het
veertiende-eeuwse Gent, omschrijft David Nicholas dienstpersoneel als de meest
uitgebuite groep, waarbij het dienen vooral een manier was om de eindjes aan elkaar
te kunnen knopen.7 Daarmee brengt ook hij een heel eenzijdig en stereotiep beeld
naar voor. Maryanne Kowaleski gaat nog een stap verder, wanneer ze voor middeleeuws Exeter prostitutie als meest gangbare alternatief voor huishoudelijke arbeid
omschrijft.8
Hiertegenover staat ondermeer het onderzoek van Barbara Hanawalt over het
proces van opgroeien in middeleeuws Londen, waarin de negatieve sfeer rond dienstpersoneel wordt verlaten en de dienstperiode eerder als opstap naar de latere volwassenheid wordt gezien.9 De bekende Oostenrijkse mediëvist Michael Mitterauer, één
van de weinige auteurs die een volwaardig artikel aan de betekenis van het dienen voor
de Europese jeugd heeft gewijd, heeft de klemtoon helemaal op het leren gelegd. Hij
ontwikkelde de stelling dat ‘service in another household was normally linked with
learning. Even male and female servants on peasant holdings were learners.’10
Dit artikel wil voor het vijftiende-eeuwse Gent aan de hand van een aantal laatmiddeleeuwse egodocumenten van voornamelijk poorters en (lage) edellieden, peilen naar
de meerwaarde die de dienstperiode mogelijk inhield voor jonge, ongehuwde vrouwen
in een grootstad als Gent. Ik ga er van uit dat de huishoudelijke arbeid van dienstmeisjes niet bij voorbaat opgevat mag worden als marginale arbeid, maar tevens moet
getoetst worden op haar kwaliteiten als informal apprenticeship.11 Ging het om een
periode die kan worden gezien als een soort aanvullende opvoeding of opleiding als
voorbereiding op een zelfstandig (gezins)leven achteraf?12
La comptabilité d’ici et de l’au – delà13
History from below en vooral women’s history lijden van nature onder het feit dat
de bevraagde historische actoren zelf weinig of geen documenten hebben nagelaten,
waardoor men genoodzaakt is beroep te doen op bronnen die door derden werden
overgeleverd. In dit geval stonden die derden echter wel zeer dicht bij de historische
actoren. We doen namelijk een beroep op documenten die geschreven werden door of
opgesteld in opdracht van de werkgevers van de dienstboden. Meer precies bestuderen
we een selectie Gentse testamenten uit de vijftiende eeuw, die in de schepenregisters
van de schepenen van Gedele werden genoteerd,14 naast ook de enkele Vlaamse huis6 Danneel, Weduwen en wezen, 235.
7 D. Nicholas, The domestic life of a medieval city. Women, children and the family in fourteenth-century Ghent
(Londen 1992) 104.
8 Kowaleski, ‘Women’s work’, 153-154.
9 Hanawalt, Growing up, 173.
10 M. Mitterauer, ‘Servants and youth’, Continuity and change, 5 (1990) 30.
11 J.R. Gillis, Youth and history. Tradition and change in European age relations, 1750-present (New York 1975)
(geciteerd in: M. Mitterauer, ‘Servants and youth’, 14).
12 P.J.P. Goldberg, Women, work and life-cycle in a Medieval economy: women in York and Yorkshire, 1330-1520
(Virginia 1992) 185.
13 Deze titel is geïnspireerd op het werk van Jacques Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà: les hommes, la mort
et la réligion dans la région d’Avignon à la ﬁn du Moyen Age, vers 1320-vers 1480 (Rome 1980) Collection de l’Ecole
Française de Rome, nr. 47.
14 Stadsarchief Gent (verder sag), Schepenregisters van de schepenen van Gedele (verder srg), reeks 330, nr. 12-37,
1400-1486.
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houdboekjes of private boekhoudingen uit de veertiende en vijftiende eeuw, die de
tand des tijds hebben overleefd.
De schijnbaar schaarse en sporadische verwijzingen naar dienstmeisjes in documenten uit de veertiende en vijftiende eeuw, kunnen het geringe onderzoek naar de
situatie in Vlaamse steden mogelijk helpen verklaren.15 Procesdossiers, belastingslijsten, ordonnanties of volkstellingen, bronnen die ondermeer gebruikt werden om het
Toscaanse,16 Venetiaanse17 en Yorkse18 dienstpersoneel te bestuderen, zijn inderdaad
voor de onderzochte periode en geograﬁsche afbakening niet voorhanden of maken
geen melding van dienstpersoneel.19 Testamenten en huishoudrekeningen daarentegen
geven blijk van een talrijke aanwezigheid van dienstpersoneel in Gent, ondermeer
omdat ‘servant-keeping households are (…) well represented within the testamentary
population as a whole.’20 Gezinnen die ﬁnancieel in staat waren een testament te laten
opstellen, konden zich doorgaans ook één of meerdere dienstboden veroorloven.21
In totaal werden er in de periode 1400-1450, 419 testamenten van Gentse poorters
neergeschreven in de schepenregisters van de schepenen van Gedele. Hoe waardevol
deze bronnen echter ook zijn, toch is enige nuancering aan de orde. Niet elke bediende
in de stad werd immers opgenomen in het testament van zijn of haar meester(es).22 Dat
heeft de belangrijke implicatie dat we op basis van de informatie die deze bronnen ons
bieden, geen representatief beeld kunnen schetsen van alle dienstboden die werkzaam
waren in de stad Gent gedurende de vijftiende eeuw. Anderzijds gaat het evenwel om
een niet te verwaarlozen aantal: in iets meer dan de helft van de testamenten uit de
periode 1400-1450, werden giften nagelaten aan één of meerdere dienstmeisjes en/of
knechten.23
Voor dit onderzoek werd een steekproef van 86 testamenten uit de perioden 14001411, 1423-1427 en 1440-1450 grondig geanalyseerd. Deze steekproef kon nog verder
worden aangevuld met informatie over de testamenten uit de periode 1450-1486, die
15 M. Danneel, ‘Quelques aspects du service domestique féminin à Gand d’après les registres et manuels échevinaux
des Parchons (2ième moitié du XVème siècle)’, in: W. Prevenier, R. Van Uytven en E. Van Cauwenberghe (red.), Sociale structuren en topograﬁe van armoede en rijkdom in de 14de en 15de eeuw. Methodologische aspecten en resultaten
van recent onderzoek. Handelingen van het colloquium gehouden te Gent op 24 mei 1985 (Gent 1986) 51.
16 C. Klapisch-Zuber, ‘Women servants in Florence during the fourteenth and ﬁfteenth centuries’, in: Hanawalt,
Women and work; D. Herlihy en C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leur familles. Une étude de catasto ﬂorentin de
1427 (Parijs 1978).
17 D. Romano, ‘The regulation of domestic service in renaissance Venice’, Sixteenth Century Journal, 22 (1991)
661-677.
18 P.J.P Goldberg, ‘Female labour, service and marriage in Northern towns during the Middle Ages’, Northern history. A review of the history of the north of England and the borders, 22 (1986) 18-38; Idem, Women, work and life- cycle.
19 M. Boone, ‘La domesticité d’une grande famille patricienne Gantoise d’après le livre de comptes de simon Borluut
(1450-1463)’, in: J.-P. Sosson e.a. (red.), Les niveaux de vie au Moyen Age. Mesures, perceptions et représentations (Spa
1998) 77; M. Carlier, ‘Solidariteit of sociale controle? De rol van vrienden en magen en buren in een middeleeuwse
stad’, in: W. Prevenier, A. Greve en M. Carlier, Hart en marge in de laatmiddeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22 en 23 augustus 1996) (Leuven 1997) (Studies in urban social, economic and
political history of the medieval and modern Low Countries, deel 7) 82.
20 Goldberg, Women, work and life-cycle, 194-195.
21 C. Fontana, Het belang van testamentaire schenkingen op sociaal, ﬁnancieel-materieel en familiaal vlak in het
laatmiddeleeuwse Gent (1400-1450) (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1993) (Hoofdstuk 2B:
‘Sociale positie van de testateur’).
22 Goldberg, Women, work and life-cycle, 195.
23 C. Fontana, Het belang van testamentaire schenkingen, zie hierin de bijlage ‘dienstpersoneel’ en bijlage ‘overzicht
testamenten’.
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door Marianne Danneel reeds werden verzameld.24 Jammer genoeg was het tijdens
de analyse niet altijd even duidelijk of de vernoemde persoon in het testament ook
daadwerkelijk de functie van bediende vervulde. Daarom werden alleen die personen
die met zekerheid tot de sector kunnen worden gerekend, in de uiteindelijke analyse
betrokken. Heel concreet zijn dit de dienstmeisjes die in de testamenten ‘hare of mine
joncwive’, ‘mine dienstwijff’ of ‘mine dienende wijf’ werden genoemd en/of waarbij
de naam gevolgd werd door de formulering ‘over dienst’ of ‘over meneghen goede
diensten die se mij ghedaen heeft’.25
Naast een selectie testamenten, werden ook drie huishoudrekeningen of private
boekhoudingen van drie verschillende huishoudens, telkens afkomstig uit een andere
sociale laag binnen een verschillende stedelijke context, aan nauwkeurig onderzoek
onderworpen. Hoewel beide bronnensoorten opgesteld werden op een heel ander
moment in de levenscyclus van de auteur/opdrachtgever, maakt een confrontatie tussen beiden het mogelijk om het meer algemene beeld uit de testamenten te toetsen aan
de speciﬁeke inkijk in de organisatie van een bepaald huishouden. Het betreft hier
meerbepaald het memoriaal van plattelandsnotabele Simon de Rikelike uit St. Pietersop-den-dijk (1323-1336),26 de rekeningen van edelman Jan van Oudenaarde (13731378)27 en het huishoudboekje van de Gentse poorter Simon Borluut (1450-1463).28
Net omdat het hier gaat over slechts drie private boekhoudingen, die bovendien zowel
chronologisch als op vlak van herkomst sterk uiteenlopen, wordt hun representativiteit enigszins beperkt. Anderzijds verschaffen deze huishoudrekeningen ons wel een
uitzonderlijk mooie, zij het onrechtstreekse inkijk in het leven en de positie van dienstpersoneel binnen een veertiende en vijftiende-eeuwse stedelijke context.
Voor de Zuid-Nederlandse steden uit deze periode, zijn dergelijke huishoudboekjes
uniek te noemen, maar in vele Italiaanse, Duitse en Zuid-Franse steden kwamen zogenaamde ricordanze, Haushaltbücher en livres de raison veel frequenter voor.29 Een opmerkelijke overeenkomst tussen de verschillende soorten huishoudrekeningen, is dat
ze allemaal door mannen werden opgesteld, hoewel de organisatie van het huishouden
en de opvoeding van kinderen en dienstmeisjes gerekend werd tot het takenpakket van
de vrouw.30 De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van het huishouden en
het beheer van de rekeningen, lag dus duidelijk in handen van het gezinshoofd.31
24 Danneel, ‘Quelques aspects’.
25 Hetzelfde geldt voor de knechten: ‘minen of sinen cnape’ of ‘minen cnecht’ en/of bij de formulering ‘over dienst’.
Door de veelgebruikte functieomschrijving ‘cnape’, was het erg moeilijk om een onderscheid te zien tussen knechten
en leerlingen.
26 J. De Smet, Het memoriaal van Simon de Rikelike, vrijlaat te St. Pieters-op-den-dijk, 1323-1336 (Brussel 1933).
27 Rijksarchief Gent (verder rag), Dubbels van de Rekenkamer, nrs. 248-251, kerstavond 1373-kerstavond 1378.
28 rag, Fonds Borluut, nr. 220, 1450-1463. Verder is er ook nog een fragment bewaard van het huishoudboekje van
de Vrouwe van Wezemael uit 1407. Het betreft hier echter Brabantse adel en daarom werd de bron niet in de analyse
betrokken. Voor een uitgave hiervan, zie: F. Nagtglas (red.), ‘Een huishoudboekje van 1407’, Bijdragen tot de Oudheidkunde en geschiedenis, inzonderdheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, 4 (1859) 294 e.v.
29 M. Boone, ‘De discrete charmes van het burgerbestaan in Gent rond het midden van de vijftiende eeuw. Het
ﬁnancieel handboek van Simon Borluut (1450-1463)’, Bijdragen tot de geschiedenis, 81 (1998) 99-100; J.-L. Biget en
J. Tricard, ‘Livres de raison et démographie familiale en Limousin au xve siècle’, Annales démographique historique
(1981) 321-363.
30 C. Klapisch-Zuber, ‘Women servants’, 58; Lynch, Individuals, families, and communities, 142; M.J. Hettinger,
‘Household management’, in: M. Schaus, Women and gender in Medieval Europe. An encyclopedia (New York 2006) 381.
31 Klapisch-Zuber, ‘Women servants’, 58.
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Afbeelding 1: Een dienstmeid helpt haar meesteres bij
het kammen van de haren.
Uit: Luttrell Psalter, East
Anglia, ca 1325-1335 (GrootBrittannië, British Library,
Add. ms 42130 fo. 63). Tekening door Isis Sturtewagen.

Naast deze overeenkomst, kunnen er echter ook heel wat inhoudelijke verschillen
worden vastgesteld. In de Toscaanse familieboekjes of ricordanze werden voornamelijk
de belangrijkste familiale en streekgebonden gebeurtenissen genoteerd, terwijl in de
Zuid-Franse livres de raison naast familiale gebeurtenissen ook de meer zakelijke boekhouding werd opgenomen.32 De Vlaamse huishoudrekeningen daarentegen, kunnen
eerder beschouwd worden als de rechtstreekse neerslag van een private boekhouding,
waarin zakelijke transacties, pachtinkomsten en rentebetalingen naast persoonlijke
uitgaven en betalingen aan dienstpersoneel werden genoteerd. Dat betekent echter niet
dat deze huishoudboekjes enkel droge boekhoudkundige formules bevatten. Tussen de
regels door komen we bijvoorbeeld heel wat te weten over de consumptiegewoonten
van het gezin in kwestie of over de politieke situatie in de stad.33
Een ander opmerkelijk verschil met de Vlaamse huishoudboekjes, is dat de inhoud
van de Toscaanse ricordanze volgens Christiane Klapisch-Zuber een geleidelijke evolutie doormaakte bij de elite naar een grotere aandacht voor de eigen familie, en dit ‘ten
nadele van de bredere stedelijke solidariteit’.34 In het huishoudboekje van Borluut, het
memoriaal van de Rikelike en de rekeningen van Jan Van Oudenaarde daarentegen,
nemen geschenken aan peers en ondergeschikten, ter gelegenheid van ondermeer geboorte, huwelijk en overlijden, net een heel prominente plaats in. Het aanbieden van
geschenken maakte immers deel uit van het onderhouden van de stedelijke sociabili32 Biget en Tricard, ‘Livres de raison’, 21-22.
33 Dit is bijvoorbeeld het geval bij Simon Borluut, zie: M. Boone, ‘De discrete charmes van het burgerbestaan in
Gent’ en bij Jan van Oudenaarde, zie: E. Thoen, ‘Het dagelijkse leven van adel en ridderstand tijdens de veertiende
eeuw. Leefwijze en levensstandaard van Jan, heer van Oudenaarde (1373-1378)’, in: Gedenkboek 750 jaar Pamelekerk
Oudenaarde, 1235-1985 (Oudenaarde 1991) 103-130.
34 Klapisch-Zuber, ‘Comptes et mémoires’, 257 geciteerd in Boone, ‘De discrete charmes’, 100.
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teit.35 In dat opzicht kan het huishoudjournaal niet enkel beschouwd worden als een
puur zakelijk document, maar eveneens als neerslag van de eigen sociale boekhouding.
De dienstperiode herbekeken
Over de reden waarom sommige dienstmeisjes en knechten als begunstigde personen
in testamenten werden opgenomen, lopen de meningen vaak uiteen. Hanawalt spreekt
over het belonen van loyaliteit, Goldberg over paternalisme en Nicholas en Danneel
beschouwen het als een manier om dienstmeisjes aan zich te binden.36 Vaak werd aan
een schenking ook toegevoegd welke voorwaarden die persoon moest volbrengen opdat hij of zij ook daadwerkelijk het beloofde geschenk of de geldsom in ontvangst
mocht nemen.37 In de meeste gevallen hield dit de belofte in om zo lang mogelijk bij de
testateur in dienst te blijven.38 Dit laatste sluit aan bij een eerste belangrijk kenmerk dat
doorgaans met het dienen in stedelijke gezinnen verbonden wordt, namelijk de geringe
duur van de tewerkstelling binnen één en hetzelfde gezin.39 De beperkte duur van het
contract tussen bediende en werkgever bood dienstpersoneel de mogelijkheid om bij
een gunstig economisch klimaat (jaarlijks) op zoek te gaan naar nieuwe gezinnen, met
betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen.40
Jammer genoeg is de mobiliteit van het personeel in de huishoudboekjes van Borluut en de Rikelike slechts gedeeltelijk zichtbaar.41 Het huishoudboekje van Simon
Borluut bevat bijvoorbeeld heel wat introducties van nieuwe knechten, met telkens
de datum van hun indiensttreding, echter zonder gegevens over het precieze tijdstip
waarop deze knechten het gezin weer verlieten. Hierbij moet natuurlijk rekening
gehouden worden met het feit dat de bron niet volledig werd overgeleverd. Bij de
dienstmeisjes zijn er relatief minder introducties op te merken, zeker in het eerste deel
van het handboek, en komen dezelfde namen langer voor. Dit alles zou kunnen wijzen
op een grotere mobiliteit bij de mannelijke bedienden. Tot een dergelijke vaststelling
kwam ook Dennis Romano, die voor Venetië stelde dat: ‘girls generally were inscribed
for longer periods than boys.’42 In het memoriaal van Simon de Rikelike vinden we op
twee verschillende plaatsen de dienstboden opgelijst, meerbepaald in betalingslijsten
voor de periode 1329-1332 en 1332-1333. Hier valt op dat knechten het grootste deel
van het personeel uitmaakten. Wanneer we beide lijsten met elkaar vergelijken, blijkt
er een duidelijke mobiliteit van personeel zichtbaar, aangezien slechts vier dienstboden in beide lijsten lijken voor te komen.43 Waren korte contracten ook in vijftiendeeeuws Gent de regel?
35 Danneel, Weduwen en wezen, 176; M.C. Howell, Commerce before capitalism in Europe, 1300-1600 (Cambridge
2010) 145-146.
36 Danneel, ‘Quelques aspects’, 57; Goldberg, ‘Female labour’, 24; Hanawalt, Growing up, 174; Nicholas, The domestic life, 104-105.
37 sag, srg, reeks 330, nr. 12, f° 262v, 24 oktober 1402.
38 sag, srg, reeks 330, nr. 24, f° 421r, 12 februari 1448.
39 Ondermeer in: Klapisch-Zuber, ‘Women servants’, 61-62 en Goldberg, ‘Female labour’, 23.
40 Goldberg, ‘Female labour’, 21-22; Shahar, The fourth estate, 204; Mitterauer, ‘Servants and youth’, 22; KlapischZuber, ‘Women servants’, 61-62.
41 Boone, ‘La domesticité d’une grande famille’, 83; rag, Fonds Borluut, nr. 220, f° 33r; De Smet, Het memoriaal,
49-54, nr. 37-38.
42 D. Romano, Housecraft and statecraft. Domestic service in renaissance Venice, 1400-1600 (Baltimore 1996) 135.
43 J. De Smet, Het memoriaal, 48-54.
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In de testamenten waarin (vrouwelijk) dienstpersoneel werd opgenomen krijgen we
in ieder geval een heel ander beeld te zien. Aangezien schenkingen in de meeste gevallen inderdaad werden gekoppeld aan de belofte om zolang mogelijk bij de testateur
in dienst te blijven,44 verwondert het niet dat hier een heel andere indruk ontstaat.
De schaarste aan dienstpersoneel in een periode van regelmatig terugkerende mortaliteitspieken, het probleem van de grote mobiliteit van het personeel,45 de gedane morele
en ﬁnanciële investeringen én mogelijk zelfs de wens iemand naast zich te hebben bij
het stervensuur,46 kunnen als mogelijke verklaringen gelden, waarom een dergelijke
voorwaarde met testamentaire giften werd verbonden. In hoeverre dit mechanisme
werkelijk heeft gezorgd voor langere dienstperioden, is moeilijk aan te geven, maar het
is uiteraard niet onwaarschijnlijk dat dienstmeisjes door het aantrekkelijke vooruitzicht op een mooie monetaire of materiële gift aangemoedigd werden om daadwerkelijk langer bij hetzelfde gezin in dienst te blijven. In het testament van Jan Hoerinc uit
1402 lezen we: ‘Item wilt hij ende begheert de voorscreven Joes (Jan), dat men roepe
Meren sine joncwive over meneghen goeden dienst die se hem ghedaen heeft ende noch
doen sal also langhe als hij lieve sal, 20 s.gr. sjaers te haren live’47 Jan Hoerinc deed
aan zijn dienstmeisje Meren dus de belofte haar een levenslange jaarlijkse uitkering te
zullen schenken, van niet minder dan 1 lb.gr.Vl. (ca. 30 daglonen van een geschoold
ambachtsman), op voorwaarde dat ze tot zijn dood voor hem zou werken. Volgens een
testament uit 1448 ontving ene Lysbette van haar meester Jan Vander Linde, de aardige
som geld van 10 lb.gr.Vl., ‘mids dat soe my belooft heeft getrauwelicke bij (mij) te
blijvene.’48 Een positieve relatie tussen bediende en werkgever kon eveneens een reden
zijn waarom het dienstmeisje erin toestemde om een langere periode bij hetzelfde gezin
in dienst te blijven. In heel wat testamenten werd immers de uitdrukking ‘uut goeden
jonste’ gehanteerd, wanneer men de reden voor de testamentaire gift wilde aanhalen.
Deze uitdrukking betekende zoveel als ‘uit genegenheid’ of ‘uit gunstige gezindheid’.49
De handboeken van de schepenen van Gedele en een aantal testamenten geven ons
een mogelijke indicatie van de gemiddelde duur van de dienstperiode in Gent. De handboeken van de schepenen van Gedele van Gent bevatten namelijk een aantal dossiers
waarin dienstmeisjes hun voormalige meesters aanklaagden wegens het niet uitbetalen
van loon.50 De totale duur van de periode die ter discussie stond varieerde van negen
tot veertien jaar.51 In de testamenten lezen we vaak de formulering: ‘die langhe jaeren
met mi ghewoent heeft’, met in één testament de vermelding van een uitzonderlijk
lange dienstperiode van maar liefst achttien jaar.52 Daarnaast duiken in de bronnen
ook een aantal dienstperiodes op van slechts vijf of zeven jaar. Goldberg kwam voor de
stad York op een gemiddelde duur van ongeveer acht à negen jaar voor meisjes.53 We
44 sag, srg, reeks 330, nr. 24, f° 421r, 12 februari 1448.
45 Danneel, ‘Quelques aspects’, 57.
46 sag, srg, reeks 330, nr. 18, f° 131v, 5 april 1423.
47 sag, srg, reeks 330, nr. 12, f° 262v, 24 oktober 1402.
48 sag, srg, reeks 330, nr. 24, f° 421r, 12 februari 1448.
49 J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek (’s-Gravenhage 2002) bij ‘jonste’ en ‘gonste’.
50 sag, Handboeken van de schepenen van Gedele (verder hg), reeks 261 bis, nr. 4, nr. 5 en nr. 17. Voor meer informatie over deze bron, zie: Danneel, ‘Quelques aspects’, 57-58.
51 sag, hg, reeks 261 bis, nr. 4, f° 53v; sag, hg, reeks 261 bis, nr. 5, f° 18v, f° 29.
52 sag, srg, reeks 330, nr. 12, f° 314r, 3 augustus 1403; sag, srg, reeks 330, nr. 19, f° 60r, 29 april 1427.
53 Goldberg, Women, work and life-cycle, 170-171.
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zouden bijgevolg kunnen stellen dat de dienstperiode in Gent waarschijnlijk gemiddeld
iets langer was, maar over het algemeen sterk overeenstemde met die in York.
Kortom, alvast in die gevallen waarin dienstmeisjes door hun meesters of meesteressen via een testament werden begunstigd, lijkt de wederzijdse relatie redelijk standvastig geweest te zijn. Bovendien valt het op dat heel wat schenkingen beloofd werden aan
een dienstmeisje, dat tevens een nichtje, kleindochter of bastaarddochter was.54 Dat
betekent dat heel wat dienstmeisjes gerekruteerd werden uit het familiale netwerk – wat
op zijn beurt een interessante parallel oplevert met de ambachtelijke leertijd, waarin
leerjongens eveneens vaak geschoold werden in het atelier van nauwe verwanten.55
Lange tijd is men ervan uitgegaan dat vooral arme meisjes, veelal afkomstig van het
omringende platteland, aan de slag gingen als bediende in de stad. Recent onderzoek
heeft echter aangetoond dat er in vele gevallen weinig sociale verschillen bestonden tussen het dienstmeisje en haar werkgever en dat dienstmeisjes vaak werkzaam waren bij
familieleden of kennissen van ouders of voogd.56 Dit kan een belangrijk extra argument
zijn om het dienen niet louter als marginale arbeidssector, maar ook en vooral als een
waardevolle vorm van (informele) leertijd te beschouwen. Ook Thijs Lambrecht stelde
in zijn studie over het dienstpersoneel op het Vlaamse platteland vanaf de zestiende
eeuw vast, dat de meeste dienstboden gerekruteerd werden binnen de eigen dorpsgemeenschap en dat ook familiebanden daarbij een belangrijke rol konden spelen.57
Ook heel wat bedienden binnen hetzelfde tewerkstellingsgezin waren overigens met
elkaar verwant. Zo kregen de zusjes Merkine en Soetkine Van Swalmen elk 2 lb.gr.Vl.
van hun meester Lievin De Maegh.58 Meere en haar broer Lievin waren beiden in dienst
van Mergriete Van der Haghe, waarbij Lievin in het testament van zijn meesteres, een
hogere som geld in ontvangst mocht nemen dan Meere.59 Het is mogelijk dat Lievin
ouder was dan zijn zus en dus langer in dienst, maar dat is erg moeilijk af te leiden uit
de schaarse gegevens die we in het testament kunnen terugvinden. De door Jeremy
Goldberg aangehaalde Yorkse gewoonte, waarbij zussen en broers die reeds in dienst
waren, de weg vrijmaakten voor de tewerkstelling van jongere verwanten, lijkt in ieder
geval ook in Gent te hebben bestaan.60
Een derde kenmerk dat ons toelaat de dienstperiode te herformuleren, situeert zich
op het domein van de verloning. Algemeen gaat men er vanuit dat het loon van dienstmeisjes erg laag was.61 Bij de berekening van het loon moet echter ook rekening gehouden worden met het feit dat dienstmeisjes in de meeste gevallen kost en inwoon genoten
en dat zij daarbovenop ook nog eens stoffen en schoenen aangeboden kregen. Boven54 Ondermeer: sag, srg, reeks 330, nr. 22, f° 300v, 17 september 1440; sag, srg, reeks 330, nr. 14, f° 324r, 15 mei
1411; sag, srg, reeks 330, nr. 12, f° 310r, 22 juli 1403.
55 Stabel, ‘Social mobility and apprenticeship’, 160-161.
56 Ondermeer in: Goldberg, ‘Female labour’, 22-23; Idem, Women, work and life-cycle, 177; D. Nicholas, Medieval
Flanders (Londen 1992) 316; Hanawalt, Growing up, 179.
57 T. Lambrecht, ‘Slave to the wage? Het dienstpersoneel op het platteland in Vlaanderen (16de-18de eeuw)’, OostVlaamse Zanten, 76 (2001) 34.
58 sag, srg, reeks 330, nr. 13, f° 161v, 12 augustus 1405.
59 sag, srg, reeks 330, nr. 22, f° 292r, 2 september 1440.
60 P.J.P. Goldberg, ‘What was a servant?’, in: A. Curry en E. Matthew, Concepts and patterns of service in the later
Middle Ages (Woodbridge 2000) 14 (ook aangehaald in: B. Hanawalt, Growing up, 175).
61 Shahar, The fourth estate, 204; M. Wiesner-Hanks, Working women in renaissance Germany (New Brunswick
nj 1986) 83.
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dien hadden zij in tegenstelling tot loonarbeiders niet direct te lijden onder prijsﬂuctuaties. Dit alles samen maakt dat hun loon een stuk hoger lag, dan men in eerste instantie
zou verwachten.62 Het voorbeeld van dienstmeisje Katelijne Lenaerts kan dit illustreren.63 Bij het begin van haar indiensttreding bij het gezin Borluut in 1459, werd bepaald
dat Katelijne jaarlijks een loon zou ontvangen van 8 schilden of 960 gr.Vl.,64 met daarnaast nog zes ellen linnen lakens ter waarde van 144 gr.Vl.65 en vier paar schoenen met
een totale waarde van ongeveer 24 gr.Vl.66 Hun leeftijdsgenoten in het ambachtswezen
ontvingen gedurende hun opleiding intussen doorgaans geen loon.67
Moet het verschil tussen diensmeiden en leerjongens worden gezien als een indicatie
dat jongens bij een ambachtsmeester leerden en dienstmeiden niet? Over het precieze
takenpakket dat dienstmeisjes dagelijks te verwerken kregen, is voor Gent jammer genoeg weinig bekend. De testamenten en huishoudboekjes geven hierover zeer weinig
tot geen informatie. Vanuit literatuur over een aantal Engelse steden, weten we echter
wel dat dienstmeisjes niet louter puur huishoudelijke taken uitvoerden, maar eveneens
ingeschakeld werden in het ambachtsatelier van hun meester(es), waar ze een aantal
eenvoudige taken moesten uitvoeren.68 Jim Bolton geeft expliciet aan dat ‘service was
not the domestic and non-productive function that it later became.’69 Ook op het platteland bestond het takenpakket van dienstmeiden uit veel meer dan enkel het uitvoeren
van huishoudelijke taken.70 Misschien werden dienstmeisjes daardoor in de mogelijkheid gesteld om een aantal bijkomende vaardigheden aan te leren, als aanvulling op de
opvoeding die ze reeds kregen bij het uitvoeren van de meer huishoudelijke taken. Deze
laatste vaardigheden kwamen alvast goed van pas wanneer het dienstmeisje haar eigen
huishouden wilde uitbouwen.71 De opgedane skills, het bijeen gespaarde geld en een
bescheiden uitzet waren namelijk erg belangrijk voor de economische levensvatbaarheid van een jong gezin.72 Ook wanneer het dienstmeisje niet meteen in het huwelijk
trad, zorgden de opgedane ervaringen voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.73
Dienstmeisjes tussen celibaat en huwelijk
Onze bronnen geven op zijn minst aan dat de dienstperiode genuanceerd moet worden benaderd en dat de precieze relatie tussen de dienstmeid aan haar meester(es) van
62 J.M. Bennett en A.M. Froide, ‘A singular past’, in: J.M. Bennett en A.M. Froide (red.), Singlewomen in the European past, 1250-1800 (Philadelphia 1999) 8-9.
63 rag, Fonds Borluut, nr. 220, f° 29v.
64 Omgerekend naar dagloon, stond dit gelijk aan 3,84 gr.Vl. per dag.
65 De prijs van één el laken in 1457 was 2 s.gr.Vl., zoals vermeld bij cnape Lampsin Brecht.
66 De prijs van één paar schoenen in 1454 was 6 gr.Vl., zoals vermeld bij cnape Jan Alleman. Een vrouwenschoen
was doorgaans iets goedkoper.
67 H. Swanson, Medieval artisans. An urban class in late Medieval England (Oxford 1989) 115; Stabel, ‘Social mobility and apprenticeship’, 160.
68 Goldberg, ‘Female labour’, 24; J. Bolton, ‘The world upside down. Plague as an agent of economic and social
change’, in: M. Ormrod en P.G. Lindley, The black death in England (Donington 2002); B. Hanawalt , Growing up,
176-177.
69 Bolton, ‘The world upside down’, 73.
70 Lambrecht, ‘Slave to the wage?’, 35.
71 J. Whittle, ‘Servants in rural England c. 1450-1650: hired work as a means of accumulating wealth and skills before
marriage’, in: M. Agren en A.L. Erickson (red.), The marital economy in Scandinavia and Britain (Ashgate 2005) 104.
72 M.C. Howell, Women, production and patriarchy in Late Medieval cities (Chicago 1986) 9 en 13; Swanson, Medieval artisans, 7.
73 T. de Moor en J.L. Van Zanden, Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa (Amsterdam 2006) 17.
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groot belang was. Het is belangrijk daar ook bij op te merken dat het vaak ging om een
soort opvoedingssituatie. Life-cycle dienstmeisjes waren meestal ongehuwd en ‘had
to remain celibate, since that was a condition of servanthood’.74 Zolang de meisjes in
dienst waren, werd er door hun meesteres streng op toegezien dat ze zich niet ‘qualich
regierde met eenighen man’.75 Dit morele toezicht kan op verschillende manieren worden verklaard. Dienstpersoneel werd bijvoorbeeld in vele gevallen beschouwd als het
uithangbord van de respectabiliteit en de status van het gezin.76 Dit was voor dienstmeisjes des te meer het geval, omdat de reputatie van de vrouw des huizes sterk werd
bepaald door het gedrag van haar dienstmeisjes.77 Onzedelijk of onwenselijk gedrag
kon dan ook een reden zijn voor ontslag.78
Ook deze gevoeligheden moeten in rekening worden gebracht bij een genuanceerde
inschatting van de dienstperiode van meisjes of jonge vrouwen. Wellicht betekent dit
voor meisjes bijvoorbeeld een nauwere band met het tewerkstellingsgezin. De gehanteerde terminologie in het huishoudboekje van Simon Borluut lijkt alvast te wijzen op
die nauwe band tussen het dienstmeisje en het gezin, terwijl de knechten op hun beurt
eerder verbonden waren met de persoon van de meester. Wanneer een dienstmeisje
genoemd werd, sprak men immers in de meest gevallen van ‘onse’, bijvoorbeeld ‘Katelijne Lenaerts, onse dienstwijff’, terwijl het bij de knechten steeds ging om ‘mijn’, zoals
in ‘Joeskin Van Acker, mijne stalcnape’ en in ‘Gillis mijne cnape, quam met mij woenen’.79 Lambrecht ziet een gelijkaardig patroon opduiken op het platteland, waarbij
mannelijk personeel hoofdzakelijk door de boer werd aangeworven, terwijl de meiden
eerder onder het zeggenschap stonden van de vrouw des huizes.80
De nadruk op het behoud van goede zeden, laat bovendien vermoeden dat de
dienstperiode in bepaalde gevallen als een soort bewaartijd81 kon fungeren, waarbij
de werkgever de taak op zich nam om de eer van het voor hem bekende dienstmeisje
te beschermen, tot het meisje voldoende vaardigheden en geld bij elkaar had gespaard
en/of een geschikte huwelijkspartner had gevonden.82 De relatief grotere vrijheid op
het vlak van partnerkeuze die jongeren in dienstverband zouden genoten hebben,
lijkt in praktijk in vele gevallen veel beperkter te zijn geweest dan men tot nu toe had
aangenomen.83 In het testament van Mergriete Konincke, staat bijvoorbeeld expliciet
genoteerd, dat haar dienstmeisje Meerkin pas mocht huwen na haar expliciete goedkeuring. Wanneer Meerkin toch zonder toestemming zou trouwen, dan was de kans
erg groot dat ze werd onterfd.84 Deze nagenoeg verplichte ongehuwde en celibataire
74 Bolton, ‘The world upside down’, 74. Daarnaast onder andere ook in: Hanawalt, Growing up, 174.
75 sag, srg, reeks 330, nr. 25, f° 11v, 2 september 1450. Zie ook: sag, srg, reeks 330, nr. 33, f° 95v, 11 maart 1476.
76 Ch. Phytian-Adams, Desolation of a city. Coventry and the urban crisis of the late middle ages (Cambridge 1979),
205 (geciteerd in Goldberg, Women, work and life-cycle, 163); Romano, Housecraft and statecraft, o.a. 7.
77 Romano, Housecraft and statecraft, 9; Goldberg, ‘What was a servant?’, 6.
78 Shahar, The fourth estate, 205.
79 rag, Fonds Borluut, nr. 220, f° 33r; rag, Fonds Borluut, nr. 220, f° 22r; rag, Fonds Borluut, nr. 220, f° 35r.
80 Lambrecht, ‘Slave to the wage?’, 35-36.
81 Concept uit: Danneel, Weduwen en wezen, 112. Dit kon in een aantal gevallen echter foutlopen. Ook misbruik
van kwetsbare dienstmeisjes maakte immers deel uit van de laatmiddeleeuwse realiteit.
82 Danneel, Weduwen en wezen, 112 e.v. Zie ook: sag, srg, reeks 330, nr. 13, f° 70r, 15 juli 1404. In dit testament
werd dienstmeisje Kateline aangespoord om nog lange tijd bij Michiel den Cuppere in dienst te blijven en tijdens deze
dienstperiode nog goed te sparen.
83 Wiesner-Hanks, Working women, 92; Goldberg, ‘Female labour’, 26.
84 sag, srg, reeks 330, nr. 25, f° 138v, 8 juli 1451.
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Afbeelding 2: Bedienden serveren de maaltijd van een burgergezin. Deel van een kalenderminiatuur van de maand januari door Simon Bening in de Hortus Animae, 1510-1520 (Wenen,
Österreichische Nationalbibliotek, Cod. 2706, fo. 1v). Tekening door Isis Sturtewagen.

status van life-cycle dienstmeisjes, gecombineerd met een relatief lange dienstperiode,
had waarschijnlijk een stijgende huwelijksleeftijd tot gevolg. Dat betekent bovendien
dat niet alleen het ambacht een restrictieve rol kon spelen op vlak van de huwelijksmogelijkheden van leerjongens,85 maar dat ook het dienen een ingrijpende invloed kon
uitoefenen op de huwelijksleeftijd van dienstmeisjes. Tegelijk geeft het echter aan dat
ook de werkgevers hun verantwoordelijkheden hadden, en dat ze werden geacht goed
voor de dienstmeiden te zorgen.
Evenmin als in het laatmiddeleeuwse York, was het in Gent de gewoonte om het
dienstmeisje op het einde van haar dienstperiode of bij testament expliciet een bruidsschat te schenken.86 Er bestond in Gent wel zoiets als een huwelijksgift, maar die had
volgens Marianne Danneel veeleer de bedoeling om het huwelijk voor de tegenpartij
aantrekkelijker te maken.87 Deze gift had dus niet dezelfde betekenis als de bruidschat
in andere streken, waar deze laatste de bijkomende bedoeling had om het meisje in haar
latere leven te onderhouden.88 Dit was in Gent niet nodig, aangezien het huwelijksgoederenrecht in een verregaande vorm van gemeenschap van goederen voorzag, waarbij
de weduwe over de helft van de gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen
en over het vruchtgebruik van de andere helft kon beschikken.89 Toch laat de analyse
van de testamentaire giften en van de vermeldingen in de huishoudboekjes zien, dat
dienstmeisjes zich wel degelijk in belangrijke mate konden voorbereiden – en vooral
voorbereid werden – op de volgende stap in de levenscyclus. Zelfs in testamenten waar
de wens geuit werd zolang mogelijk in dienst te blijven, zien we heel wat elementen
85 Danneel, Weduwen en wezen, 82.
86 Goldberg, ‘Servants and servanthood’, 182. Deze gewoonte was er bijvoorbeeld wel in Firenze, zie: KlapischZuber, ‘Women servants’, 68.
87 Het gaat hier dan niet over adellijke families.
88 Danneel, Weduwen en wezen, 169-170.
89 E.M. Meijers, Het Oost-Vlaamsche erfrecht. Het Ligurische erfrecht in de Nederlanden (Haarlem 1936) 32. Zie
ook het recent gepubliceerde overzicht van Howell, Commerce before capitalism, o.a. 102.
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opduiken die kunnen wijzen op de verwachting van een volgende levensfase na de
dienstperiode. Het argument dat meester Michiel Den Cuppere hanteerde om zijn
dienstmeisje Kateline langer bij hem in dienst te houden, namelijk dat ze dan nog langer
kon sparen voor later,90 is hier een mooi voorbeeld van, net als de schenking van een
stuk stof met de bedoeling daar een bruutghewanne van te maken91 en de gift van een
jurk, met de uitdrukkelijke wens dat het dienstmeisje daarin zou huwen.92 De dienstperiode was voor heel wat jonge vrouwen dus nog steeds een life-cycle betrekking.
Hierop wijzen ook een aantal testamenten zonder voorwaardelijke gift, waarin zowel
het huidige als het vorige dienstmeisje met een gift werd bedacht. In het testament van
Lievin De Baede was het voormalige dienstmeisje op het moment van het opstellen
van het testament bovendien reeds gehuwd: ‘Item Mergriete, Jans Naie wive, minen
joncwive was 2 s.gr.’93 (mijn onderlijning J.D.G.)
Hoewel niet elke auteur daarvan overtuigd is, wordt in dit onderzoek uitgegaan van
de stelling dat het speciﬁeke karakter van de dienstperiode – waarbij dienstpersoneel
kon rekenen op een loon, kost en inwoon – jonge vrouwen de mogelijkheid bood om
tenminste een deel van het geldelijke loon en de gekregen stoffen te sparen voor later.94
Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat het vaak enige tijd kon duren, vooraleer
het dienstmeisje volledig werd uitbetaald. Dit uitstel van betaling zien we bijvoorbeeld
heel duidelijk bij Simon de Rikelike95 en in een aantal testamenten, waar men beloofde
achterstallige lonen bij testament te zullen uitbetalen.96 De kans is dan ook erg groot,
dat we heel wat testamentaire giften en opgespaarde lonen konden terugvinden in de
koffer of kist met uitzet, dat elk meisje bij haar huwelijk meenam naar haar nieuwe
thuis.97 In een dergelijke kist vinden we ondermeer beddengoed, tafellinnen, jurken,
hoofddeksels, kousen en linten terug, maar ook eet- en kookgerei zoals lepels en potten
en materiaal om te naaien.98
Een ander belangrijk object dat de kersverse bruid naar haar nieuwe thuis meebracht,
was een matras en/of een bed.99 En laat dat nu net één van de materiële goederen zijn die
naast kledij en huisraad in testamenten aan dienstmeisjes werd geschonken.100 Meestal
90 sag, srg, reeks 330, nr. 13, f° 70r, 15 juli 1404.
91 sag, srg, reeks 330, nr. 27, f° 267v, 7 mei 1456. Tevens aangehaald in: Danneel, ‘Quelques aspects du service
domestique’, 54.
92 sag, srg, reeks 330, nr. 14, f° 237r, 20 januari 1410.
93 sag, srg, reeks 330, nr. 18, f° 55r, 6 augustus 1423.
94 Thijs Lambrecht stelt een gelijkaardig patroon vast voor dienstmeiden op het Vlaamse platteland vanaf de zestiende eeuw. Ook zij spaarden kledij en linnen op in speciaal daarvoor aangekochte koffers. Zie: Lambrecht, ‘Slave
to the wage’, 42.
95 De Smet, Het memoriaal, nr. 37 en 38.
96 Bijvoorbeeld: sag, srg, reeks 330, nr. 22, f° 414r, 22 augustus 1441: ‘Item so ghevic Mergriete Van Der Stage min
dienende wijf vore dat ic haer sculdich werde te daghe van minne overlijden 20 s.gr. Item ghevic der selver Mergriete
eene van minner ouden rocx’.
97 R. Sarti, Europe at home. Family and material culture, 1500-1800 (New Haven 2002) 42-45.
98 Ibidem, 45; Klapisch-Zuber, ‘Women servants’, 68.
99 Sarti, Europe at home, 45-46.
100 Ondermeer: sag, srg, reeks 330, nr. 12, f° 57v, 14 januari 1400; sag, srg, reeks 330, nr. 14, f° 316v, 1411; sag, srg,
reeks 330, nr. 14, f° 324 r, 15 mei 1411; sag, srg, reeks 330, nr. 18, f° 360r, 9 juni 1426; sag, srg, reeks 330, nr. 27, f° 332,
29 april 1456; sag, srg, reeks 330, nr. 29, f° 63, 19 februari 1461; sag, srg, reeks 330, nr. 37, f° 170, 13 mei 1486. Voor
een uitgebreide tabel met daarin de namen van de testateurs, de dienstboden en de giften door deze laatsten ontvangen,
zie mijn webpagina www.ua.ac.be/julie.degroot. De periode tussen 1400 en 1450 werd aan de hand van steekproeven
systematisch onderzocht. Voor de periode 1450-1486, doen we een beroep op de resultaten van Marianne Danneel in
haar artikel ‘Quelques aspects du service’.
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gaat het om het bed waarin het meisje zelf tijdens haar dienstperiode heeft geslapen.101
Naast het bedmeubel of de matras zelf, hield de gift in de meeste gevallen ook al het
toebehoren in, met telkens een indicatie van de kwaliteit. Een bed moest namelijk volledig opgemaakt en behangen zijn.102 Lisbette, het dienstmeisje van Katheline Clinx,
kreeg van haar meesteres het volgende: ‘I bedde (matras) met I roede saerge (bedsprei),
II paer slaeplake met II oercussine (hoofdkussens) van de middelste (geeft indicatie van
middelmatige kwaliteit, J.D.G.). Item gheeft ze de voorscreven Lisbette VI sittecussine
(zitkussens) die se selve maecte’.103 Bette kreeg van Mergriete Van den Kerchove ‘een
smael bedde ghestoffeert’.104 Agneeze Coveyts schonk haar dienstmeisje: ‘I bedde daer
soe up geheeft te legghene, mette coetse (het eigenlijke bedmeubel) ende II oercussine
ende 20 s.gr. in ghelde.’105 Uit onderzoek van Michiel Vleminckx over de materiële
cultuur in Oudenaarde, blijkt dat in heel wat huishoudens een bedde door verschillende mensen werd gedeeld.106 Dat een dienstmeisje een eigen bed of een eigen matras
geschonken kreeg, maakt de gift dan meteen een stuk waardevoller.
Een bed is bovendien ook symbolisch een erg beladen object, een dimensie waaraan
in de literatuur doorgaans weinig aandacht wordt besteed. Een slaapmeubel verwees
symbolisch rechtstreeks naar het huwelijk en een toekomstig gezin. In heel wat steden
was het de gewoonte om na de voltrekking van het huwelijk, het huwelijksbed te laten
inzegenen door de priester, om het kersverse koppel tegen het kwade te beschermen en
om de fertiliteit te verhogen.107 Het is daarom des te belangrijker op te merken dat het
echtelijke bed de verantwoordelijkheid was van de bruid.108 Jeremy Goldberg poneerde
zelfs de stelling dat de slaapkamer of de ruimte waar het bed stond en het bed zelf, gerekend kunnen worden tot het domein van de vrouw.109 Raffaella Sarti haalt in haar werk
eveneens aan dat ‘beds were a genuinely female territory, sometimes handed down from
mother to daughter in matrilineal fashion.’110 En wanneer we de gift relations in de testamenten erop nagaan, valt inderdaad op dat het merendeel van de bedden en het bijbehorende beddengoed door meesteressen aan dienstmeisjes werd geschonken. We kunnen
dit zien als een extra argument voor de stelling dat het dienen kan gezien worden als periode van opvoeding of opleiding en tevens als voorbereiding op een mogelijk huwelijk.
Overigens bevatte de koffer naast beddengoed meestal ook een aantal kledingstukken. Dat konden zowel de kleren zijn die het dienstmeisje tijdens haar dienst had
gedragen, als kledingsstukken uit de garderobe van de meesteres.111 Vaak ging het om
101 Ondermeer in: sag, srg, reeks 330, nr. 22, f° 267r, 3 augustus 1440.
102 L. Vandamme, ‘Huizenonderzoek en materiële cultuur in het zestiende-eeuwse Brugge’, in: J. d’Hondt e.a. (red.),
Huizenonderzoek en stadsgeschiedenis (Brugge 2009) 88.
103 sag, srg, reeks 330, nr. 14, f° 316v, 1411.
104 sag, srg, reeks 330, nr. 18, f° 360r, 9 juni 1426.
105 sag, srg, reeks 330, nr. 22, f° 267r, 3 augustus 1440.
106 M. Vleminckx, De materiële cultuur van de Oudenaardse poorterij tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijden (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Antwerpen, 2006) 70.
107 Sarti, Europe at home, 46.
108 Ibidem, 45-46; A. Macfarlane, Marriage and love in England. Modes of reproduction, 1300-1840 (Oxford 1986)
265; Howell, Commerce before capitalism, 130.
109 P.J.P. Goldberg, ‘The fashioning of bourgeois domesticity in later medieval England. A material perspective’,
in: P.J.P. Goldberg en M. Kowaleski, Medieval domesticity. Home, housing and household in medieval England
(Cambridge 2008) 138.
110 Sarti, Europe at home, 46.
111 Danneel, ‘Quelques aspects du service’, 54.

14 julie de groot

STADSGESCHIEDENIS

reeds gedragen kledij, maar in bepaalde gevallen schonk de meesteres haar beste kleren
aan het dienstmeisje en dit opnieuw ‘uut goeden jonste’. Zo kreeg Calle, het dienstmeisje van Lisbette Verminnen, de beste keerel (jurk) en de beste caproen (muts) van
haar meesteres.112 In uitzonderlijke gevallen, kregen dienstmeisjes zelfs zilveren lepels
of zilveren schotels.113 Deze lepels en schotels waren niet enkel bedoeld als eet- en
tafelgerei, maar ook als een soort appeltje voor de dorst, aangezien men ze op eender
welk moment kon laten omsmelten of verkopen omwille van hun intrinsieke waarde.
Hierbij valt wel op dat knechten dit soort testamentaire giften veel vaker in ontvangst
mochten nemen dan dienstmeisjes, wat verband kan houden met een andere vorm van
verbondenheid met het gezin en met andere symbolische gevoeligheden voor jongens.
Het huwelijk was hoe dan ook een centraal element. Huwelijksgeschenken werden
daarom niet uitsluitend bij testament aan dienstpersoneel gegeven. Ook in de huishoudboekjes vallen dergelijke giften aan dienstpersoneel of aan familieleden van dienstpersoneel op.114 In sommige gevallen werd er zelfs geld gegeven aan een dienstbode
opdat die in de mogelijkheid zou zijn om het huwelijksfeest van zijn of haar familielid
bij te wonen.115 Meestal bestond het geschenk uit een aantal muntstukken of uit een
bijzondere munt met een bepaalde waarde. In de rekeningen van Jan van Oudenaarde
lezen we dat ‘den va(lcenier?) doe hij huwede II van mijns heren penninghen, (of) IV
lb VIII s’ mocht ontvangen.116 Simon Borluut gaf een gulden ter waarde van 21 gr.Vl.
aan de dienstmeid en knecht van zijn zoon, die elkaar hoogstwaarschijnlijk tijdens hun
dienstperiode hadden gevonden en in het huwelijksbootje stapten.117 Een dienstperiode in stedelijke context kon het aantal huwelijkskandidaten klaarblijkelijk verhogen.
Besluit
In het wetenschappelijke debat rond de betekenis van de dienstperiode voor laatmiddeleeuwse jongeren, kiezen we duidelijk de zijde van onder meer Michael Mitterauer
en Barbara Hanawalt, die ervoor pleiten om de dienstperiode als onderdeel van de
levenscyclus te herwaarderen. Het blijft nodig de talloze clichés die er rond de dienstperiode in de (late) middeleeuwen bestaan te nuanceren en bij te stellen. Het verhaal
van de Gentse dienstmeisjes hoeft namelijk niet louter dat van armoede en subsistentie
of van uitbuiting en misbruik te zijn. Dit hebben we voor Gent trachten aan te tonen
door een aantal speciﬁeke kenmerken van de Gentse dienstperiode uit te lichten en te
(her)interpreteren. Een aantal factoren lijken er op te wijzen, dat een dienstperiode in
een stad als Gent jongeren de mogelijkheid bood om een soort bijkomende opvoeding
te genieten, in afwachting van een zelfstandig leven met op termijn eventueel een huwelijk en een gezin. Daarnaast is het opvallend dat, hoewel in Gent niet de gewoonte
bestond om expliciet een bruidsschat te schenken aan dienstmeisjes, heel wat testamen112 sag, srg, reeks 330, nr. 18, f° 366v, 21 juni 1426.
113 sag, srg, reeks 330, nr. 14, f° 266r, 19 augustus 1410.
114 Boone, ‘La domesticité’, 89; E. Thoen, ‘Het dagelijkse leven’, 120 en 124; De Smet, Het memoriaal, nr. 37 en 38.
115 rag, Fonds Borluut, nr. 220, f° 3r en f° 2r: ‘Item ter brulocht van Janne zijnen broeder 20 gr Vl’; De Smet, Het
memoriaal, nr. 38: ‘item 5 gr. als men sire suster bruudmakede; item 6 gr. als siin suster huwede’; en 52, nr. 37: ‘Gherekent jeghen Clemmen (…) item 3 gr. als Lise Monechxs huwede’. Dit geeft meteen aan dat de banden met de eigen
familie niet volledig verbroken werden.
116 rag, Dubbels van de rekenkamer, nr. 249.
117 rag, Fonds Borluut, nr. 220, f° 7v.
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taire schenkingen lijken overeen te stemmen met de inhoud van een bruidskoffer die
bijvoorbeeld Florentijnse meisjes meekregen op de dag van hun huwelijk.
De familiale banden die er tussen heel wat dienstmeisjes en hun werkgevers bestonden, vormen eveneens een belangrijk argument om de dienstperiode niet enkel als een
uitzichtloze, marginale en weinig gerespecteerde betrekking te beschouwen. Dat ook
voormalige dienstmeisjes sporadisch in de testamenten voorkomen, kan daarbij wijzen
op het bestaan van een blijvende band tussen dienstbode en werkgever, die veel verder
ging dan een loutere economische afhankelijkheid.118
Uiteraard neemt dit niet weg dat er vele vragen onbeantwoord blijven. In tegenstelling tot de kerkelijke procesdossiers uit York en de Toscaanse ricordanze, geven de
Gentse bronnen bijvoorbeeld geen informatie over de geograﬁsche origine van het
daarin vermelde dienstpersoneel. Hierdoor zijn we niet in staat om de migratieafstanden- en routes van dienstmeisjes in kaart te brengen en kunnen we geen sluitende
uitspraken doen over de aantrekkingskracht van deze stedelijke tewerkstellingssector.
Gezien onze vaststelling dat heel wat dienstmeisjes gerekruteerd werden uit het familiale netwerk, is het dan nog maar de vraag of dienstmeisjes wel degelijk voornamelijk
afkomstig waren uit het omringende platteland. Niettemin hopen we dat dit onderzoek
deel mag uitmaken van een inhaalbeweging op dit interessante, maar uiterst complexe
onderzoeksterrein.

118 Lambrecht, ‘Slave to the wage?’, 43.

Ben Hermans

Ervaren migranten?
De rol van individuele en familie-ervaringen bij de migratie van de
Kempen naar Antwerpen (tweede helft negentiende eeuw)*

Inleiding
De laatste decennia zit het historisch onderzoek naar migratie in de lift. De nadruk
ligt in het bijzonder op het debat over toelating, vestigingspatronen en processen van
integratie in de ontvangende samenleving.1 Het perspectief van de landen of plaatsen
van herkomst, dat wil zeggen de redenen en oorzaken voor mensen om te migreren, is
minder aan bod gekomen. In dit artikel staat die invalshoek centraal, meer bepaald de
migratiegeschiedenis van individuele emigranten en hun gezinsleden: ouders, broers en
zussen. De focus ligt op regionale migratiestromen, waarbij als deﬁnitie voor ‘migratie’
wordt gehanteerd: elke beweging (verandering van woonplaats) over gemeentegrenzen
heen.2 Heel concreet gaat het om emigranten van de twee Kempense plattelandsgemeenten Brecht en Dessel, die op het einde van de negentiende eeuw naar Antwerpen
migreerden. De casussen zijn gekozen vanwege het feit dat de Antwerpse Kempen in
die periode het voornaamste rekruteringsveld voor migranten vormde.3 In haar studie
over migratiepatronen naar de stad Antwerpen van 1750 tot 1860 heeft Anne Winter
reeds gewezen op het grote belang van deze regionale migraties vanuit verschillende
plattelandsgemeenten in deze provincie.4 Het bijzondere van Brecht en Dessel is, dat
zij op een verschillende afstand van de stad Antwerpen lagen en in agrarisch opzicht
verschilden. Een onderzoek op microniveau brengt derhalve verschillen en gelijkenissen tussen migratiestromen uit eenzelfde regio aan het licht.
De lange negentiende eeuw is een belangrijke periode voor de studie van migratie,
omdat in deze transitieperiode in Europa een overgang plaatsvond van een pre-indu* Graag wil ik de redactie en de anonieme referenten van het tijdschrift Stadsgeschiedenis bedanken voor hun nuttige
suggesties en opmerkingen. Ook naar mijn promotor, Hilde Greefs, gaat mijn dank uit. Dit artikel is deels gebaseerd
op mijn onuitgegeven masterscriptie: B. Hermans, Ervaren migranten? Gezinssituatie en migratiegeschiedenis van
Kempense emigranten naar Antwerpen in de tweede helft van de negentiende eeuw vóór het nemen van de migratiebeslissing (Universiteit Antwerpen 2009).
1 Over integratie en vestiging in ontvangststeden, zie bijvoorbeeld: H. Delger, ‘Arbeidsmarkt en beroepsmobiliteit.
Een onderzoek naar de gelegenheidsstructuur voor Duitse migranten in Rotterdam, 1870-1930’, in: P. Van De Laar,
L. Lucassen en K. Mandemakers (red.), Naar Rotterdam. Immigratie en levensloop in Rotterdam vanaf het einde van
de negentiende eeuw (Amsterdam 2006) 75-99; L. Lucassen, The immigrant threat: the integration of old and new
migrants in western Europe since 1850 (Chicago 2005); Idem, ‘De selectiviteit van blijvers. Een reconstructie van de
sociale positie van Duitse migranten in Rotterdam (1870-1885)’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis,
1:2 (2004) 92-115; en M. Schrover, ‘Huwelijk, gender, migratie en integratie. Partnerkeuze van Duitsers in Utrecht in
de negentiende eeuw’, in: J. Kok en M. Van Leeuwen (red.), Genegenheid en gelegenheid. Twee eeuwen partnerkeuze
en huwelijk (Amsterdam 2005) 135-159.
2 Deze deﬁnitie is ook gangbaar in de literatuur. Zie bijvoorbeeld: L.P. Moch, ‘Dividing time: an analytical framework for migration history periodization’, in: J. Lucassen en L. Lucassen (red.), Migration, migration history, history.
Old paradigms and new perspectives (Brussel 2005) 41-57.
3 C. Lis, Social change and the labouring poor. Antwerp, 1770-1860 (London 1986) 46-48 en A. Winter, Migrants and
urban change: newcomers to Antwerp, 1760-1860 (London 2009) 117-118.
4 Winter, Migrants and urban change, 152-157.
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striële naar een industriële samenleving.5 Deze ging gepaard met een enorme bevolkingsgroei, een sterke urbanisatie en de ontwrichting van het platteland.6 Zo kende
de stad Antwerpen in de negentiende eeuw een belangrijke demograﬁsche expansie en
evolueerde zij van een in belang afgenomen textielcentrum naar een havenstad van betekenis.7 De Kempen kenden niet alleen een opvallende demograﬁsche expansie, maar
maakten ook economische transformatie door die de druk op het rurale bestaan deed
toenemen.8 In de historiograﬁe is in dit verband wel gesproken van een plotse, eenzijdige migratie van het platteland naar de stad, zeg maar een rurale exodus. Uit recent
onderzoek komt echter een ander beeld naar voren.9 Zo wijst historica Muriel Neven
voor het negentiende-eeuwse land van Herve op het bestaan van permanente retourmigratie en het belang van blijvende familiebanden.10 Bovendien kende het platteland ook
in het pre-industriële tijdperk al een hoge graad van mobiliteit.11 Migratie is dus zeker
niet uitsluitend een ‘modern’ fenomeen. In de negentiende eeuw ontwikkelde het zich
verder op basis van reeds bestaande migratiepatronen.12
Een theoretisch kader
Bij migratieonderzoek worden doorgaans drie verklaringsmodellen gehanteerd.13 Het
eerste model gaat uit van het macroniveau en maakt gebruik van het zogenaamde pushpull model, dat aansluit bij het concept structure. Migratie wordt gezien als een logische
reactie op structurele ontwikkelingen die macro-economische push- en pullfactoren
genereren. Migranten worden door betere economische omstandigheden elders aangetrokken of als het ware uit hun eigen omgeving ‘weggeduwd’.14 Seizoensmigratie
of (internationale) trekarbeid, waarbij arbeiders jaarlijks op weg gingen naar gebieden
met vaak een grotere vraag naar arbeid, past in dit model.15 Vooral in de jaren 1940,
1950 en 1960 overheerste dit verklaringsmodel, mede onder invloed van de Annalesschool.16 Migratie is echter steeds selectief en het is net die selectiviteit die niet ten volle
5 L.P. Moch, Moving Europeans. Migration in western Europe since 1650 (Bloomington 1992).
6 Zie: E. Vanhaute, ‘Leven, wonen en werken in onzekere tijden. Patronen van bevolking en arbeid in de lange 19de
eeuw’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 2 (2003) 153-178; Moch, Moving
Europeans, 7-8; en D. Pumain, ‘The urbanization process’, in: G. Caselli, J. Vallin en G. Wunsch (red.), Demography:
analysis and synthesis (Amsterdam 2006) 319-330.
7 Zie: Lis, Social change, 17-39 en K. Veraghtert, De havenbeweging te Antwerpen tijdens de negentiende eeuw:
een kwantitatieve benadering (Leuven 1977).
8 E. Vanhaute, Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de eeuwse Kempen (Brussel 1992) 53.
9 Meer hierover in: L. Lucassen en W. Willems, ‘Lokale geschiedenis in beweging. Een inleiding’, Tijdschrift voor
sociale geschiedenis, 26:4 (2000) 237-244.
10 M. Neven, ‘Retourmigratie in een plattelandssamenleving tijdens de Industriële Revolutie. Het land van Herve
(België), 1846-1900’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 1:1 (2004) 47-75.
11 M. Manfredini, ‘Families in motion: the role and characteristics of household migration in a 19th-century rural
Italian parish’, The history of the family, 8 (2003) 317-343 en M. Oris, ‘The history of migration as a chapter in the
history of the European rural family: An overview’, The history of the family, 8 (2003) 187-215.
12 Zo beklemtoonde de Amerikaanse historica L.P. Moch in haar studie Moving Europeans. Voor Antwerpen toont
Anne Winter overigens die continuïteit van migratiepatronen duidelijk aan, zie: Winter, Migrants and urban change.
13 Zie onder meer: Moch, Moving Europeans, 6-9; 13-16 en 45-46.
14 Moch, Moving Europeans, 6; J. Lucassen e.a., Trekarbeid. Van de Middellandse Zeegebieden naar West-Europa
(Nijmegen 1974) 7; en J. Lucassen, Migrant labour in Europe, 1600-1900: the drift to the North Sea (Londen 1987) 4-6.
15 Zie: Lucassen e.a., Trekarbeid, 7 en 106. Over jaarlijkse arbeidsmigratie naar de gebieden bij de Noordzee (vooral
Nederland, België en Duitsland), zie: Lucassen, Migrant labour.
16 T. Engelen, ‘Labour strategies of families: A critical assessment of an appealing concept’, International review of
social history, 47 (2002) 453-464 en T. Engelen e.a., ‘Labour strategies of families: An introduction’, The history of the
family, 9:2 (2004) 123-135.
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valt te verklaren met een macro-economisch schema. Dit biedt immers geen antwoord
op de vraag waarom sommigen migreren, terwijl anderen, geconfronteerd met dezelfde
factoren, niet tot migratie overgaan. Bovendien maakt het niet duidelijk waarom een
bepaald type migrant een welbepaalde bestemming verkiest boven een andere.17 Hiervoor is onderzoek aangewezen op een ander niveau van analyse.
Het bestaan van migratienetwerken en informatiestromen is een tweede verklaringsmodel, dat zich bevindt op het mesoniveau.18 Het belang ervan is benadrukt voor zowel
hedendaagse internationale migratiestromen als historische migratieprocessen.19 Vooral het concept kettingmigratie speelt hier een rol, dus de keuze voor een welbepaalde
bestemming vanwege de aanwezigheid van familie of vrienden. Zij kunnen informatie
verstrekken over onder meer werkgelegenheid en infrastructuur, en de kosten drukken door bijvoorbeeld te voorzien in opvang bij aankomst en hulp bij het zoeken naar
werk.20 Hoewel er over het voorkomen van migratienetwerken een zekere consensus is
bereikt, bestaat er veel discussie over het precieze belang ervan. Zo wijzen Clé Lesger,
Leo Lucassen en Marlou Schrover erop dat migratie niet noodzakelijk is ingebed in persoonlijke netwerken. Op basis van hun onderzoek naar het negentiende-eeuwse Rotterdam stellen zij een nieuwe migratietypologie voor, waarin onderscheid wordt gemaakt
tussen persoonlijke netwerken (waaronder kettingmigratie), onpersoonlijke of organisatienetwerken (bijvoorbeeld carrièremigratie waar geen persoonlijke banden aan te pas
komen) en onafhankelijke migratie (non-networked of solitary migration).21 Bij zowel
de onpersoonlijke als de onafhankelijke migratievormen geldt het belang van informatiestromen. Potentiële migranten uit een rekruteringsgebied beschikken namelijk over (algemene) informatie over de mogelijkheden in een vestigingsplaats, ook zonder toegang
tot speciﬁeke netwerken.22 Ook Lionel Kesztenbaum stelt voor de langeafstandsmigratie van broers in het negentiende-eeuwse Frankrijk vast, dat zij bij de keuze van een
migratiebestemming zelden de keuze van een voordien geëmigreerde broer volgden.23
Op basis daarvan beweert hij dat er bij dat soort migratie geen of minder gebruik werd
gemaakt van wat hij een brothers’ network (broedernetwerk) noemt.24
De nadruk op het microniveau van de huishoudelijke en individuele kenmerken,
het derde verklaringsmodel, sluit sterk aan bij de overgang van structure naar agency,
waarbij binnen de structurele omkadering opnieuw een grotere rol is weggelegd voor
17 Moch, Moving Europeans, 13.
18 D. Hoerder, ‘Segmented macrosystems and networking individuals: the balancing functions of migration processes’, in: Lucassen en Lucassen (red.), Migration, 73-85 en Moch, ‘Dividing time’, 44.
19 Zie: M. Dribe, ‘Migration of rural families in 19th century southern Sweden. A longitudinal analysis of local
migration patterns’, The history of the family, 8 (2003) 247-265.
20 Moch, Moving Europeans, 17. Meer hierover in: S.A. Wegge, ‘Chain migration and information networks: evidence from nineteenth century Hesse-Cassel’, The journal of economic history, 58:4 (1998) 957-987. Zij bestudeert het
fenomeen kettingmigratie speciﬁek voor internationale migratiestromen.
21 C. Lesger, L. Lucassen en M. Schrover, ‘Is there life outside the migrant network? German immigrants in xixth
century Netherlands and the need for a more balanced migration typology’, Annales de démographie historique, 5:2
(2002) 29-43.
22 C. Lesger, ‘Informatiestromen en de herkomstgebieden van migranten in de Nederlanden in de vroegmoderne
tijd’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 3:1 (2006) 3-23.
23 Kesztenbaum spreekt al van langeafstandsmigratie vanaf een af te leggen afstand van zeventien kilometer. L. Kesztenbaum, ‘Cooperation and coordination among siblings: brothers’ migration in France, 1870-1940’, The history of
the family, 13 (2008) 85-104.
24 Kesztenbaum, ‘Cooperation’, 101.

6 (2011) 1

ervaren migranten?

19

het individu en de keuzevrijheid van dat individu.25 Het spanningsveld tussen individu
en gezin hangt hier uiteraard mee samen. Tamara Hareven laat in dat verband zien dat
het gezin een belangrijke invloed kon uitoefenen op het beslissingsproces van individuen en wijst op de relatie tussen individual time en family time. Gezinsleden zouden
bij (de timing van) individuele keuzes rekening houden met het gezinsbelang, maar dit
kon ook leiden tot conﬂicten.26 Onderzoek op het niveau van individuele migratie-ervaringen is dus essentieel voor het begrijpen van procesmatige ontwikkelingen.27 Denk
bijvoorbeeld aan de eerder genoemde studie van Muriel Neven over retourmigratie
in het negentiende-eeuwse land van Herve. Bij emigranten met veel achtergebleven
verwanten in het dorp van herkomst was de kans op een eventuele terugkeer naar dat
dorp volgens haar groter.28 Net zo hebben Breschi en Manfredini voor het Italiaanse
plattelandsdorp Casalguidi aangetoond, dat de beschikking over een groot verwantschapsnetwerk binnen het eigen dorp het risico op emigratie sterk kon verminderen.29
Vandaar dus het essentiële belang van het microniveau voor de studie van persoonlijke
migratienetwerken, zoals ook Simone Wegge aangeeft.30
Opzet en bronnen
De laatste decennia is er meer aandacht gekomen voor de samenhang tussen migratie
en gezin, in de regel echter met voorbijgaan aan de eerdere migratiegeschiedenis van de
directe verwantschapsgroep.31 Mijn onderzoek richt zich op het micro- en mesoniveau
en stelt expliciet de vraag naar familiale kenmerken van emigranten. Migreerden emigranten gezamenlijk of individueel naar de stad? Waren zij of hun gezinsleden (ouders,
broers en zussen) al eerder gemigreerd of waren ze nog ‘onervaren’? Die informatie
vormt een indicatie voor het al dan niet beschikken over familiale netwerken bij het
nemen van de beslissing om te migreren en maakt het dus mogelijk een bijdrage te leveren aan het debat over het precieze belang van zulke netwerken. Omdat het perspectief
van de plaats van herkomst vertrekt en dus van de situatie vóór vertrek, krijgt ons inzicht een extra dimensie.32 Een kanttekening is wel dat alleen de ‘vertrekkers’ in beeld
komen, zodat er niet kan worden verklaard in hoeverre eerdere migraties de beslissing
om te emigreren hebben beïnvloed. Wel kan op deze manier meer kennis worden ver25 Engelen, ‘Labour strategies of families’, 454.
26 Zowel individual time als family time stonden overigens in relatie met de concrete sociale en economische context
(historical of industrial time). Zie: T.K. Hareven, ‘The history of the family and the complexity of social change’, The
American historical review, 96:1 (1991) 95-124 en T.K. Hareven en K. Adams, ‘Leaving home: individual or family
strategies’, in: F. Van Poppel, M. Oris en J. Lee (red.), The road to independence. Leaving home in western and eastern
societies, 16th-20th centuries (Bern 2004) 339-375.
27 G. Pooley, ‘Reﬂections on migration and mobility’, Annales de démographies historiques, 5:2 (2002) 125-128 en
Oris, ‘The history of migration’, 209.
28 Neven, ‘Retourmigratie’, 65-66.
29 Zie: M. Breschi en M. Manfredini, ‘Leaving the family. Departures from the household in an Italian rural context
during the nineteenth-century’, in: Van Poppel, Oris en Lee (red.), The road to independence, 221-243.
30 S.A. Wegge, ‘Network strategies of nineteenth century Hesse-Cassel emigrants’, The history of the family, 13
(2008) 296-314 en Wegge, ‘Chain migration’, 957-986.
31 Zie: L. Kesztenbaum, ‘Places of life events as bequestable wealth: family territory and migration in France, 19th
and 20th centuries’, in: T. Bengtsson en G.P. Mineau (red.), Kinship and demographic behavior in the past (s.l. 2008)
155-185. Hij spreekt in dit verband trouwens van het concept spatial capital, nauw verwant aan en naar analogie met
het concept sociaal kapitaal.
32 Ook Simone Wegge benadrukt het belang van dat vertrekperspectief bij haar studie naar kettingmigratie bij internationale migratiestromen. Zie: Wegge, ‘Network strategies’, 299.
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worven over het belang en de implicaties van individuele en familiale ervaringen voor
(regionale) migratiepatronen.
Zoals gezegd liggen de plaatsen Brecht en Dessel beide in de Antwerpse Kempen,
maar op een verschillende afstand van Antwerpen. Verder loopt ook hun agrarische
structuur uiteen, wat een vergelijking extra interessant maakt.33 Als hoofdbronnen is
gekozen voor negentiende-eeuwse bevolkingsregisters en de geboorteakten van Brecht
en Dessel.34 Hierdoor komen pendel- en seizoensmigratie niet in beeld. Ook was de
administratieve controle nooit sluitend. De vaak onnauwkeurige vermeldingen van
onder andere geboortedata in de bevolkingsregisters zijn aangevuld met gegevens ontleend aan de registers van de burgerlijke stand.35
Brecht en Dessel: emigranten en hun bestemmingen
De regio van de Antwerpse Kempen werd in de negentiende eeuw gekenmerkt door
een landbouwsector gericht op zelfvoorziening.36 Onder meer ten gevolge van de zeer
lage vruchtbaarheid van de bodem beschikten veel Kempense gezinnen, zeker met het
toenemen van de bevolkingsdruk, over een te kleine lap grond om er voldoende inkomsten uit te halen.37 Dat belet echter niet dat Brecht en Dessel belangrijke verschillen vertoonden in agrarisch karakter en bevolkingsverloop. Om te beginnen was de
omvang van de bevolking van de gemeente Brecht groter dan die van Dessel. In beide
gemeenten weerspiegelde het bevolkingsverloop een landbouwcrisis rond het midden
van de negentiende eeuw,38 maar in Dessel was sprake van bevolkingsverlies, terwijl
het in Brecht enkel ging om een verminderde groei.39
De verklaring daarvoor is van economische aard. Brecht lag in de Noorderkempen
en was vooral een landbouwdorp met veeteelt, terwijl het ook dienst deed als regionaal
handelscentrum.40 Van huisnijverheid was nauwelijks sprake.41 Dessel daarentegen behoorde tot de proto-industriële regio ten oosten van Turnhout en was, tot het midden
van de negentiende eeuw, een belangrijk centrum van textielverwerkende huisnijverheid.42 Vanaf 1846 kwam die sector in een crisis terecht, wat leidde tot een sterke afname
van de bevolking.43 Niettemin waren jonge mensen in Dessel wellicht langer in staat om
33 Cf. infra.
34 Rijksarchief Antwerpen (raa), Hedendaags Gemeentearchief Brecht (hga Brecht), Bevolkingsregisters, 18471856, 1857-1866, 1867-1876; Gemeentearchief Dessel (gad), Hedendaags Gemeentearchief (hga), Bevolkingsregisters
Dessel, 1847-1856, 1857-1866, 1867-1879. raa, hga Brecht, Burgerlijke stand (bs), Geboorten, 1802-1880; raa, hga
Dessel, bs, Geboorten, 1802-1880.
35 H. Van Baelen, Constructie van een historisch-demograﬁsche longitudinale databank. Methodologie van de Demographica Flandria Selecta (Leuven 2007) 5-55.
36 E. Vanhaute, ‘Structuur en strategie. Twee dorpsgemeenschappen in twee momentopnames. De Turnhoutse
Kempen, 1850-1910’, in: J. Kok e.a. (red.), Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende
en twintigste eeuw (Groningen 1999) 157-204; E. Vanhaute, ‘Arbeidsinbreng en de arbeidsproductiviteit in de 19deeeuwse Kempische landbouw’, Taxandria (1990) 261-274.
37 E. Vanhaute, De invloed van de groei van het industrieel kapitalisme en van de centrale staat op een agrarisch
grensgebied: de Noorderkempen in de 19de eeuw (1750-1910) (Brussel 1990) 103 en Idem, Heiboeren, 53.
38 E. Vanhaute en L. Van Molle , ‘Het einde van de overlevingslandbouw, 1750-1880’, in: Y. Segers en L. Van Molle
(red.), Leven van het land. Boeren in België 1750-2000 (Leuven 2004) 13-45.
39 Zie graﬁek 1.
40 F. De Nave, ‘Brecht’, in: H. Hasquin e.a. (red.), Gemeenten van België: geschiedkundig en administratief-geograﬁsch woordenboek (Brussel 1980-1981) 141-143.
41 Vanhaute, ‘Structuur’, 184-186.
42 J. Goots, Geschiedenis van Dessel (Dessel 1971) 261 en 266.
43 Goots, Geschiedenis van Dessel, 261.
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Graﬁek 1: Bevolkingsevolutie Brecht en Dessel, 1800-1910, in aantallen
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Bron: ‘Belgisch historisch geograﬁsch informatiesysteem’, Website van de vakgroep nieuwste geschiedenis Universiteit Gent, http://www.ﬂwi.ugent.be/hisgis/nl/start_nl.htm (30 mei 2009).

al vroeg zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien.44 De omslag naar loonarbeid,
met het opkomen van nieuwe industrieën in beide plaatsen aan het einde van de negentiende eeuw, was in Dessel dan ook minder groot.45 Dit zien we terug in de migratiecijfers van beide gemeenten (tabel 1). Vanaf 1846 nam de mobiliteit in zowel Brecht als Dessel toe, maar terwijl beide gemeenten gedurende de hele periode negatieve migratiesaldi
kenden, vertoont het dorp in de Noorderkempen een hogere mobiliteit.46 Tabel 1 toont
voor Brecht immers grotere immigratie- en emigratiecoëfﬁciënten dan voor Dessel.
Om een beter zicht te krijgen op de achtergronden en bestemmingen van de emigranten,
wordt de focus nu gericht op (een deel van) de naar Antwerpen gerichte beweging in de
periode 1867 tot 1872. Hiervoor zijn in de bevolkingsregisters van Brecht en Dessel eerst
alle emigraties uit die jaren verzameld. Tabel 2 geeft de verschillende migratiebestemmingen weer, onderverdeeld in categorieën gebaseerd op de aard en afstand tot de eindbestemming.47 Het gaat om individuele ervaringen, die betrekking kunnen hebben op respectievelijk 523 en 220 mensen. Deze cijfers zijn maxima, aangezien eenzelfde persoon kon
terugkeren en later opnieuw emigreren, al dan niet met dezelfde bestemming als voorheen.
De migratie-intensiteit is uitgedrukt in promille (aantal emigraties per 1000 inwoners).
Bij beide gemeenten valt de relatief sterke rechtstreekse emigratiestroom naar de stad
Antwerpen op. Bij Brecht was deze met 26 procent van het totale aantal bestemmingen
bijna even groot als de totale emigratie naar alle andere gemeenten (exclusief buurdorpen) in de provincie Antwerpen (28 procent). Voor Dessel kwam deze rechtstreekse
44 Onder meer omwille van steun uit het ouderlijke gezin, waar de tanende wolnijverheid vaak nog langer doorwerkte. Zie: Vanhaute, ‘Structuur’, 164-169 en 186.
45 Voor Brecht ging het vooral om steenbakkerijen en voor Dessel om de winning van wit zand, zie: De Nave,
‘Brecht’, 142 en H. De Kok, ‘Dessel’, in: Hasquin e.a. (red.), Gemeenten van België, 182-183.
46 Zie ook: Vanhaute, ‘Structuur’, 191.
47 Bij Brecht vielen onder de categorie ‘Buurgemeenten’ in de negentiende eeuw de gemeenten St.-Lenaarts, St.-Jobin-’t-Goor, Zoersel, Loenhout, Westmalle, Schilde, Wuustwezel, Halle en Brasschaat. Bij Dessel zijn dat Mol en Retie.
Tot de categorie ‘Provincie Antwerpen’ behoorden uiteraard enkel die gemeenten uit de provincie Antwerpen die niet
thuishoorden in de categorieën ‘Buurgemeenten’ of ‘Antwerpen (stad)’.
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Tabel 1: Migratiesaldi van Brecht en Dessel, 1846-1900 (in aantal en promille)
Brecht

Dessel

Emigratie

Immigratie

Migratiesaldo Emigratie

Immigratie

Migratiesaldo

N

‰

N

‰

N

‰

N

‰

N

‰

1846-1855

103

42‰

103

42‰

1

0,3‰ 76

41‰

58

31‰

-18

-10‰

1856-1865

131

50‰

120

46‰

-11

-4‰

82

47‰

63

36‰

-19

-11‰

1866-1879

120

44‰

100

37‰

-19

-7‰

57

31‰

44

24‰

-13

-7‰

1880-1889

143

50‰

122

42‰

-21

-7‰

62

31‰

53

26‰

-9

-4‰

1890-1899

163

51‰

148

46‰

-16

-5‰

84

39‰

62

29‰

-21

-10‰

Periode

‰

N

Bronnen: raa, hga Brecht, Bevolkingsstatistieken, 1846-1900; gad, hga, Pakketten met woonstverandering, 1846-1900.

Tabel 2: Emigratie uit Brecht en Dessel, bestemmingen 1867-1872
Brecht

Dessel

Bestemmingen

N

Buurgemeenten

199

38%

15‰

48

22%

5‰

Provincie Antwerpen

146

28%

11‰

79

36%

9‰

Antwerpen (stad)

134

26%

10‰

82

37%

9‰

Andere provincie

36

7%

3‰

6

3%

1‰

8

1%

1‰

5

2%

1‰

523

100%

39‰

220

100%

25‰

Buitenland
Totaal

%

Intensiteit

N

%

Intensiteit

Bronnen: raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1867-1876; gad, hga, Bevolkingsregisters Dessel, 1867-1879.

emigratiestroom zelfs op de eerste plaats en omvatte zij het grootste deel van alle waargenomen emigraties (37 procent). Turnhout lag nochtans veel dichter bij Dessel. Hoewel deze regionale hoofdstad met negen procent van alle emigraties bovendien de belangrijkste aantrekkingspool binnen de categorie ‘provincie Antwerpen’ vormde,48
bleef haar aantrekkingskracht beperkter dan die van Antwerpen. In de negentiende
eeuw droeg Turnhout, met uitzondering van de papiernijverheid, immers een opvallend agrarisch karakter.49
Nu mocht Brecht voor bijna alle bestemmingen een grotere emigratie-intensiteit
hebben dan Dessel, bij de migratie naar Antwerpen lag dit ongeveer gelijk (respectievelijk 10 en 9 emigranten per 1000 inwoners). We moeten daarbij bedenken dat de
af te leggen afstand tot Antwerpen vanuit Dessel aanzienlijk groter was dan vanuit
Brecht. Deze laatste gemeente ligt in vogelvlucht op ongeveer 22 kilometer afstand van
48 Het ging om exact negentien emigraties.
49 Vanhaute, Heiboeren, 41-42.
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Afbeelding 1: Administratieve gemeentegrenzen van de provincie Antwerpen in 1900.

de hoofdstad en was ermee verbonden door de steenweg Antwerpen-Turnhout. Dessel lag in vogelvlucht 50 kilometer van Antwerpen. Terwijl er vanaf 1849 op dezelfde
steenweg aansluiting was via Turnhout, moesten emigranten naar de hoofdstad via deze
weg vanuit Dessel ongeveer drie keer zo ver reizen als vanuit Brecht.50 Men zou, vanwege die afstandsfrictie, vanuit Dessel dus een lagere migratie-intensiteit verwachten.51
Dat dit niet het geval was, kan al iets zeggen over het belang van informatie. De intensiteit van migratiebewegingen is immers een veel gebruikte proxy voor de aanwezigheid
van migratie-informatie en de ‘dichtheid’ van informatiestromen.52 Tabel 2 doet vermoeden dat dit voor Brecht en Dessel gelijkaardig was, maar uit wat volgt zal blijken,
dat het gaat om heel verschillende vormen van informatie en informatiekanalen.
Samen thuis, samen uit?
Voor de in Brecht en Dessel geboren emigranten – en voor elk van hun gezinsleden – is
op basis van de bevolkingsregisters van 1846 tot 1872 een aparte databank aangelegd,
met informatie over leeftijd, geslacht, moment van emigratie en migratiegeschiedenis.
Dit leverde een onderzoeksgroep op van 71 Brechtse en 57 Desselse emigranten.53 Om
precies te zijn ging het voor Brecht eigenlijk om 72 geregistreerde emigratie-ervarin50 Vanhaute, ‘Structuur’, 163; De Nave, ‘Brecht’, 143.
51 Winter, Migrants and urban change, 15-16.
52 Zie: Winter, Migrants and urban change, 15-16, 36-37 en 147-182.
53 Omdat het leeftijdspatroon voor beide onderzoeksgroepen erg gelijkaardig is en bovendien sterk aansluit bij het onderzochte leeftijdspatroon in andere migratiestudies (zie bijvoorbeeld Moch, Moving Europeans, 13-15), heb ik er voor
gekozen deze hier niet afzonderlijk te bespreken. Waar nodig wordt er in de loop van de tekst aandacht aan geschonken.
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gen, aangezien één van de emigranten gedurende de onderzochte periode tweemaal
naar Antwerpen migreerde.54 Daarmee vertegenwoordigt de gekozen onderzoeksgroep voor Brecht 54 procent van de gehele categorie ‘emigratie naar de stad Antwerpen’ en bijna 14 procent van het totale aantal emigraties. Bij Dessel ligt deze verhouding anders. De 57 autochtoon Desselse emigranten waren goed voor 70 procent van
alle rechtstreekse migraties naar de stad Antwerpen en 26 procent van het totale aantal
emigraties.55 Dit valt te verklaren uit het hoge aandeel autochtone bewoners in de gemeente Dessel in de tweede helft van de negentiende eeuw.56
De beslissing om te migreren werd niet noodzakelijk individueel genomen, maar was
vaak een zaak van het hele gezin.57 Welke migranten migreerden echter individueel, dan
wel gezamenlijk en in het laatste geval: met wie?58 Vanuit een gezinsstrategisch perspectief kan het gezamenlijk migreren van bijvoorbeeld broers en/of zussen de kosten van
de migratie doen dalen.59 Van de 72 autochtoon Brechtse emigranten waren er 28 (39
procent) die samen met op zijn minst één van hun gezinsleden besloten te emigreren. Zij
deelden hun vertrek aan de gemeentelijke administratie op dezelfde dag mee. Deze 28
personen behoorden op het moment van emigratie tot in totaal 13 nog jonge gezinnen.
Uit de gemeente Dessel migreerden er op 57 autochtonen slechts 12 (21 procent) niet
individueel naar Antwerpen. Zij behoorden tot zes gezinnen. Op één uitzondering na
ging het in alle gevallen om emigratie met het hele gezin.60 Uit Brecht verhuisden jonge
gezinnen dus relatief meer gezamenlijk naar Antwerpen dan uit Dessel.
Zijn de speciﬁeke verschillen in het agrarisch karakter en de bezitsstructuur van beide gemeenten mogelijk een verklaring? Net als de gehele Noorderkempen verloren
Brechtse gezinnen in de loop van de negentiende eeuw massaal hun greep op de grond.61
Onder meer door de stijgende verkoop van gemene gronden kwam er veel grond in handen van buitendorpse grootgrondbezitters, vaak stedelingen.62 Hierdoor ontstond een
grote groep arme, bezitsloze landbouwers, die hun grond in pacht bewerkten.63 In Dessel en het oostelijke deel van de provincie Antwerpen bleef het bezit van kleine gronden
bij een groot deel van de bevolking in de tweede helft van de negentiende eeuw daarentegen in stand. Er was weliswaar sprake van bezitsverlies, maar dit proces begon later en
verliep veel trager dan in Brecht.64 Hoewel in beide gemeenten de bestaande economi54 Deze persoon is tweemaal in de onderzoeksgroep opgenomen. Het gaat immers om twee afzonderlijke beslissingen, op twee afzonderlijke momenten in de tijd.
55 Berekend op basis van de totalen in Tabel 2.
56 Vanhaute, Heiboeren, 64 en Idem, ‘Structuur’, 170.
57 M. Baud, ‘Familienetwerken, redistributie van inkomen en migratie’, in: M. Baud en T. Engelen (red.), Samen
wonen, samen werken? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin (Hilversum 1994) 123-148.
58 M. Baud, ‘Families and migration: towards an historical analysis of family networks’, Economic and social history
in the Netherlands, 6 (1990) 90 en Dribe, ‘Migration of rural families’, 248.
59 H. Bras en M. Neven, ‘The effects of siblings on the migration of women in two rural areas of Belgium and the
Netherlands, 1829-1940’, Population studies, 61:1 (2007) 54-55.
60 Ik bedoel hiermee beide ouders (of minstens één van de ouders indien de andere overleden of eerder geëmigreerd
was), samen met alle (nog) in de gemeente aanwezige kinderen.
61 E. Vanhaute, ‘De 19de eeuw in Hoogstraten. Een grensgebied versus de nieuwe wereld’, Taxandria (1991) 245-257.
62 E. Van Looveren, ‘De privatisering van gemeentegronden in de provincie Antwerpen: vier casestudies’, Bijdragen
tot de geschiedenis, 66:3-4 (1983) 189-216. Vanhaute, Heiboeren, 182-190.
63 Houtman, ‘Brecht, St.-Job-in-’t-Goor en Sint-Lenaarts’, 287 en Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, 26-28 en 33-38.
64 Erik Vanhaute spreekt over bijna 8 op 10 gezinnen die in de tweede helft van de negentiende eeuw nog eigenaar
waren van minstens een kleine lap grond. Zie: Vanhaute, Heiboeren, 190-210.
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sche organisatie en het zelfstandig boerenbedrijf langzaam werden ondergraven, waren
jonge gezinnen in Dessel langer in staat om een zelfstandige bestaansbasis op te bouwen.65 Hierdoor was het voor jonge Desselse gezinnen wellicht minder noodzakelijk
en minder aantrekkelijk om met het hele gezin te migreren. Terwijl gezinnen zonder bezit volgens onder meer Martin Dribe werden gekenmerkt door een hogere mobiliteit,66
hadden eigengeërfde boeren minder reden om met het hele gezin te emigreren.67 Ook
Manfredini argumenteert voor het rurale negentiende-eeuwse Casalguidi in Toscane
dat leden van meer ‘welvarende’ gezinnen vaker individueel migreerden, terwijl armere
gezinnen vaak (noodgedwongen) gezamenlijk tot migratie overgingen.68
Eerdere migraties naar Antwerpen
Een gezin vervulde zowel voor als na de migratie een belangrijke rol.69 Door verwantschapsnetwerken beschikte een potentiële emigrant over informatie die de keuze voor
een bepaalde bestemming kon beïnvloeden.70 Ook eerdere migraties zorgden voor
zulke informatie.71 Voor (negentiende-eeuwse) emigranten was goede informatie over
tewerkstelling en huisvesting op de plaats van aankomst van groot belang. Dat maakt
de vraag naar eerder opgedane migratie-ervaringen, zowel persoonlijk als via de directe verwantschapsgroep, urgent. Betekent een gelijke migratie-intensiteit naar Antwerpen ook een gelijke beschikking over speciﬁeke informatienetwerken? Aan de hand
van bevolkingsregisters is het mogelijk de bewegingen van alle emigranten en hun
gezinsleden te volgen. Elke emigrant is tussen de twintig en vijfentwintig jaar terug
in de tijd gevolgd, met een beperking bij oudere emigranten. Migratiebewegingen die
plaatsvonden vóór 1846, toen de eerste bevolkingsregisters werden aangelegd, vielen
buiten het gezichtsveld van dit onderzoek. Van geëmigreerde personen viel bovendien
nooit volledig te achterhalen hoe hun levensloop eruit heeft gezien. Daarvoor zou onderzoek in telkens andere gemeenten nodig zijn, wat praktisch onhaalbaar bleek. Anderzijds werden de gegevens over leden van het ouderlijke gezin ook in de databank
opgenomen als zij zelf al gehuwd waren, dus aan het hoofd stonden van hun eigen gezin. De band met broers of zussen is immers een van de meest langdurige banden uit
een mensenleven, die ook na het huwelijk kan leiden tot wederzijdse beïnvloeding.72
Wat de eerdere migratie-ervaringen naar Antwerpen betreft, zijn de resultaten voor
beide onderzoeksgroepen vergelijkbaar. Voor 89 procent (64 op 72) van de autochtoon Brechtse emigranten ging het bij de tussen 1867 en 1872 geregistreerde emigratie
om de allereerste naar Antwerpen. Bij Dessel bedroeg dit aandeel 86 procent (49 op
57). Slechts een minderheid had al eerder in Antwerpen gewoond (tabel 3). Volgens
Muriel Neven was de kans op retourmigratie relatief klein voor migranten die naar de
stad vertrokken, in vergelijking met degenen die een dorp verlieten voor een naburige
65 Vanhaute, ‘Structuur’, 164-169 en 186.
66 Dribe, ‘Migration of rural families’, 259.
67 J. Kok, ‘Migratie als gezinsstrategie in Midden-Nederland, 1850-1940’, in: Kok e.a. (red.), Levensloop en levensslot, 107-109.
68 Manfredini, ‘Families in motion’, 330.
69 Baud, ‘Families and migration’, 97-98 en T.K. Hareven, Families, history and social change. Life-course and crosscultural perspectives (Boulder Colorado 2000) 16-17 en 31-32.
70 Wegge, ‘Chain migration’, 959-963.
71 Moch, Moving Europeans, 16 en Kok, ‘Migratie als gezinsstrategie’, 109.
72 Bras en Neven, ‘The effects of siblings’, 53; Hareven, Families, 52-53.
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Tabel 3: Repetitieve versus eerste-maals-migranten naar Antwerpen, 1867-1872

Autochtoon Brechtse emigranten naar
Antwerpen

Autochtoon Desselse emigranten naar
Antwerpen

Geslacht

Eerste maal

Repetitief

Totaal

Eerste maal

Repetitief

Totaal

Man

36

1

37

23

4

27

Vrouw

28

7

35

26

4

30

Totaal

64

8

72

49

8

57

Bronnen: raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1847-1856, 1857-1866, 1867-1876; gad, hga, Bevolkingsregisters
Dessel, 1847-1856, 1857-1866, 1867-1879.

gemeente. Volgens haar zou ongeveer de helft van die retourmigranten bij een tweede
vertrek opnieuw voor de stad hebben gekozen.73 Hoewel over de precieze graad van
retourmigratie in Brecht en Dessel geen uitspraak valt te doen, sluit die bevinding wel
aan bij het lage aantal repetitieve emigranten naar Antwerpen.
Voor beide gemeenten waren alle acht repetitieve emigranten ouder dan vijftien jaar,
met als kanttekening dat ze in Brecht jonger waren dan in Dessel.74 Op het vlak van
geslacht was er een opvallend verschil tussen beide groepen. In Brecht begonnen alle
mannelijke emigranten, op één na, aan hun allereerste migratie naar de stad ooit, terwijl
20 procent van alle vrouwen (7 op 35) daar al eerder gewoond had. Vijf van die zeven
vrouwen waren actief in de sector van dienstpersoneel.75 Dat gold bijvoorbeeld voor
Philomeina Meyers, die in 1863 als vijftienjarig meisje en nog zonder beroep, voor het
eerst naar Antwerpen verhuisde.76 Het was de eerste keer dat ze migreerde. Twee jaar
later keerde ze terug en werd ze als dienstmeid ingeschreven in het bevolkingsregister
van Brecht.77 In oktober 1867 vertrok ze opnieuw naar Antwerpen, als dienstmeid.78
Ook de 21-jarige Joanna Peeters keerde, na een eerdere emigratie naar Antwerpen,
in augustus 1868 terug naar het ouderlijk huis in haar geboorteplaats Brecht.79 Daar
schreef de verantwoordelijke ambtenaar haar in het bevolkingsregister in als dienstmeid, een indicatie voor haar bezigheden in de stad. Een kleine maand later huwde
ze Carolus Peeters, met wie ze samen naar Antwerpen verhuisde. Voor dienstmeiden
was het niet ongewoon om regelmatig naar hun geboortedorp terug te keren.80 Die
retourmigratie hing volgens Hilde Bras samen met de huwelijkssluiting, aangezien het
de gewoonte was om in de woonplaats van de bruid te huwen.81
73 Zie: Neven, ‘Retourmigratie’, 61-62 en 72.
74 Bij Brecht lag hun leeftijd steeds tussen de vijftien en de 25 jaar, tegenover tussen de twintig en de veertig jaar bij
Dessel.
75 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1867-1876, folio 16, nr. 12; folio 118, nr. 4; folio 156, nr. 11; folio 560, nr.
15; folio 7, nr. 4.
76 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1857-1866, boek 1, folio 200, rangnummer 6.
77 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1857-1866, boek 3, folio 85, rangnummer 12.
78 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1867-1879, folio 7, rangnummer 4.
79 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1867-1876, folio 365, nr. 3; raa, hga Brecht, bs, Geboorten, 1847, nr. 60.
80 Neven, ‘Retourmigratie’, 61-62.
81 H. Bras, Zeeuwse meiden. Dienen in de levensloop van vrouwen, 1850-1950 (Amsterdam 2002) 105-106 en Idem,
‘Social change, the institution of service and youth: the case of service in the lives of rural-born Dutch women, 18401940’, Continuity and change, 19:2 (2004) 241-264.
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Bij Dessel was, met zowel vier mannen als vier vrouwen die voorheen naar Antwerpen waren gemigreerd, geen sprake van een duidelijk onderscheid tussen de seksen. Bovendien beschikten de autochtoon Desselse repetitieve emigranten naar Antwerpen vaker dan hun Brechtse lotgenoten over familie die eerder naar de stad was gemigreerd.
Zeven van de acht Desselse emigranten hadden op het moment van vertrek broer(s) en/
of zus(sen) in Antwerpen, tegenover een gelijke verdeling (vier op acht) bij Brecht. Wie
al eerder naar Antwerpen gemigreerd was, beschikte mogelijk over een beter informatienetwerk en had een grotere kans op medemigranten in de familie. Hierna beperkt de
analyse zich daarom enkel nog tot de autochtone migranten die voor de eerste keer naar
Antwerpen vertrokken.
In tabel 4 is weergegeven hoeveel van die Brechtse en Desselse emigranten eerder waren gemigreerd. Wat Brecht aangaat, hadden 55 personen (86 procent) die naar Antwerpen vertrokken geen eerdere ervaringen met migratie – niet naar de stad, noch naar een
andere bestemming. Voor Dessel lag dit aandeel met 80 procent (39 op 49) lager. Tot
deze groep behoorden ook alle emigranten uit beide onderzoeksgroepen die jonger dan
vijftien jaar waren.82 De kans dat deze geen eerdere ervaring met migratie hadden, was
natuurlijk groter dan bij oudere migranten. Toch blijft ook na herberekening het lichte
overwicht voor Brecht overeind.83 In Brecht waren er dus relatief meer mensen die bij
hun allereerste keer migreren meteen voor de stad kozen. Waarschijnlijk was de kleinere
afstand tot Antwerpen hier de reden voor. De potentiële emigranten beschikten mogelijk over meer en betere (algemene) informatie over bijvoorbeeld tewerkstelling en huisvesting in de stad.
Bij degenen die wel eerder ervaring met migratie hadden opgedaan, varieerden de
bestemming sterk. Voor zowel Brecht als Dessel vormden de buurgemeenten een belangrijk aantrekkingsgebied. Bij Brecht ging het dan vooral om enkele randgemeenten
van Antwerpen, terwijl het bij Dessel vaker om Turnhout ging. Regina Lenaerts uit
Dessel bijvoorbeeld, had al tweemaal gedurende een half jaar in Turnhout gewoond,
voorafgaand aan haar eerste migratie naar Antwerpen.84 Adrianus Meyers uit Brecht
verhuisde voor zijn eerste migratie naar Antwerpen tweemaal achter elkaar naar Deurne.85 In beide gemeenten ging het voor zowel mannen als vrouwen meestal slechts om
één voorafgaande migratie (zie tabel 4). Die bevinding sluit opnieuw aan bij de conclusie van Muriel Neven dat retourmigranten die voordien naar het naburige platteland
waren getrokken, bij hun tweede vertrek meestal kozen voor de stad.86
Bij de ‘keuze’ voor een stad en het ‘verkiezen’ van een bepaalde bestemming, dienen
we uiteraard te beseffen dat zo’n beslissing binnen gegeven beperkingen werd gemaakt.
Zo was de gezinssituatie op een bepaald moment een factor van belang.87 Recentelijk
noemde Manfredini de studie op gezinsniveau onmisbaar voor een goed begrip van

82 Bij Brecht waren er zeventien personen jonger dan vijftien jaar, bij Dessel zes.
83 Het gaat dan om 81 procent van degenen die voor de eerste keer migreerden naar Antwerpen ouder dan vijftien
bij Brecht, en 77 procent bij Dessel.
84 gad, hga, Bevolkingsregisters Dessel, 1857-1866, boek 1, sectie a, folio 32, nr. 7 en 12; 1867-1879, boek 2, sectie
d, folio 181, nr. 4 en 9.
85 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1857-1866, boek 1, folio 5, nr. 8 en folio 200, nr. 10; 1867-1876, folio 7, nr. 3.
86 Neven, ‘Retourmigratie’, 73-74.
87 Pooley, ‘Reﬂections’, 125; Kezstenbaum, ‘Cooperation’, 8.
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Tabel 4: Voorafgaande migraties (1846-1872) van de autochtoon Brechtse en Desselse eerste-maalsmigranten naar Antwerpen uit 1867-1872
Brecht
Aantal per geslacht

Dessel

Aantal eerdere migraties
naar elders dan Antwerpen
n=0

n=1

n=2

n=3

Man

30

5

1

0

Vrouw

25

1

1

Eindtotaal

55

6

2

Totaal

Aantal eerdere migraties
naar elders dan Antwerpen

Totaal

n=0

n=1

n=2

n=3

36

18

2

1

2

23

1

28

21

3

2

0

26

1

64

39

5

3

2

49

Bronnen: raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1847-1856, 1857-1866, 1867-1876; gad, hga, Bevolkingsregisters
Dessel, 1847-1856, 1857-1866, 1867-1879.

migratieprocessen.88 Naast de eigen ervaring speelden ook eerdere migraties van gezinsleden een rol.
Migrerende verwanten: het gebruik van familienetwerken
Migratie doet migreren, waarin vooral de rol van siblings van belang is.89 In tabel 5 zien
we hoeveel migranten die voor de eerste keer naar Antwerpen gingen uit een gezin
kwamen met eerdere ervaring met migratie naar de stad – en om welke gezinsleden het
ging. In Dessel had meer dan de helft van de emigranten naar Antwerpen (27 personen, ofwel 55 procent) minstens één gezinslid dat hen was voorgegaan. In Brecht was
dit aandeel met 44 procent (28 emigranten) kleiner. Dit bevestigt de eerdere vaststelling over migratie-ervaring in de familie bij de zogeheten repetitieve emigranten naar
Antwerpen. De Desselse emigranten leken vaker over informatie uit directe verwantschapsnetwerken te kunnen beschikken. Brecht telde meer ‘onervaren’ emigranten,
dus zonder eigen voorafgaande ervaring, maar evenmin met een netwerk van directe
verwanten. Zij verlieten zich waarschijnlijk meer op (algemene) informatie.90 Dit sluit
het dichtst aan bij wat Clé Lesger, Leo Lucassen en Marlou Schrover onafhankelijke
migratie noemen.91 De meest opmerkelijke ﬁguur uit deze groep lijkt de 69-jarige
Brechtse weduwnaar Antonius Van Aken, een broodbakker. Zonder enige voorgaande
ervaring met migratie vertrok hij in 1868 in zijn eentje naar Antwerpen. Zijn echtgenote en dochter waren meer dan tien jaar voordien overleden en zijn enige zoon stond
al tien jaar aan het hoofd van een eigen gezin.92
De belangrijkste bron van informatie bleken broers en/of zussen. Dit gold nog het
meest in Dessel, waar 55 procent van alle emigranten minstens één broer of zus had die
eerder in Antwerpen was geweest. In Brecht was deze groep met 34 procent merkelijk
88 Manfredini, ‘Families in motion’, 318.
89 Zie: Kesztenbaum, ‘Places’, 175. Speciﬁek voor internationale migratiestromen: Wegge, ‘Chain migration’, 957986. Kesztenbaum, ‘Cooperation’, 86 en 98; Bras en Neven, ‘The effects of siblings’, 53-54.
90 Cf. supra.
91 Lesger, Lucassen en Schrover, ‘Is there life outside the migrant network?’, 31-32 en Lesger, ‘Informatiestromen’, 17.
92 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1847-1856, boek 1, huisnummer 190, nr. 2 en 3; 1857-1866, boek 1, folio
309, nr. 7, boek 2, folio 9, nr. 4; 1867-1876, folio 21, nr. 1.
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Tabel 5: Migratie-ervaring naar Antwerpen (1846-1872) opgedaan via de gezinsleden, voor de autochtoon Brechtse en Desselse eerste-maals-migranten naar Antwerpen uit 1867-1872

Gezinsleden

Brecht

Dessel

Aantal emigranten

Aantal emigranten

n

%

n

%

Allen

0

0%

0

0%

Beide ouders

1

2%

0

0%

Een van de ouders

5

8%

0

0%

Broer/zus

22

34%

27

55%

Geen

36

56%

22

45%

Totaal

64

100%

49

100%

Bronnen: raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1847-1856, 1857-1866, 1867-1876; gad, hga, Bevolkingsregisters
Dessel, 1847-1856, 1857-1866, 1867-1879.

kleiner, maar zeker niet verwaarloosbaar. Daar waren ook emigranten met ouders die
eerder waren gemigreerd: vijf keer één van de ouders, slechts eenmaal beiden. Het
betrof hier overigens emigranten van nog geen tien jaar en drie van hen kwamen uit
hetzelfde gezin, waardoor er geen sprake was van afzonderlijke beslissingen om te migreren.93 De drie Brechtse kinderen – Johanna Catharina, Anna Cornelia en Johannes
Janssens – trokken in 1868 namelijk samen met hun moeder naar de stad.94 Hun vader,
Carolus Janssens, was drie maanden eerder gegaan.95 Volgens Hilde Bras en Jan Kok
oefende de migratie van ouders een positief effect uit op de mobiliteit van hun kinderen
in een latere levensfase. Zeker wanneer zij op jonge leeftijd samen met de ouders migreerden, nam de kans toe dat een van de kinderen later zelf het dorp verliet.96 Eerder
gemigreerde gezinsleden betekenden vaak een grote hulp bij aankomst in de plaats van
bestemming.97 Ze konden een migrant helpen zoeken naar werk en huisvesting, maar
sprongen ook bij in noodsituaties.98 Bij dienstpersoneel bemiddelden broers en/of zussen vaak bij het vinden van werk.99
Volgens Anne Winter zijn informatiestromen en de toegang tot sociale netwerken
vooral bij regionale migratie naar Antwerpen van bijzonder belang geweest, omdat
deze migranten in ongeschoolde en minder stabiele arbeidssectoren terechtkwamen.100
Om een preciezer beeld te krijgen van de beschikking over familienetwerken ben ik
93 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1867-1876, folio 576, nr. 3; 365, nr. 4; 118, nr. 9 en 50, nrs. 12, 13 en 14.
94 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1867-1872, folio 50, nrs. 11, 12, 13 en 14.
95 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1867-1872, folio 50, nr. 10.
96 H. Bras en J. Kok, ‘“Naturally, every child was supposed to work” Determinants of the leaving home process in
the Netherlands, 1850-1940’, in: Van Poppel, Oris en Lee (red.), The road to independence, 435-436.
97 Hareven, Families, 37-62 en S.A. Wegge, ‘Migration decisions in mid-nineteenth-century Germany’, The journal
of economic history, 58:2 (1998) 532-535.
98 Lis, Social change, 159-160 en L.P. Moch en R.G. Fuchs, ‘Poor women’s networks in nineteenth-century Paris’,
French historical studies, 18:1 (1993) 34-49.
99 Bras, Zeeuwse meiden, 76-77 en Idem, ‘Social change’, 251.
100 Winter, Migrants and urban change, 156.
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Tabel 6: In Antwerpen aanwezige gezinsleden op moment van vertrek van de autochtoon Brechtse en
Desselse eerste-maals-migranten naar Antwerpen (1867-1872)
Brecht
Gezinslid in
Antwerpen?

Dessel

Aantal emigranten
per geslacht
M

V

Ouder(s)

1

2

Broer(s)

8

Zus(sen)
Broer(s) en
zus(sen)

Totaal

Aantal emigranten
per geslacht

Totaal

M

V

3

0

0

0

1

9

2

6

8

3

5

8

2

6

8

0

0

0

5

3

8

Niemand

24

20

44

14

11

25

Totaal

36

28

64

23

26

49

Bronnen: raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1847-1856, 1857-1866, 1867-1876; gad, hga, Bevolkingsregisters
Dessel, 1847-1856, 1857-1866, 1867-1879.

voor alle migranten die voor het eerst naar Antwerpen gingen – en via het ouderlijk
gezin reeds ervaring hadden opgedaan – ook nagegaan of er op het moment van emigratie een gezinslid in Antwerpen woonde (zie tabel 6). Daarvoor baseerde ik me op
informatie in de bevolkingsregisters van Brecht en Dessel. Het is dus mogelijk dat niet
alle individuen van wie ik zag dat ze zich in de stad bevonden, daar op dat moment nog
woonden. Een deel van hen was mogelijk al gestorven of opnieuw gemigreerd.
De resultaten lopen overigens nogal uiteen. Om te beginnen leek het aantal emigranten met nog in Antwerpen aanwezige verwanten voor Brecht minder hoog te liggen dan
voor Dessel (20 tegenover 24). Binnen de totale onderzoeksgroep ging het bij Brecht
om 31 procent en bij Dessel om 49 procent van alle migranten die voor het eerst naar
Antwerpen trokken. Dit betekent dat uit Dessel relatief meer migranten van een familienetwerk gebruik konden maken. Verder viel het onderscheid in sekse op. In Brecht
volgden vrouwen vooral hun gemigreerde zus(sen) – vijf van de acht – terwijl mannen
vooral hun broer(s) achterna leken te gaan (acht van de twaalf). Van de vijf vrouwen
vertrokken er drie individueel als dienstmeid naar de stad, terwijl er bij twee nog geen
beroep was opgegeven. De eerste groep zal ongetwijfeld via een zus aan een baan zijn
geholpen.101 Zo vertrok Carolina Van Ostaeyen in 1869 als dienstmeid naar Antwerpen, waar zij kon rekenen op de steun van haar oudere zus, Maria Elisabeth. De laatste
was al in 1867 verhuisd en zou nog tot 1876 in Antwerpen verblijven.102 In Dessel was
dat seksegebonden patroon veel minder uitgesproken, aangezien daar vaker zowel
broer(s) als zus(sen) in de stad woonden op het moment van emigratie. Wel leken mannen uit die gemeente vaker te migreren dan vrouwen zonder gezinsleden in de stad: 14
van de 23 mannen, tegenover 11 van de 26 vrouwen. Dit sluit aan bij de bevindingen van
101 Bras, Zeeuwse meiden, 76-77 en Bras en Neven, ‘The effects of siblings’, 57.
102 raa, hga Brecht, Bevolkingsregisters, 1867-1876, f° 156, nr. 11; f° 16, nr. 12 en f° 106, nr. 16.

6 (2011) 1

ervaren migranten?

31

Simone Wegge voor internationale migratiestromen, dat vrouwen vóór vertrek meer
over contacten op de plaats van bestemming beschikten dan mannen.103 De resultaten
voor Brecht waren overigens omgekeerd: 24 van de 36 mannen, 20 van de 28 vrouwen.
Mogelijk speelde de af te leggen afstand hier een rol.
Ook globaal genomen had de voorgaande individuele en familiale migratie-ervaring
ten slotte een groter belang voor emigraties vanuit Dessel naar Antwerpen dan voor de
emigratie uit Brecht. Wat Dessel betreft, had in totaal 61 procent van de onderzochte
eerstemaalsmigranten (30 personen op 49) voorgaande niet-Antwerpse migratie-ervaring en/of familiale migratie-informatie via gezinsleden. Bij Brecht ging het slechts om
48 procent (31 personen op 64). Opnieuw een duidelijk verschil dus.
Tot besluit
De havenstad Antwerpen was al vaker het onderwerp van historisch onderzoek naar
migratie. Het perspectief in de bestaande historiograﬁe ligt doorgaans echter bij de
plaats van aankomst. Door de blik te richten op de plaatsen van herkomst van migranten werd het mogelijk de geschiedenis van individuele emigranten en hun gezinsleden
te traceren. Het betreft hier dus het mesoniveau van migratienetwerken in een regionaal kader. Door nauwgezet bronnenonderzoek over Antwerpse migranten uit de
twee Kempense gemeenten Brecht en Dessel kwamen de rol en implicaties van individuele ervaringen met migratie en die van familieleden in beeld. De Kempen werden in
de negentiende eeuw geconfronteerd met een toenemende druk op het rurale bestaan
en een stijgende mobiliteit. Door de verschillende afstand en reistijd tot Antwerpen en
een uiteenlopend agrarisch-economisch karakter was het interessant om de gemeenten Brecht en Dessel te vergelijken. Zij kenden beiden een relatief grote rechtstreekse
emigratiestroom naar Antwerpen. Ondanks het grote verschil in af te leggen afstand
was de intensiteit van de emigratie naar Antwerpen zo goed als gelijk. Dit betekende
echter niet dat de migratiepatronen vanuit beide gemeenten ook dezelfde kenmerken
vertoonden.
Uit de casestudies blijkt onder meer dat ‘regionale’ migratienetwerken heel verschillend van aard konden zijn. Vooral op het vlak van individuele en familiale ervaringen
met migratie bleken er echter nog veel belangrijkere verschillen aan te wijzen. Van alle
autochtoon Brechtse en Desselse emigranten naar Antwerpen was slechts een kleine
minderheid al eerder naar die stad gemigreerd. Deze groep ‘repetitieve’ migranten
vormde een eerste indicatie voor het grotere belang in Dessel van eerdere ervaringen
met migratie in het familienetwerk. De analyse van individuele en familiale ervaringen
van degenen die voor het eerst naar Antwerpen migreerden, bevestigen deze uitkomst.
Vanuit Brecht verhuisden vaker mensen zonder eerdere ervaring naar Antwerpen dan
vanuit Dessel. Dat kwam hoogstwaarschijnlijk door de kortere afstand tot de stad en
de beschikking over meer en betere (algemene) informatiestromen. In Dessel hadden
meer mensen die voor het eerst verhuisden via gezinsleden ervaring opgedaan met migratie dan in Brecht: 55 tegenover 44 procent. Ongeveer de helft van hen – tegenover
net geen derde van de groep migranten uit Brecht – beschikte over familiecontacten
in Antwerpen. Bovendien beschikte 61 procent van degenen uit Dessel, tegenover 48
103 Wegge, ‘Chain migration’, 982-984.
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procent van de Brechtse, op het moment van emigratie over eerdere ervaringen met migratie – individueel of via familie. Voor potentiële emigranten waren zulke ervaringen
van essentieel belang. Ze vormden een bron van informatie en zorgden voor toegang
tot sociale en familienetwerken.
In Brecht waren emigranten naar Antwerpen meer afhankelijk van algemene informatiestromen over tewerkstelling en huisvesting in de stad dan in Dessel, waar de
stap niet lijkt te zijn gewaagd zonder eerder opgedane ervaringen. De grotere afstand
die migranten vanuit Dessel moesten aﬂeggen om Antwerpen te bereiken, werd overbrugd door relatief sterke familienetwerken of eerdere mobiliteit. Wat de oorzaken
betreft laat zich wellicht de economische toestand gelden. Dat jonge gezinnen vanuit
Brecht vaker gezamenlijk naar Antwerpen migreerden dan vanuit Dessel valt wellicht
te verklaren uit het verschillende agrarische karakter en de bezitsstructuur van beide
gemeenten. In Brecht waren immers zowel de toegang tot grond én de mogelijkheden
in de huisnijverheid kleiner voor jonge gezinnen.
Om algemene uitspraken te kunnen doen over het belang van zulke ervaringen met
migratie als factor bij de beslissing om al dan niet te vertrekken, zijn uiteraard grotere
steekproeven en een vergelijkingsgroep van ‘blijvers’ onontbeerlijk. Bovendien dienen
andere determinanten van migratie, zoals sociale klasse, te worden opgenomen in de
analyse. Ook is arbeidsintensief micro-onderzoek nodig om licht te kunnen werpen op
de precieze mechanismen van informatieoverdracht. Alleen zo valt een goed begrip te
ontwikkelen van het belang en de implicaties van informatiestromen en familienetwerken voor migratiepatronen – ook binnen provinciale grenzen.

Els Vervloesem

Westerse ﬁctie of Chinese maskerade?
De sociale constructie van Chinatown tijdens de Rotterdamse
v.v.v.-week (1935)

Inleiding
‘Welkom in Chinatown. Katendrecht zal staan in het teeken zijner Chineesche bevolking. Chineesche tempels, poorten, pagodes, zoomede andere bouwwerken, naar origineele gegevens opgetrokken, zullen de aandacht trekken. Een Chineesch Marktplein
met een circus, in hetwelk origineele Chineesche artiesten, begeleid door Chineesche
muziek, zullen optreden, zal dagelijks voorstellingen geven. De Chineesche restaurants en toko’s, zoomede andere attracties, zullen feestelijk voor den dag komen.’1 Met
deze advertentie van de ‘Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer’ (v.v.v.) werden in
de zomer van 1935 tienduizenden bezoekers naar Chinatown in Katendrecht gelokt.
Als antwoord op de economische crisis van de jaren dertig organiseerde de toenmalige
toeristische dienst de ‘Vol Vertrouwen Voorwaarts’ (v.v.v.)-week. Verspreid over de
stad vonden er allerlei activiteiten plaats, van museumtentoonstellingen over kermisattracties tot sportevenementen, met de bedoeling het toerisme en maatschappelijk leven
in Rotterdam een krachtige impuls te geven.2
Het initiatief voor de v.v.v.-week van 1935 vormt een kantelmoment in de geschiedenis van de Rotterdamse Chinatown. De promotie van het Chinese karakter van
Katendrecht had een ware metamorfose tot gevolg. Begin twintigste eeuw was Katendrecht nog een weinig aantrekkelijke, op zichzelf gerichte woonwijk, gelegen op een
moeilijk bereikbaar schiereiland te midden van de havens, die de thuisbasis vormde
van een soort vlottende arbeidsreserve van goedkope Chinese zeelui.3 De buurt stond
bekend vanwege de prostitutie en werd naast de Schiedamsedijk beschouwd als hét
uitgaanscentrum voor internationale zeelui, die er af- en aanmonsterden. Slechts enkele decennia later zou deze geïsoleerde enclave transformeren tot een populair uitgaanscentrum voor een breed publiek, met Chinese restaurants, cafés en kofﬁehuizen,
waarvoor vele Rotterdammers graag de oversteek waagden naar de linker Maasoever.
Achteraf bekeken kan deze week en de bijhorende gedaantewisseling van Katendrecht
dan ook worden gezien als een voorafspiegeling van de naoorlogse trend waarbij Chinatowns zich wereldwijd zouden ontwikkelen tot toeristische ethnoscapes, waarbij
multiculturele wijken of buurten worden gereduceerd tot spektakels, bestemd voor
westerse consumptie.4
1 ‘Welkom in Chinatown’, Ofﬁcieele v.v.v. Courant, 1935, 21.
2 Gemeentearchief Rotterdam (verder gar), Kranten Digitaal, Rotterdamsch Nieuwsblad (verder rn), 1929-1939,
Verslagen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van de ‘Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer’.
3 De meerderheid van de Chinese zeelieden was afkomstig uit de Guandong provincie. Daarnaast waren er ook
Chinese kooplui die vooral uit de Chekiang provincie kwamen. Bron: gar, Gemeentepolitie Rotterdam, inv. nr. 3165,
Telling Chineezen, 25-26 januari 1937.
4 S. Shaw, S. Bagwell en J. Karmowska, ‘Ethnoscapes as spectacle. Reimaging multicultural districts as new destinations for leisure and tourism consumption’, Urban Studies, 41 (2004) 1983-2000.
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Dit artikel beoogt, aan de hand van de v.v.v.-week, inzicht te scheppen in de opmerkelijke transformatie die zich in de jaren 1930 in de inrichting en vooral in de
beeldvorming en beleving van de stedelijke ruimte op Katendrecht voltrok. Het artikel
richt zich daarbij in het bijzonder op de manier waarop verschillende actoren – zoals
de gemeente, de v.v.v., de Chinese en Nederlandse ondernemers en reisgidsen – in
een complex samenspel het beeld van de Rotterdamse Chinatown doelbewust hebben
weten te veranderen. Van wie kwam het initiatief, wie werkten er allemaal aan mee,
wat waren hun belangrijkste motivaties, welke waren de achterliggende belangen?
De achterliggende vraag die het artikel daarbij wil aansnijden betreft de mate waarin
de v.v.v.-week bijdroeg tot de wederzijdse wisselwerking en uitwisseling tussen Nederlanders en Chinezen en welke, al dan niet blijvende, impact de verschuiving in het
beeldvormingsproces rond Katendrecht had op processen van in- en uitsluiting.
Historische Chinatowns werden in de Noord-Amerikaanse en Europese postkoloniale literatuur vaak gekarakteriseerd als plekken waarvan de sociale constructie éénzijdig gedomineerd is door westerse opvattingen.5 Ook in een aantal van de eerder verschenen Nederlandse publicaties over de Rotterdamse Chinatown is vooral aandacht
besteed aan de stigmatisering van dit gebied vanuit de heersende maatschappelijke
opvattingen over hygiëne, kuisheid, veiligheid, enzovoorts.6 Parallel aan de groeiende
inzichten binnen de postkoloniale kritiek, kwam er recent echter ook (zelf)kritiek op
deze lezing van Chinatowns.7 De zwart-wit tegenstellingen die voortkwamen uit de
(te) sterk aangezette wij-zij dichotomie, maken plaats voor meer genuanceerde stellingnames die rekening houden met de complexiteit en differentiatie van sociale uitwisselingsprocessen. Daarbij aansluitend is in de recente literatuur rond Chinatowns ook de
aandacht voor de ‘agency’ van Chinese migranten sterk toegenomen.8 In het verlengde
daarvan stelt dit artikel zich onder meer tot doel om via de toepassing van theorieën
over de sociale constructie van ruimte op historisch onderzoek, een bijdrage te leveren
aan deze nieuwe onderzoeksbenadering.9
In de Nederlandse context hebben de vooroorlogse Chinatowns, zowel tijdens
hun bestaan als later, vanaf het einde van de jaren zeventig tot vandaag, regelmatig in
5 K.J. Anderson, ‘The idea of Chinatown. The power of place and institutional practices in the making of a racial
category’, Annals of the Association of American Geography, 77 (1987) 580-598; K.B. Chan, ‘A sore on the mouse’s
tail’, in: K.B. Chan (red.), Smoke and ﬁre. The Chinese in Montreal (Hong Kong 1991) 291-310; J.W. Frazier, ‘Asians
in the United States. Historical and contemporary settlement patterns’, in: J.W. Frazier en E. Tettey-Fio (red.), Race,
ethnicity, and place in a changing America (New York 2006) 265-286; W. Li, ‘Beyond Chinatown, beyond enclave.
Reconceptualizing contemporary Chinese settlements in the United States’, GeoJournal, 64 (2005) 31-40.
6 H. Meyer, Operatie Katendrecht. ‘Demokratisering’ van het sociaal beheer van de grote stad (Nijmegen 1983); K. Davids, ‘De ‘rosse’ Kaap. Over het stigma van een Rotterdamse buurt, 1900-1985’, in: H. Diederiks en C. Quispel (red.),
Onderscheid en minderheid. Sociaal-historische opstellen over discriminatie en vooroordeel (Hilversum 1987) 150-173.
7 K.J. Anderson, ‘Engendering race research. Unsettling the self-other dichotomy’, in: M. Miles, T. Hall en I. Borden
(red.), The city cultures reader (Londen 2000) 369-378; A.L. Mak, ‘Negotiating identity. Ethnicity, tourism and Chinatown’, Journal of Australian Studies, 27 (2003) 93-100.
8 C.L. Pang, ‘Business opportunity or food pornography? Chinese restaurant ventures in Antwerp’, International
Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 8 (2002) 148-161; C. Yeh, ‘Contesting identitities. Youth rebellion
in San Francisco’s Chinese New Year festivals, 1953-1969’, in: S.L. Cassel (red.), The Chinese in America: a history
from Gold Mountain to the new millenium (Lanham/Oxford 2002) 329-350.
9 P.L. Berger en T. Luckmann, The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge (New York
1966); S. Low, ‘Spatializing culture. The social production and social construction of public space in Costa Rica’,
American Ethnologist, 23 (1996) 861-879; S. Low, ‘Towards an anthropological theory of space and place’, Semiotica,
175 (2009) 21-37; M.C. Rodman, ‘Empowering place. Multilocality and multivocality’, American Anthropologist, 94
(1992) 640-656; R. Shields, Places on the margin. Alternative geographies of modernity (Londen/New York 1991).
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de belangstelling gestaan, met een indrukwekkend lange publicatielijst tot gevolg.10
Voortbouwend op de recente inzichten uit de internationale literatuur over Chinatowns, zal in dit artikel de bestaande kennis over de Katendrechtse Chinatown – waarin
vooral het ‘anders’ zijn van de Chinezen wordt beklemtoond – vanuit een breder en
meer inclusief perspectief worden behandeld. Hiermee sluit dit artikel aan bij de inzichten die voortkomen uit recente etnograﬁsche geschiedenissen van de Nederlandse
Chinatowns, waarbij op basis van uitgebreide interviews met vrouwen van Chinezen
en hun nakomelingen, een ander, minder contrastrijk beeld wordt geschetst dat ook
ruimte laat voor de wederzijdse uitwisseling tussen Nederlanders en Chinezen.11 Een
zorgvuldige analyse van de v.v.v.-week, een evenement waarbij zowel Chinezen als
Nederlanders betrokken waren, kan hier complementaire inzichten bieden. Daarnaast
biedt dit artikel ook de mogelijkheid om in te haken op het huidige debat rond de
hedendaagse creatie van ‘etnische spektakels’ en de rol die Chinatowns hierin krijgen
toegewezen.12 De v.v.v.-week op Katendrecht, die mede als doel had om Chinatown
op de toeristische kaart te zetten, biedt inzichten uit het verleden, die mogelijk ook
vandaag relevant kunnen zijn.
Tot slot biedt dit artikel een aanvulling op de stedebouwkundige visie op Katendrecht van Han Meyer uit 1983, waarin hij de essentiële functie van Katendrecht beschrijft in het kader van het politieke en sociale beheer van de stad, en hiermee indirect
kritiek gaf op het destijds oprukkende spreidingsbeleid ten aanzien van migranten en
sociale problemen.13 Waar bij Meyer alle aandacht ging naar stadsontwikkeling van
bovenuit (gepland vanuit het beleid, met als doel sociale problemen te concentreren),
zal in dit artikel ook gekeken worden naar stadsontwikkeling van onderuit, meer bepaald naar de rol die middenveldinitiatieven hierbij kunnen spelen en de handvaten die
dergelijke bottom-up sociale constructieprocessen kunnen bieden bij het verbeteren
van de eigen sociaal-economische positie.

10 Een selectie uit contemporaine publicaties: G.J. Peelen, Delitraat. Roman uit de Chineezenwijk van Katendrecht
(Kampen 1938); H. van Dijkhuizen, De Rotterdamsche roofholen en hun bevolking. Omzwervingen van een voorwaarts-redacteur door de buurten van Rotterdam, waar de prostitutie en misdaad hoogtijd vieren (Rotterdam 1925);
F. van Heek, Chineesche immigranten in Nederland (Amsterdam 1936); Th. K. van Lohuizen, ‘De Chineezen op
Katendrecht en de Rotterdamsche logementen-verordening’, Tijdschrift voor volkshuisvesting en stedebouw, 9 (1928)
131-139. Een selectie uit de publicaties waarin vooroorlogse Nederlandse Chinatowns aan bod komen: G. Benton en
H. Vermeulen, ‘De Chinezen in Nederland: een inleiding’, in: G. Benton en H. Vermeulen (red.), De Chinezen (Muiderberg 1987) 5-19; Y. Chong, De Chinezen van de Binnen Bantammerstraat. Een geschiedenis van drie generaties
(Amsterdam 2005); Davids, ‘De “rosse” Kaap’; K. Meeuwse, Het Huis van Han (Utrecht 2000); Meyer, Operatie
Katendrecht; L. Minghuan, ‘We need two worlds’. A study of the Chinese organizational movement in the Netherlands
(Amsterdam 1998); F.N. Pieke en G. Benton, Chinese in the Netherlands (Leeds 1995); B.R. Rijkschroeff, Etnisch
ondernemerschap. De Chinese horecasector in Nederland en in de Verenigde Staten van Amerika (Capelle a/d IJssel
1998); E. Touw, Pinda - pinda - lekka – lekka. Een episode uit de geschiedenis van de Chinese minderheid in Nederland
(Delft 1984); G. van der Harst en L. Lucassen, ‘Pindamannen, textielventers en restauranthouders: Chinezen sinds
1931’, in: G. van der Harst en L. Lucassen (red.), Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (Leiden 1998) 93-103; H.J.J. Wubben ‘Chinezen en ander Aziatisch ongedierte’. Lotgevallen van Chinese
immigranten in Nederland. 1911-1940 (Zutphen 1986).
11 Chong, De Chinezen van de Binnen Bantammerstraat; Meeuwse, Het Huis van Han.
12 A. Bodaar en J. Rath, ‘Cities, diversity and public space’, Metropolis World Bulletin, 5 (2005) 3-5; J. Rath, The
transformation of ethnic neigborhoods into places of leisure and consumption (San Diego 2007); J. Rath e.a., Chinatown, klein Istanbul of toch maar een doorsneebuurt? Etnische buurten als plaatsen van vermaak en consumptie (Den
Haag 2009).
13 Meyer, Operatie Katendrecht.
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Afbeelding 1: Plattegrond van het Katendrechtse schiereiland (circa 1930), omringd door de
Rijnhaven,de Maas en de Maashaven. De centraal gelegen woningen zijn volledig omsloten
door spoorlijnen voor goederenverkeer, opslagruimtes en havenloodsen. (Gemeentearchief
Rotterdam, Rotterdam-Zuid)

Tussen geschiedenis en verbeelding: van gestigmatiseerde probleembuurt tot
exotisch curiosum
Begin jaren dertig woonden er naar schatting 2500 Chinezen op Katendrecht, wat
neerkwam op minder dan een half procent van de totale Rotterdamse bevolking.14
Ondanks hun beperkte aantal en vrij verborgen bestaan op een afgelegen schiereiland
in het havengebied was de mediabelangstelling buitengewoon groot (afbeelding 1).
In lokale dagbladen en familietijdschriften doken ongeveer maandelijks berichten op
waarin de Chinese bewoners van Katendrecht een hoofdrol speelden. Er werd dan
hoofdzakelijk aandacht besteed aan de problemen die de aanwezigheid van de Chinezen met zich zouden meebrengen.15 Terugkerende thema’s waren clandestiene activiteiten zoals opiumsmokkel, gokspelen en vechtpartijen; de huisvesting in de boardinghouses; en de werkloosheid onder de Chinese zeelui met de daaruit voortvloeiende
straatverkoop van pindakoekjes. Daarnaast wijdden ook de geïllustreerde familietijdschriften uitgebreide tekst- en fotoreportages aan het ‘hoogst merkwaardige’, exotische
en mysterieuze leven op Katendrecht.
14 Wubben, ‘Chinezen en ander Aziatisch ongedierte’. Op 30 september 1930 telde Rotterdam 584.648 inwoners (met
inbegrip van de Hoek van Holland). Bron: ‘Loop der bevolking’, rn, 13 november 1930, 21.
15 gar, Kranten Digitaal, rn (1929-1940) en Koninklijke Bibliotheek (verder kb), Historische kranten in beeld,
Nieuwe Rotterdamsche Courant (nrc) (1910-1930).
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De lokale pers volgde de opiumhandel onder de Chinezen, en meer bepaald de politieacties die hiertegen ondernomen werden, op de voet. Dit mondde vaak uit in sensationele verhalen, die werden opgenomen in ‘De politierechter’, een vaste rubriek in
het Rotterdamsch Nieuwsblad.16 Hierin ﬁgureerden opiumschuivende Chinezen naast
andere maatschappelijke buitenstaanders, zoals onwerkwillige zwervers, scheldende
boeren of agressieve arbeidersvrouwen. Dergelijke verhalen moeten gelezen worden
in de context van het beschavingsoffensief van de arbeiders dat rond de eeuwwisseling
werd opgevoerd. Zo werden de Chinezen getypeerd als immoreel en onbetrouwbaar:
ze hielden zich niet alleen bezig met ‘het demoraliseerende opiumschuiven’, maar zouden ook moedwillig doen alsof ze geen Nederlands begrijpen, waren ‘sluw’ en geslepen, gaven valse namen op, enzovoort.17 Het waarschuwend effect van deze berichten
was belangrijker dan de intentie om effectief in te grijpen. Het was algemeen bekend dat
op Katendrecht een plaatselijk gedoogbeleid gold ten aanzien van opiumgebruik.18 De
concentratie van het opiumgebruik op Katendrecht had als voordeel dat het probleem
voor de politie controleerbaar en beheersbaar bleef. Slechts bij uitzondering werd de
angst uitgesproken dat ‘de Rotterdamsche bevolking […] ook door dit Oostersch
kwaad aangetast’ zou worden.19
Een ander onderwerp waar regelmatig over bericht werd, was de overbevolking en
de erbarmelijke leefomstandigheden in de Chinese boarding houses of logementhuizen.
Door het aanhoudende protest van de lokale bewonersgroep Katendrechts Belang en
een bewust uitgelekt rapport van de lokale politiecommissaris werd de kwestie uiteindelijk ook opgepikt door de pers.20 Volgens het Katendrechts Belang waren ‘deze
Oosterlingen, die in ongeloofelijke aantallen sommige panden bewonen […] uit een
hygiënisch oogpunt voorzeker een gevaar voor de omgeving’21 De politiecommissaris
had het over ‘een toestand […] die aanleiding zal kunnen geven tot een niet te beschrijven ramp bij brand of besmettelijke ziektes.’22 Vervolgens gingen ook de journalisten
ter plaatse en beschreven in geuren en kleuren hoe de Chinese stokers en tremmers ‘nog
al in conﬂict met onze opvattingen van reinheid en hygiëne’ leefden.23 Verder vestigden
ze de aandacht op het feit dat ‘vlak naast de Chineezenverblijven […] Nederlandsche
gezinnen’ woonden.24 De houding tegenover de huisvestingstoestanden bij de Chinezen weerspiegelde de toenemende maatschappelijke aandacht voor de volksgezondheid
en de kwaliteit van de arbeidershuisvesting.25 Doordat steeds meer autoriteiten de aan16 Bijvoorbeeld: ‘Geen boete meer voor opiumsmokkelen. “Vertelt u dat op Katendrecht”’, rn, 24 september 1937,
14; ‘Tschao’s onverwacht geluk’, rn, 6 maart 1940, 15.
17 ‘Het opiummisbruik bij de Chineezen op Katendrecht. Een middel, waarmee met succes het euvel wordt bestreden’, rn, 27 april 1931, 21; ‘Politierechter. Opium’, rn, 28 april 1941, 5; ‘Geen boete meer voor opiumsmokkelen’.
18 T. Blom, Drugs in het recht, recht onder druk: een onderzoek naar de relatie (Rotterdam 1998) 62; krantenartikels rn.
19 ‘Geen boete meer voor opiumsmokkelen’.
20 In november 1925 stelde de Katendrechtse politiecommissaris Alberda op eigen initiatief een onderzoek in naar
de Chinese logementen. Voor meer informatie, zie: Wubben, ‘Chinezen en ander Aziatisch ongedierte’, 50-52.
21 ‘Rotterdam. Klachten van Katendrecht’, rn, 23 september 1926, 1.
22 Wubben, ‘Chinezen en ander Aziatisch ongedierte’.
23 ‘De crisis en Katendrecht. Onder de Chineezen’, rn, 15 april 1932, 18.
24 ‘Het Rotterdamsche Chineezenvraagstuk’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 februari 1926, 2.
25 De impact van de gemeentelijke Gezondheidscommissies, die in navolging van de Woningwet werden opgericht,
bleef doorgaans beperkt. Ze droegen bij aan de algemene erkenning van de huisvestingsproblemen, maar omwille van
een gebrek aan alternatieven werd er zelden tot concrete maatregelen overgegaan. Dit maakt de concrete maatregelen
in verband met de Chinese logementhuizen extra opmerkelijk, vooral omdat ze strikt gezien niet onder de bepalingen
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wezigheid van de Chinezen op Katendrecht als een gevaar voor de omgeving gingen
zien, werd er overgegaan tot harde acties. De aanpassing van de logementverordening
waarin een maximaal aantal slaapplaatsen werd vastgelegd, in combinatie met een verscherpt politietoezicht in de Chinese boarding houses en een herziening van de visumwetgeving betekende de exodus van een grote groep Chinese zeelui uit Katendrecht.26
Een derde thema was de sterk toegenomen werkloosheid en armoede. Door middel van de straatverkoop van pindakoekjes (een vorm van bedelarij) slaagde een grote
groep werkloze Chinese zeelui er tijdens de crisis van de jaren dertig een tijd lang in
het hoofd boven water te houden.27 De Chinese straatverkopers die zich nu vanuit de
havensteden over heel Nederland verspreid hadden, lokten in eerste instantie sympathie uit bij de Nederlanders. Met hun verkoopsslogan ‘pinda-pinda, lekka-lekka’ en
hun blikken trommels om de hals, groeiden ze uit tot een stukje folklore – de ‘pindamannetjes’ – waar zelfs (Nederlandstalige) liedjes en gedichten aan werden gewijd.
Hierin was het overheersende beeld er een van medeleven. De Chinezen ‘dommelen’
bij hun ‘trommel’, terwijl ze uit hun gekregen ‘jasje waaien’; ze ‘snakken elke dag’ naar
hun terugkeer naar China, zijn ‘eenzaam’, enzovoort.28 Het (tijdelijke) succes van de
pindaverkopers is deels te verklaren door hun niet-alledaagse verschijning in het straatbeeld.29 Maar wellicht heeft daarnaast ook het feit dat de zorg voor hulpbehoevenden
op dat moment nog een zaak was van ﬁlantropie hier toe bijgedragen. De caritasgevoelens ten aanzien van de verarmde Chinezen werden bovendien aangewakkerd door
de oprichting van het Comité voor Christelijk en Sociaal Werk onder de Chinezen.
Dit Katendrechtse comité riep de Rotterdammers via krantenadvertenties op om de
‘arme Chineezen en Pindamannetjes op Katendrecht’ niet te vergeten en rijst, spek of
brandstof te doneren.30
Van een heel andere orde waren de human interest-achtige reportages over de Katendrechtse Chinatown die in dezelfde periode opdoken in geïllustreerde familietijdschriften als Het Leven en Groot Rotterdam. Een fragment: ‘In ’t Zuid-Westelijkste
uithoekje van Rotterdam bestaat nu een Oostersch leven, – dáár voelen wij, Westerlingen, dat hier een ander ras, een heel ander soort menschen bijeen is, – sterker nog:
van de Woningwet vielen. Zie: E. Raadsen, ‘De groei van de woonhuizen’, in: L. de Klerk en H. Moscoviter (red.), ‘En
dat al voor de arbeidende klasse’. 75 jaar Volkshuisvesting in Rotterdam (Rotterdam 1992) 103-124.
26 De nieuwe Logementverordening bevatte een aantal extra bepalingen voor Chinese logementen. Zo werd er
voorgeschreven hoeveel personen er maximaal per kamer mochten verblijven en moest dit aantal duidelijk zichtbaar
worden weergegeven. Ter controle organiseerde de politie vanaf 1926 maandelijks nachtelijke tellingen. Deze tellingen vormden het begin van een lange reeks maatregelen die uitmondden in een ware klopjacht op Chinezen waarin
de Rotterdamse politiecommissaris Louis Einthoven een sleutelrol zou spelen. Uiteindelijk liet Einthoven ongeveer
een duizendtal ‘overtollige’ Chinese zeelui, via een gecombineerd systeem van juridische uitsluiting en gedwongen
deportatie, afvloeien naar hun moederland. van Lohuizen, ‘De Chineezen op Katendrecht en de Rotterdamsche
logementenverordening’.
27 Tot 1931 kwamen er zo goed als geen Chinezen voor op de lijsten van de maatschappelijke hulpinstellingen. Bron:
gar, Commissie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, Dienst Sociale Zaken, inv.
nr. 1431, Hulp aan vreemdelingen 1923-1944. Wel bestond er binnen de Chinese gemeenschap de ‘Wah Kiu Wei Kun’
of ‘Chineesche Vereeniging in Holland’. Deze vereniging bood in ruil voor lidmaatschap, ﬁnanciële steun in geval van
ziekte, overlijden of remigratie. Bron: Minghuan, ‘We need two worlds’. Tot slot waren er ook nog gokhuizen, zoals
‘Hap-Jii’ (1915-1975), die op een meer informele wijze dezelfde functie vervulden. H. Soeters, “De Kaap”: het woelige
leven op het Rotterdamse schiereiland (Rotterdam 1982) 52.
28 kb, Meertens Instituut, Collectie straatliederen, ‘Pinda – Pinda’. http://www.geheugenvannederland.nl (3 mei
2010).
29 Touw, Pinda – pinda – lekka – lekka.
30 ‘Vergeet ons niet’, Het Vaderland, 6 december 1935.
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voelen we, hoe wijzelf vreemd staan tegenover een raadsel dat licht uit de nooit te
doorgronden oogen dier Oosterlingen, ondanks hun stereotiepen lach, hun vriendelijkheid, hun vaak eerbiedig buigen. […] maar van dat alles ziet de gewone bezoeker,
de dagelijksche voorbijganger, toch al héél weinig: achter de raadselachtigen blik dier
Oosterlingen, achter hun machinalen tandenlach is dat alles mysterieus verborgen.’31
Dergelijke representaties vertoonden sterke gelijkenissen met de stereotiepe koloniale literatuur en bulkten van de oriëntalistische denkbeelden. De culturele, politieke,
sociale en religieuze verschillen tussen ‘wij’, de lezers, de ‘Westerlingen’ en ‘zij’, de
‘mysterieuze’ en ‘ondoorgrondelijke Oosterlingen’ werden zoveel mogelijk in de verf
gezet en creëerden een krachtig effect van vervreemding.
Deze korte uiteenzetting over de beeldvorming van Chinezen in de Nederlandse
media laat zien hoe sterk het beeld van de Chinezen verweven was met dat van de imagined community van het Nederlander- of Rotterdammerschap. Uit de persberichten
blijkt hoezeer de Chinezen door dominante groepen in de Nederlandse samenleving
(van bewonersgroepen, over politiediensten tot de katholieke kerk) werden ingezet
ter promotie van een reeks opkomende, al dan niet gelijklopende maatschappelijke
waarden en normen. Zo kregen de Chinezen allerlei eigenschappen en gedragingen toegedicht die door een toenemende groep mensen als niet legitiem werden beschouwd.
Deze uiteenlopende representaties hebben gemeenschappelijk dat het beeld dat van
de Chinezen werd geconstrueerd, het tegenbeeld vormde van hoe deze Rotterdammers zichzelf zagen. Toch moet bij de vertogen die in de kranten en tijdschriften aan
bod kwamen een belangrijke kanttekening worden geplaatst. Niet alleen omdat ze een
eenzijdig Nederlands of westers perspectief laten zien, maar ook omdat er naast de
geschetste groeperingen nog andere Nederlanders of Rotterdammers waren, aan wie
deze media veel minder of zelfs geen podium boden. Opvallend is bijvoorbeeld dat
over de houding van de (Nederlandse) Katendrechtenaren ten aanzien van de Chinezen
veel sporadischer berichten verschenen in de pers. Als inwoners van Rotterdam Zuid
(spottend de ‘boerenzij’ genoemd), en van Katendrecht in het bijzonder (dat al voor
de komst van de Chinezen bekend stond als een oord van verderf), waren zij zelf al
sinds jaar en dag onderwerp van stigmatisering. Dit kan verklaren waarom zij in veel
mindere mate een bevooroordeelde en vijandige houding aannamen. De vele gemengde
huwelijken op Katendrecht zijn daar het duidelijkste bewijs van. Van Heek, die in 1936,
als eerste sociologisch onderzoek deed naar de Chinezen op Katendrecht, telde er dertig.32 Uit interviews die in later onderzoek zijn afgenomen van deze vrouwen en hun
nakomelingen blijkt dat deze meisjes (en ook hun ouders) een huwelijk met een (succesvolle) Chinees zagen als een van de weinige kansen op een betere toekomst.33 En in
de praktijk bleek dit ook vaak het geval te zijn: de meeste van de vooroorlogse Chinese
restaurants waren eigendom van Chinezen met een Nederlandse vrouw.34
In tegenstelling tot het beeld dat naar voor komt op basis van de geschreven historische bronnen, blijkt op basis van de orale geschiedenis dat uitwisseling tussen de Ne31 ‘In de Rotterdamsche “China-town”. Het Leven bij de Chineesche kolonie in Rotterdam-Katendrecht’, Het
Leven, 1922, 394.
32 Van Heek, Chineesche immigranten in Nederland.
33 Meeuwse, Het Huis van Han.
34 Chong, De Chinezen van de Binnen Bantammerstraat.
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derlandse en Chinese inwoners van Katendrecht eigenlijk heel vanzelfsprekend was.35
Ter illustratie: Meeuwse beschrijft in haar boek het verhaal van een Nederlandse vrouw
die de kleren en het linnen waste van een aantal Chinese zeemannen, die op zekere
dag besloten om hun eigen wasserij te openen, waar na verloop van tijd heel de buurt,
inclusief de Nederlanders, hun was lieten doen. Een ander voorbeeld is het verhaal van
een Nederlandse man die, omdat hij thuis zat omwille van ziekte, Engelse les begon te
geven aan een paar Chinezen, nadat zijn vrouw hen had ontmoet in de buurtwinkel; en
wiens dochter, na in Amsterdam op stap te zijn geweest met deze Chinezen, haar toekomstige Chinese man leerde kennen. En zo zijn er nog talrijke verhalen te vertellen.
Ook de lokale verkopers deden hun voordeel met de aanwezigheid van de Chinezen.
Historische foto’s tonen hoe een straatverkoper kippen verkoopt aan de eigenaar van
een Chinese lunchroom en hoe een krantenbezorgster, de dagelijkse krant verkoopt op
het voetpad vlak voor de Chinese boarding houses. Op een andere foto poseert een Nederlandse familie met (vermoedelijk) hun Chinese schoonzoon voor de vitrine van hun
winkel waarop in witgeschilderde Kantonese tekens staat te lezen: ‘boarding house,
scheepsonderdelen, kruidenierswaren, huishoudartikelen, Aziatische en Westerse
specialiteiten’. Tot slot hadden vele Nederlanders economisch belang bij de aanwezigheid van de Chinezen, onder ander door de verhuur van panden en de inkomsten uit
cafés. Een eigenaar van een kleine Nederlandse winkel maakte naar verluidt dankzij de
Chinezen in enkele jaren zoveel winst, dat hij met zijn geld tien huizen kon kopen als
investering.36
Deze verhalen nuanceren de vroege postkoloniale literatuur over Chinatowns waar
auteurs als Kay J. Anderson en anderen op basis van vertooganalyse vooral focusten
op de tegenstellingen tussen ‘de Chinezen’ en ‘de Westerlingen’ en op de rol die oriëntalistische denkbeelden over ‘de Chinees’ en ‘Chinatown’ daarbij speelden. Toch is er
een ander aspect aan Andersons werk dat nog steeds erg waardevol is. Aansluitend bij
de zogenaamde ‘spatial turn’ in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen,
besteedde zij als een van de eersten aandacht aan de rol van ruimte, en meer bepaald
aan het dynamische samenspel tussen de sociale constructie van ruimte en processen
van identiteitsconstructie. Dit samenspel tussen de betekenis die aan bepaalde ruimtes
(wijken, buurten, steden) wordt toegekend en de maatschappelijke positie die de bijhorende inwoners krijgen toegedicht, blijkt ook uit de hierboven geschetste representaties
van de Katendrechtse Chinatown. Net zoals het beeld van de Chinezen dat in de lokale
media geschetst werd grotendeels samenviel met het onfatsoenlijke, het afwijkende, het
vreemde – kortom met dat van ‘de Ander’ –, werd ook Katendrecht sinds de komst van
de Chinezen door bepaalde dominante groepen in de samenleving bestempeld als de
thuishaven voor al wat ‘anders’ was.
In dit artikel willen we echter verder kijken dan het Katendrecht als toevluchtsoord
voor ‘de Ander’. Door verschillende perspectieven te tonen, verschillende actoren aan
het woord te laten en regelmatig van standpunt te wisselen, zullen de meervoudige
betekenissen die aan ruimte werden toegedicht op de voorgrond komen te staan. Om
de complexe relatie tussen sociale denkbeelden en de (re)productie van plaatsen beter
te kunnen begrijpen, rekening houdend met mogelijk uiteenlopende perspectieven,
35 Meeuwse, Het Huis van Han.
36 Rijkschroeff, Etnisch ondernemerschap.
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maak ik in de rest van het artikel graag gebruik van de terminologie die ontwikkeld
is door de socioloog Rob Shields. Hij heeft het over plaats-beelden en plaats-mythes.
Met plaats-beelden doelt hij op ‘de verschillende afzonderlijke betekenissen die geassocieerd worden met echte plaatsen en streken ongeacht hun karakter in de realiteit’.
Plaats-mythes deﬁnieert hij daarentegen als een ‘stel relatief stabiele plaats-beelden’.
Kijken en bekeken worden: Nederlanders en Chinezen organiseren samen de
‘Chinese’ V.V.V.-week (1935)
De ‘Vol Vertrouwen Voorwaarts’-week was in verschillende opzichten een historisch
evenement. Het was de allereerste keer in de geschiedenis van de Katendrechtse Chinatown dat Chinezen en Nederlanders samen een publiek evenement organiseerden dat
nadrukkelijk op buitenstaanders was gericht. Meer nog, voor zover bekend was dergelijke samenwerking zelfs een wereldprimeur. In de Noord-Amerikaanse Chinatowns
was in dezelfde periode bijvoorbeeld wel al een ‘dubieus toerisme’ ontstaan, waarbij
Chinese ondernemers met hun geheel volgens de ‘Oosterse stijl’ ingerichte restaurants,
theehuizen of cadeauwinkels, inspeelden op de exotische verlangens van hun ‘witte’
stadsgenoten. Maar Yong Chen betoogt in zijn zeer gedetailleerd gedocumenteerde
sociale en culturele geschiedenis van de Chinezen in San Francisco (1850-1943) – waar
zich een van ’s werelds oudste en meest bekende Chinatowns bevindt – dat het eerste
en door hemzelf als ‘historisch’ omschreven gezamenlijk georganiseerde evenement
van Chinezen en Amerikanen, de ‘Chinatown night’, dateert van 1938.37 Dat de Chinatown op Katendrecht geen geïsoleerde, uitsluitend op zichzelf gerichte enclave was,
maar de Chinese gemeenschap expliciet aansluiting zocht bij de Nederlandse samenleving blijkt verder ook uit de Chinese drakendansen die later werden opgevoerd tijdens het Bevrijdingsfeest (1945) en de ‘Kroningsweek’, ter ere van de inhuldiging van
koningin Juliana in 1948.
Hoe is die voorloperspositie van de Chinatown in Rotterdam te verklaren? Vast
staat dat het initiatief om de Katendrechtse Chinatown op de toeristische kaart te zetten binnen de toenmalige politieke context alles behalve vanzelfsprekend was. Tijdens
deze periode van economische crisis, deden xenofobe gevoelens, openlijk racisme en
schaamteloos fascistische ideologieën hun intrede in het Nederlandse politieke discours. Als gevolg daarvan sijpelden deze ideeën ook door tot op nationaal beleidsniveau en werden de zogenaamd ‘armlastige’ Chinezen als een last voor de Nederlandse
37 De oorsprong van dit initiatief lag bij de oprichting van de ‘Bowl of rice movement’ die gesponsord werd door
Amerikanen en Chinezen en campagnes opzette om geld in te zamelen voor Chinese oorlogsvluchtelingen tijdens
de anti-Japanse oorlog. In 1940 werd bijvoorbeeld ook de ‘Bowl of rice party’ georganiseerd, een groots opgezette
parade met Chinese modeshows, concerten, acrobatische tentoonstellingen, kunsttentoonstellingen, leeuwen- en
drakendansen, allemaal met de bedoeling de Chinese cultuur te propageren. In de huidige situatie, worden traditionele
Chinese feesten, zoals Chinees Nieuwjaar, in de regel opengesteld voor buitenstaanders. Dit fenomeen dateert van
na de tweede wereldoorlog. In San Francisco bijvoorbeeld, werd pas in 1953 het eerste gecommercialiseerde, voor
publiek opengestelde ‘Chinese New Year festival’ georganiseerd. Ook hier hadden de organisatoren een imagoverbetering van de wijk voor ogen. C. Yeh, ‘“In the traditions of China and in the freedom of America”. The making of San
Francisco’s Chinese New Year festivals, American Quarterly, 65 (2004) 395-420. Een ander veelzeggend voorbeeld is
Australië (Sydney), waar pas in de jaren zeventig voor het eerst een samenwerking is opgetekend tussen Chinezen en
‘witte’ Australiërs. Parallel met de adoptie van het idee van ‘multiculturalisme’, werd de Dixon Street herontwikkeld,
met de bedoeling ook niet-Chinezen, internationale bezoekers en ‘de brede gemeenschap’ te laten kennismaken met
deze Chinatown. Dit project werd voor twee derde geﬁnancierd door de overheid, de Chinezen betaalden het overige
derde. Mak, ‘Negotiating identity’.
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samenleving gezien. Repatriëring werd algemeen beschouwd als de beste oplossing,38
maar noch het ministerie van Justitie, noch de gemeente Rotterdam was bereid om
voor deze kosten op te draaien. Uiteindelijk zou de overijverige politiecommissaris
Einthoven ervoor zorgen dat het aantal Chinezen in Rotterdam op korte tijd drastisch zou verminderen.39 Binnen deze context valt het idee om voor de bevolking een
v.v.v.-week in te richten die rond de Chinese inwoners draait op zijn minst eigenaardig
te noemen. De ‘exotische’ editie op Katendrecht valt dan ook wat uit de toon bij de
veel meer op de eigen volkscultuur gerichte activiteiten die in de rest van Rotterdam
werden ingericht. Mogelijk heeft bij het bestuur van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, dat hoofdzakelijk uit leden van de gegoede burgerij bestond, de analogie
met wereldtentoonstellingen meegespeeld, waar bijvoorbeeld ‘inheemse stammen’
werden tentoongesteld in koloniale paviljoenen. Maar wellicht was de ware reden veel
prozaïscher en speelde in de eerste plaats het collectief belang van de middenstand. Met
name deze groep had sterk te lijden gehad onder de economische crisis. Het eerder beschreven wederzijds proﬁjt van (Nederlandse en Chinese) caféhouders, pandeigenaren,
logementhouders, winkeliers en andere handelaars op Katendrecht, was door de crisis,
maar vooral ook door de sterk uitgedunde Chinese gemeenschap, sterk onder druk komen te staan. Door het gedwongen vertrek van de Chinese zeelui moet bij de Chinese
boarding house en shipping masters het water aan de lippen hebben gestaan en zagen de
Nederlanders hun belangrijkste bron van inkomsten wegvallen.40
Volgens deze redenering waren het dus de verstrengelde ﬁnanciële belangen die er
toe hebben bijgedragen dat beide partijen zich verenigden. Een aanwijzing daarvoor is
onder meer de samenstelling van het Katendrechtse v.v.v. comité. Alfred van Welzenes,
die hier als voorzitter optrad, had op dat moment verschillende panden in familiebezit
in de Delistraat, die verhuurd werden aan Chinese restaurant- en logementhouders.41
De Chinezen werden in het v.v.v. comité vertegenwoordigd door de bestuursleden
van de Chineesche Vereeniging in Holland of de Wah Kiu Wei Kun vereniging, die in
1922 was opgericht door de logementhouders afkomstig uit de Bo On provincie en zich
richtte tot de groep van Kantonees sprekende Chinezen, die op Katendrecht de meerderheid vormden.42 Deze vereniging functioneerde ook geregeld als spreekbuis tijdens
contacten tussen Nederlanders en Chinezen. Onder meer K.S. Cheung, logement38 Wubben ‘Chinezen en ander Aziatisch ongedierte’.
39 Voor meer informatie hierover zie Wubben ‘Chinezen en ander Aziatisch ongedierte’ of E. Vervloesem, ‘De
Chinese ondernemers op Katendrecht (1914-1940)’, Rotterdams Jaarboekje (2009) 263-289. Louis Einthoven wordt
beschouwd als een van de (drie) oprichters van de Nederlandse Unie (hoewel hij zelf zijn rol in deze politieke beweging
in zijn memoires, opgetekend in 1974 minimaliseerde). In zijn latere carrière werd hij lid van de Nederlandse VolksUnie, die vanwege haar uitgesproken neonazistische karakter tot extreemrechts wordt gerekend. Dat Einthoven er erg
op gebrand was het aantal Chinezen in Nederland drastisch te verminderen blijkt onder meer uit zijn uitspraak dat
hij Rotterdam in enkele jaren ‘verloste’ van ‘overtollige’ Chinezen. In januari 1939 rondde hij zijn remigratiemissie af;
voldaan rapporteerde hij: ‘Katendrecht geen China meer.’
40 De toenemende werkloosheid onder de Chinese zeelui had de boarding house en shipping masters al eerder in de
ﬁnanciële problemen gebracht, doordat de opgestapelde huurschulden op de duur niet meer konden worden terugbetaald. Wubben, ‘Chinezen en ander Aziatisch ongedierte’.
41 Opzoeking in de kadastrale gegevens van Katendrecht, via het digiregister, te raadplegen in het Nationaal Archief,
Den Haag. Opzoeking in adresboeken (1911-1939), te raadplegen in gar.
42 ‘Katendrecht wordt een klein-China. De v.v.v.-week van 1935’, rn, 28 augustus 1935, 13. In ruil voor lidgeld
kregen leden ﬁnanciële steun in geval van ziekte, remigratie naar hun land, of bij de organisatie van begrafenissen.
Minghuan, We need two worlds.
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Afbeelding 2: De opening
van de v.v.v.-week in Katendrecht werd bijgewoond door
verschillende Rotterdamse
en Chinese autoriteiten. In
het midden de burgemeester
Pieter Droogleever Fortuyn,
rechts van de burgemeester
de Chinese gezant Wunsz
King, daarnaast de wethouder van openbare werken en
volkshuisvesting Johan Brautigam. Aan de linkerkant van
de burgemeester de hoofdcommissaris van politie, Louis
Einthoven en de voorzitter
van het Katendrechts v.v.v.comité Alfred van Welzenes.
Op de volgende rijen is ook
te zien dat de Chinese gemeenschap op Katendrecht goed vertegenwoordigd was. (In: ‘Opening
v.v.v.-week te Katendrecht’, Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 september 1935, 5)

houder en eigenaar van het café-restaurant Tsong San Lao (dat voor de v.v.v.-week
uitbundig werd versierd) zat in het bestuur van de Chineesche Vereeniging.43 Wilden
de Chinese ondernemers een nieuw cliëntèle bereiken, dan bood de v.v.v.-week een
unieke kans om een tegenwicht te bieden tegen de negatieve reputatie van Chinatown
als sociale probleemwijk, als de thuishaven van onfatsoenlijk vertier en opvangplaats
van een toenemende groep ‘armlastigen’.
Het geld voor de organisatie van de v.v.v.-week kwam uit verschillende hoeken.
Van oorsprong werd het initiatief geﬁnancierd door de burgerij, die hiermee uitdrukking gaf aan ‘haar verlangen om aan haar vertrouwen in de toekomst der stad uiting
te geven’.44 Maar daarnaast kreeg het initiatief ook de steun van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en van de Gemeente Rotterdam.45 Op Katendrecht werd bovendien tijdens de aanloop van de Chinese v.v.v.-week geld gecollecteerd door de lokale
brandweervereniging.46 Van de bijdrage die de Chinese gemeenschap eventueel heeft
geleverd is in de beschikbare historisch bronnen niets teruggevonden. Wel staat vast
dat de Chinese en Rotterdamse autoriteiten goed vertegenwoordigd waren tijdens de
opening van de v.v.v.-week, zoals de gemengde samenstelling van de eerste rij laat zien
(afbeelding 2).

43 gar, Gemeentepolitie Rotterdam, toegangsnr. 63, inv. nr. 3166, D, F, Chinezen en steunregelingen, 1930-1939,
Politie Rotterdam, Centraal Bureau Vreemdelingendienst, rapport.
44 ‘Vereeniging Voor Vreemdelingenverkeer. Jaarlijksche ledenvergadering’, rn, 2 februari 1935, 17.
45 Ibidem.
46 ‘De v.v.v.-week 1935. Katendrecht maakt groote voorbereidingen’, rn, 19 augustus 1935, 9.
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Katendrecht is niet Chinees genoeg: de vormgeving van de Nederlandse ‘exotische’
mythe tijdens de V.V.V.-week
Tijdens de gethematiseerde v.v.v.-week, die werd gepresenteerd als een kennismaking
met de Chinese cultuur, speelde de plaats-mythe van Katendrecht als exotisch curiosum een belangrijke rol. In die mate zelfs dat het beeld van Katendrecht als sociale
probleembuurt hierdoor naar de achtergrond verschoof. Een opvallende vaststelling
is dat, ondanks de sociale stigma’s die aan deze wijk kleefden, de Rotterdammers de
Chinatown op Katendrecht tijdens de v.v.v.-week massaal zouden ontdekken en in
de armen sluiten – de nieuwe stedelijke elite op kop. Dit laat zien in hoeverre plaatsmythes het van elkaar kunnen overnemen en hoezeer zij in de loop van de tijd kunnen
verschuiven. Maar voordat we dieper ingaan op de v.v.v.-week om die mentale omslag
rond Katendrecht beter te begrijpen, is het nodig om eerst kort stil te staan bij de impact van het beeldenoffensief dat al die jaren rond Katendrecht had plaatsgevonden.
De narratieven over rastegenstellingen, burgerschap, gezondheid, hygiëne en criminaliteit die jarenlang door de dag- en weekbladen waren verspreid, hadden hun effect
niet gemist. Aangetrokken door de mythe van de ‘nobele wilde’ en het beeld van het
‘gevaarlijke’, ‘ondoorgrondelijke’, ‘exotische’ en ‘mysterieuze’ leven dat hier kon worden aangetroffen, trokken nieuwsgierige bezoekers op ontdekkingstocht uit. Eens ter
plaatse zouden ze vaststellen dat er ruis zat op de stedelijke mythe. Volgens een bezoeker was Katendrecht of Chinatown ‘merkwaardig genoeg om er te zijner tijd eens even
notitie van te nemen, doch weer niet uitgebreid genoeg om een eigen romantische sfeer
te scheppen. Hoogstens doen dat de groote onleesbare letterteekens op de winkelramen
[…]. Zoodra men door het venster van een Chineesch winkeltje kijkt, dan bemerkt
men dat “Jan Chinaman” sterk door de westersche cultuur is aangetast en het verschil

Afbeelding 3: De ‘Chineesche Poort’ aan de oostzijde van het Deliplein met daarachter een
zicht op de ‘toko’s’ van de ‘Chinese markt’. (gar, Beeldcollectie)
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Afbeelding 4: Ontwerptekeningen van J. de Ruijter naar aanleiding van de V.V.V.-week op
Katendrecht met links een schets voor de replica van de ‘Oude Poort van Peking’. Rechts ‘een
karakteristiek hoekje uit Klein-China’ met een fragment van de ‘Chineesche markt’ op het
Deliplein. (‘Katendrecht wordt een klein-China. De V.V.V.-week van 1935’, Rotterdamsch
Nieuwsblad, 28 augustus 1935, 13)

tusschen zijn tandenborstel en den onzen is dat er Chineesche letters op staan.’47 Een
andere bezoeker vertelt: ‘Men heeft er zelfs een bezienswaardigheid van willen maken.
Maar daar voor is de omvang te klein en is het ook te veel een boarding house-kolonie
zonder veel nevenbedrijf. Wel kan men er smakelijk op zijn Chineesch eten, […] doch
de lokale kleur is niet sterk genoeg om daarbij te imponeren en wie voor ’t eerst aan
zoo’n eterij deelneemt, eet maar zelden met smaak.’48 Beide getuigenissen tonen hoe
bezoekers op Katendrecht vruchteloos op zoek waren naar het authentieke, ongerepte,
nog niet door de beschaving aangetaste leven. De stereotiepe berichtgeving over Katendrecht had als gevolg dat wie die dit beeld bevestigd wilden zien, Katendrecht niet
Chinees genoeg leek te vinden.
Het amalgaam van stereotype, geromantiseerde beelden, onderdrukte verlangens
naar het verbodene, oriëntalistische projecties en (post-)koloniale discoursen, vormde
het sediment voor wat uiteindelijk de ‘Chinese’ v.v.v.-week zou worden. Het ontwerp
voor de inrichting van het Deliplein tijdens de v.v.v. week ademde het verlangen van
het Westen naar oosterse ‘authenticiteit’ uit. Een ‘Chineesche markt’, moest samen
met tempels, pagodes en een ‘echt Chineesch Theehuis’ en een Chinese muziektent
het Deliplein herschapen tot een ‘Klein-China’. Ook de entree tot ‘Klein-China’ werd
zorgvuldig geënsceneerd met behulp van twee Chinese poorten, waarvan er een geïnspireerd was op ‘de Oude Poort van Peking’ (afbeelding 3). Al deze Chinese simulacra
werden opgetrokken naar ‘origineele gegevens’ in wat vermoedelijk houten constructies, bekleed met beschilderde panelen waren (afbeelding 4).49 Ook in de verslaggeving
47 ‘Rotterdamse aquarellen. Katendrecht’, rn, 24 september 1930, 19.
48 ‘De crisis en Katendrecht’.
49 Het ontwerp van deze Chinese bouwconstructies was van de hand van ingenieur J. de Ruijter, die zich later verder
zou toeleggen op dit soort van gethematiseerde architectuur. Zijn ontwerp voor ‘hocapolis’ (1936), een tentoonstelling
op het gebied van het hotel-, café- en restaurantbedrijf werd in de media beschreven als een ‘wereldtentoonstelling in
het klein’. Ook wat betreft de v.v.v.-week ligt de associatie met de populaire wereldtentoonstellingen voor de hand.
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over de v.v.v.-week werd opvallend veel belang gehecht aan de ‘authenticiteit’, de ‘originaliteit’ en de ‘echtheid’ van het hele gebeuren (niettegenstaande het feit dat het om
bordkartonnen replica’s ging). De reporters hadden het over een ‘Chineesche markt’
die Katendrecht het cachet gaf van ‘een stukje China’, een ‘echt Chineesch theehuis’,
‘echt Chineesche huifkarren’, Chinese restaurants die ‘geheel Chineesche stijl […]
versierd’ werden, ‘origineele Chineesche artiesten’, enzovoort.50 In tegenstelling tot
de spontaan ontwikkelde Chinatown op Katendrecht die als ‘niet Chinees genoeg’
werd beschouwd, bleek de v.v.v.-versie van Chinatown wel te beantwoorden aan het
verwachtingspatroon dat in de loop van de jaren gecreëerd was.
Initiatieven als de v.v.v.-week, waarbij de stedelijke elite vrijetijdsactiviteiten organiseerden voor een breed (arbeiders)publiek, waren in deze periode sterk in opgang.
Door de verkorting van de arbeidsduur van de arbeiders na de Eerste Wereldoorlog
en uit angst voor moreel verval, alcoholisme, verveling, of zedenverwildering ging de
stedelijke elite zich in toenemende mate bemoeien met de vrije tijd van de arbeiders.51
De sociaal-darwinistische idee dat vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw aan
terrein won en waarbij men er van uitging dat mensen zich met behulp van de juiste begeleiding zouden kunnen verbeteren, kreeg opnieuw veel aanhang.52 Tegelijkertijd trad
er met de arbeidsduurverkorting een verburgelijkingsproces op, waarbij arbeiders zich
gingen spiegelen aan de houdingen, gedragingen en consumptiewijzen van de burgerij.53 Dat manifesteerde zich onder meer in de ontwikkeling van een levensstijl waarin
consumptie een steeds belangrijker rol ging spelen; cafés, cinema’s, danstenten, sportverenigingen, etcetera ﬂoreerden. De v.v.v.-week op Katendrecht verenigde deze twee
fenomenen en had zowel een commercieel als een civiliserend karakter. De activiteiten
boden een combinatie van commercieel vermaak – met kermisattracties als de ‘RideeO’, eendjes vangen en een oliebollenkraam – en culturele, educatief verantwoorde
activiteiten, zoals het Chinees circus, muziek- en theatervoorstellingen (afbeelding 5).
Tijdens de v.v.v.-week werd een soort droomwereld gecreëerd, die in scherp contrast
stond met het dagelijkse arbeidersleven. Allerlei zintuiglijke prikkels moesten de arbeiders verleiden om hun huizen te verlaten. Een van de bezoekers van de v.v.v.-festiviteiten verwoordde het als volgt: ‘We worden uithuizig! Met geweld. Optochten lokken ons
’s middags en ’s avonds de straat op, en als we eenmaal de straat op zijn, probeeren winkels
en cafés met kunst en vliegwerk vat op ons te krijgen. En die drukte zelf is zoo aantrekkelijk. We weten nu al niet beter of we lopen in een doezel van grammofoonmuziek van
omroepers […] en terwijl het ons groen en wit [de v.v.v.-kleuren] voor de oogen wordt
verlustigen we ons toch aan illuminaties, sparrengroen en eerepoorten.’54 Het publiek
werd gelokt met versierde winkelfronten, lichtspektakels en technische hoogstandjes.
Een reporter schrijft over de Katendrechtse v.v.v.-week: ‘Het krioelde van de Europeanen, die met bootjes en bussen vol van den Rechter Maasoever kwamen opdagen. Men
50 ‘Katendrecht wordt een klein-China’; gar, Collectie Bibliotheek, aanvraagnr. P 1417, ‘De Ofﬁcieele v.v.v. Courant 1935’, p. 21.
51 T. Beckers, Planning voor vrijheid. Een historisch-sociologische studie van de overheidsinterventie in rekreatie en
vrije tijd (Wageningen 1983).
52 C. Smit (red.), Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 (Amsterdam 2008).
53 A. de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940 (Boom, Meppel/
Amsterdam 1984).
54 ‘v.v.v.-impressies’, rn, 13 september 1935, 13.
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Afbeelding 5: Opstelling van de attracties voor de V.V.V.-week op het Deliplein. Op de voorgrond de ‘Chineesche markt’, naar de schets van J. de Ruijter, met de ‘Chineesche toko’s’; links
vooraan, slechts gedeeltelijk zichtbaar, de ‘Ridee-O’ van de ﬁrma Hommerson, een populaire
kermisattractie; rechts vooraan het Katendrechtse V.V.V.-kantoor, achteraan in het midden
het ‘Chineesch Circus’ en op de achtergrond de gebouwen van de ‘Nederlands-Amerikaanse
Stoomvaart Maatschappij’ (nasm) en de havenkranen van de Rijnhaven. (Persoonlijke collectie van Wai Leng Bakker)

vergaapte er zich aan de gevelversieringen van de cafés en de Chineesche restaurants op
het Deliplein. Op de Chineesche markt heerschte een opgewekte drukte, al was het plein
nog niet geheel gereed. […] Honderden verdrongen zich voor de kermis attracties, voor
de Ridee “O” van Hommerson, waar de menschen onder de muziek van een pronkjuweel
van een kermisorgel met dirigeerende poppetjes et cetera en onder fantastische licht- en
duisterniseffecten werden rondgeslingerd, voor den zweefmolen, voor een schiettent en
voor een rad-van-avontuur waar de boniseur zich door middel van een versterk-installatie tot het publiek richtte. Een nieuwe verovering der techniek.’55
Voorbij het keurslijf: de Chinezen drukken een eigen stempel op de V.V.V.-week
Ondanks alle westerse droombeelden die tijdens de v.v.v.-week op de Chinese gemeenschap werden geprojecteerd, bleef de rol van de Chinezen zeker niet beperkt tot
die van passieve ﬁgurant. In de eerste plaats drukten de Chinese ondernemers hun
stempel op het gebeuren door zelf actief deel te nemen aan de v.v.v.-week. De Chinese restaurants Tsong San Lao en Chong Kok Low, beide gevestigd in de Delistraat,
werden door henzelf speciaal voor de gelegenheid in een nieuw kleedje gestoken. Zij55 ‘In Katendrecht-Chinatown’, rn, 6 september 1935, 5.
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Afbeelding 6: Het restaurant ‘Tsong San Lao’ dat zich presenteert als ‘het eerste Chineesch
restaurant’ en feestelijk versierd is ter gelegenheid van de V.V.V.-week met een Boedhistische
pagode, Chinese lampionnen, vlaggen en wimpels, de uitgedeelde V.V.V.-bloembakken voor de
ramen en verschillende lichtreclames. (Collectie Spaarnestad)
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Afbeelding 7: Zicht op de Delistraat, die in gereedheid gebracht wordt voor de komende
V.V.V.-week. Opvallend aanwezig: het restaurant ‘Chong Kok Low’, dat een Chinese transformatie heeft ondergaan. (Collectie Spaarnestad)

zelf schoven bordkartonnen replica’s van Chinese façades als een tweede huid voor de
bestaande gevels. De gevel van Tsong San Lao vormde een soort collage van Chinese
stijlelementen en werd opgesmukt met een Boeddhistische pagode, vlaggen, wimpels,
Chinese lampionnen en ﬂitsende lichtreclames, waarmee de uitbater K.S. Cheung zijn
restaurant bij het Nederlandse publiek promootte als ‘het eerste Chineesche restaurant’ (afbeelding 6). Ook de voorzetgevel van Chong Kok Low onderging een ware
metamorfose. Het feit dat de uitbater afkomstig was uit de Guandong of Kanton provincie, doet vermoeden dat de Chinese façade een verwijzing was naar de traditionele Kantonese bouwstijl, die gekenmerkt wordt door blauwgrijs zichtmetselwerk of
‘qingzhuan’56 en rondbogen boven de deuren.57 Deze ‘moderne’ bouwstijl, die zowel
oosterse als westerse stijlkenmerken bezat, werd in de negentiende eeuw door Chinese
emigranten in China geïntroduceerd. Een eeuw later maakte de hybride voorzetgevel
van Chong Kok Low een dubbel(zinnig)e lezing mogelijk: ware Chinese authenticiteit
voor de Nederlandse dagjestoeristen en symbool van moderniteit voor het Chinese
publiek (afbeeldingen 7 en 8).
56 Deze blauwgrijze bakstenen werden gebruikt sinds het einde van de Qing dynastie, in de Kantonese gebieden in
China. P. Batto, ‘The Diaolou of Kaiping (1842-1937). Buildings for dangerous times’, China perspectives, 66 (2006),
http://www.cefc.com.hk/pccpa.php?aid=2066 (13 januari 2010).
57 Met dank aan Yanliu Lin om mij hierop te wijzen.
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Afbeelding 8: De Delistraat op Katendrecht tijdens de V.V.V.-week met links de versierde Chinese restaurants en rechts de ‘Chinese markt’ en een glimp van de tent van het ‘Chinees circus’,
1935. (Collectie Spaarnestad)
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De Chinese inwoners van Katendrecht waren ook op allerlei andere manieren actief
betrokken bij de vormgeving van hun Chinatown. Zo voerden ze tijdens de v.v.v.week een opmerkelijke reeks Chinese rituelen op, die samen een curieus anachronistisch spektakel boden. Tegen betaling konden de bezoekers van het ‘Chinees Circus’
een voorstelling van de traditionele drakendans bijwonen, die normaal gezien enkel
voor Chinees Nieuwjaar werd gereserveerd. Deze draak, die een paar jaar eerder nog
dienst had gedaan op de Wereldtentoonstelling in Chicago, werd van Amerika naar
Rotterdam overgebracht.58 Daarnaast boden Chinese verkopers tijdens de feestweek
ook ‘Ma Fa’-koekjes aan. Deze koekjes werden door Kantonese Chinezen traditioneel
gegeten tijdens het Maanfeest of Midherfstfeest, ter herinnering van generaal Ma Fa, die
geëerd werd vanwege zijn (verloren) strijd tegen de Mongoliërs, eind dertiende eeuw.
Deze koekjes eten betekende zoveel als de hoofden van de Mongoliërs eten.59 Volgens
een van de v.v.v.-verslaggevers lachten de Ma Fa-verkopers, omwille van de goede verkoop.60 Wellicht had ook het beeld van de nietsvermoedende Nederlanders die massaal
‘Mongoliërshoofden’ naar binnen werkten, hier mee te maken. Tot slot werden er naar
traditie van het Chung Yeung feest overleden voorouders herdacht met onder meer
offergaven. Chinese huisaltaartjes werden omgetoverd tot exotische bezienswaardigheden. In ruil voor tien cent, konden bezoekers binnen een kijkje nemen en zien hoe
met beelden van Confucius, gekleurd papier, kopjes voor offergaven aan de huisgoden,
wierook, Chinese gezangen en muziek, de doden werden geëerd.
Met behulp van bordkartonnen replica’s van historische Chinese gebouwen en
herinterpretaties van Chinese rituelen, creëerden Chinese bewoners op het Deliplein
een soort geënsceneerde ontmoetingsplek, waar het sociaal geconstrueerde beeld van
Katendrecht opnieuw zou worden onderhandeld, bijgestuurd en getransformeerd. De
assemblages en collages van culturele symbolen weerspiegelden de verlangens van de
Chinese inwoners naar hun verafgelegen thuisland en gaven tegelijkertijd vorm aan de
oriëntalistische verwachtingen van het westerse publiek. Deze re-interpretaties werden
zodanig uitvergroot of verdraaid, op het parodiërende af, dat ze commercieel succesvol
waren en voldoende herkenbaar bleven voor de Chinese thuisbasis. In tegenstelling tot
de retorisch geconstrueerde plaats-mythe rond Katendrecht die uitsluitend en eenzijdig
door dominante groepen in de Nederlandse samenleving was gecreëerd, bood deze
‘paradoxale ruimte’61 de Chinese bevolking de mogelijkheid om hier haar eigen plek
te verwerven en vorm te geven. De v.v.v.-week was meer dan de voortzetting van de
oriëntalistische denkbeelden die waren verspreid door de geïllustreerde familietijdschriften. Naast een licht consumeerbare cultuur op maat van de westerling, bood ze
58 ‘De v.v.v.-week 1935. Katendrecht maakt groote voorbereidingen’.
59 Chinaculture, Ministry of Culture, ‘Customs of Mid-Autumn festival’, http://www.culturalink.gov.cn/focus/
2009-09/17/content_349682.htm (10 april 2010).
60 ‘v.v.v.-impressies’.
61 Met ‘paradoxical space’, verwijst Gillian Rose naar plekken waarin personen zich ‘op twee plekken tegelijkertijd’
bevinden. Door anders te handelen dan wat sociaal verwacht wordt, door ‘Anders’ te zijn in (en niet buiten) een territorium waar iedereen ‘Gelijk’ is, geven ‘paradoxical spaces’ aan minderheidsgroepen (als vrouwen en migranten)
de kans om zelf de touwtjes in handen te nemen en hun identiteit te bepalen op basis van hun eigen voorwaarden.
Daarnaast biedt dit ook de mogelijkheid om de grenzen van de plek, die zij als minderheden krijgen toegewezen, te
verleggen. Paradoxale ruimtes zijn dus in feite ontregelende ruimtes: ze bezitten de bijzondere eigenschap om gangbare
sociale verhoudingen ingrijpend te veranderen. G. Rose, Feminism and geography. The limits of geographical knowledge (Minneapolis 1993) 140-141.
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ook de nodige speelruimte waardoor de Chinezen de grenzen van de hun toegewezen
plaats binnen de Nederlandse samenleving deﬁnitief zouden verleggen.
De nawerking van de V.V.V.-week: Chinatown voedt Rotterdams imago van
havenmetropool
De v.v.v.-week was een tijdelijk evenement, maar de impact ervan overschreed tijd en
ruimte: de effecten zouden nog jarenlang doorwerken en bleven ook niet beperkt tot
Katendrecht. Tijdens de v.v.v.-week werden de eerste stappen gezet in de commodiﬁcering van de Katendrechtse Chinatown. De ontdekking van Chinatown als ‘ethnoscape’ opende tal van nieuwe mogelijkheden. Zo paste het kosmopolitische plaatje van
Chinatown perfect in de nieuwe economische beleidsstrategie waarbij Rotterdam zich
wilde (her)proﬁleren als een grootstedelijke wereldstad. Midden jaren dertig, in volle
crisistijd, bleek de vermarkting van Chinatown een succesvolle culturele strategie.62
Begin twintigste eeuw had Rotterdam zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste
wereldhavens en was de stad zowel qua omvang als inwonersaantal spectaculair toegenomen, de bevolking was meer dan vier keer zo groot als een halve eeuw daarvoor.63
Als gevolg groeide bij de stedelijke elite de overtuiging dat Rotterdam zich moest ontwikkelen tot een metropool, die naam waardig. Dat leidde tot nieuwe opvattingen over
stadsontwikkeling, een toenemende aandacht voor culturele initiatieven, maar ook tot
allerlei pogingen om een nieuw imago voor de stad te creëren.
De Rotterdamse ‘Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer’ speelde een sleutelrol bij
het vormgeven van Rotterdams ‘grootstadzucht’64 en maakte dankbaar gebruik van de
havensymboliek om komaf te maken met Rotterdams imago van de ‘werkmansstad’ en
haar vermeende ‘achterlijkheid’ of ‘provincialisme’. In een van hun toeristische gidsen
lezen we: ‘Wel wordt er soms beweerd, dat de Maasstad in weerwil van haar uitgestrektheid en haar ruim half miljoen inwoners, toch geen Wereldstad is en iets provinciaals
behouden heeft. […] De omgeving maakt den mensch, zegt men; en op de Rotterdamschen haven […] daar voelt ge u rijker en sterker, daar snuift ge de ruimte, daar… juist:
daar voelt ge iets in u van het wereldburgerschap.’65 De haven, als poort naar de wereld,
waar internationale zeelieden af- en aanmonsterden, bevestigde de Rotterdammers in
hun vertrouwdheid met ‘het vreemde’ en in hun imago van wereldburgers.
Na de bewuste v.v.v.-week van 1935 groeide Katendrecht alvast uit tot een stukje
Rotterdam waarmee men graag uitpakte. Vooral de aanwezigheid van de Chinese caférestaurants, die zich nadrukkelijk op een Nederlands publiek richtten, zorgde ervoor
dat Katendrecht zou uitgroeien tot een trekpleister. Zo lezen we in een stuk opgedragen aan ‘de Chinezenwijk’: ‘Ondertussen zijn wij, Rotterdammers, terecht een beetje
trots op deze Chinezenwijk, die wij graag laten zien aan logés uit minder Aziatisch bedeelde streken.’66 Op een gegeven moment verwierf Rotterdam met haar haven en haar
62 Zie over dit thema, in de hedendaagse Noord-Amerikaanse context, ook S. Zukin, The cultures of cities (Oxford 1995).
63 P. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw (Rotterdam
2002) 173.
64 Vrije vertaling van het Duitse ‘Weltstadtsehnsucht’. Met deze term werd tijdens het interbellum schamper verwezen naar Berlijns verwoede pogingen een metropool te zijn.
65 Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Rotterdam, ‘Een Rondvaart door de Rotterdamsche
Havens’, in: Zwagers’ groote gids voor Rotterdam en omstreken (Rotterdam 1927) 57-58.
66 ‘In de Chinezenwijk’, ongedateerd tijdschriftartikel.
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Chinatown zelfs internationale faam. Onder meer Duitse toeristen vonden de weg naar
de Rotterdamse Chinatown, zo blijkt uit een krantenartikel: ‘En, zooals het een vreemdeling betaamt, heeft Feldmann tot het aparte leven der Chineezen op Katendrecht
trachten door te dringen en in een Chineesch restaurant alle zintuiglijke waarnemingen
gedaan om de sfeer van onze kosmopolitische havenstad te benaderen.’67 Door zich te
proﬁleren als een exotische bezienswaardigheid kon Chinatown dus mee proﬁteren
van de pogingen om Rotterdam te promoten als ‘Wereldstad’.
De V.V.V.-week als opstap naar de sociaal-economische integratie van de Chinese
ondernemers
Wat vroeger enkel leek weggelegd voor de rijkere klassen, werd mede dankzij de
v.v.v.-week betaalbaar en daardoor bereikbaar voor een bredere laag van de bevolking
(afbeelding 9).68 Het toenemend aantal bezoekers op Katendrecht zorgde voor een
heropleving van de plaatselijke economie en
bleek uiteindelijk de redding van het Chinese ondernemerschap op Katendrecht. De
teruggang in de scheepvaart vanaf de jaren
dertig en de bijkomende, dalende tewerkstelling van Chinese zeelui dwong de logementhouders om alternatieve inkomensbronnen te zoeken. Dit manifesteerde zich
onder meer in verschuivingen binnen het
ondernemerschap in deze periode: van ondernemingen die bijna exclusief gericht
waren op de Chinese stokers en tremmers
(hoofdzakelijk logementen en kofﬁehuizen) naar een meer gedifferentieerd aanbod
dat zich geleidelijk aan ook richtte op een
gemengd Chinees en Nederlands publiek, Afbeelding 9: Rekening van het Chineesch
zoals restaurants, lunchrooms, hotels, krui- Restaurant Chong Kok Low, juni 1938. De
bestelling laat een vernederlandst Chinees
deniers en wasserijen.69
Het succes van de Chinese restaurants menu zien. Op hetzelfde adres hadden
springt hierbij het meest in het oog. Tij- Yuen Wah en zijn Nederlandse vrouw Jo
Kraaijeveld ook een ‘money exchange – wisdens de v.v.v.-week hadden zij een speciaal
selkantoor’ waar de vele internationale
‘v.v.v. menu’ samengesteld, ‘dat tegen bil- zeelieden die af- en aanmonsterden op Kalijken prijs gelegenheid tot kennismaking tendrecht hun vreemde munten konden inmet de Chineesche keuken bood’. Hier wisselen. (Persoonlijke collectie van Howard
werden de kiemen gelegd voor wat na de Zee, via http://seasite.hyves.nl)
67 ‘Een vreemdeling bezoekt Rotterdam. Geïmponeerd door de veelzijdige bedrijvigheid’, rn, 13 december 1937, 11.
68 Een bewaarde rekening van het Chinese restaurant Chong Kok Low, daterend van juni 1938, laat een bestelling
zien voor vier personen (twee vleessaté’s en twee keer gebakken kip met rijst, plus een portie kroepoek) voor een
bedrag van 2,10 gulden. Omgerekend naar vandaag komt dit bedrag overeen met 17,88 euro. http://www.iisg.nl/hpw/
calculate-nl.php (9 februari 2011).
69 Reconstructie door de auteur op basis van de Rotterdamse adresboeken uit de jaren dertig. gar, collectie adresboeken.
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Afbeelding 10: Evolutie van het aantal Chinese ondernemers in Katendrecht per bedrijfstak,
1909-1935. Vanaf eind jaren twintig, begin jaren dertig werd het eenzijdige aanbod van logementshuizen en kofﬁehuizen uitgebreid met een veel gedifferentieerder aanbod dat niet langer
exclusief op de Chinese zeelui gericht is. (gar, Collectie adresboeken Rotterdam 1909 tot en
met 1935)

Tweede Wereldoorlog zou uitgroeien tot het bekende, massale succes van de Chinese
horecasector in Nederland.70 De combinatie van democratische prijzen en Chinees
voedsel dat aangepast werd aan de smaak van de Nederlanders, aangeboden in een
‘exotisch’ kader bleek een schot in de roos. Tegen 1939 waren er in Nederland een dertigtal Chinese restaurants, waarvan het merendeel wellicht op Nederlandse bezoekers
was gericht (afbeelding 10).71 Dat Chinese café- en restauranthouders handig op de
ontwikkelingen wisten in te spelen, blijkt onder meer uit volgend fragment: ‘Dit staat
wel vast, dat men Chinatown kan bezoeken zonder enige vrees voor zijn veiligheid of
zijn portemonnaie te hoeven koesteren. In de restaurants is het hoogstens de samenstelling van het menu, dat een gevoel van ongerustheid kan geven. […] Wie zich niet aan
de haaievinnen en de vogelnestjes wil wagen bestelle Chinese thee en gebak, die beide
heerlijk smaken en heel weinig kosten.’72
Het Katendrecht dat zich ontwikkelde als exotische bezienswaardigheid had vele
gezichten. Waar deze plaats-mythe oorspronkelijk het beeld van Katendrecht als
sociale en geograﬁsche periferie voedde – ver verwijderd van de rest van Rotterdam –
kreeg Katendrecht sinds de v.v.v.-week een nieuwe betekenis. Het feit dat Chinatown
deel ging uitmaken van de Rotterdamse stadspropaganda en een rol ging spelen in de
vrijetijdsbesteding van de arbeiders, illustreert hoe Katendrecht steeds dichter naar het
centrum zou bewegen. Vanuit het perspectief van de Chinese migranten functioneerde
70 Rijkschroeff, Etnisch ondernemerschap.
71 M.L. Vellinga en W.G. Wolters, ‘De Chinezen’, in: H. Verwey-Jonker (red.), Allochtonen in Nederland. Beschouwingen over de gerepatrieerden, Molukkers, Surinamers, Antillianen, buitenlandse werknemers, Chinezen, vluchtelingen, buitenlandse studenten in onze samenleving (Den Haag 1971) 63, zoals geciteerd in B. Zeven, Balancerend op de
rand van Nederland: een historisch onderzoek naar het ten aanzien van de Chinese minderheid gevoerde overheidsbeleid in de jaren 1918-1940 (Den Haag 1984) 91.
72 ‘In de Chinezenwijk’.
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de plaats-mythe van exotisch curiosum als een dubbele maskerade. Hier schuilt de
ambivalentie van deze plaats-mythe: enerzijds dwongen de geprojecteerde oriëntalistische denkbeelden de Chinezen in een opgelegd keurslijf dat in belangrijke mate van
buiten af werd bedacht, bepaald en gestuurd. Anderzijds bood ze handvaten voor mogelijke (economische) overlevingsstrategieën waardoor de Chinese ondernemers hun
kwetsbare positie binnen de Nederlandse samenleving konden versterken. De Chinese
ondernemers slaagden er in om deze plaats-mythe te herinterpreteren en toe te eigenen
door een dubbele tactiek, waarbij zij tegelijkertijd inspeelden op de verwachtingen van
het westers publiek en verwezen naar alleen voor ingewijden verstaanbare Chinese
culturele codes.
Hierdoor ontstond een ruimte die nog het best te benoemen valt als wat Kevin Hetherington aanduidt als ‘space of an alternate order’ of ‘ruimtes van een alternerende
orde’.73 Hiermee protesteert Hetherington tegen de gangbare opvatting over marginale
ruimtes (zoals die onder meer terug te vinden is bij Henri Lefebvre en Rob Shields)
dat zij per deﬁnitie contra-hegemonische ruimtes van de vrijheid zouden zijn, die
complexer, meer wanordelijk of onbepaald zouden zijn en die zich afzetten tegen elke
vorm van sociale orde. Ook marginale ruimtes beschikken volgens Hetherington over
eigen codes, regels en symbolen en genereren hun eigen machtsrelaties, en kunnen dus
nooit los gezien worden van een (weliswaar wisselende) vorm van sociale ordening.
Eerder dan in binaire tegenstellingen te denken – tussen centrum en periferie, tussen
transgressie en controle, tussen vrijheid en orde – presenteert Hetherington deze ‘ruimtes van een alternerende orde’ als ruimtes die kunnen functioneren als een soort van
tussenruimtes die net in de wisselwerking met ‘het centrum’ alternatieve vormen van
sociale ordening mogelijk maken.
Tot slot functioneerde de plaats-mythe van het exotisch curiosum ook op een ander
niveau als masker. Dat de positie en het aanzien van de Chinezen binnen Rotterdam
verbeterde dankzij de v.v.v.-week staat buiten kijf. Toch kon slechts een selecte groep
van Chinezen hiermee hun voordeel doen, namelijk de leden van het Chinese establishment en hun eventuele familieleden of streekgenoten. Voor de overgrote meerderheid
van de Chinese stokers en tremmers zou er weinig of niets veranderen. Achter de
maskerade van de exotische Chinatown, bleef het leed en de armoede van de Chinese
zeelui grotendeels verborgen. Ondanks het werk van Chinese civiele organisaties zouden de interne tegenstellingen tussen de ondernemers en de zeelui in de loop van de
jaren alleen maar toenemen. Dit onderscheid werd nog versterkt door acties van de
lokale politiecommissaris Louis Einthoven. Vanaf 1934 ontwikkelde hij een beleid dat
er op gericht was zoveel mogelijk ‘armlastige’ Chinezen terug naar hun geboorteland
te sturen.74 In tegenstelling tot de gebruikelijke media-aandacht voor alles wat met de
Chinezen op Katendrecht te maken had, voltrok deze door de politie georkestreerde
repatriëring zich grotendeels achter de schermen. Hieruit blijkt hoe deze ‘ruimtes van
een alternerende orde’ niet uitsluitend, of per deﬁnitie voor iedereen emanciperend
werken. Integendeel, dit soort van ruimtes zijn fundamenteel ambigu: ze bezitten tegelijkertijd de potentie om bestaande interne tegenstellingen tussen verschillende groepen
te versterken en nieuwe vormen van uitsluiting te genereren.
73 K. Hetherington, The badlands of modernity. Heterotopia and social ordening (Londen, New York 1997) 20-38.
74 gar, Gemeentepolitie Rotterdam, inv. nr. 3165.
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Conclusie
Deze casestudy, met een focus op de v.v.v.-week toont een ander gezicht van de
vooroorlogse Rotterdamse Chinatown. Uit de samenwerking tussen Nederlanders en
Chinezen naar aanleiding van de v.v.v.-week blijkt dat de vermeende raciale scheidingslijnen tussen Chinezen en Nederlanders veel minder rigide waren dan tot nu toe
werd aangenomen. Hiermee sluit dit artikel aan bij de recente inzichten uit onderzoek
gebaseerd op mondelinge geschiedenis. Aan de ene kant zorgden collectieve economische en sociale belangen van de Nederlandse en Chinese ondernemers dat deze scheidingslijnen werden overstegen, aan de andere kant brachten ze nieuwe, interne scheidingslijnen op basis van sociaal-economische status teweeg – bijvoorbeeld tussen de
Chinese logementhouders en de Chinese zeelui. Tegelijkertijd laat dit artikel ook een
ander Katendrecht zien. Naast het Katendrecht als vergaarbak voor al wat ‘anders’ was
(zoals geconcludeerd kan worden op basis van vertooganalyses) of het Katendrecht dat
door overheidsinstanties beschouwd werd als een makkelijk te beheren gedoogzone,
verschijnt er in dit artikel een Katendrecht dat voor welbepaalde groepen ook onverwachte mogelijkheden en kansen bood.
Wanneer we naar het v.v.v.-initiatief kijken met een hedendaagse bril, dan ligt de
vergelijking voor de hand met de huidige trend waarbij multiculturele buurten, en met
name Chinatowns, herontwikkeld worden als toeristische spektakels. Michael Sorkins
kritiek op de ‘thematisering’ van de publieke ruimte, biedt daarbij voldoende reden om
hier sceptisch tegenover te staan.75 Eén van Sorkins belangrijkste conclusies was dat de
toename van claims op de publieke ruimte door dominante, homogene groepen in de
samenleving (vaak met eenzijdige, commerciële doeleinden – vandaar ook de analogie
met themaparken) uiteindelijk leidt tot de uitholling van de democratische betekenis
van publieke ruimte, met processen van sociale uitsluiting tot gevolg. Dit artikel kan
gelezen worden als een nuancering van deze (Noord-Amerikaanse) postmoderne kritiek en laat ook de mogelijke ambivalentie van thematisering zien. Materiële cultuur (en
in het bijzonder de toe-eigening van publieke ruimte) kan bij processen van identiteitsconstructie een belangrijke rol spelen bij de aanmaak van meervoudige (overlappende
en/of tegenstrijdige, opgelegde en/of gecontesteerde) betekenissen, meer dan vaak het
geval is bij de eenzijdig gedomineerde vertogen over migrantengroepen. Dat de thematisering van Katendrecht als Chinatown de Chinezen niet per deﬁnitie in een opgelegd
keurslijf dwong, maar dat de Chinezen deze tegelijkertijd ook actief inzetten als een
zelf geconstrueerde maskerade waar ze in de eerste plaats zelf ﬁnancieel voordeel uit
haalden, is hiervan een sprekend bewijs.
Behalve historisch en theoretisch inzicht biedt dit artikel ook een boodschap voor
huidige beleidsmakers. Ondanks de mogelijke sociale hefbomen die de manipulatie,
(her)interpretatie en toe-eigening van sociaal geconstrueerde denkbeelden kunnen
bieden, is hierbij toch ook een zekere waakzaamheid geboden. De schijnbare soepelheid, die plekken als Katendrecht in staat stellen om in te spelen op steeds wisselende
omstandigheden en om zichzelf telkens opnieuw heruit te vinden, is tegelijkertijd een
sterkte en een zwakte. In het geval van (multi)etnische wijken als Katendrecht loert
het gevaar voor stereotypering om de hoek. In de huidige (geplande) stadsontwikke75 M. Sorkin (red.), Variations on a theme park. The new American city and the end of public space (New York 1992).
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lingsprocessen verschijnen er dan ook geregeld kapers aan de kust. Exotisch getinte of
nostalgisch-historisch gekleurde ‘plaats-beelden’ worden naar believen gerecycleerd,
gemanipuleerd en aangepast, of het nu gaat om het aantrekken van ‘nieuwe stedelingen’,76 het opkrikken van verloederde winkelstraten of het doorduwen van grootschalige private ontwikkelingsprojecten.77 Het risico daarvan is niet alleen dat een deel van
de bewoners, ondernemers of andere gebruikers waarvoor deze plekken bestemd zijn,
zich niet herkennen in het (vaak eenzijdige) imago dat ze krijgen opgekleefd. Daarnaast
genereert deze aanpak in veel gevallen een instant stedelijkheid die haaks staat op heterogene, spontaan gegroeide stadsontwikkelingsprocessen. Wanneer de constructie van
plaatsbeelden wordt verward met of gereduceerd tot ‘place-marketing’, dan lijken we
plots heel ver af te staan van de dubbelzinnigheid en de ambiguïteit die de v.v.v.-week
zo bijzonder maakte.

76 Zie bijvoorbeeld het recente ‘Eetwijk-initiatief’, een project van Pact op Zuid in Rotterdam dat gericht was op de
ondersteuning van etnisch getinte restaurantjes.
77 Zie bijvoorbeeld de recente ontwikkeling van het ‘European China Center’. Voor meer informatie: E. Vervloesem,
‘The “Great Comeback” of the Chinese to Katendrecht’, Monu – Magazine on Urbanism, 9 (2008) 50-55.

Ching Lin Pang

Essay. Geen tijd om ongelukkig te zijn
Migrantenmeisjes in en uit Zuid-China

Mijmeringen over keuzeonderwerp
Mijn keuze om migratie in China te bespreken vanuit de realiteit en beleving van een
speciﬁeke groep migranten, te weten fabrieksmeisjes (dagongmei), zijdespinsters en
mijn persoonlijke migratietraject is weloverwogen. Migratie in China op macro-niveau
is rijk gedocumenteerd. Allerlei cijfermateriaal, tendensen, regionale patronen van herkomst, favoriete bestemmingen en regelgeving op vlak van vestiging en arbeid zijn
voorhanden. In deze analyses ontbreekt echter elke vorm van individuele portrettering
als jongeman, juffrouw of meisje. Vandaar de verbijzondering van het onderwerp naar
de belevingswereld van de mensen zelf.
Als antropologe en als Belgisch Chinese uit de tussengeneratie ben ik vooral geïnteresseerd in het menselijk verhaal van migranten, en dat van vrouwen en meisjes. Dit
vraagt om meer uitleg. Antropologen, in tegenstelling tot veel andere sociale wetenschappers die vaak vertrekken vanuit hypothesen en onwrikbare paradigma’s, laten de
mensen die bestudeerd worden zelf aan het woord. Het bestudeerde subject bepaalt
grotendeels de inhoud, de richting en de sfeer van het onderzoek. Het zijn ook antropologen, die het concept van het ‘alledaagse multiculturalisme’ gelanceerd hebben om
de toenemende complexiteit in de straten en wijken van steden beter te begrijpen. In het
verlengde daarvan kan ook mijn persoonlijke migratie-ervaring een bijkomend hulpmiddel zijn om de drijvende krachten en processen van migratie beter te doorgronden,
naast mijn formele opleiding als sinologe en antropologe.
Recente werken van (Chinese) auteurs als Chang (2009), Ma & Tse (2004), Pun
(2005), Zhang (2001), en anderen brengen een meer geïndividualiseerd beeld van de
nieuwe generatie arbeid(st)ers. De alerte lezer zal opgemerkt hebben dat deze auteurs
allen van Chinese afkomst zijn. Dit is niet verwonderlijk omdat in de Chinese cultuur
de mens en intermenselijke relaties centraal staan. Het leven van de hier behandelde
fabrieksmeisjes – vaak minderjarige kind-dochters, die voor hun uittocht naar de stad
nimmer een voet buiten het eigen dorp gezet hebben – bevat alle ingrediënten voor een
typisch familiedrama in het feodale China van weleer. Denk gerust aan Wilde Zwanen
voor de Westerse lezer en Oshin voor de Aziatische tegenhanger. Het verschil is dat
deze fabrieksmeisjes niet meer leven in het China van Pearl Buck maar wel in een China
dat zich blakend van zelfvertrouwen opwerkt tot een grootmacht.
De ironie wil dat de economische opmars grotendeels bewerkstelligd wordt door
deze fabrieksmeisjes. Vrouwen en meisjes maken ongeveer een derde uit van de totale
groep migranten. Nochtans zijn er vele condities, die erop wijzen dat hun migratieavontuur fataal kan aﬂopen. Ze zijn broos op velerlei wijze: als minderjarig meisje,
als laaggeschoolde werkster, als iemand uit het platteland met ‘ruwe manieren’ en met
onvoldoende kennis van de standaardtaal (putonghua) en het Kantonees, de taal van
de lokale bazen. Bij gebrek aan een sociaal netwerk in de nieuwe omgeving, zijn ze
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volkomen op zichzelf aangewezen. Maar terwijl sommigen (Pun 2005) hun kwetsbare
positie benadrukken, schetsen anderen (Chang 2009) een beeld van weerbare meisjes,
die de migratie naar de stad overleven en soms met glans.
Kwetsbaar of weerbaar, hoe is de toenemende stroom van meisjes te verklaren, die
hun geluk beproeven in de grote onbekende stad zonder enige notie van de levenswijze
en attitudes van stadsmensen? Wie zijn deze meisjes? Wat drijft hen? Hoe passen ze
zich aan de nieuwe omgeving aan? Hoe gaan ze om met tegenslagen? En vooral hoe
gaan ze om met de overgang van meisje naar volwassenheid in een ongastvrije omgeving ver weg van familie en moederziel alleen op de wereld?
Zuid China is de migratieregio bij uitstek. Chinezen in alle uithoeken van de wereld
zijn tot voor kort bijna allen (of alleszins hun voorouders) afkomstig uit dit gebied. Zo
ook de zijdespinsters in de Chinese Parelrivierdelta en mijn eigen familie. De zijdespinsters in de negentiende eeuw delen in vele opzichten een gelijkaardige levensloop als de
fabrieksmeisjes nu. In het traditionele China hadden vrouwen beduidend minder vrijheid dan mannen. Vrouwen kregen een tweederangs rol toebedeeld, maar door betaald
werk te verrichten ontsnapten ze aan het huwelijk dat ze ervoeren als een dwangbuis.
Toen de zijde-industrie in de jaren 1930 in een crisis terechtkwam, kozen ze zoals
zoveel Chinese mannen vóór hen voor uitwijking – als internationale nannies avant la
lettre. Deze amahs hebben vele kinderen van gegoede Chinese en Westerse families in
Zuidoost Azië grootgebracht. Omwille van hun loyaliteit en toewijding worden ze ook
superior servants (Gaw 1988) genoemd.
Mijn familie migreerde uit Hongkong toen ik zelf een ukje was van zes. Door een
samenloop van omstandigheden en kansen kreeg ik op latere leeftijd de mogelijkheid
zelf uit te wijken. Na mijn universitaire studie in het midden van de jaren tachtig wou ik
weg uit het sombere België en Europa. Ik herinnerde me die periode als een troosteloos,
grijs en grauw tijdperk. Enigszins opgezweept door de berichtgeving over de Paciﬁc
age of de opkomst van de Westkust van Amerika en de Aziatische tijgers en behept met
jeugdige karaktertrekken als blind vertrouwen in het eigen lot, naïviteit in combinatie
met hybris ben ik eerst naar China en vervolgens naar Californië uitgeweken op zoek
naar kennis en zelfontplooiing, kortom op zoek naar mezelf.
Massamobiliteit
Tijdens het maoïstisch bewind (1949-1978) ontnam de Chinese overheid na een beginfase van verstedelijking en bewegingsvrijheid haar onderdanen het recht op vrije
vestiging en vrijwel alle andere rechten van het individu. Massa-campagnes werden
gelanceerd om Han-Chinese stadsmensen aan te porren hun leven uit te bouwen in de
westelijke provincies, waar vele minderheden gevestigd zijn. Han-Chinezen maken de
meerderheid van de Chinese bevolking uit. Ze zien zichzelf als de dominante inheemse
groep Chinezen. Doorgaans waren zij niet erg happig om naar West-China te trekken.
Het ‘Wilde’ Westen lag te veraf van de welvarende Chinese oostkuststeden. Bovendien
worden etnische minderheden in het publieke leven vaak voorgesteld als ‘achterlijk’
en ‘barbaars’. In 1958 stelde de overheid een registratiesysteem in waarbij iedereen een
woonplaats toebedeeld kreeg, in de stad of op het platteland. Stedelingen kregen van de
overheid werk, huisvesting en rantsoenbonnen voor etenswaren en andere benodigdheden. Plattelanders kregen geen toegang tot deze voorrechten. Vanaf de jaren 1980
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is dit beleid grotendeels ongedaan gemaakt. Aan het eind van de jaren 1970 begonnen
boeren in de provincie Anhui een deel van hun opbrengst te verkopen op lokale marktsteden. Geleidelijk aan werden boeren ﬁnancieel sterker en konden ze in het eigen
onderhoud voorzien. Dit experiment, dat indruiste tegen het communistische principe
van communes, vond snel navolging. In 1984 erkende de overheid deze praktijk. Via
een regeringsdecreet mochten boeren zich vestigen in deze kleine marktsteden. Verhuizen werd vanaf toen wettelijk toegelaten.
Interne migratie kwam snel op gang. Een aanzwellende groep jongeren uit de westelijke provincies kocht een enkele reis treinticket, richting oostelijke en zuidoostelijke
kust op zoek naar werk, fortuin en geluk (Bakken 1998; Davin 1999). Guangdong,
Zhejiang, Shanghai, Fujian evenals de hoofdstad Beijing stonden hoog op het verlanglijstje van interne migranten (Gao 2004). In 1990 telde het land zestig miljoen
arbeidsmigranten. Tegenwoordig is dat aantal fenomenaal gestegen tot 130 miljoen. Ze
vertegenwoordigen de grootste migratie in de menselijke geschiedenis, drie maal groter
dan de Europese uitwijking naar Amerika in de loop van een eeuw. In de metropolen
van Beijing en Shanghai werken migranten op velerlei plaatsen: fabrieken, restaurants,
liften, bezorgdiensten, bordelen, kapsalons, etc. Aan de Parelrivierdelta, ook de industriële hub van de wereld genoemd, waar het merendeel van de fabrieken zijn, werken
ze overwegend aan de montagebanden, die uiteenlopende producten maken – van vitamines tot schoenen, handtassen, mobiele telefoons, seksspeeltjes, enz.
De meeste buitenlanders zijn vertrouwd met steden als Guangdong en Shenzhen
maar minder met Dongguan. Dongguan is nochtans belangrijk geweest in de recente
geschiedenis van China. Het is de ongekroonde hoofdstad van de Chinese moderniteit
in twee opzichten: de historische en de ‘handtassenmoderniteit’. Het is ook de plaats
waar de Chinees Amerikaanse journaliste Leslie Chang (2009) gedurende twee jaar
veldwerk verrichtte.
In de zomer van 1839 werd in Humen, een gemeente van Dongguan 20,000 kisten
opium openlijk verbrand door de keizerlijke commissaris Lin Zexu. Dit was een openlijke oorlogsverklaring van de Qing dynastie aan de Engelsen, die tot dusver massaal
opium invoerden in China. Dit incident heeft geleid tot de Eerste Opiumoorlog, die
werd beslecht in het nadeel van China. In het verdrag van Nanjing werd Hongkong afgestaan aan Groot-Brittannië. Verscheidene havens werden verplicht zich open te stellen voor internationale handel. Europeanen verkregen ook commerciële en juridische
voorrechten in China. Deze periode is in Chinese geschiedenisboeken voorgesteld als
het begin van de moderniteit, waarbij op bruuske wijze een eind werd gemaakt aan het
eeuwenoude Chinese systeem van keizerlijke dynastieën. In deze confrontatie met het
Westen heeft China zwaar gezichtsverlies geleden in de wereldgemeenschap, gevolgd
door een lange periode van chaos en wanbeheer tot de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949.
Naast de historische moderniteit, is er ook de zogenaamde ‘handtassenmoderniteit’
of de economische doorbraak van China. In 1978 opende Taiping Handbag Factory
uit Hongkong de eerste buitenlandse fabriek in Dongguan. Deze fabriek diende als
voorbeeld voor vele andere en kende massale navolging. Niet lang erna heeft de overheid vier speciale economische zones (sez’s) opgericht in Zuid China, met Shenzhen
als de grootste en bekendste stad. Deze sez’s waren bedoeld als laboratoria voor
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Afbeelding 1: Stad als site van opportuniteit. Foto Yang Junpo.

handelsmethoden uit de vrijemarkteconomie. Ze richtten zich vooral op technologie
en vernieuwing vanuit Hongkong en het Westen. Investeerders uit het nabije Hongkong en uit het Westen vonden snel hun weg naar deze zones. Dongguan maakte
geen deel uit van dit nationaal experiment. De stad heeft daarentegen een organische
groei gekend. Ze deinde uit met steeds meer nieuwe fabrieken, die veelal laagtechnologische producten vervaardigden. Dit had een aanzienlijk aanzuigeffect op Chinese
jongeren in het achterland met weinig werk omhanden en zonder enig toekomstperspectief. In de stad was er een grote vraag naar goedkope en wendbare werkkrachten.
Het werk aan montagebanden kon door ieder gedaan worden, zonder technische voorkennis, maar vooral meisjes vonden er hun weg naartoe. Ze maken nu 70 percent uit van
het totale aandeel montagearbeiders.
In de Chinese volksmond is interne migratie beter bekend als ‘de pauw die naar
het Oosten en het Zuiden vliegt’ (kongque dong nan fei). Helaas, ondanks de kleur
en de kracht van de uitzwermende pauw wacht jonge, vrouwelijke immigranten een
Spartaans leven in de stad, waar de plaatselijke bevolking hen minacht als ‘buitenstaanders’ (waidiren). In ofﬁciële rapporten, wetenschappelijke artikelen en mediabeelden
in China en in het buitenland worden ze als ‘drijvende bevolking’ (liudong renkou)
gereduceerd tot een grijze amorfe massa zonder enig individualiteit. Een oneindig
mensenmassa in treinstations tijdens Chinees Nieuwjaar lijkt het enig beeld dat wij ons
kunnen vormen van deze migranten. Lange tijd ontliepen migranten de politie. Mensen
zonder vergunning werden beboet of naar huis teruggezonden. De overheid was traag
in het erkennen van deze massamobiliteit en hun bijdrage aan de economie. Aanzien
als ‘voetnoten van China’s economisch mirakel’ (Ma & Tse 2004) zijn ze nochtans
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rechtstreeks verantwoordelijk voor de steile opgang van China als fabriek en uitzendkantoor van de wereld. Pas in 2003 kwam een eind aan hun onzekere situatie toen de
staatsraad een document uitvaardigde, waarin migratie werd erkend als de sleutel tot
de nationale ontwikkeling.
Weggaan (chuqu) als een weg naar onafhankelijkheid en zelfontplooiing
In de Europese verbeelding staat migratie voor ontworteling, vervreemding en ontmenselijking. Mensen worden gedwongen tot migratie door oorlogen, ecologische
rampen, de ineenstorting van de maatschappelijke structuren, vervolging in eigen land,
enzovoort. Onvrijwillige migratie is inderdaad de realiteit voor vele migranten. Vaak
lopen ze fysieke en psychische schade op. Deze alomtegenwoordige zienswijze verdringt echter een andere dimensie van de migratierealiteit, namelijk vrijwillige migratie van hoopvolle mensen die uitwijken om elders een beter leven op te bouwen. De
massa-migratie van Europeanen en anderen naar de nieuwe wereld in de negentiende
eeuw is een schoolvoorbeeld van de hoop op een beter bestaan door migratie. Migratie
wordt in de Chinese taal ook omschreven als da tianxia (het rijk veroveren). Weggaan
is niet langer een drama met traumatische gevolgen maar een opportuniteit die kan
leiden tot welvaart en empowerment.
In de lente van 1986 was ik ingeschreven in het Yale-in-China Programme aan de
Chinese Universiteit van Hongkong. Dat was niet gepland. Ik wou eerst een volledig academiejaar studeren in Beijing om vervolgens verder te studeren in Amerika.
In december 1985 werd ik erg ziek in Beijing. Twee weken lang lag ik te ijlen in mijn
kamer zonder verwarming en zonder de nodige medische begeleiding. Ondanks de
goede zorgen van mijn kamergenote Lin Lingli, een Japanse van Chinese afkomst,
werd ik niet beter. Ik besloot toen China te verlaten. Ik keerde echter niet terug naar
België maar nam een vliegtuig richting Hongkong. Mijn ouders hadden in het dorp
Fanling een huis, waar ik terecht kon. Eenmaal aangekomen en genezen moest ik nadenken over de concrete invulling van mijn leven. Na wat onderzoek ontdekte ik het
Yale-in-China Programma aan de Chinese Universiteit van Hongkong. Ik wou kost
wat kost deze opleiding volgen omdat het naadloos aansloot bij mijn Amerika-plan.
Aangezien het programma reeds van start was gegaan, had ik de aanbeveling van de
Belgische consul nodig om vooralsnog toegelaten te worden. Het lukte, en ik studeerde
er hedendaagse Chinese maatschappij en Chinese politiek. Het idee om in Amerika te
studeren was reeds in me opgekomen tijdens de eerste maanden in Beijing, waar ik vele
Chinese Amerikanen heb ontmoet. Hoe meer ik erover nadacht, hoe aanlokkelijker en
reëler het werd. De gedachte begon meer concrete vormen aan te nemen tijdens mijn
studieverblijf in Hongkong. De lokroep van Amerika resoneerde krachtig in de verschillende werelden waarin ik toen vertoefde. In mijn studententijd in de eerste helft
van de jaren 1980 aan de ku Leuven stond Amerika torenhoog aangeschreven. In mijn
Chinese thuisomgeving, was de Chinese diasporagemeenschap in Amerika het baken
van moderniteit en beschaving. Wie echt slaagt in het leven, is iemand die gestudeerd
heeft aan prestigieuze Amerikaanse universiteiten zoals Harvard, Yale, Stanford, mit,
enzovoort. Voortgaande op een redelijk vage voorkennis over Amerika en het Amerikaanse academisch systeem en met een ﬂinke dosis jeugdige overmoed heb ik een aanvraag ingediend voor Yale, University of California Berkeley and Hawaii University.
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Tot mijn grote verbazing en vreugde – want ondanks mijn jeugdige overmoed had ik
veel twijfels over mezelf – werd ik aanvaard in alle drie de instellingen. Ik herinner me
als vandaag hoe ik me voelde bij het openen van de brief uit uc Berkeley. Ik opende
niet alleen een brief maar ook een nieuw te ontdekken wereld, vol mogelijkheden en
kansen. Superspannend maar tegelijk ook beangstigend.
De uitwijking van de fabrieksmeisjes uit het platteland naar de stad in China (Pun
2005; Chang 2009) past in het kader van de vrijwillige migratie. De generieke roepnaam dagongmei verwijst naar ‘meisjes’ (letterlijk betekent mei jongere zus) die ‘een
klus klaren’ (dagong). De term heeft een connotatie van minderwaardigheid. Het zijn
geen volwaardige werkers, hun banen zijn tijdelijk en nietsbetekenend. De term ‘mei’
of jongere zus heeft ook een denigrerende ondertoon wegens de lage sociale status van
meisjes en zusjes in het Chinese patriarchaal systeem. Hoewel er formele gelijkheid is
in de regelgeving, is er in de realiteit nog steeds ongelijkheid tussen man en vrouw in
China – weliswaar minder in steden zoals Beijing en Shanghai maar des te meer op het
platteland, waar deze meisjes vandaan komen. Ouders verkiezen een zoon boven een
dochter. In het traditionele denken, dat nog steeds diepgeworteld is in de hoofden van
vele Chinezen, zorgt de zoon voor de continuïteit van de familie, terwijl meisjes na het
huwelijk de ouderlijke familie verlaten om zich volledig in te zetten in de schoonfamilie als echtgenote, moeder, schoonmoeder en grootmoeder, tenminste als alles goed
verloopt.
Toen ik zelf in 1963 als vijfde kind van de familie Pang werd geboren, zou mijn vader
de opmerking gemaakt hebben: alweer een dochter. Tot dusver was er een alternerende
opvolging jongen/meisje in de familie: het oneven getal was mannelijk en even getal
vrouwelijk, totdat kind nr. 5, ik dus, die orde verstoorde. Ook in de volkstaal komt de
ongelijkheid tussen jongens en meisjes op brutale wijze tot uiting. In het dorp waar ik
opgroeide in Hongkong herinner ik me dat jongens werden aangesproken als ‘langlevende zoons’ en meisjes als ‘kortlevende dochters’.
Daarom bevoordelen vele ouders hun zoons. Ouders sporen hun zoons aan om te
studeren. Ze keren als ze gehuwd zijn met hun vrouw terug naar het ouderlijk huis.
Meisjes laten studeren wordt aanzien als een slechte investering, een verliespost, omdat
meisjes na het huwelijk deel uitmaken van een andere familie. Een zoon met hogere
studies geniet meer aanzien dan een dochter met eenzelfde diploma.
Mijn vader zaliger maakte op instinctieve wijze de opmerking: ‘Spijtig dat je geen
jongen bent’ toen ik mijn doctoraat behaalde.
Die ondergeschikte positie schijnt de fabrieksmeisjes echter niet te deren, evenmin
als andere vormen van discriminatie in hun nieuwe thuisbasis – zoals het feit dat bazen
in de stad de voorkeur geven aan lange en gesoﬁsticeerde juffrouwen als secretaresse,
een proﬁel waaraan ze (nog) niet beantwoorden. Ze maken zich evenmin druk om het
seksistische taalgebruik en de traditionele rolpatronen in personeelsadvertenties. Het
leven is hard voor iedereen. Het heeft geen zin om in een hoekje te zitten kniezen. Het
is eveneens dwaas om te vechten tegen mensen die meer macht hebben in het systeem.
In opstand komen druist in tegen hun strategie om laag in te zetten. Op pragmatische
wijze kiezen ze ervoor om in kleine, haalbare stapjes hun doel te bereiken. Hun eerste
zorg is: het probleem aanpakken, oplossen en voortdoen. Een vaak gehoorde opmerking is dat ze geen tijd hebben om ongelukkig te zijn. In moeilijke omstandigheden
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moet men zich sterk houden. Trouwens, sommige meisjes geloven dat ‘een mens niet
kan opgroeien in een toestand van geluk. Geluk maakt iemand oppervlakkig. Alleen
door leed groeien we op, veranderen we, en bereiken we een beter inzicht in het leven’
(Chang 2009: 85).
Voor deze meisjes heeft ‘weggaan’ (chuqu) meer een bevrijdende dan een traumatische weerklank. ‘Ik wilde al jong van huis gaan, een paar dingen leren en iets van de
wereld zien’, bekende een fabrieksmeisje aan Leslie Chang. Leven in de stad is ruw en
meedogenloos maar een uitgelezen kans om hogerop te raken en beter te worden. De
meisjes beseffen dat ze geen ander goed bezitten behalve het jong zijn. Jong zijn staat
voor energie, durf en risico’s nemen. Ze willen werken, zichzelf constant verbeteren,
nieuwe dingen leren en hogerop klimmen op de sociale ladder. Hun dadendrang komt
voort uit hun onstuitbare energie en ijzeren wil. Na 11 uur bandwerk vinden ze toch
nog de tijd om iets bij te leren zoals computerlessen volgen. Dit laat hen toe hoger
te geraken op de professionele ladder. Het is geenszins hun bedoeling heel het leven
te slijten aan de montageband. De snelheid van de veranderingen in het leven van de
migrantenmeisjes op het werk en op persoonlijk vlak is duizelingwekkend en haast
onvoorstelbaar voor een Europeaan. Nieuw werk betekent ook een nieuwe sociale
identiteit, maar dat deert hen niet. Succes wordt afgemeten aan het maandinkomen en

Afbeelding 2: Van fabrieksmeisje tot ofﬁce lady. Foto
Yang Junpo.
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Afbeelding 3: De auteur en
haar familie. Foto Michiel
Hendryckx.

het roerend goed dat men zich kan veroorloven in een wereld van instant rijkdom en
wondermiddelen. Deze meisjes schamen zich niet voor hun bescheiden afkomst. Ze geloven sterk in de maakbaarheid van een beter bestaan. In hun leefwereld is arm geboren
niet erg maar arm sterven is een zonde.
Toch zijn deze meisjes niet louter uit op geldgewin. Ze zien migratie als een bewuste
daad waarmee ze het lot in eigen handen nemen om levenservaring op te doen en de
smaak van vrijheid te proeven. Meisjes moeten noodgedwongen nadenken over het
eigen levenslot. De notie van thuis is uitgesteld. Tot hun huwelijk hebben meisjes
geen nieuwe thuis om naar terug te keren. Ironisch genoeg speelt dit diepgewortelde
seksisme enigszins in het voordeel van de meisjes. Omdat ze minder belangrijk zijn,
hebben ze meer ruimte om te doen wat ze willen. De stad, hoewel angstaanjagend, biedt
hen de kans om onafhankelijk te zijn van het ouderlijk gezag.
Eenzelfde verschijnsel leeft ook onder de Chinese gemeenschap in België. Het merendeel is afkomstig uit Hongkong, dat geograﬁsch en cultureel aanleunt bij de Parelrivier-
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delta. De oudere kinderen, vooral de zoons hebben er meer verantwoordelijkheden in de
familie. De oudste zoon draagt zorg voor de jongere kinderen en voor de opvolging van
de familie. Het gebeurde vaak dat de oudste zoons hun studie afbraken om de ouderlijke
zaak over te nemen. Ook oudere zussen moesten zorg dragen voor de kleintjes. Soms
gebeurde het ook dat dochters aan het kortste eind trokken in families met ﬁnanciële
zorgen. In geval van beperkte middelen wordt de zoon en niet de dochter naar de universiteit gestuurd. Dat was niet het geval in mijn familie. Als jongste dochter mocht ik
verder studeren en waren mijn ouders erg trots op mijn studieresultaten hier en in het
buitenland. Anderzijds ervoer ik geen druk van mijn ouders om te presteren in tegenstelling tot mijn jongere broer. Goed presteren op school was mooi meegenomen maar
niet strikt noodzakelijk voor een meisje.
Fabrieksmeisjes zijn evenmin harteloos, die niets en niemand ontzien om het eigen
doel te bereiken. Deernis en empathie zijn hen niet vreemd, zoals blijkt uit volgend tafereel: ‘Er kwam een bedelaar met een stok langs … Liang Rong aarzelde en legde toen
zachtjes een appel in het kommetje van de oude man, als in een scène uit een sprookje.
Dongguan is een moeilijke plek om in te leven; misschien waren de mensen daarom
verrassend aardig voor elkaar’ (Chang 2009:80).
Leven in de stad
Fabrieksmeisjes werken hard maar in hun vrije tijd maken ze ook graag plezier.
’s Avonds en in het weekeinde trekken ze de stad in. Nieuwsgierig naar de nieuwste
trends in kleding, make up en haarstijl beleven ze veel pret in luxueuze winkelcentra.
Ze geven zich gewillig over aan de huidige consumptiekoorts in China: ongebreideld
hedonisme, overmatige consumptie en onmiddellijke gratiﬁcatie. De drie hebbedingen van deze meisjes zijn mobieltjes, kleren en snacks. In China, waar de klant niet
koning maar god is (Guke shi shangdi: De klant is god) maakt winkelen deel uit van
de nieuwe cultuur en het dagelijks tijdverdrijf, beoefend door een steeds grotere groep
vrouwen en mannen. Voor Chinese (en andere) vrouwen heeft winkelen een helend
effect. In geval van een emotioneel dipje brengt een bezoek aan een winkelcentrum
soelaas. Jonge vrouwen vinden rust te midden van zoveel luxe en sereniteit, pracht en
properheid.
De sfeer in de shopping malls vormt een tegenpool met de grauwe realiteit in de fabriek: de montagebanden, het lawaai, de stank, gebrek aan ruimte en de grijze, troosteloze fabriekshuisvesting waar ze wonen. ‘Het interieur van een toilet in MacDonalds is
zeer goed. Het is er niet alleen bijzonder schoon maar er is toiletpapier en er zijn handdrogers’ (Chang 2009, 67). Bovendien ontwikkelen ze door het verbruik van bepaalde
goederen een andere persoonlijkheid. Jeans werd pas op het einde van de jaren 1980 in
China geïntroduceerd, maar het kende een instant succes. Dat succes had verschillende
oorzaken. Onder het bewind van Mao was er een algemene stijl, die eerder als monotoon, eenvormig en eenkleurig kan omschreven worden. Na de hervorming kwamen
Chinezen in aanraking met de weelde en kleurenpracht van Westerse en vooral Amerikaanse consumptiegoederen. In de verbeelding van de Chinezen stond jeans gelijk aan
vrijheid, en meer bepaald de vrijheid van Amerikaanse cowboys. Voor vrouwen gaf
jeans de mogelijkheid hun vrouwelijke silhouet te tonen. Ze hadden nu ook de vrijheid
en de materiële mogelijkheid om zich een vrouwelijk uiterlijk aan te meten. Op die
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manier verwierpen de ‘vermannelijking van de vrouw’, ‘de vrouwman’ of ‘de vermannelijking van de supervrouwen’ van onder het maoïstisch bewind.
Andere, meer dagelijkse goederen zoals snacks spelen in op de nieuwe wind van het
consumptiegeluk. Gedroogde pruimen zijn een eeuwenoud Chinees tussendoortje.
Traditioneel ambachtelijk gemaakt en verkocht op de markt, worden deze lekkernijen
nu industrieel geproduceerd. Ter illustratie, op de verpakking van xizhimei, vertaald als
beauty plum wordt het knabbelen aan deze snacks gezien als een daad van moderniteit.
Ze zijn immers ‘elaborately made with fresh green plum and featuring unique ﬂavor,
Jiabao beauty plum is ideal for modern people’. Materiële cultuur vormt nu een basisingrediënt voor de reorganisatie van een nieuwe identiteit: de moderne Chinese man en
vrouw, die zich Westerse goederen toe-eigenen en daarmee een andere persoonlijkheid
worden.
Fabrieksmeisjes in Dongguan zijn volgens Chang geenszins ongevoelig voor de
nieuwe consumptiekoorts. De meisjes, die al langer geleden zijn weggegaan uit hun
dorp zijn slechte spaarders. Ze geven graag geld uit aan snacks, lip gloss, zilverkleurige
mobieltjes, hartvormige medaillons en hun vele paren schoenen met hoge hakken. Ze
gaan ook graag naar kappers. Een nieuw kapsel betekent voor velen een nieuw begin,
een nieuwe look, en dus een nieuwe persoonlijkheid.
In het werk van Eric Ma dansen de arbeiders – mannen en vrouwen – op het straatplein. Het is er gratis. Er zijn codes noch reglementen. Alles kan en alles mag. Ieder geeft
een eigen interpretatie aan dansen. Dansen is een nieuw cultuurgegeven, waarin fabrieksmeisjes zich met volle overgave bekwamen, zoals voor zoveel andere vrijetijdsvormen.
Ze maken veel plezier en geven zo vorm aan hun nieuwe identiteit als stedeling. Door
hun gebruik van de openbare ruimtes, eigenen ze zich die plekken toe. Na de werkuren
behoren sommige pleinen hen toe. Ze ontmoeten er anderen in een meer relaxte omgeving dan de fabriek. Ook karaoke heeft snel ingang gevonden in het nieuwe urbane landschap van China. Karaoke is het nieuwe tijdverdrijf bij uitstek, dat steeds meer aanhang
kent. Daar leren mannen en vrouwen hoe een gesoﬁsticeerde stedeling zich dient te gedragen: zich opmaken om uit te gaan, leren drinken als sociaal tijdverdrijf (en niet om
de dorst te laven) en zich dus vertrouwd maken met de bittere smaak van alcohol, leren
omgaan met buitenlanders als het hoogtepunt van het nieuwe stadsbestaan, enzovoort.
Sommige meisjes, vooral als ze al langer zijn uitgeweken, openen zelf een bankrekening en zoeken vriendjes. Bovendien wordt het huwelijk uitgesteld om nog meer bij te
leren op de arbeidsmarkt. Ze nemen hun tijd om een geschikte kandidaat te vinden, die
voldoet aan hun eisen. Omwille van het meisjesoverwicht en de kansen in de stad, ook
voor laaggeschoolden, zijn ze niet happig om snel te huwen. Ze zijn dus vaak ook niet
de vragende partij. De meeste meisjes zoals beschreven in Chang’s boek wilden zelf iets
bereiken voor hun huwelijk.
Ik was vijftien toen ik samen met mijn oudere zus van zestien terugkeerde naar
Hongkong met vrienden. Bij wijze van begroeting complimenteerde mijn grootmoeder mij met mijn bril. Ze zei: ‘Ah, je draagt een bril. Dat is goed. Je moet veel lezen en
studeren en vooral niet te snel trouwen. Door studie word je een beter en gelukkigere
mens. Want na het huwelijk heb je geen tijd meer voor studie’.
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Slotbedenkingen
In dit essay richt ik de aandacht op fabrieksmeisjes in Zuid China. Minderjarige meisjes
met weinig kapitaal ruilen de eigen vertrouwde omgeving om voor de grote onbekende
stad. Hoewel gedreven door een algemene wil om te werken en bij te leren, hebben ze
weinig vat op het stadsleven en hun persoonlijk lot. Na enige tijd leren ze hoe te leven
en te overleven. Ze veranderen op geregelde tijdstippen van werk, van sociaal netwerk,
van uiterlijk en van sociale identiteit. In deze snel evoluerende wereld is er slechts een
iemand waarop ze kunnen vertrouwen, namelijk zichzelf. De sterkere meisjes onder
hen trotseren tegenslag en discriminatie als noodzakelijk kwaad om het doel te kunnen
bereiken. Dit wordt vaak gemeten op basis van geld zoals een lucratieve baan en een
riant appartement. Toch zijn ze niet uitsluitend geïnteresseerd in geldgewin maar ook
in het opdoen van levenservaring. Hun vastberadenheid vertoont gelijkenis met hun
voorgangers, de vrouwen van de Parelrivierdelta, die in tegenstelling tot andere Chinese vrouwen ook ﬁnancieel de familie bijstaan. Ook de fabrieksmeisjes van vandaag
sturen als gehoorzame kinddochters geld terug naar de familie.
Vrouwen in de traditionele Chinese maatschappij worden als tweederangsburger behandeld. Ze waren in alle levensfasen ondergeschikt aan de man: als dochter was ze gehoorzaamheid verschuldigd aan haar vader, als vrouw aan haar man en als grootmoeder
aan haar oudste zoon. De vrouwen in de zijde producerende Parelrivierdelta vormden
hierop een uitzondering. Van kinds been af werden deze meisjes voorbereid om zijdespinsters te worden. Vaak verdienden ze voldoende om de hele familie te onderhouden.
Deze economische autonomie bracht vele vrijheden mee. Relatief weinige vrouwen
in deze regio lieten hun voeten binden. Ze hadden ook meer bewegingsvrijheid dan
de meeste andere Chinese vrouwen. Traditioneel beperkte de bewegingsvrijheid zich
tot boodschappen doen, het bijwonen van feesten en familiebezoek. Vrouwen in de
Parelrivierdelta konden gaan en staan waar ze wilden. Bovendien verzaakten sommige
vrouwen aan het huwelijk door ‘het haar op te kammen’ (sor hei) en lid te worden van
vrouwenhuizen. Een vrouwenhuis functioneerde als een coöperatieve onderneming
van vrouwen, die ervoor kozen niet te huwen en samen te leven met seksegenoten. Het
voordeel van dergelijke vrouwenhuizen was dat het vrouwen toeliet onafhankelijk te
leven van mannen, terwijl ze ook respect kregen in de maatschappij, in tegenstelling
tot prostituees.
De zijde-industrie kwam in de jaren 1930 in problemen door de ontwikkeling van
rayon en artiﬁciële zijde. Deze crisis deed de druppel overlopen. De druk op deze
vrouwen werd alsmaar groter. Kort ervoor verloren heel wat mannen die naar Zuidoost-Azië zijn uitgeweken hun werk als gevolg van de Grote Depressie. Ze werden
ongenadig teruggestuurd naar de eigen regio. Aldus droogden de familie inkomsten
uit migratiearbeid op. Deze vrouwen namen toen het heft in handen en migreerden
naar het buitenland om huishoudwerk te doen bij welgestelde Chinese en Europese
families. Duizenden vrouwen uit de Parelrivierdelta weken zo uit naar Zuidoost-Azië.
Deze amahs, zoals ze in de volksmond genoemd werden, konden op veel respect rekenen van deze families omwille van hun loyaliteit en niet aﬂatende toewijding. Daarom
worden ze door sommigen ook als superior servants getypeerd (Gaw 1988). Zijzelf
echter plaatsten hun levenswandel meer in het licht van onafhankelijkheid en vrijheid.
‘Ik houd van mijn onafhankelijkheid. Ik verdien mijn eigen kost. Ik maak geld op, dat
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Afbeelding 4: De droom komt uit? Foto Yang Junpo.

ik zelf verdiend heb. Ik ben niemand verantwoording verschuldigd’ (Lee Heng, een
84-jaar oude amah in Gaw 1988: 38).
De reden waarom ik ingezoomd heb op deze groep van migranten is om het algemeen
discours en beeldvorming van migratie gekenmerkt door achterstelling en achterstand
te doorbreken. Wat me vooral raakt is hun rotsvast vertrouwen in de maakbaarheid
van het eigen leven en het voluntarisme dat ze aan de dag leggen om dat te bereiken,
onverstoord en vastberaden zonder al te veel hulpbronnen van buitenaf. Dit herinnert
me aan de vele generaties Chinese vrouwen, die ondanks hun tweederangspositie in de
maatschappij over overmatige levenslust en -kracht beschikken en die zich toch een
positie konden verwerven. Alleen rest de vraag van de duurzaamheid van de ﬁnanciële
verworvenheid en de vrijheid. In hoeverre kunnen ze de vrijheid vrijwaren na het huwelijk? Dat dit een heikel punt is, blijkt uit de bewuste keuze van hun voorgangers, de
amahs, die verzaakten aan het huwelijk om hun autonomie te behouden. Wat ik in dit
essay wens te betogen is dat men niet zomaar het gangbaar migratiediscours van achterstand en achterstelling kan overplaatsen op de interne migratie in China nu. China
verandert duizelingwekkend snel. De modernisering heeft ook een mentaliteitswijziging teweeggebracht. Er is het modernistisch geloof in de vooruitgang en de toekomst.
Deze meisjes bruisen van levenskracht en beschikken over een ijzeren doorzettingsvermogen. Ze bewegen zich in een maatschappij, die hoopvol naar de toekomst kijkt.
Interne migranten louter reduceren tot passief slachtoffer van het groot kapitaal doet
niet alleen de waarheid geweld aan maar het getuigt ook van intellectuele luiheid of gebrek aan verbeelding en empathie met de hedendaagse Chinese samenleving. In China
wordt luid en intensief gedroomd van een beter leven.
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Maarten F. Van Dijck

De stad in al haar facetten
Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften
(2009)
m.m.v. Inneke Baatsen, Bram Caers, Annelies De Bie, Ellen Decraene, Julie De Groot, Anke De Meyer,
Kim Overlaet, Jeroen Puttevils, Isis Sturtewagen, Ilja Van Damme, Jonas Van Mulder, Gerrit Verhoeven
en Pieter Verhoeven

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 bevatten. 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. Door het grote aantal periodieken verschenen in de loop
van 2009, was het opnieuw onmogelijk om dit aantal nog verder uit te breiden met
stadshistorische bijdragen over de Nederlanden in internationale bijdragen. In totaal
werden maar liefst 95 artikels gelezen over (aspecten van) de geschiedenis van steden
in de Nederlanden. Door de omvang van dit werk koos de redactie er ook voor om de
samenstelling van de review anders te organiseren. Hoe interessant het werk ook is, het
lezen van zoveel stadshistorische bijdragen overstijgt de mogelijkheden van één auteur.
Daarom zal deze rubriek in de toekomst door verschillende auteurs worden verzorgd
die elk een deel van het werk op zich nemen. Dat leidt er onvermijdelijk toe dat niet
alle artikelen met dezelfde blik worden gelezen en volgens dezelfde criteria worden
beoordeeld, maar het stelt ons wel in staat u deze jaarlijkse review te blijven aanbieden.
Ontwikkeling, groei en planning van steden
Om de ontstaansgeschiedenis van steden te ontrafelen, zijn historici voor een groot
deel aangewezen op de resultaten van archeologisch onderzoek. Hoewel dat soort
onderzoek is uitgegroeid tot een onmisbare hulpwetenschap voor het middeleeuwse
stedenonderzoek, voelen historici zich nog vaak onwennig wanneer ze gebruik maken
van de resultaten van deze verwante discipline. Het werken met modellen en de afwezigheid van geschreven bronmateriaal maakt het vaak moeilijk om sluitende uitspraken
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te doen. Gert Kortekaas bespreekt deze problematiek kort in ‘Stad wordt stad. Een
model’, Historisch jaarboek Groningen (2009) 137-141. Het stuk bevestigt meteen dat
het moeilijk is conclusies te trekken, behalve de conclusie dat er bijkomende opgravingen nodig zijn om de vroegste ontwikkeling van Groningen in kaart te brengen.
Dat gebrek aan zekerheid omtrent de vroegste ontstaansgeschiedenis van steden
komt ook naar voor in J.-L. Kupper, ‘Aux origines de la cité de Liège. Sur deux chartes
inédites de 1171 et 1266’, Handelingen van de Koninklijke commissie voor Geschiedenis, 175 (2009) 321-342. Door een gebrek aan documentatie, is er immers weinig
geweten over de stedelijke ontwikkeling van Luik. Terwijl het bestaan van een jongere
‘koopmansburg’ of novus vicus voldoende is geattesteerd en gelokaliseerd, blijven we
over de ligging van de vetus vicus of ‘oorspronkelijke’ burg in het ongewisse. Op basis
van plaatsbeschrijvingen in een charter van 1171 en een akte van de collegiale kerk van
Saint-Jean uit 1266, kwam Jean-Louis Kupper tot de stelling dat de oude kern feitelijk
overeenkomt met de huidige parochie van Saint-André-sur-le-Marché, waarvan het
bestaan teruggaat tot de negende of tiende eeuw na Christus.
In het artikel ‘Archeologisch proefonderzoek op de Graanmarkt te Ninove. Een
kleine bijdrage tot de geschiedenis van de stad’, Het Land van Aalst, 61 (2009) stellen
Maarten Berkers en Sigrid Klinkenborg de eerste resultaten voor van hun archeologisch onderzoek op de Graanmarkt te Ninove. Uit de aanwezige sporen en structuren
blijkt dat de markt niet verder teruggaat dan de tweede helft van de dertiende eeuw.
Vermits Ninove al in de negende eeuw wordt vermeld, mogen we besluiten dat de
stedelijke kern zich niet ontwikkelde rond de Graanmarkt. Verder maakt het archeologisch onderzoek duidelijk dat het westelijke deel van de Graanmarkt, waar de lakenhal
stond, een heel andere ontwikkeling doormaakte dan het oostelijke deel van de markt.
Waarschijnlijk ontstond de huidige Graanmarkt door het naar elkaar toegroeien van
de Varkens- en Graanmarkt.
Niet alleen de archeologie levert diensten aan de historische wetenschap. Ook het
huizenonderzoek vergroot onze kennis van de stedelijke ontwikkeling. Vaak doen historici dit soort bijdragen af als saai, maar ze zijn onmisbaar voor een goed begrip van
de geschiedenis van de woningbouw in stedelijke omgevingen. Zo biedt de studie ‘Het
verdwenen Tympelhof te Leuven’, Jaarboek van het Leuvens Historisch Genootschap
(2009) 99-120 van Jacques Halﬂants een overzicht van de bouwhistorische aspecten van
de vijftiende-eeuwse residentie van de belangrijke Leuvense familie Vanden Tymple.
De kunsthistorische analyse in de studie van Linda Van Langendonck en Petra Boekstal over het Mechelse huis ‘De Lepelaar’ biedt interessante cultuurhistorische aanknopingspunten. Zo kan aan de hand van het materiaal uit ‘Het voormalige huis De Lepelaar aan de Zoutwerf in Mechelen: Een synthese van het bouwhistorisch onderzoek’,
Handelingen Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen,
(2009) 231-256 de bewoningsgeschiedenis van het huis worden gekoppeld aan de introductie van Renaissance-elementen in de Mechelse huizenbouw rond 1524-1530. Uit het
onderzoek komt naar voor dat de bouwheer in het visverkopersambacht moet worden
gezocht, en dat hij daarnaast ook deel uitmaakte van de stedelijke schepenbank.
Later in de tijd situeert zich de bijdrage ‘De gevel verliest een dimensie. Over stedenbouw, mobiliteit en parkeerbonnen in Gent (17de en 18de eeuw)’, Handelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 63 (2009) 87-100 van Da-
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niel Lievois. Ook hij gaat in op een aantal aspecten van de stedelijke woningbouw, maar
zijn onderzoek baseert zich uitsluitend op geschreven materiaal. Deze auteur bespreekt
namelijk hoe het Gentse stadsbestuur en sommige buurtdekenijen vanaf de zestiende
eeuw repressief optraden tegen de zogenaamde ‘derde dimensie’ van huisgevels, zoals
uitstekende dakgoten, uithangborden en bordessen. Deze elementen vormden immers
een obstakel voor de steeds aanzwellende verkeersdrukte in de commercieel heropbloeiende stad. Hoewel de ordonnanties van 1663 en 1764 een aanzienlijke impact hadden op het straatbeeld en het uitzicht van de huisgevels, moest de mobiliteitsproblematiek nog grondiger worden aangepakt. Dit gebeurde onder andere door het verplaatsen
van marktfuncties en het invoeren van nieuwe parkeerboetes.
Een ander aspect van de ruimtelijke ordening komt aan bod in ‘De perceptie van
milieuhinder en het onderhoud van riolen in Aalst in de periode 1850-1939’, Land
van Aalst, 61 (2009) 272-296 van Romain John van de Maele. Een diepteanalyse van
een aantal krantenartikels rond vervuiling en reukhinder wijst erop dat vanaf 1850 een
uitgebreid en goed onderhouden riolennet als een noodzakelijk goed werd beschouwd.
Deze opkomende maatschappelijke bezorgdheid kwam voort uit een aantal economische overwegingen én de vrees voor de aantasting van de volksgezondheid. Het was
echter niet het afvalwater zelf maar wel zijn kwalijk ruikende dampen die tot in de
eerste helft van de twintigste eeuw in direct verband werden gebracht met het uitbreken van allerlei ziekten. Pas aan het begin van de twintigste eeuw werden de nefaste
gevolgen van de vervuiling van het drinkwater zelf als nadelig voor de volksgezondheid
aangeduid.
Het Rotterdamse stadsbestuur was tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw
gefrustreerd over het vervallen, veel te kleine en weinig prestigieuze stadhuis. In G.H.
Medema, ‘“Tot luijster en sieraad van een vermaarde koopstadt”. Terugkerende ambities voor een nieuw Rotterdams stadhuis in de achttiende eeuw’, Rotterdams jaarboekje, 7 (2009) 131-154 krijgen we alle details over de verschillende plannen om een nieuw
stadhuis te bouwen. Verschillende spelers strooiden echter roet in het eten, waardoor
de plannen steeds werden opgedoekt en Rotterdam pas tijdens de jaren twintig van de
negentiende eeuw een vernieuwd stadhuis kreeg.
Over de Haarlemse architect London verscheen in 2009 een biograﬁsche bijdrage
van de hand van Leny Wijnands-Van Der Leij. In ‘De Haarlemse architect Jac. London
(1872-1953)’, Haerlem jaarboek (2009) 118-150 behandelt de auteur de erg uiteenlopende bouwprojecten van deze architect. Het talent van London is vandaag nog zichtbaar
aanwezig in het stedelijke en rurale landschap en sommige van zijn panden zijn momenteel genomineerd voor de status van rijksmonument. Gerard Otten behandelt dan weer
de (her)aanleg van het Koolwijkpark in Breda. Hoewel het uitgangspunt van zijn onderzoek eerder lokaal is, wordt het in de bijdrage ‘Het Van Koolwijkpark (het voormalige
Brabantpark) te Breda. Een generatieconﬂict in de stedenbouw’, De Oranjeboom, 62
(2009) 1-86 mooi gekaderd in bredere, historische ontwikkelingen in de Nederlandse
stedenbouw. Waar men tijdens het interbellum nog voor villabouw in een landschapspark opteerde, koos het gemeentebestuur na de Tweede Wereldoorlog radicaal voor de
aanleg van een parkachtige invalsweg, annex bungalows in een strakke, moderne stijl.
Mogelijk wordt in de nasleep van het Renaat Braemjaar (1910-2010) de studie van
collectieve huisvesting weer helemaal op de stadshistorische onderzoeksagenda ge-
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plaatst. Een speciaal themanummer van Revue du Nord suggereert alleszins dat het
onderwerp nog veel meer aandacht verdient, en richt zich speciﬁek op de collectieve
huisvestingspolitiek in Noordwest-Europa tijdens de periode van de Trente Glorieuses
(1945-1973). Deze bundel kwam er na een studiedag op 17 oktober 2006 (zie de inleiding van Thibault Tellier, p. 527-529), waarop een comparatief, historisch perspectief
centraal werd geplaatst voor een periode waarin Frankrijk, de Benelux, Engeland en het
Rijnland in sneltreinvaart afstand namen van de verwoestingen en economische ontwrichting tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Van het vergelijkende
onderzoeksopzet is in de uiteindelijke neerslag echter niet veel meer te vinden: buiten
een eerder architectuurtheoretische bijdrage van Bertrand Terlinden over sociale woningbouw in België (p. 587-604) en een scherpe analyse van de collectieve woningﬁlosoﬁe in de voormalige ddr door Jay Rowell (p. 606-622), richt de meerderheid van de
bijdragen zich op ‘la politique des grands ensembles’ in Frankrijk.
Vernieuwend is wel dat de auteurs in bijna alle bijdragen aantonen hoe collectieve
woningbouw in Frankrijk eerder een pragmatische uitkomst was van bredere politiekeconomische factoren, dan een gedeeld sociaal, stedenbouwkundig of zelfs esthetisch
project. Vooral Sabine Effosse (p. 553-562) toont helder aan hoe de uiteindelijke keuze
voor collectieve huisvesting na de Tweede Wereldoorlog toeliet om grootschalige overheidssteun te optimaliseren. Door de ﬁnanciering van de heropbouw van Frankrijk te
kanaliseren richting grote bouwwerken wilde men tegelijk de bouwsector moderniseren, de kost van het bouwen terugdringen en een antwoord geven op de stedelijke
‘woningnood’. Die werd door de massale trek van het platteland naar de stad al van
in de jaren twintig scherp aangevoeld, maar vroeg pas om acute oplossingen na de
destructie van tijdens de oorlog en de daarop volgende baby-boom. Op lokaal niveau
impliceerde dit dat voorheen onafhankelijke acties van sociale huisvestingscomités nu
innig verstrengeld geraakten met de directieven van de staat (zie de bijdrage van Bruno
Duriez, p. 535-552).
Indien de institutionalisering van het collectief wonen al een gelijkaardige utopie
deelde, dan was het wel die van een snelle modernisering van het economisch en
sociaal leven van de Franse gemeenschap (toegelicht in de bijdragen van Thibault
Tellier, p. 575-586, en Jaques Éloy, p. 563-574). De relatief zwakke maatschappelijke
verankering van die rationaliseringsgedachte maakte echter dat de collectieve huisvestingspolitiek snel onder vuur kwam te liggen. Uiteindelijk waren het opnieuw bredere
maatschappelijke factoren, zoals de economische crisissen van de jaren zeventig en het
terugschroeven van de Keynesiaanse public spending, die het failliet inluidden van de
sociale woningpolitiek tijdens de Trente Glorieuses. Dat het stedelijk landschap echter
wel fundamenteel ‘getekend’ bleef door deze periode, blijkt uit de afsluitende bijdrage
van Valérie Langlet (p. 623-635), waarin een lans wordt gebroken voor interactieve
stadswandelingen die het speciﬁek karakter van sociale huisvestiging als stedelijk ‘patrimonium’ dichter bij de burger brengen.
De Randstad vroeger en vandaag
Naast het themanummer over collectieve huisvesting, verscheen er in 2009 in het
tijdschrift Holland een geheel nummer over de Randstad. In de inleiding van dit
themanummer maken de redacteurs duidelijk dat de betekenis van de Randstad als
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bijzonder urbanisatiepatroon steeds moeilijker te doorgronden is. Van economische
complementariteit tussen de steden lijkt nauwelijks nog sprake te zijn en samenhangende, overkoepelende projecten – onder meer in de ruimtelijke ordening – ontbreken volledig. Om de evolutie in de verhoudingen tussen de steden en de ontwikkeling
van de Randstad als fenomeen beter te kunnen begrijpen, is een historisch perspectief noodzakelijk, aldus de redacteurs van dit themanummer. Verschillende auteurs
proberen daarom aan te tonen dat de Randstad wel degelijk als een samenhangend
geheel moet worden gezien. Reinout Rutte en Kim Zweerink tonen op basis van
kaartmateriaal, archeologische resultaten en de rijke historiograﬁe over de laatmiddeleeuwse stedelijke ontwikkeling bijvoorbeeld aan dat steden in Holland vaak op
hetzelfde moment ontstonden. In ‘Stadswording in Holland (12de-14de eeuw). Ligging in het landschap en vroege ruimtelijke inrichting van de steden in het westen van
Nederland’, Holland, 41 (2009) 149-167 claimen zij dat dit een gevolg was van veranderingen in landbouw en scheepvaart, economische processen en (internationale)
handelsstromen.
Jaco Zuijderduijn betoogt in ‘In hetzelfde schuitje. Collectieve publieke schuld als
integrerend fenomeen in laatmiddeleeuws Holland’, Holland, 41 (2009) 133-149 eveneens dat de Hollandse steden tijdens de late middeleeuwen een hechte groep vormden.
Het creëren van een collectieve publieke schuld in het dertiende-eeuwse Holland
stimuleerde volgens hem de samenhang in het gebied van de huidige Randstad. Doordat verschillende steden zich gezamenlijk borg stelden voor betalingsverplichtingen
verkregen de steden politieke inspraak en privileges. Zuijderduijn suggereert dat we
de collectieve publieke schuld niet alleen mogen zien als een manier om kapitaal aan te
trekken, maar ook als een contract tussen vorst en steden. Daarnaast ziet de auteur ook
een opvallende parallel tussen de institutionalisering van de Staten van Holland en de
centralisering van de collectieve publieke schuld bij dit overkoepelend orgaan.
De ontwikkeling van deze gedeelde ﬁnanciële verantwoordelijkheid is niet terug
te vinden in ‘Groningen en de Oosterse steden. Aantekeningen bij de betrekkingen
tussen de stad Groningen en enkele Noord-Duitse steden, in het bijzonder in de jaren
1580-1594’, Historisch Jaarboek Groningen (2009) 24-41 van Jan van den Broek. Hij
onderzocht op basis van de laat zestiende-eeuwse correspondentie van de stad Groningen de relaties met andere steden. Daaruit blijkt dat Groningen veel meer gericht
was op de naburige Duitse steden dan op andere Nederlandse steden, een oriëntatie die
nog sterker werd toen Groningen in 1580 het Spaanse kamp verkoos en een blokkade
onderging door de Staatse rebellen.
Nikki Brand gebruikt in ‘De Randstad volgens de ranksize rule. Acht eeuwen verstedelijking in het westen van Nederland’, Holland, 41 (2009) 168-187 de beproefde
methode van de ranksize rule om op basis van demograﬁsche gegevens en onderlinge
verhoudingen verstedelijkingsprocessen graﬁsch weer te geven. De wijzigingen in het
verstedelijkingsproces in het westen van Nederland en de verschuivingen in stedelijke
hiërarchie die op die manier worden weergegeven, kunnen in combinatie met een uitgebreide historiograﬁsche literatuur worden gecontextualiseerd en op die manier aanleiding geven tot het formuleren van nieuwe onderzoekshypothesen. Het uitzonderlijke
verstedelijkingsproces van de Hollandse steden in Europese context en de bijzondere
ontwikkeling van Utrecht en Den Haag, zijn daarbij de gebruikte voorbeelden.
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Paul van de Laar en Kim Zweerink laten in ‘De Randstad: een vreemde metropool’,
Holland, 41 (2009) 187-206 zien hoe investeringen in infrastructuur er niet alleen voor
zorgden dat de steden van de Randstad nauw met elkaar werden verbonden, maar dat
zo ook de verschillende delen van het land aaneengeschakeld werden tot één nationaal
geheel. De auteurs hebben echter niet alleen oog voor de positieve effecten. De strijd
tussen Amsterdam en Rotterdam over een goede treinverbinding met Keulen en een
efﬁciëntere zeeverbinding zijn mooie voorbeelden van fricties. Desondanks wordt de
Randstad zowel nationaal als internationaal als een ruimtelijk en economisch geïntegreerd netwerk gezien bestaande uit complementaire steden, die elkaar aanvullen door
economische specialisatie. Maar ook deze stelling moet worden genuanceerd. Dat
blijkt namelijk uit het artikel F. Van Oort, M. Burger, M. Thissen en E.-J. Visser, ‘De
ontwikkeling van economische specialisaties en complementariteit in de Randstad in
de periode 1963-2004’, Holland, 41 (2009) 240-252 waarin wordt geargumenteerd dat
er van economische complementariteit in de praktijk weinig sprake was.
Harm Kaal behandelt in ‘Cultuur in de Randstad. De stedelijke overheid en het culturele leven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 1900-1940’, Holland, 41 (2009)
207-217 de culturele ontwikkelingen tijdens de periode 1900-1940 in de drie grootste
steden van Holland. De auteur gaat na in welke mate deze ontwikkelingen werden
beïnvloed en/of gestuurd door de bemoeienissen van de stedelijke overheden en van
de nationale staat. Volgens de auteur kunnen er een aantal redenen worden aangehaald
die de ﬁnanciële en organisatorische betrokkenheid van de (stedelijke) overheid bij het
culturele leven kan verklaren: reformisme of ‘beschavingsdrang’, het behoud van de
openbare orde en stadspromotie. Hoewel dit laatste aanleiding was (en nog steeds is)
voor onderlinge na-ijver, kwam er een uniform ‘cultuurbeleid’ tot stand dat later werd
overgenomen door de nationale staat.
Han Meijer betoogt in ‘Delta-stedenbouw – een vak apart. Stadsvorming en waterbouw tussen conﬂict en consensus’, Holland, 41 (2009) 218-239 dat water en stedenbouw vanaf het ontstaan van de Hollandse steden in de middeleeuwen tot vandaag erg
met elkaar zijn verbonden. Delta’s, rivierknooppunten en het veenlandschap achter
de duinenrijen vormden weliswaar aantrekkelijke vestigingsplaatsen, maar door ecologische veranderingen werd de aanleg van dijken al snel noodzakelijk. Tegenstrijdige
belangen bemoeilijkten echter zeer sterk de organisatie en het beheer van de waterhuishouding. Daar kwam in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw kort
even verandering in, toen de waterbouwkundige infrastructuur en ruimtelijke ordening
de bevoegdheid werden van de nationale staat. De Nederlandse staat vatte deze grote
waterstaatkundige werken dan ook op als medium voor het uitdragen van een ideologie
van nationale eenheid en propageerde de strijd tegen het water als een onderdeel van de
nationale identiteit. Op het einde van de twintigste eeuw kwam er evenwel een einde
aan het tijdperk van de centraal geleide ruimtelijke ordening.
Daarnaast verschenen er ook twee interessante bijdragen in 2009 over de omgang
met historisch materieel erfgoed in de hedendaagse stad. Annuska Pronkhorst belicht in ‘De Hofbogen – het langste gebouw van Rotterdam’, Rotterdams jaarboekje,
7 (2009) 252-262 het plan dat door Hofbogen b.v. in 2008 werd voorgesteld in het
kader van de re-integratie van het in verval geraakte Rotterdamse Hofpleinviaduct.
Dit bijna twee kilometer lange betonnen complex wordt doorkruist een groot aantal
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stadswijken, waardoor een investering in een hernieuwde uitstraling van het oude
spoorwegviaduct des te interessanter is. De creatie van groene recreatieruimte op
en naast het historisch industrieel erfgoed in combinatie met een economische revitalisatie van de ‘puien’ onder de brugbogen biedt immers de kans tot een grondige
kwaliteitsverbetering en ‘gentriﬁcation’ van Rotterdams noordelijke stadswijken.
Annuska Pronkhorst maakt daarom ook terecht de vergelijking met het Parijse Viaduc des Arts.
Economische ontwikkelingen en consumptie
David Kusman bekijkt in ‘Asymétrie de l’information et crédit médiéval. Les déboires
ﬁnanciers du comte Renaud Ier de Gueldre avec le banquier astésan Tadeo Cavazzone
à la ﬁn du XIIIe siècle’, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 12 (2009) 76-113 de
economische theorievorming over kredieten (informatieasymmetrie, speltheorie) met
betrekking tot de ﬁnanciën van laatmiddeleeuwse territoriale heren in de Nederlanden.
Hij bestudeerdt als casus Reinoud I van Gelre (1255-1326), die gebruikmaakte van de
kredieten van de Piëmontese bankier Tadeo Cavazzone om zijn territoriale uitbreidingspolitiek te ﬁnancieren. Uiteindelijk keerde de aanvankelijk zeer bruikbare lening
zich tegen Reinoud: graaf Gewijde van Vlaanderen kocht de lening bij Cavazzone af en
verwierf zo de voogdij over het graafschap Gelre.
In 2009 besteedden nogal wat economische historici aandacht aan allerlei verbruiksbelastingen. Jean-Marie Duvosquel bezorgt in ‘Le tarif du tonlieu et du winage de
Comines établi en 1354 et son renouvellement en 1542’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 175 (2009) 343-370 een kritische teksteditie
van de toltarieven van het stadje Comines in het graafschap Vlaanderen uit 1354 en
1542. Duvosquel schetst de institutionele geschiedenis van de belastinghefﬁng op de
transithandel door het stadje aan de hand van tarieﬂijsten. Vooral de producten van
de bloeiende lakennijverheid werden omstandig besproken in de tolreglementen. Rudolf Bosch maakt in de micro- en macro-economische studie ‘“Van den assisen van
der biere.” Brouwnijverheid, bierconsumptie en de stedelijke ﬁnanciën in Arnhem,
1300-1550’, Historisch jaarboek voor Gelderland (2009) 87-128 volop gebruik van de
archivalische rijkdom die de stedelijke administratie in de vorm van een mooie reeks
stadsrekeningen heeft nagelaten. Bosch besteedt uitgebreid aandacht aan alle facetten
van deze economische sector zoals dat al in heel wat gelijkaardige publicaties in het
verleden gebeurde. Zo kijkt hij naar de totale productie en consumptie per capita, de
structuur van de brouwersbedrijven, import en export van bier en de ﬁscalisering van
deze essentiële sector. Bovendien koppelt hij de evolutie van de opbrengsten van de
bieraccijnzen aan de algemene economische conjunctuur te Arnhem.
Albert Janssens pluist in ‘Wijn in Brugge tijdens het laatste kwart van de 15de eeuw.
Hoeveelheden, prijzen en consumptie’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 146 (2009) 141-168 de aanvoer en het verbruik van wijn in het vijftiende-eeuwse Brugge uit. Op basis van vier zeer gedetailleerde cahiers opgesteld door
de stedelijke administratie en de stadsrekeningen kan de auteur de relatieve populariteit
van de verschillende types wijn (Frans, rijnwijn, mediterraan), de afnemers en het totale
verbruik per hoofd in kaart brengen. De belangrijkste consumenten waren de stad zelf
(in de vorm van allerlei presentwijnen en feesten), de adel en de vreemde kooplieden.
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Voor de gemiddelde ambachtsman bleef wijn te duur. Gezien deze kleine groep grote
afnemers en een grote massa van mensen die geen wijn dronken is het enigszins vreemd
te noemen dat de auteur toch het wijnverbruik per capita (boven de 40 liter en soms pieken tot 70 liter) berekende.
Erik Aerts belicht in ‘Dorst heeft een prijs. Bierprijzen te Lier tussen 1400 en 1800’,
Belgisch tijdschrift voor ﬁlologie en geschiedenis, 87 (2009) 587-644 het prijsvormingsmechanisme van Liers bier in de late Middeleeuwen en de nieuwe tijd. Erik Aerts onderscheidt twee expansiefasen in de Lierse brouwindustrie. De eerste zet aan in 1440 en
houdt aan tot 1475. De tweede expansiefase vangt aan rond 1650. Lier manifesteert zich
dan steeds meer als bierexporteur en oogst succes door de relatief lage prijs tegenover
andere exportbieren. De prijs van het bier in Lier zelf werd sterk gereguleerd door de
stedelijke overheid. De sociale politiek van prijsstabiliteit van de vijftiende en het begin
van de zestiende eeuw moest verlaten worden als gevolg van de algemene inﬂatie van
de zestiende eeuw. Toch bleef de stadsmagistraat het opportuun vinden om maximumtarieven voor bier vast te leggen, aanpasbaar naar rato van de graanprijs.
Uit het artikel ‘Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 6.1 (2009) 3-25
van Johan Poukens, over de verschuivingen in de productie en consumptie van alcoholische dranken in het achttiende-eeuwse Hasselt, blijkt dat de toegenomen voorkeur
voor jenever en nieuwe warme dranken zoals kofﬁe, vooral dan lager op de sociale ladder, zorgde voor een daling van het bierverbruik. Biertappers en herbergiers kwamen
klem te zitten tussen stijgende inkoopprijzen voor bier, rigide prijs- en kwaliteitsregels
opgelegd door de stedelijke magistraat en het brouwersambacht, en een dalende vraag.
Jeneverstokers deden het dan weer veel beter omdat de consumenten zich rechtstreeks
tot hen richtten en zo de tussenpersonen zoals herbergiers en jeneverkoten omzeilden.
Dit laatste zou mee aan de basis liggen van de sterke ontwikkeling van de jeneverproductie waarvoor Hasselt zo bekend is geworden.
Net als de drankproductie in Hasselt maakte ook de melkproductie als gevolg van
de industrialisering grote transformaties door in Arnhem tussen 1879 en 2003. Jos
Lankveld beschrijft in ‘Melkinrichtingen in Arnhem (1879-2003). De koninklijke
bakermat van de Nederlandse zuivelindustrie in de Kerkstraat’, Historisch jaarboek
voor Gelderland (2009) 225-273 hoe de productie van enkele honderden liters per dag
evolueerde naar een grootschalige, verregaand geautomatiseerde zuivelfabriek. Daarbij
heeft de auteur oog voor de dynamische samenwerking tussen stad en platteland bij de
productie van melk.
Joey De Keyser leverde in 2009 een bijdrage aan een klassiek vraagstuk uit de economische geschiedenis: de verschuiving van het economisch zwaartepunt van Brugge
naar Antwerpen. Zijn systematische analyse van de contemporaine geschriften van
‘buitenlanders’ in de laatmiddeleeuwse en zestiende-eeuwse Nederlanden biedt een
bijzonder verfrissend perspectief. De Keyser gaat in ‘De visie van vreemdelingen op de
verschuiving van het commerciële zwaartepunt van Brugge naar Antwerpen (14de-16de
eeuw)’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 146 (2009)
269-307 verder dan het occasioneel vermelden van citaten uit deze verslagen zoals dat
in de historiograﬁe meestal gebeurt. Wel komt hij bij de klassieke verklaringsschema’s
terecht, met name de politieke destabilisering tijdens de oorlogen tussen Brugge en keizer Maximiliaan aan het einde van de vijftiende eeuw en de relatieve rust en veiligheid
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in Antwerpen, de ontwikkeling van ﬁnanciële markten en het toenemende belang van
Engeland, Centraal-Europa, de Nieuwe Wereld en het Verre Oosten.
Jeroen Puttevils bestudeert in ‘Klein gewin brengt rijkdom in. De Zuid-Nederlandse
handelaars in de export naar Italië in de jaren 1540’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 6.1 (2009) 26-52 de rol van kleine Antwerpse handelaars in de handel
op Italië tijdens de gouden eeuw van Antwerpen. In dit artikel wordt aan de hand van
de registers van de Honderdste Penning onderzocht hoe de Zuid-Nederlandse kooplui
in het midden van de zestiende eeuw een niche hadden verworven in de exporthandel
met Italië. Omwille van de juiste netwerken met de Venetiaanse markt, het beschikken
over de vereiste know-how, de vraag vanuit het Verre Oosten naar de Nederlandse
exportproducten (waarvoor Venetië de gateway was) en het gunstige economische
klimaat in de Zuidelijke Nederlanden konden vooral de kleinere handelaars zich opwerken op de Venetiaanse markt. Het resultaat was volgens Puttevils een democratisering van de internationale handel die hand in hand ging met een emancipatie van de
Zuid-Nederlandse (kleinere) handelaars.
Jord Hanus stelt in ‘Een efﬁciënte pre-industriële kapitaalmarkt? Het vroege zestiende-eeuwse ’s-Hertogenbosch als voorbeeld’, Tijdschrift voor sociale en economische
geschiedenis, 6.3 (2009) 82-113 de vraag in welke mate pre-industriële kapitaalmarkten
efﬁciënt waren. Hij toetst de efﬁciëntie aan de hand van een aantal maatstaven, waaronder de identiteit van de deelnemers aan de kapitaalmarkt, de intrestvoet en het institutionele raamwerk. Via de combinatie van door de stedelijke overheid geregistreerde
krediettransacties berustend op onroerend goed, komt hij tot de conclusie dat relatief
brede socialen lagen van de stedelijke samenleving en het hinterland van ’s-Hertogenbosch actief waren op de rentemarkt. De rijken deden dit uiteraard voor grotere
bedragen en op een meer frequente basis dan degenen die lager in de ﬁscale stratiﬁcatie
stonden. Interessant zijn verder de conclusies over de bemiddelende rol van de stadssecretaris en de relatieve benadeling van alleenstaande vrouwen die een hogere rentevoet
diende te betalen als debiteur en een lagere intrestvoet konden genieten als crediteur.
De zeventiende-eeuwse economie komt in 2009 amper aan bod, tenzij dan in de
bijdrage H.F. Boon en Catherine A. Langedijk, ‘De vingerhoednijverheid in en om
Utrecht in de zeventiende en achttiende eeuw’, Jaarboek Oud-Utrecht (2009) 157-197.
Dit summiere artikel vertelt het verhaal van de vingerhoedmakerij in en om Utrecht
tussen 1628 en 1800. De auteur gaat dieper in op het beperkt aantal families die deze
kleine sector controleerden dankzij goed gekozen huwelijkspartners die kapitaal of
technische knowhow aanleverden.
Nieuwkomers in de stad
Migratie was ook in 2009 een populair onderzoeksthema. Het Noordbrabants historisch
jaarboek wijdde zelfs een themanummer aan dit onderwerp. Dat leidde tot een aantal
zeer interessante bijdragen zoals het artikel ‘Informatiestromen en kettingmigratie in
de migratiebewegingen naar het zestiende-eeuwse Antwerpen’, Noordbrabants historisch jaarboek, 26 (2009) 22-43 van Jan De Meester. Hij onderzocht aan de hand van
zestiende-eeuwse poortersboeken en inschrijvingslijsten van leerling-droogscheerders
op een kritische manier de rol van kettingmigratie. Informatiestromen konden volgens
hem migratiebewegingen genereren en bij Duitse droogscheerders was er zelfs sprake
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van volgmigratie. Ander bronnenmateriaal zal echter moeten uitwijzen of ook migratienetwerken een rol speelden.
In hetzelfde nummer verscheen Leo Adriaenssen, ‘Afstoten en aantrekken: Migratiestromen uit stad en meierij van Den Bosch tijdens de Opstand’, Noordbrabants
historisch jaarboek, 26 (2009) 44-70. De auteur maakt een typologie van de emigratie
tijdens de Opstand (1568-1648). Laag gekwaliﬁceerde migranten blijven daarbij echter
grotendeels ‘onzichtbaar’. Volgens Adriaenssen kon migratie lineair, triangulair, polygonaal en circulair zijn. Hij onderscheidt daarbij een zestal migratiemotieven, waarvan
het gebrek aan (fysieke, politieke en economische) veiligheid wellicht het belangrijkste
was. Het resultaat van al deze emigratie was alleszins een blijvende sociaaleconomische
verarming van het landschap.
Nog in hetzelfde themanummer belicht Elke Ortmanns in ‘Van de Hoogstraat tot
Onder den Toren: De ruimtelijke spreiding van immigrant-kleinhandelaars in Mechelen omstreeks 1796’, Noordbrabants historisch jaarboek, 26 (2009) 71-98 de vestigingsplaats van immigrant-kleinhandelaars in Mechelen op het einde van de achttiende
eeuw. Hieruit blijkt dat de duurdere winkels zich in het commerciële hart van de stad
bevonden. Ook migranten wisten daar hun plaats op te eisen, al waren zij gemiddeld
iets ouder. Gemigreerde kleinhandelaars trof je ook in grote getale aan in redelijk nieuwe winkelbuurten. Het ging daarbij in de eerste plaats om relatief jonge migranten uit
het omringende platteland. De uitvalswegen waar deze nieuwe winkelbuurten waren
ontstaan, waren dan ook verbindingspunten tussen stad en platteland.
Herman Coppens onderzoekt in ‘Een arme eend in de vreemde bijt. Het overheidsoptreden tegenover binnenlandse migranten in de regio Antwerpen tijdens het late Ancien
Régime (ca. 1550 tot 1790)’, Taxandria, 81 (2009) 137-175 de houding van overheden ten
overstaan van binnenlandse vreemdelingen in de vroegmoderne periode. Op basis van
normatieve bronnen geeft hij een overzicht van de verschillende regelgevingen. Ondanks
alle pogingen tot uniformering bleven twee systemen – geboorteplaats of verblijfplaats
als domicilie van onderstand en het al dan niet uitgeven en aanvaarden van borgbrieven –
naast elkaar bestaan. In het genoemde themanummer wijst Anne Winter er in ‘Migratiebeleid en economische verandering: nieuwkomers en armenzorg in Antwerpen, 1750-1900’,
Noordbrabants historisch jaarboek, 26 (2009) 99-128 op dat in de negentiende eeuw de
nationale wetgeving meer mogelijkheden bood om zorguitgaven voor inwijkelingen te
recupereren van hun plaats van herkomst. Het resultaat was een versoepeling en toename
van de immigratie, zonder dat de stad voor de bijhorende zorgkosten diende op te draven.
In hetzelfde artikel toont Anne Winter tevens aan dat het aantrekken van nieuwe
migranten noodzakelijk was voor het functioneren van de arbeidsmarkt in het negentiende-eeuwse Antwerpen. De heropening van de Schelde en de uitbouw van de haven
vroegen om een grote instroom van vreemdelingen. Steden zogen echter niet altijd en
overal migranten aan. Paul Brusse wijst in ‘De bevolkingsdaling in Middelburg, Vlissingen en Zierikzee aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende
eeuw. Een ramp voor Zeeland?’, Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor
Limburg, 54 (2009) 59-70 op de dramatische ontstedelijking in Zeeland tussen 1750
en 1850. Het platteland deed het op demograﬁsch vlak veel beter, maar niet dankzij de
toevloed van rijke stedelingen. Een sterke bloei van de landbouwsector zorgde ervoor
dat het stedelijk verval kon worden gecompenseerd. In zijn artikel ‘“Los zand”. Margi-
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nalen op de Veluwe’, Arnhem de genoeglijkste, 29 (2009) 103-125 bekijkt Frans Thuijs
de sociale implicaties van ‘falende’ migratie in de vroeg achttiende-eeuwse Veluwe. De
auteur volgt de berechting van een groep migranten die een hele reeks diefstallen hadden gepleegd. Armoede en een gebrek aan integratiemogelijkheden zorgden ervoor dat
migranten gingen zwerven. De escalatie van deze overlast stimuleerde op zijn beurt een
nauwere samenwerking tussen de verschillende jurisdicties.
Saartje Vanden Borre heeft in ‘Union et fraternité: verenigingen van Belgische migranten in Roubaix in de tweede helft van de negentiende eeuw’, Belgisch tijdschrift
voor nieuwste geschiedenis, 39:3-4 (2009) 369-404 aandacht voor het sociale aspect van
migratie. Zij keek naar Belgische migranten die tijdens de economische crisis van de
tweede helft van de negentiende eeuw naar Noord-Frankrijk trokken. Deze migranten
zochten elkaar op in dezelfde cafés en verenigingen en vestigden zich in dezelfde wijken en straten. Toch was er ook sprake van sympathie voor hun Franse omgeving. Dit
hybride karakter van hun sociaal-cultureel leven vergemakkelijkte het integratieproces
van deze grote groep migranten. Els Vervloesem toont in ‘De Chinese ondernemers
op Katendrecht (1914-1940)’, Rotterdams jaarboekje (2009) 263-289 aan hoe de Chinese migrantengemeenschap op het Rotterdamse Katendrecht zich ontwikkelde in de
eerste helft van de twintigste eeuw. Voor heel wat Chinese ondernemers werd het een
succesverhaal, maar de gewone zeelui waren met handen en voeten gebonden aan de
logementhouders en scheepsagenten. De economische crisis op het einde van de jaren
dertig en het veranderde overheidsbeleid bracht velen onder hen in de illegaliteit en tot
de bedelstaf.
De positie van joodse gemeenschappen in Belgische steden kwam in 2009 in drie
bijdragen aan bod. Philippe Schreiber benadrukt in ‘L’immigration juive à Bruxelles
au XIXe siècle: le cas du quartier de Cureghem’, Noordbrabants historisch jaarboek,
26 (2009) 190-210 de eigenheid van de joodse immigratie vanuit Nederland, een lang
onderschatte migratiestroom in België. Velen kwamen terecht in Cureghem (Anderlecht), waardoor het aantal joodse instellingen daar toenam. Ze trouwden meestal met
streekgenoten en hielden vast aan hun eigen gebedshuizen. Eén van hun belangrijkste
beroepsactiviteiten was colportage. Dat bemoeilijkte de integratie (door lange afwezigheid van huis) en bezorgde hen een slechte reputatie. Veerle Vanden Daelen onderzocht
in ‘Van migrantengroep tot religieuze minderheid: Joden in Antwerpen in de twintigste eeuw’, Noordbrabants historisch jaarboek, 26 (2009) 211-241 de motivaties van
joden om naar Antwerpen te migreren en het integratieproces in de stad. Voor velen
was Antwerpen slechts een tussenstop op weg naar Amerika. Andere nieuwkomers,
vooral orthodoxe joden, kozen echter bewust voor de Scheldestad omwille van haar
orthodoxe faciliteiten. Ook de mogelijkheden in de diamantsector en de vrij liberale
migratiepolitiek speelden een rol. Geograﬁsch clusterden de inwijkelingen (vooral de
praktiserende joden) samen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de orthodoxie zich versterkt, waardoor joods Antwerpen geëvolueerd is van een migrantenminderheidsgroep
naar een religieuze minderheidsgroep.
Ook Herman Van Goethem bestudeerde de Antwerpse joden. Hij raadpleegde
daarvoor de politieverslagen van de eerste grote jodenrazzia in België op 15 en 16
augustus 1942. Uit ‘In de spiegel van politieverslagen: De Antwerpse Jodenrazzia van
15-16 augustus 1942’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis,
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175 (2009) 509-540 blijkt dat het hoofdcommissariaat het Duitse order zonder details
doorgaf aan het ondergeschikte politiekorps. Omwille van de vlotte samenwerking
met de Antwerpse politieoverheden en de afzijdige houding van de burgemeester en
de procureur des konings zou de bezetter nog regelmatig een beroep doen op de Antwerpse politie.
Het sociale weefsel
Op basis van grondig bronnenonderzoek probeert Hendrik Callewier aanvullingen
te geven en nuanceringen te maken bij James Murray’s bevindingen voor het laatmiddeleeuwse notariaatwezen in Vlaanderen. In tegenstelling tot Murray stelt Callewier
in ‘Het Kortrijkse notariaat tijdens de late middeleeuwen (1287-1531)’, De Leiegouw,
51 (2009) 35-46 dat het notariaat in deze kleine stad reeds voor 1531 succes kende. Een
nadere studie van deze notarissen toonde vervolgens aan dat ze in tegenstelling tot
hun Brugse tegenhangers uit die tijd lokaal werden gerekruteerd, een lagere opleiding
hadden genoten en zelden voltijds als notaris werkten. Die vaststellingen spreken het
geclaimde succes van het Kortrijkse notariswezen enigszins tegen.
Koen Van der Bracht behandelt dezelfde periode in het artikel ‘Prostitutie en zelfmoord in de Dendersteden Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraardsbergen tijdens
de Bourgondische periode (1385-1515)’, Land van Aalst, 61 (2009) 241-271. Hij onderzoekt echter marginaal gedrag in het graafschap Vlaanderen. Met een gedetailleerd
overzicht van de belangrijkste historiograﬁsche debatten en van het gebruikte bronnencorpus, vormt dit artikel een uitgebreide inleiding op de vooropgestelde analyse
van de invloed van demograﬁsche en economische evoluties op marginaal gedrag in de
vorm van prostitutie en zelfmoord.
Toen in de vroege zeventiende eeuw in Diest prins Philips Willem van Nassau werd
begraven, de oudste zoon van Willem van Oranje, kreeg de Mechelse steenhouwer
Lijbert van Eeghem de opdracht om de grafsteen te kappen. In het artikel ‘Monumentum Illustrissimi Principis Philippe Guileielmi: De Mechelse steenhouwer Lijbert van
Eeghem en de grafzerk van prins Philips Willem van Nassau (1619)’, Handelingen van
de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 113 (2009)
213-229 bespreken François Van der Jeught en Petra Vanhoutte de keuze voor de Mechelaar. Uit hun onderzoek blijkt dat de naaste vertrouwelingen van de prinsen Philips
Willem en Maurits van Nassau connecties in Mechelen hadden en zo bij Lijbert van
Eeghem terecht kwamen. Lijbert maakte bovendien deel uit van een gerenommeerde
Mechelse cleijnstekersfamilie. Hij was volgens de auteurs dan ook een evidente keuze.
In haar bijdrage ‘Marktwerking of discriminatie? Spinlonen van mannen en vrouwen
in de zeventiende-eeuwse Nederlandse textielnijverheid’, Tijdschrift voor sociale en
economische geschiedenis, 6.1 (2009) 53-79 onderzoekt Elise van Nederveen Meerkerk
de loonverschillen tussen mannen en vrouwen in de vroegmoderne textielnijverheid.
Via een kritische vergelijking van stuklonen van handspinners toont van Nederveen
Meerkerk aan dat loonverschillen tussen beide seksen binnen eenzelfde sector niet
noodzakelijk werden veroorzaakt door loonsdiscriminatie of productiviteitsverschillen. Sterker nog, mannen en vrouwen kregen voor hetzelfde spinwerk vaak eenzelfde
stukloon. Vrouwen hadden wel minder toegang tot de beter lonende takken van de
textielsector.
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Ook het artikel ‘Arnhems bevolking in 1749 en eerder: een kritische beschouwing’,
Historisch jaarboek voor Gelderland (2009) 165-178 corrigeert vastgeroeste denkbeelden. Meer bepaald corrigeert Hubert Nusteling het bevolkingscijfer voor Arnhem in
1646 en 1749. Nusteling is niet overtuigd van de accuraatheid van eerdere bevolkingsreconstructies door Menno Potjer en H.K. Roessingh. De auteur wijst erop dat beide
onderzoekers het aantal aanwezige militairen in Arnhem niet of verkeerdelijk in kaart
hebben gebracht. Nusteling ziet bovendien heil in de homeostatische methode, die al
eerder door Rob Verhallen werd toegepast. Deze methode, die vertrekt vanuit de idee
dat er een directe relatie bestaat tussen huwelijken waaruit kinderen voortvloeien en de
omvang van de bevolking, zal volgens de auteur een accurater beeld opleveren van de
demograﬁsche werkelijkheid van het vroegmoderne Arnhem.
Demograﬁsche transities staan centraal in de bijdrage ‘De rol van vrouwen in de eerste demograﬁsche transitie in Nederland. Een vergelijking van twee textielsteden’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 6.4 (2009) 87-114 van Angélique Janssens. Via een kwantitatieve analyse van twee cohorten van vrouwen geboren gedurende
de periode 1880-1960 voor de twee textielsteden Enschede en Tilburg, toont Janssens
aan dat het juist naaisters en dienstboden waren die door een dalende vruchtbaarheid
werden gekenmerkt. Nochtans wordt doorgaans aangenomen dat fabriekswerksters en
hoogopgeleide vrouwen een belangrijke rol hebben gespeeld in het genereren van een
moderne bevolkingstrend met een dalende fertiliteit. Wel blijkt dat vooral katholieke
vrouwen beduidend minder geneigd waren om over te gaan tot geboortebeperking.
Hanneke Deleu benadert in haar artikel ‘“Tot behoeff der ame weezen”. Het roomskatholiek burgerlijk weeshuis van Maaseik (1729-1794)’, Limburg-Het Oude Land
van Loon, 88 (2009) het Maaseikse weeshuis. Deze rooms-katholieke instelling, door
privé-initiatief opgericht in 1729, wordt door de auteur in al zijn aspecten onderzocht
waardoor er een zeer gedetailleerd beeld van het reilen en zeilen van het weeshuis naar
voren komt. Niet alleen wezen werden overigens geconfronteerd met armoedige leefomstandigheden. Stijgende voedselprijzen, en dan vooral de broodprijs, konden het
stedelijke leven danig verstoren. De relatie tussen broodprijzen, burgerbevolking en
politieapparaat in het negentiende-eeuwse Brussel komt aan bod in Nicolas Verschueren, ‘L’enjeu du pain dans la première moitié du 19ième siècle’, Belgisch tijdschrift
voor nieuwste geschiedenis, 39:3-4 (2009) 329-367. Hij toont aan dat de broodprijs een
belangrijk discussiepunt was in het jonge België omdat de broodprijs relatief zwaarder
woog op de minder bemiddelde groepen.
Politieke praktijken
In ‘De keure van Sint-Omaars van 1127: een politiek document’, Handelingen van
de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 175 (2009) 185-202 betoogt Raoul Van
Canegem dat de keure van Sint Omaars van 1127, het oudst bewaarde stadsrecht van de
oude Nederlanden, in de eerste plaats tot stand kwam door een toevallige samenloop
van omstandigheden ten gevolge van de troonsopvolging van Karel de Goede. Willem
Clito, die aanspraak wilde maken op de troon, had immers de steun van de steden nodig. Voor Sint-Omaars betekende dit een uitgelezen kans om haar stedelijke en economische belangen met betrekking tot de muntslag, het gewoonterecht en het stedelijke
bestuur vrij te stellen van vorstelijke willekeur. De grote toegevingen van de vorst in de
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keure van Sint-Omaars staat dan ook in schril contrast tot de latere ‘Grote Keure’ van
Filips van Elzas uit de jaren 1165-1177. Deze laatste was veel meer doordrongen van
het idee van vorstelijke soevereiniteit.
Marc Boone geeft in ‘Langue, pouvoirs et dialogue. Aspects linguistiques de la communication entre les ducs de Bourgogne et leurs sujets ﬂamands (1385-1505)’, Revue
du Nord, 91 (2009) 9-33 aan dat problemen met taal nooit aan de orde waren tijdens
de regering van de Bourgondische hertogen. Slechts af en toe was er een klacht van
de bevolking, omdat de hertogen doorgaans behoorlijk wat moeite deden om zoveel
mogelijk onderdanen in het Nederlands te (laten) behandelen. Door hun Franse achtergrond was er natuurlijk wel sprake van een zekere verfransing van het bestuur, maar die
werd nauwelijks als storend ervaren. Pas tijdens de liberale negentiende eeuw ontstond
het idee dat de Bourgondiërs Franse indringers waren die de oude Germaanse vrijheden
onder druk wilden zetten.
Historici wezen in het verleden al op het belang van de tandem oorlogsvoering en
ﬁscaliteit als hefboom tot staatsvorming. Jelle Haemers en Bart Lambert wijzen in
‘Pouvoir et argent. La ﬁscalité d’état et la consommation du crédit des ducs de Bourgogne (1384-1506)’, Revue du Nord, 91 (2009) 35-59 echter op de contraproductieve
en destabiliserende effecten van deze hefboom. Ze tonen aan dat het verzamelen van
voldoende geld voor de Bourgondische hertogen nadelige effecten op hun politieke
macht kon hebben. De vele kredieten die de staat continu moest aangaan en waarvan de
herkomst vaak divers bleek te zijn, zorgden voor toegevingen op ﬁscaal gebied of tot de
verkoop van publieke functies. Deze praktijken leidden op hun beurt tot hevig protest
van de stedelijke elites in de representatieve organen. De Bourgondische ﬁscaliteit was
met andere woorden een mes dat langs twee kanten sneed en dat de politieke macht van
de hertogen en de ontluikende staat kon doen toenemen of ondergraven.
Voor de stad Tienen is voor de late middeleeuwen enkel de stadsrekening van het
jaar 1470-1471 bewaard. Om deze ene rekening zo goed mogelijk te kunnen interpreteren, vergelijkt Jean-Paul Peeters in het artikel ‘De stadsrekeningen van Leuven
en Tienen voor de jaren 1470-1471 in vergelijkend perspectief’, Eigen Schoon en De
Brabander, 92 (2009) 13-44 de Tiense rekening met eenzelfde bron uit Leuven. De
confrontatie van beide documenten geeft inzicht in de politieke, militaire en economische strategieën van de stad. Verder levert de vergelijking boeiende informatie op
over de stad Tienen in 1470. Wel kan de auteur onvoldoende alle variabelen in beeld
brengen, zoals de politieke rol van Leuven en de speciﬁeke sociaal-culturele context
van beide steden.
In 2009 werd nogal wat aandacht besteed aan politieke propaganda in het verleden.
Zo keek Tine Mannaerts in ‘“Hoort, hoe ’t gaet te Ghendt”. Inhoudelijke analyse van
het verzamelhandschrift “Politieke en religieuze baladen en refreinen”. Rooms-katholieke teksten ten tijde van de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1584)’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 63 (2009) 101-164
naar een codex met liederen van verschillende auteurs die tussen 1584 en 1633 werden
gebundeld. De liederen komen uit het katholieke kamp ten tijde van het Calvinistische
Bewind in het zestiende-eeuwse Gent. Opvallend genoeg veranderde de perceptie over
sommige politieke ﬁguren doorheen de tijd. Zo werd Willem van Oranje in het begin
erg positief behandeld, terwijl hij later meer werd bekritiseerd. Alva maakte een omge-
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keerde evolutie door: hij werd eerst als de kwelduivel van de Nederlanden gezien, maar
kon daarna op de sympathie van de Katholieke bevolking rekenen.
Henk Borst vestigt in ‘Broer Janz in Antwerpse ogen. De Amsterdamse courantier
na de slag bij Kallo in 1638 neergezet als propagandist’, De zevendiende eeuw, 25
(2009) 73-89 de aandacht op een Antwerps schimpgedicht uit 1638 waarin de Amsterdamse courantier Broer Jansz als pion van de Republiek wordt voorgesteld. Borst
toont aan dat Jansz in tegenstelling tot de kritiek degelijke, nauwkeurige en onpartijdige berichtgeving verzorgde. Wel besteedde hij iets minder tekst aan verliezen van de
opstandige noordelijke gewesten dan aan andere feiten.
In de Amsterdamse schouwburg mochten eigenlijk helemaal geen politieke onderwerpen worden behandeld, met uitzondering van vredesverdragen. Kornee van der
Haven toont in ‘Voorzichtige propaganda in twee Amsterdamse vredespelen’, De
zeventiende eeuw, 25 (2009) 39-52 echter aan hoe bij die gelegenheden subtiel toch politieke boodschappen op het toneel werden gebracht. Twee voorbeelden uit de zeventiende eeuw illustreren dat de nadruk in deze stukken op de stedelijke belangen lag, met
name handel en vrede, terwijl de rol van de stadhouder bijna volledig buiten beeld bleef.
Stein-Wilkeshuis onderzoekt in ‘Deventer en het Spaans bewind (1528-1591)’,
Deventer jaarboek, 23 (2009) 33-46 de gevolgen van het Spaanse bewind op de stad
Deventer tijdens de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog. De stad beriep zich in
haar vroege verzet tegen de politiek van Karel V op haar oude privileges en haar economische band met het Duitse Rijk en de Hanze. Onder druk van het oorlogsgeweld
transformeerden de sociale, economische, religieuze en politieke structuren van de
stad, waardoor Deventer de zeventiende eeuw in zou gaan als een bescheiden garnizoensstad onder het gezag van de Republiek.
Het lot van de stad Kortrijk werd in de zeventiende eeuw dan weer in sterke mate
beïnvloed door haar ligging nabij de grens tussen Spaanse en Franse gebieden. Wim
Dekimpe kadert in ‘De belegering van Kortrijk in 1646’, De Leiegouw, 51.2 (2009)
189-221 de belegering tijdens de Frans-Spaanse oorlog en toont hoe de stad als speelbal
van Franse, Spaanse en Noord-Nederlandse geopolitieke strategieën zichzelf trachtte
te handhaven. De auteur focust hierbij voornamelijk op de vesting- en verdedigingswerken die de stad onder Spaans bewind uitvoerde om zichzelf te beschermen tegen
de Franse aanvallen.
In het artikel ‘Het hof van Gelder te Roermond 1580-1794. Enige aspecten van zijn
geschiedenis, samenstelling en bevoegdheden’, Jaarboek Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 145 (2009) 115-191 geeft G.H.A. Venner een chronologisch
overzicht van de institutionele geschiedenis van het Hof van Gelre van de oprichting
in 1578 tot de Franse periode. De auteur gaat in op de samenstelling van het hof, het
personeel, de taken en de bevoegdheden. Vooral de intermediaire rol van het Hof tussen de Geheime Raad in Brussel en het Overkwartier van Gelre, zorgde ervoor dat het
Hof van Gelre kon wegen op het wetgevingsproces.
Jeroen Duindam wil in ‘Tussen tafellaken en servet. Het stadhouderlijk hof in dynastiek Europa’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden,
124 (2009) 536-557 nagaan hoe het hof van de stadhouder functioneerde binnen een
staatsbestel waarin de soevereiniteit elders was gevestigd, namelijk bij de Staten. Duindam gaat na in welke mate de centrale kenmerken van de grote Europese hoven terug
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te vinden zijn in het Oranjehof en meet dit af aan de mate waarin het hof als instituut
functioneerde, elites aan zich bond, patronagenetwerken tot stand bracht en fungeerde
als cultureel centrum. De positie en bescheiden grootte van het Oranjehof, bekeken
vanuit dit ruimer Europees perspectief, weerspiegelde de ambivalente positie van de
stadhouder binnen de Republiek. De Oranjes konden niet uitgroeien tot soevereine
vorsten, maar wisten wel een circuit uit te bouwen met invloed in de hele Republiek.
Het maatschappelijk middenveld en lokaal bestuur
De Arnhemse middengroepen hadden twee eisen in het midden van de achttiende
eeuw: ze wilden meer inspraak in de aanstellingen van de wethouders en ze wilden
dat de Oranjes als stadhouder zouden worden aangesteld in Gelderland. Menno Potjer geeft in ‘“Driftige menschen”. In verzet tegen het gezag in Arnhem, 1747-1750’,
Historisch jaarboek Gelderland, (2009) 179-205 aan dat ongeveer 30 percent van de
volwassen mannelijke bevolking in de jaren 1747-1749 minstens één petitie over deze
eisen ondertekenden. Verder pikte de gereformeerde bevolking het niet dat sinds 1737
het klein burgerrecht toegang tot de gilden regelde voor niet-gereformeerden. Naast
petities waren er overigens ook een aantal nachtelijke rellen en werd er een clandestiene
Oranjecompagnie opgericht ter ondersteuning van de stadhouder.
Ook Nico De Wert gaat in ‘Wisselwerking tussen broederschappen en schepenambten in Sint-Niklaas, Vrasene en Sint-Gillis-Waas (1740-1795)’, Annalen van de
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 112 (2009) 201-228 in
op de rol van de gewone burger in het politieke bestel tijdens de achttiende eeuw. Hij
verwijst daarvoor naar het werk van de Amerikaanse socioloog Robert Putnam die
claimt dat een hecht verenigingsleven tot democratische en goed werkende structuren
leidt. De Wert bekritiseert daarbij het teleologische karakter van Putnams werk maar
verder gelooft hij onvoorwaardelijk in de idee dat verenigingen met sociale activiteiten
meer bijdroegen aan een democratische politieke cultuur dan andere verenigingen.
Voor Sint-Niklaas beschikt De Wert spijtig genoeg over erg weinig gegevens. De Wert
besluit dat op het platteland de broederschappen meer sociale activiteiten organiseerden dan in de stad, maar eigenlijk is er te weinig informatie voorhanden om dat hard
te maken. Hetzelfde geldt voor de conclusie dat op het platteland de leden van broederschappen naar het schepenambt doorstroomden terwijl in stad schepenen pas na
aanvaarding van hun ambt in broederschappen terecht kwamen.
De overgang van het Ancien Régime naar de negentiende eeuw kreeg heel wat aandacht in 2009. Floris Vletter ontleedde in ‘De Bataafse burgermacht als bolwerk der
vrijheid. De politieke en militaire betekenis van een burgerschapsideaal’, Tijdschrift
voor geschiedenis, 122 (2009) 492-507 de ideeën van de patriotten over de rol van
gewapende burgers in het politieke bestel. Net als De Wert kijkt ook Vletter naar
het doorstromen van personen uit het verenigingsleven naar een politiek mandaat.
Maar liefst dertig van de honderdvijftig leden van de eerste nationale statenvergadering kwamen uit de lokale milities. De schutterijen beleefden een glorietijd door de
populariteit van republikeinse ideeën. Wel bestonden er grote verschillen tussen de
diverse politieke kampen: de federalisten wilden een lokaal georganiseerde schutterij,
terwijl de radicalen ijverden voor een nationaal georganiseerde burgermilitie. Uiteindelijk werd met de Franse overheersing de dienstplicht ingevoerd, wat aansloot bij de
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ideeën over nationale milities. Hoewel het militair inzetten van burgers een nieuw gegeven was, sloot de nationale rekrutering aan bij de ideeën van de radicale patriotten.
Na de Franse inval werden de Orangistische regenten overal afgezet door de patriotten, en dat was volgens Henry Hermsen ook het geval in Gouda. Hij beschrijft in ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Het (provisionele) Comité Civiel in Gouda, 1795-1798’,
Tidinge van Die Goude, (2009) 4-11 de veranderingen in het stedelijke bestuur. De burgemeesters werden vervangen door een provisioneel Comité Civiel waarvan de vergaderingen ook door burgers konden worden bijgewoond. Eind 1797 bleef er echter nog
maar weinig over van deze vernieuwingen en was alles al terug bij het oude. Ook Fred
Vogelzang heeft het over deze periode in ‘Van Staten naar Representanten naar Provinciale Staten. De omwenteling in het gewestelijke bestuur van Utrecht tussen 1795 en
1816’, Jaarboek Oud-Utrecht (2009) 109-151, maar hij bestudeerde niet alleen het stedelijke maar ook het gewestelijke bestuursniveau. De Fransen rekruteerden hiervoor
heel wat nieuwkomers uit de middens van ambachtslieden, renteniers en handelaars.
Het verdwijnen van de adel uit de gewestelijke vergaderingen had bovendien tot gevolg dat het platteland niet was vertegenwoordigd op dit niveau. Pas later zou hier verandering in komen door het invoeren van nieuwe bestuurlijke indelingen. Uiteindelijk
zou er echter weinig overblijven van de vernieuwingen tijdens het Franse bewind, met
dien verstande dat er vanaf 1795 een niet te stoppen tendens was ingezet tot verdere centralisering van de staat. Daarmee verloren de gewestelijke bestuurder meteen ook hun
machtspositie.
Hendrik Dirx beschrijft in ‘Het stadsbestuur van Turnhout tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)’, Taxandria, 81 (2009) 255-274 hoe in Turnhout
in 1815 in eerste instantie het bestuur uit de Franse periode werd behouden. Tijdens
de periode onder Willem I verwierf de koning het recht om de meeste leden van het
stedelijke bestuur voor het leven aan te stellen. Bij de revolutie in 1830 bleven de meeste
schepenen dan ook trouw aan Oranje. De Belgische Opstand in Brussel zorgde ook
voor oproer in Roermond. Daarom moest volgens de bijdrage ‘De overgang van Roermond naar de zijde van het Belgisch bewind 1830’, De Maasgouw, 128 (2009) 118-129
van Jeanne M.C. Heijnen de stedelijke schutterij worden opgeroepen en werd er een
burgerwacht in de stad opgericht. De Roermondse opstandelingen eisten de afschafﬁng van een aantal belastingen en het vertrek van de Hollandse ambtenaren die als
vreemden werden aanzien. Roermond liep daarom over naar Belgische kamp. Willem
I zag zijn verlies in en gaf de stad gewonnen maar op het laatste nippertje werd de stad
dan toch heroverd door Nederlandse troepen, hoewel een groot deel van de stedelijke
bevolking meer voelde voor het Belgische kamp.
Harm Kaal vergelijkt in ‘Democratie onder druk. De reglementering van politieke
manifestaties in Amsterdam tijdens het interbellum’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 124 (2009) 186-208 de reglementering
van de publieke ruimte in Amsterdam en Den Haag tijdens het interbellum. Door de
opkomst van de communisten en de nationaal-socialisten was er een grotere nood aan
regelgeving gekomen omdat zij niet zoals de socialisten en de christen-democraten over
een traditie beschikten van vreedzame optochten. Daarom kwamen er steeds meer regels om publieke optochten te controleren. In feite werd de vrije meningsuiting steeds
meer uitgehold en de overheid vergrootte op die manier haar macht op het stedelijke
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bestuur. Liberalen noch confessionelen verzetten zich tegen deze tendens omdat de
nieuwe regels hen niet troffen.
Josje Damsma en Erik Schumacher betogen in ‘De strijd om Amsterdam. Een
nieuwe benadering in het onderzoek naar de nsb’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 124-3 (2009) 329-348 dat opportunisme en
een geïsoleerde positie binnen de samenleving geen eigenschappen van de leden van
de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland waren, maar dat deze kenmerken
grotendeels door historici zijn geconstrueerd. Door vanuit een bottom-up perspectief
naar het Nationaal-Socialisme in Amsterdam te kijken, stellen de auteurs vast dat het
lidmaatschap van de nsb eerder voortvloeide uit een samenspel van idealisme, opportunisme en het sociale netwerk waar potentiële leden deel van uitmaakten. Robby Van
Eetvelde peilt in ‘De weg van de Vlaamse “daders” naar de Gestapo. De tolken van de
Antwerpse Sipo-sd’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 124-3 (2009) 349-367 dan weer naar de beweegredenen van Antwerpenaars
om te collaboreren met de Duitse Gestapo. De auteur onderscheidt opportunisme, ideologische collaboratie, traditionele collaboratie en voormalig verzet als de vier centrale
motieven en wil zich hiermee afzetten tegenover het traditionele beeld van ﬁnancieel
en materieel winstbejag dat lange tijd de historiograﬁe domineerde. Waarin en in welke
mate de Antwerpse stedelijke context nu precies verschilde met andere steden, komen
we echter niet te weten.
In het artikel ‘De opkomst van de Volksunie in Izegem, 1958-1976’, Handelingen
van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 146 (2009) 169-201 stelt Dries De
Zaeytijd zich de vraag hoe het mogelijk is dat in een stad als Izegem, met een traditioneel sterk katholieke en in mindere mate socialistische inslag, de Volksunie als nationalistische partij een groot succes kende in 2000. De auteur zoekt de verklaring in de
continuïteit vanuit de vooroorlogse Vlaams-nationalistische tradities, zoals vertegenwoordigd in het Verdinaso. Deze traditie vormde immers de basis waarop het Vlaamsnationalisme in de jaren zestig en zeventig verder kon bouwen. Figuren als Geert van
Bourgois maakten hun opwachting terwijl Cyriel de Clerq nog een rechtstreekse link
vormde met het Vlaams-nationalisme uit het interbellum. In ‘“Dood aan de plannen
van Rijkswaterstaat!” Verlegging van de Waal bij Nijmegen?’, Jaarboek Numaga, 56
(2009) 87-103 beschrijft Herman Simissen hoe in de jaren zeventig het verzet rees tegen
de plannen van Rijkswaterstaat om de rivier de Waal bij Nijmegen een andere bedding
te geven. Het idee van Rijkswaterstaat sloot volgens de auteur aan bij negentiendeeeuwse ideeën over de maakbaarheid van het landschap. Bewoners en maatschappelijke
organisaties reageerden echter fel tegen de mogelijke teloorgang van het landschap en
de fauna en ﬂora in het gebied. Het uiteindelijke succes van het volksprotest schrijft de
auteur toe aan de golf van democratisering en de roep om inspraak in de jaren zeventig.
Cultuur en religie
Wim Blockmans zoekt in ‘Van Doornik naar Brussel, van Henegouwen naar Brabant’,
Arca Lovaniensis, 37 (2009) 24-31 naar een verklaring voor Rogier van der Weydens
vertrek uit zijn geboortestad Doornik naar Brussel rond 1435. Waarschijnlijk speelde
de groei van Brussel als residentie van de Bourgondische hertogen hierin een rol. Hierdoor kende Brussel namelijk op cultureel vlak een enorme dynamiek die Doornik niet
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kon evenaren. Daarnaast speelde mogelijk ook de Brusselse afkomst van zijn vrouw
een rol. Dominique Vanwijnsberghe stelt in het artikel ‘De Doornikse wortels van
een meester van het Pathos’, Arca Lovaniensis, 37 (2009) 64-81 de vraag welke rol de
omgeving Doornik had op de ontwikkeling van Rogier van der Weyden als schilder.
Doornik telde tijdens de veertiende en vijftiende eeuw verschillende vooraanstaande
schilders, die we kennen uit geschreven bronnen, en ook de boekverluchting maakte
er een zekere bloei door. Verder waren er ook nauwe samenwerkingsverbanden tussen
beeldhouwers en schilders. Tenslotte merkt Vanwijnsberghe nog op dat er in Doornik
een aantal gerenommeerde edelsmeden actief waren. Het artikel schets een goed beeld
van de kunstproductie in Doornik maar slaagt er spijtig genoeg niet in duidelijk te maken hoe dit alles nu Rogier van der Weyden heeft beïnvloed.
Hendrik Callewier belicht in het artikel ‘De omgekeerde wereld van de Brugse Ezelspaus, een omstreden aspect van de laat-middeleeuwse kerkelijke feestcultuur’, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 12 (2009) 175-194 de geschiedenis van het Ezelsfeest voor de lage geestelijkheid in Brugge. Het Ezelsfeest wordt daar voor het eerst
vermeld in 1406, maar in de loop van de vijftiende eeuw kwam er steeds meer kritiek
op de godslasterende en onzedelijke gebruiken die ermee gepaard gingen. De kerkelijke
autoriteiten ondernamen daarom aan het einde van de vijftiende eeuw pogingen om het
feest af te schaffen, wat uiteindelijk deﬁnitief lukte in het begin van de zestiende eeuw.
De afschafﬁng moet geplaatst worden tussen een geheel van reformatieve maatregels,
zoals bijvoorbeeld het verstrengen van het celibaat.
Ook de schilder Marcus Gerards moeten we in het zestiende-eeuwse Brugge situeren. Volgens Brecht Dewilde was hij de enige schilder wiens naam in boedels als auteur
van schilderijen werd vernoemd. In ‘Het sociaal kapitaal van Marcus Gerards’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 146 (2009) 309-346 toont
hij aan dat Marcus Gerards deel uitmaakte van het humanistennetwerk rond Ortelius.
Dat had te maken met feit dat schilders vanaf het einde van de zestiende eeuw pogingen
ondernamen om los te komen van de ambachten en aansluiting zochten bij dichters en
geleerden. Niet alleen leverde een dergelijk netwerk opdrachten op, ook het culturele
kapitaal speelde dus een rol.
In het interessante artikel ‘“Daer en is geen liefde of barmherticheyt in ons”. Percepties over criminaliteit en criminaliteitsberichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden
gedurende de zeventiende en achttiende eeuw’, Tijdschrift voor mediageschiedenis, 6
(2009) 5-26 gaat Maarten Franck op zoek naar de impact van de vroegmoderne media
op het onveiligheidsgevoel in Antwerpen en Gent. Opvallend is de vaststelling dat er
in de Nederlanden veel minder over criminaliteit werd bericht dan in naburige landen.
Op basis van sententies, kranten en moordliederen komt de auteur tot de conclusie
dat morele rechtvaardigheid belangrijker was dan feitelijke schuld. Angst voor gerecht
en god stonden dan ook centraal in de berichtgeving over criminaliteit. Pas tijdens de
achttiende eeuw verwierf de berichtgeving iets meer onafhankelijkheid van kerk en
staat.
Voor de bijdrage ‘Koekeloeren op de “paepse” religie. Gereformeerde reizigers en
hun visie op de katholieke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1675-1750)’, Trajecta, 18 (2009) 81-103 doorpluisde Gerrit Verhoeven onuitgegeven zeventiende- en
achttiende-eeuwse reisverhalen van Hollandse burgers. In het bijzonder nam de auteur
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hun beschouwingen over de Katholieke cultuur, waarmee ze tijdens hun ‘somertogtjes’
doorheen de Zuidelijke Nederlanden werden geconfronteerd, onder de loep. Hij stelde
vast hoe fascinatie eerder dan afgrijzen als rode draad door de reiservaringen liep, en
dat confessionele spot en polemiek grotendeels achterwege bleven. Reizigers toonden
zelfs gebiologeerd belangstelling voor de barokke processies, ceremonies en religieuze
kunst, Calvijns afgrijzen van de roomse beeldencultus en heiligenverering ten spijt.
Daarmee onderschrijft de auteur Willem Frijhoffs ideeën over de ‘omgansoecumene’
in de Republiek.
Wandelen, ﬂaneren en ander deftig vermaak komen aan bod in Laurent Turcots ‘Entre promenades et jardins publics: les loisirs parisiens et londoniens au XVIIIe siècle’,
Belgisch tijdschrift voor ﬁlologie en geschiedenis, 87 (2009) 645-663, die de wederzijdse
beïnvloeding tussen Londen en Parijs in de aanleg van publieke tuinen en parken onder de loep neemt. Niet alleen inspireerde de zeventiende-eeuwse blauwdruk van de
Tuilerieën het ontwerp van Saint-James Parc, maar ook in de achttiende eeuw waren de
kruisbestuivingen tussen de aanleg van de allées-promenades in Parijs en de Londense
pleasure gardens (Vauxhall & Ranelagh) opmerkelijk. Jammer genoeg klinkt die laatste vergelijking niet altijd even solide. Was de Parijse Foire Saint-Germain geen beter
doorslagje van het Londense model?
Martine Vermandere onderzoekt in ‘Liefdadigheid naar vermogen? Brusselse ﬁlantropische verenigingen als pioniers van de vakantiekolonies aan zee (1886-1914)’,
Brood & Rozen (2009) 25-38 hoe progressief-liberale organisaties uit Brussel zoals de
Marçunvins of de Cercle le Progrès in de late negentiende eeuw als eersten ijverden
voor sociaal toerisme voor berooide arbeiderskinderen in de strijd tegen tuberculose.
Dankzij de steun van ﬁlantropen verschenen de eerste vakantiekolonies aan de kust, in
de Ardennen en in de Kempen. Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam ook de regering
in actie. Jammer genoeg focust Vermandere haast volledig op de institutionele context,
terwijl ook het sociale programma, het educatieve plaatje en de ideologie achter die
vakantiekolonies meer aandacht verdienen.
Donald Weber beschrijft in ‘“Le souci du pittoresque”. Wielertoerisme en de bescherming van het landschap, 1895-1914’, Brood & Rozen (2009) 55-81 het ontstaan
van de eerste Belgische wielerverenigingen aan het einde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw. Hij toont in zijn bijdrage mooi aan hoe de stedelijke
burgers die toetraden tot deze verenigingen, streefden naar een herwaardering van de
natuur. Wel lagen geen ecologische motieven aan de basis van dit streven naar natuurbescherming, maar esthetische en nationalistische motieven. Op die manier verschilde
de strijd voor het natuurbehoud toen fundamenteel van vandaag.
In ‘Darwin en Haarlem. Over vertalers, lezers en tulpen’, Haerlem Jaarboek (2009)
59-72 onderzoekt Boudien de Vries hoe Darwins baanbrekende evolutietheorieën
werden ontvangen in het negentiende-eeuwse Nederland. Hoewel er al snel een Nederlandse vertaling van On the origins of species verscheen en het boek stevige polemieken
losmaakte in landelijke bladen, las in Haarlem – blijkens de uitleenregisters van het
Leesmuseum – haast niemand Darwin. Spijtig genoeg peilt de Vries niet naar de oorzaken achter die lauwe interesse.
Zowel tijdens als na de Tweede Wereldoorlog werden in de omgeving van Nijmegen
veel monumenten opgericht ter herdenking van gesneuvelde soldaten en andere slacht-

6 (2011) 1

de stad in al haar facetten

91

offers. Volgens L. Ewals, ‘Oorlogsmonumenten van Jac Maris’, Jaarboek Numaga, 56
(2009) 129-153 was Jac Maris één van de belangrijkste beeldhouwers van deze monumenten in de regio Nijmegen. Maris geeft een overzicht van de monumenten uit het
oeuvre van Jac Maris, en onderzoekt de rol die deze opdrachten speelden in zowel de
artistieke ontwikkeling als de ﬁnanciële situatie van de kunstenaar.
Beeld van de stad
De Waal, de kade en het rivierlandschap maakte als ruimtelijk kader een prominent
onderdeel uit van de stedelijke historische cultuur en het zelfbeeld van Nijmegen. Het
artikel van André Stufkens ‘“Al dat water een zee … een zéé!” De Waal bij Nijmegen
als muze’, Jaarboek Numaga, 56 (2009) 61-79 biedt een chronologisch overzicht van
de rol van de rivier de Waal in de verbeelding over Nijmegen in diverse kunstvormen
vanaf 1400. De bijdrage van Toon Bosch in hetzelfde jaarboek gaat eveneens in op de
beeldvorming rond Nijmegen en zijn rivier. In ‘Nijmegen en zijn “gryze Stroomgod”.
Hoog water, strenge vorst en calamiteuze watersnoden, 1781-1861’, Jaarboek Numaga, 56 (2009) 33-52 focust de auteur op de periode 1781-1861, een rampperiode waarin
de stad frequent werd geconfronteerd met winterse watersnoden, dijkdoorbraken en
zware ijsgang. Hoewel deze ‘ijstijden’ een breuk met de normaliteit veroorzaakten,
merkt Bosch op dat deze evengoed een dynamische omgang met de rivier tot stand
brachten: de bevroren rivier werd het toneel van winterse spelen en kermissen.
Een meer analytische bijdrage over de beeldvorming rond steden is terug te vinden
in ‘Venetië in de ogen van pelgrims: stedelijkheid en stadservaring in laatmiddeleeuwse
reisverhalen uit de Nederlanden’, Tijdschrift voor geschiedenis, 122 (2009) 134-147
van Peter Stabel. Uit dit onderzoek naar de representatie van de Venetiaanse stedelijkheid in de reisverhalven van Jeruzalemvaarders, blijkt dat de perceptie van de stad
werd verbonden aan de perceptie van de stedelijke samenleving en de beleving van de
stad. De stad werd ervaren als een levend organisme: een verzameling van individuele
ruimtes met sociale, economische, politieke en religieuze activiteiten. Hierbij speelde
de persoonlijke beleving en het referentiekader van de pelgrims een grote rol. Van een
vast canon van straatnamen, huizenblokken of gebouwen was bij de beschrijving van
de stad nog geen sprake.
In het artikel M. Mairlot en J. Delhaxhe, ‘De l’ehmahl au Grand Curtius en passant par le Méga-Musée: une histoire bien Liégeoise’, Bulletin de la Société Royale le
Vieux-Liège, 326-327 (2009) 405-430 krijgen we een levendig verslag over de strijd van
de Société Royale de Vieux-Liège en S.O.S. Mémoire de Liège voor het behoud van het
huizenblok dat bestemd was voor de huisvesting van het nieuwe stedelijke museum.
Het huizenblok bevatte immers enkele waardevolle gebouwen uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Volgens het aanvankelijke plan zouden de oorspronkelijke
structuren grondig worden aangepast en een deel zou zelfs moeten worden afgebroken
voor de aanleg van een glazen gebouw. Na bijna twee decennia van onderhandelen is
uiteindelijk toch gekozen voor een concept met meer respect voor de originele structuur en atmosfeer van het huizenblok.
Willem Frijhoff publiceerde in 2009 de bijdrage ‘Hoe cultuurhistorisch is de Geschiedenis van Nijmegen?’, Jaarboek Numaga, 56 (2009) 162-168 waarin hij de recente
Geschiedenis van Nijmegen onder de loep neemt. Daarbij merkt Frijhoff terecht op
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dat nogal wat cultuurhistorische thema’s geen plaats hebben gekregen in dit overzichtswerk. Hij suggereert daarom een vervolg te schrijven waarin een aantal van deze
onderwerpen – zoals de materiële cultuur, het alledaags erfgoed, de levensstijl van de
bewoners van de stad en typische gebruiken en tradities – een plaats krijgen. Jan Hein
Furnée velt in zijn review ‘Naar een integrale geschiedenis van de negentiende-eeuwse
stad. Vijftien stadsbiograﬁeën in perspectief’, De negentiende eeuw, 33 (2009) 96-122
een oordeel over de behandeling van de negentiende eeuw in vijftien recente Nederlandse stadsbiograﬁeën. Volgens hem is er tot nog toe weinig aandacht geweest voor
de rol van stadsbesturen in economische en culturele ontwikkelingen, de creatie van
klasse- en genderrelaties op het vlak van vrijetijdsbesteding en het gevarieerde karakter
van de stedelijke ruimte in al haar facetten. Daarnaast lijkt er een te grote éénvormigheid in de besproken werken en tegelijkertijd een gebrek aan een overkoepelende visie.
Jan Hein Furnée roept daarom op tot het overstijgen van deze hokjesgeest.

Inge Bertels en Bart Tritsmans

Stad & architectuur
Recente evoluties in het historisch onderzoek naar stedelijke
architectuur in het negentiende-eeuwse België*

Wat is architectuur(geschiedenis)?1
Architectuur en architectuurbeleid staan vandaag hoog op de stedelijke agenda in België. Deze (hernieuwde) interesse en de daaraan gekoppelde recente impulsen voor publieke stedelijke architectuur worden in het huidige architectuurdebat vaak gezien als
een reactie op de marginalisering en commercialisering van het publieke domein en het
stedelijke beleid vanaf de jaren 1950.2 Vanaf dan gaven immers heel wat stadsbesturen
hun goedkeuring aan grootschalige afbraak- en vernieuwingsprojecten die leidden tot
protestacties – zoals die van Ateliers de Recherche pour l’Action Urbaine in Brussel of
vzw Gehavende stad in Antwerpen – om de overheid aan te zetten minder technocratisch en met meer oog voor de sociale gelaagdheid van de stad te plannen en te bouwen.
Mede onder druk van deze acties, maar tevens vanuit hun eigen gedwongen strijd tegen
de leegloop van de stad, gingen architecten, stedenbouwkundigen en politici ook stilaan weer op zoek naar denk- en werkpistes om kwaliteitsvolle – hoe vaag ook gedeﬁnieerd – architecturale en stedenbouwkundige projecten te realiseren.3 Dit terug op
de kaart zetten van publieke architectuur ging gepaard met een herappreciatie van en
een vraag naar meer kennis over het verleden, vooral over de negentiende-eeuwse art
public, embellissement de la ville en städtebau die de ‘dramatische transformatie van de
Europese steden’ in de moderne periode vorm gaven.4
* Deze review bouwt verder op een historiograﬁsche reﬂectie die werd aangezet in de onuitgegeven doctoraatsverhandeling (onder leiding van Prof. Dr. Krista De Jonge en Prof. Dr. Luc Verpoest) van de hoofdauteur: I. Bertels,
Building the city, Antwerp 1819-1880 (kuleuven 2008).
1 Zie A. Leach, What is architectural history (Cambridge 2010).
2 E. Vervloesem en S. Sterken, ‘Bij de wissel van de wacht’, in: Jaarboek Architectuur Vlaanderen 04 05 (Antwerpen
2006) 11.
3 Zie ondermeer: G. Knops (red.), Publieke gebouwen en ruimten – een culturele uitdaging, verslagboek van de studiedag op 6 september 1995 in het Internationaal Kunstencentrum de Singel, Antwerpen (Brussel 1995); Stedelijkheid
en Kwaliteit, verslagboek van het Procescongres ‘Stedelijkheid & Kwaliteit – visie en partnerschap (Antwerpen 1998);
C. Billen en M. Demanet, ‘Van markt tot administratief centrum’, in: Kunst en openbaar erfgoed (Brussel 1999) 11-30;
H. Heynen (red.), Overheidsopdrachten architectuur. Strategieën voor kwaliteit (Brussel 2001); Vlaams Architectuurinstituut, Achtergrond 02. Publieke ruimte, openbare gebouwen, (Antwerpen, 2004); K. Vandermarliere, ‘Work in
progress’, in: Jaarboek Architectuur Vlaanderen 04 05 (Antwerpen 2006) 7-9.
4 M. Smets, Charles Buls: les principes de l’art urbaine (Luik 1995); M. Smets, ‘De zoektocht van de stedebouw in
België’, in: E. Taverne en I. Visser (red.), Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden
(Nijmegen 2004) 283-287; F. Strauven, ‘Overheidsopdrachten in België en Vlaanderen’, in: G. Knops (red.), Publieke
gebouwen en ruimten, 15-18; L. Verpoest, ‘Stad en staat gebouwd: de overheid als bouwheer (1830-1945)’, in: Idem,
9-14; Vervloesem en Sterken, ‘Bij de wissel van de wacht’, 11.
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Deze recent toenemende aandacht voor stedelijke architectuur tekent zich, mede
onder invloed van de zogenaamde ecological en material turns, ook binnen stadsgeschiedenis af. Architecturale realisaties worden daarbij gezien als één van de meest in
het oog springende stedelijke artefacten, ‘immers, het karakter, de sfeer en aantrekkelijkheid van steden hangen in hoge mate af van de architectonische rijkdom en historische diversiteit van zowel de publieke als van de woongebouwen’.5 Daarnaast wordt
echter steeds meer aandacht opgeëist voor het feit dat architectuur en infrastructuur op
verschillende niveaus cultureel en sociaal geconstrueerd zijn en dat (het beeld van) het
gebouwde resultaat, maar ook het gebruik en misbruik, de uitkomst is van een complex
onderhandelingsproces tussen verschillende actoren.
Onderzoek naar stedelijke architectuur bevindt zich vandaag steeds meer op het
raakvlak van stads- en architectuurgeschiedenis, twee onderzoekdisciplines die vanuit
verschillende onderzoekstradities over architectuur en stedelijkheid reﬂecteren en die
in België vaak eerder als proches voisins dan als (al dan niet kibbelende) huwelijkspartners met elkaar in relatie staan. Op internationaal vlak geraken ze de laatste decennia
echter steeds meer verweven: ‘In recent decades, the visual (or pictorial) turn has directed historians’ attention toward the built environment just as architectural historians have increasingly grounded their analyses in historical context, reconstructing the
socioeconomic and/or political parameters of the building activity they study’.6
Ondanks de recente evolutie in de architectuurgeschiedenis, bokst de discipline
vandaag nog zeer sterk op tegen haar oude imago, dat gebaseerd was op een erg enge
deﬁnitie van architectuurgeschiedenis. De nadruk lag voornamelijk op het ‘schone
kunsten’-aspect, dat gekenmerkt werd door een eenzijdige aandacht voor vormelijke
analyse, stijlevoluties en theoretische discussies. Hoewel heel wat architectuurhistorici
deze aspecten nog steeds als essentiële elementen van architectuurhistorisch onderzoek
beschouwen, stimuleerde de (interne en externe) kritiek dat ‘too little attention has
been paid to topics such as the social construction of beauty, the relationship of building to (cultural) politics and the limiting nature of economics’7 de verdere evolutie van
de discipline en de verbeding van het onderzoeksveld.8 Binnen de verbrede benadering
wordt een zeer ruim gamma aan ‘architecturale producten’ geanalyseerd. Naast alle
aspecten van de gebouwde omgeving en alle facetten van het productieproces worden
ze bovendien bestudeerd in hun speciﬁeke sociale, culturele, politieke en economische
context.9 Op die manier wordt de exclusieve aandacht voor de architect als kunstenaar,
5 H.S.J. Jansen, J.Th. Leersen en E.R.M. Taverne, Stadsruimte. Diversiteit en samenhang in de stedengeschiedenis van
Nederland, nota ter voorbereiding van het nwo onderzoeksprogramma Urbanisatie en Stedelijke Cultuur (2003) 8-9.
6 Citaat uit: M. Umbach, ‘Urban history: what architecture does, historically speaking …’, Journal of the Society of
Architectural Historians (jsah), 65:1 (2006) 14. Zie ook: R. De Meyer en M. Smets, ‘De recente stedebouwkundige
geschiedschrijving in België omtrent de negentiende en begin twintigste eeuw’, Belgisch tijdschrift voor nieuwste
geschiedenis / Revue belge d’histoire contemporaine, 12 (1982) 467-517; N. Stieber, ‘Microhistory of the modern city,
urban space, its use and representation’, jsah, 58:3 (1999-2000) 382-391; M. Martin, De opkomst van de moderne stad.
Ruimtelijke veranderingen in Maastricht 1660-1905 (Zwolle-Zeist 2000) 11-13.
7 K.E. Zarecor, ‘Stavoproject and the industrialization of architecture in Czechoslovakia, 1948-1951’, in: Lectures at
the 58th Annual Meeting of the Society of Architectural Historians (Vancouver 2005).
8 A. Tzoni en L. Lefaivre, ‘Architectural history as social science’, in: R. Dettingmeijer (red.), Architectural history
and social science. Papers of the Symposium held at Utrecht 16-19 May 1977 (Utrecht 1978) 67-90.
9 Paraphrase van Nicolas Pevsner, zie ook A. Saint, ‘Architect and engineer: a study in construction history’, Construction history (ch), 21 (2005-2006) 21-22; Zie ook: R. Dettingmeijer, ‘Monumenten, geschiedenis en zorg’, Bulletin.
Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 105:6 (2006) 223-228.
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de stilistische vormgeving of het innovatieve aspect van de architecturale realisatie
verschoven naar architectuur als een artefact en als een maatschappelijk fenomeen:
‘architectural history has swept by the same intellectual winds that have shifted the
larger landscapes of the humanities and social sciences (…) the focus has come to be on
the contingent, the temporary, and the dynamic, on processes rather than structures,
on hybridity rather than consistency, on the quotidian as well as the extraordinary,
on the periphery as well as the centre, on reception as well as production’.10 Het is
niet verwonderlijk dat een dergelijke verbreding heel wat kritiek met zich meebracht:
‘architectural history (…) often wanders much further from the artifact and indeed
sometimes seems more interested in the idea of architecture than in the study of what
actually got built’.11
In deze review wordt – zonder de ambitie exhaustief te zijn – ingegaan op de vraag
hoe vanuit architectuurhistorisch perspectief in de laatste decennia werd gereﬂecteerd
over stedelijke architectuur in het negentiende-eeuwse België. We bouwen voort op
de klassieke trilogie stijl, functie en constructie maar gaan daarbij na hoe bepalende
factoren als ‘economische productie’ (ontwerp, bouwbedrijf, marktontwikkeling,
wetgeving, ﬁnanciering), ‘het gebruik’ (de sociaal-culturele praktijken en bedoelingen
van gebruikers en opdrachtgevers) en tenslotte ‘representatie’ bepalend zijn voor de
negentiende-eeuwse stedelijke architectuur.12 Onze vertrekpunten zijn vroegere historiograﬁsche reﬂecties over de evoluties van de architectuurhistorische discipline in
België,13 de geschiedenis van de stedenbouw met zijn aandacht voor zowel stedelijke
architectuur als de architectuur van de stad in België en in de Nederlanden,14 en de in
2004 opgemaakte status quaestionis voor constructiegeschiedenis in België.15
Het einde van het stijlendebat?
In een artikel uit 1990 observeerde de Amerikaanse architectuurhistoricus Alfred Willis het Belgische negentiende-eeuwse architectuurdebat van op een afstand. Hij beschreef België als ‘a country which, in socio-economic terms, had the character of
nineteenth-century Europe in microcosm, and that it may be considered a model for
contemporary architectural developments (mutations of taste, expressions of ideology,
the rise of professionalism among architects, the effect of foreign inﬂuences on domestic trends, etc.) anywhere in – and throughout – the industrialized world’. Bovendien
stelde hij de immense hiaten aan de kaak: ‘interest in this subject among architectural
historians within Belgium has (until quite recently) been quite limited, while interest
among those outside the country has been practically nil. What interest there has been
among foreign scholars has largely developed since about 1970 and focused on the art
10 N. Stieber, ‘Architecture between disciplines’, in: jsah, 62:2 (2003) 176.
11 C. Powell en R. Thorne, ‘Coming of age’, ch, 21 (2005-2006) 3-6.
12 Jansen, Leersen en Taverne, Stadsruimte, 8-9.
13 H. Heynen en K. De Jonge, ‘The teaching of architectural history and theory in Belgium and the Netherlands’,
jsah, 61:3 (2002) 339-340; L. Verpoest, ‘Architectuurgeschiedenis in België’, in: Archis 6, Architectuurhistorisch onderzoek in Nederland, 29:3 (1986) 31-33.
14 De Meyer en Smets, ‘De recente stedebouwkundige geschiedschrijving’; E. Taverne, ‘Inleiding op een historiograﬁe van de stedengeschiedenis in de Nederlanden’, in: Taverne en Visser (red.), Stedebouw, 9-28.
15 D. Van de Vijver, ‘Construction history in Belgium’, in: A. Becchi e.a. (red.), Construction history. Research
perspectives in Europe (Genua 2004) 157-196. L. Verpoest, ‘Architectuurgeschiedenis in België’, in: Archis 6, 31-33.
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nouveau architecture in Brussels’.16 Op het moment dat Willis deze evaluatie maakte,
hadden heel wat Belgische onderzoekers en instellingen net speciﬁeke projecten opgestart met betrekking tot het negentiende-eeuwse architecturale patrimonium.17 In eerste instantie werd daarbij inderdaad erg veel nadruk gelegd op venustas-onderzoek.18
Zo brachten Jos Vandenbreeden en Françoise Dierkens-Aubry de rijkdom en esthetische diversiteit van de negentiende-eeuwse architecturale productie in kaart in De
negentiende eeuw in België: architectuur en interieurs.19 De publicatie groeide uit tot
een referentiewerk, niet het minst omdat ze in contrast met de gebruikelijke focus op
de Art Nouveau ook een overzicht wist te brengen van andere negentiende-eeuwse
architectuurvocabularia.20 De Brusselse afbraakwoede vanaf de jaren 1960 had immers
heel wat monumentenzorgers en architectuurhistorici de alarmklok doen luiden voor
de meesterwerken van de style belge.
Het zou echter nog tot in de jaren 1980 en 1990 duren vooraleer ook negentiendeeeuwse historiserende stijlen werden geapprecieerd en als cultuurfenomeen grondig onderzocht zouden worden. Dat resulteerde zowel in overzichtswerken als dat van Vandenbreeden en Aubry, alsook in speciﬁeke diepteanalyses. Zo bestudeerde Dirk Van
De Vijver in zijn doctoraatsonderzoek het receptie- en assimilatieproces van de ‘Franse
architectuur’ binnen een ruimere sociaal-culturele context.21 In de (her)ontdekking en
studie van de neogotiek speelde het kadoc, samen met architectuurhistoricus Luc Verpoest, het Bethunanium22 en de onderzoeksgroep beeldende kunst en architectuurgeschiedenis binnen het departement Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent een
belangrijke rol.23 Voor de (her)ontdekking van de neo-Vlaamse Renaissance gaf Alfred
Willis zelf een belangrijke aanzet met zijn onuitgegeven doctoraatsverhandeling.24
Later werd dit stilistisch comparatieve onderzoek (door Willis en anderen) aangevuld
met speciﬁeke publicaties over prominente ‘architecten-kunstenaars’, kunsthistorici en
critici en werd de link met de meer algemene Renaissance-revival belicht.25
16 A. Willis, ‘The state of research on nineteenth-century architecture in Belgium: a view from the outside’, in: Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek (avbg), Extra nummer: Neo, Onderzoek naar
19de-eeuwse kunst en architectuur, 2 (1990) 3-8.
17 Verpoest, ‘Architectuurgeschiedenis in België’, 31-33.
18 Heynen en De Jonge, ‘The teaching of’, 339-340.
19 J. Vandenbreeden en F. Dierkens-Aubry, De 19de eeuw in België. Architectuur en interieur (Tielt 1992).
20 Zie ondermeer: Art Nouveau in België, Tentoonstellingscatalogus 80 (Brussel 1980); R. De Meyer, Architectuurgids Art Nouveau in België (Antwerpen 1990); P. Loze, Belgique Art nouveau: de Victor Horta à Antoine Pompe
(Brussel 1991); J. Vandenbreeden en F. Dierkens-Aubry, Art Nouveau in België: architectuur en interieurs (Tielt 1992);
A. Van Loo, ‘Het ontstaan van de Art Nouveau 1890-1914’, in: A. Van Loo (red.), Repertorium van de architectuur in
België van 1830 tot heden (Antwerpen 2003) 33-48.
21 D. Van de Vijver, Les relations franco-belges dans l’architecture des Pays-Bas méridionaux, 1750-1830, Onuitgegeven doctoraatsverhandeling kuleuven (2000). Zie ook: L. Dhondt e.a., 18de-eeuwse architectuur in België: laatbarok
– rococo – neoclasssicisme (Tielt 1998). D. Van de Vijver, Ingenieurs en architecten op de drempel van een nieuwe tijd
(1750-1830) (Leuven 2003).
22 Gents onderzoekscentrum voor de studie van de negentiende-eeuwse kunst.
23 A. Bergmans (red.), Neostijlen in de Negentiende eeuw. Zorg geboden? (Leuven 2002); B. De Keyser, J. De Maeyer
en L. Verpoest, De ingenieuze neogotiek: techniek en kunst 1825-1925 (Leuven 1997); J. De Maeyer (red.), De SintLucasscholen en de neogotiek (Leuven 1988); J. De Maeyer e.a (red.), Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg, (Leuven 1999); J. De Maeyer en L. Verpoest (red.), Gothic Revival. Religion, Architecture and
Style in Western Europe 1815-1914 (Leuven 2000); I. De Wilde e.a. (red.), Neogotiek in België (Tielt 1994); L. Verpoest,
Architectuurgids neogotiek in België (Antwerpen 1989).
24 A. Willis, Flemish Renaissance revival in Belgian architecture (1830-1930), Onuitgegeven doctoraatsverhandeling
Columbia University (1989).
25 L. De Clercq, ‘Max Rooses als inspirator van de neo-Vlaamse Renaissance’, in: AVBG, 2 (1990) 37-44; B. Michail,
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Afbeelding 1: Ontwerp politiecommissariaat 4de wijk (Sint-Andries) te Antwerpen ontworpen
door Pieter Dens in 1877. (Stadsarchief Antwerpen)

Daarnaast ontstond er ook een toenemende interesse voor het negentiende-eeuwse
architectuurtheoretische debat. Zo bestudeerde Jan van Gerven het ideologische karakter van ‘eclectische’ objecten, terwijl Yves Schoonjans (2001) en Geert Palmaerts (2005)
de nadruk legden op negentiende-eeuwse historiograﬁe en theoretische discours over
de zogenaamde battle of styles.26 Recenter pas echter verschoven architectuurhistorici
hun blikveld van het nationale en objectgerichte naar het regionale, lokale en actorgerichte. De doorslaggevende theoretische reﬂecties over kritisch regionalisme van Liane
Lefaivre, Alexander Tzonis en Kenneth Frampton behandelden onder meer de vraag
hoe kritisch regionalisme en stedelijkheid gedeﬁnieerd worden binnen de architectuur.
‘Néo-Flamand’ en France. Un passé regional retrouvé et réinventé sous la Troisième République, Onuitgegeven
doctoraatsverhandeling (ulb 2003); J. Van Gerven, ‘Neostijlen en neptradities. Antwerpen en de historiserende architektuur ideologisch en maatschappelijk bezien’, abvg, 3-4 (1993) 1-39; L. Van Santvoort, ‘Neo-Vlaamse-renaissance’,
in: C. Leblanc (red.), Art Nouveau en Design: sierkunst van 1830 tot Expo 58 (Tielt 2005) 24-35; L. Verpoest, ‘Hans
Vredeman de Vries en de Belgische architectuur in de negentiende eeuw: architectuur, architectuurgeschiedenis en
nationale identiteit’, in: Tussen stadspaleizen en luchtkastelen: Hans Vredeman de Vries en de Renaissance (Antwerpen 2002) 375-381; A. Willis, ‘Neo-Vlaamse renaissancearchitectuur: eigen voor wie?’, in: S. Grieten (red.), Vreemd
gebouwd. Westerse en niet-westerse elementen in onze architectuur (Turnhout 2002) 439-456; A. Willis en S. Grieten,
‘Een monument van papier. L’architecture en Belgique van Joseph-Martin Ryssens De Lauw’, in: Ibidem, 457-466.
26 G. Palmaerts, Eclectisme: over moderne architectuur in de negentiende eeuw, Onuitgegeven doctoraatsverhandeling (vu Amsterdam 2005); Y. Schoonjans, Het 19de-eeuwse eclectisch discours: maatschappelijke en architecturale
strategieën voor het omgaan met veelheid en verscheidenheid, (Gent 2007); J. Van Gerven, ‘Eclectische architectuur
in België en Europa gedurende de 19de eeuw. Maatschappelijke en ideologische achtergronden’, in: Grieten (red.),
Vreemd gebouwd, 357-376.
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Deze reﬂecties werpen relevante vragen en debatten op die sterk gelinkt zijn aan actuele stadshistorische interesses zoals: Wat zijn regionale en lokale architecturale tradities? Kunnen regio’s of steden geïdentiﬁceerd worden aan de hand van hun regionale
of lokale architectuur? Hoe werden regionale architectuurtradities geïnterpreteerd en
gedeﬁnieerd door kunstenaars, auteurs en onderzoekers?27 In het verlegnde daarvan
wordt een antwoord gezocht op de vraag in welke mate architectuur vorm geeft aan
en ingezet werd in de creatie van een speciﬁeke lokale, (inter)regionale of nationale
cultuur.28
Heel wat architectuurhistorici zien de monograﬁe als een ideaal medium waarmee
naar het verleden kan worden gekeken.29 In heel wat (monograﬁsche) stilistisch opgezette architectuurhistorische studies kregen de ontwerpers (architecten en in mindere
mate ook ingenieurs) en hun al dan niet gerealiseerde oeuvre bijgevolg alle aandacht.30
Publicaties als Poelaert en zijn tijd tonen aan dat dergelijke studies ook effectief een
meerwaarde kunnen vormen.31 Zoals Andrew Saint aantoonde in The image of the
architect (1983), gaan heel wat auteurs echter voorbij aan de realiteit van de ontwerppraktijk en aan de reële positie van de architect in het bouwproces.32 Onder meer onder
invloed van Bourdieu’s relational mode of thought, kwamen al nieuwe actoren in het
bouwproces in beeld en werd de bouwpraktijk een meerstemmig verhaal.33 Maar in
recente overzichtswerken over Belgische architectuur komen ingenieurs slechts sporadisch aan bod,34 en zijn studies over ‘de anderen’ zoals producenten, bouwbedrijven,
aannemers, ambachtslui en dagloners erg minimaal vertegenwoordigd.35 Opponenten,
zoals actiegroepen, worden zo goed als doodgezwegen.

27 Heel wat internationale congressen behandelden dit thema, zie ondermeer: The sources of regionalism (kadoc,
30 en 31 januari 2004 publicatie: L. Vansantvoort, J. De Maeyer en B. Verschaffel (red.), Sources of regionalism in the
nineteenth century. Architecture, art and literature (Leuven 2008) en het Fourth savannah Symposium: Architecture
and Regionalism georganiseerd door het Department of Architectural History of the Savannah College of Art and
Design (22-26 februari 2005).
28 Bijvoorbeeld I. Bertels, ‘Expressions of a local speciﬁcity: Antwerp city architect Pieter Jan August Dens and the
Flemish Renaissance in Belgium’, Architectural history, 50 (2007) 149-170.
29 Verwijst naar citaat van Geert Bekaert in: H. Stynen, Stedebouw en gemeenschap. Louis Van der Swaelem (18831929), bezieler van de moderne beweging in België (Brussel-Luik 1979) 4. Zie ook: De Meyer en Smets, ‘De recente
stedebouwkundige geschiedschrijving’, 502.
30 Enkele biograﬁeën over negentiende-eeuwse Belgische stadsarchitecten: Poelaert en zijn tijd (Brussel 1980); M.
Loiseau, Joseph Poelaert: zijn leven en zijn werk, Onuitgegeven masterscriptie (UGent 1970); M. Struyve, Karel van
Rysselberghe, architect – zijn leven en werk (1850-1920)¸ Onuitgegeven masterscriptie (UGent 1973); L. Wylleman,
Architect Adolphe-Edouard-Theodore Pauli 1820-1895, Onuitgegeven masterscriptie (UGent 1973); I. Van Reeth,
Pierre Bruno Bourla (1783-1866) Stadsbouwmeester te Antwerpen, Onuitgegeven masterscriptie (UGent 1994); I. Van
Reeth, ‘Pierre Bruno Bourla (1783-1866). Stadsbouwmeester te Antwerpen’, abvg, 3-4 (1992).
31 Op het aspect van architectuuronderwijs en kennisverspreiding wordt hier niet verder ingegaan. Voor een korte
historiograﬁsche reﬂectie zie: Bertels, Building the City, 31-34.
32 A. Saint, The image of the architect (New haven en London 1983) ix.
33 E. Blau, ‘A question of discipline’, jsah, 62:1 (2003) 128. Verwijzing naar P. Bourdieu, The ﬁeld of cultural production: Essays on art and literature (New York 1993).
34 A. Van Loo, Repertorium van de Architectuur in België van 1830 tot heden (Antwerpen 2003). Bevat eveneens
thematische bijdragen die illustratief zijn voor de dominante onderzoeksthema’s de voorbije decennia (militaire architectuur, monumentenzorg, stedenbouw, wederopbouwarchitectuur, sociale huisvesting, architectuur en stedenbouw
in Congo, architectuuronderwijs, – tijdschriften en wereldtentoonstellingen).
35 Bertels, Building the City, 155-204; I. Bertels, ‘De uitvoerders op het terrein, een braakliggend onderzoeksdomein’, in: J. Cornilly (red.), Bouwen aan wederopbouw 1914-2050: architectuur in de Westhoek (Ieper 2007) 175-191.
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Van stoel tot stad, van ﬁetsenstalling tot kathedraal
Naast het stijlendebat zijn architectuurhistorici ook sterk gehecht aan ‘architectuurtypologieën’, waarbij een functionele of programmatorische bril wordt opgezet. In navolging van Nikolaus Pevsners A history of building types (1976),36 zien veel auteurs
typologisch onderzoek als een mogelijkheid om via architectuur greep te grijpen op
sociale historische processen, waarbij een typologie een combinatie is van ‘function,
materials and styles, the histories of which intersect as a typological history informed
by the demands made of architects by their clients and patrons, by the technical posibilites available to the architect, and by architecture’s internal artristic and conceptual
developments’37 Een heel gamma aan functies werd bestudeerd, waarbij naast traditionele typologieën, zoals kerken, stadhuizen of huisvesting, steeds meer aandacht werd
besteed aan nieuwe typologieën zoals treinstations, politiekantoren, concertzalen of
theaters.38 Daarnaast werd zowel de architectuur met grote A als kleine a (bijvoorbeeld
elitaire residenties versus arbeiderswoningen) in beeld gebracht.39
Dit type onderzoek heeft zonder twijfel zijn verdiensten voor comparatieve studies,
maar het gevaar bestaat dat ‘like birds, paintings, rocks and people, buildings [can] be
divided into families that [can] be understood independently of history’.40 Wat bovendien vaak vergeten wordt, is dat het zo per typologie verzamelde cluster van gebouwen
de ambities en realisaties van heel erg diverse en vaak ongedeﬁnieerde actoren representeren, waardoor het comparatieve onderzoek op de helling komt te staan. Onderzoekers die zich focussen op het ancien régime benadrukten daarom al het belang van
het opdrachtgeverschap, inclusief religieuze, publieke, private opdrachtgevers die actief
zijn in een stedelijke context.41 Vanuit deze evolutie is ook de groeiende aandacht voor
de politieke en institutionele context van architectuur niet verwonderlijk. Onderzoek
toonde immers aan dat publieke bouwprojecten en stedenbouwkundige bouwvoorschriften belangrijke instrumenten werden in de materialisatie van een eigen politieke
en culturele identiteit.42 Daarbij werd sterk ingezet op de constructie van het verleden
en de culturele identiteit in het kader van natievorming. Sterke voorbeelden zijn het
onderzoek van Herman Stynen naar het ontstaan en de evolutie van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten / Commission Royale des Monuments in 1835,43 het
36 N. Pevsner, A history of building types (Londen 1976) 289. Zie voor de Belgische situatie ook de introductie en
thematische bijdragen in A. Van Loo, Repertorium van de Belgische architectuur; en Van de Vijver, ‘Construction
History in Belgium’, 14-17.
37 Leach, What is architectural history?, 65.
38 Voor een uitgebreide bibliograﬁe met betrekking tot België zie ondermeer: Van Loo (red.), Repertorium, 110-113.
39 Stieber, ‘Microhistory of the modern city’, 382-391.
40 Leach, What is architectural history?, 62.
41 Zie speciﬁek de conclusie in: K. De Jonge en K. Ottenheym, Unity and discontinuity. Architectural relationships
between the Southern and Northern Low Countries (1530-1700) (Brepols 2007). Verder: I. Bertels, ‘Technical discourses on primary educational buildings: governmental publications in Belgium in the 19th century’, in: J-P. Garric
(red.), La construction savante: les avatars de la littérature technique (Parijs 2008) 263-273; S. Grieten (red.) Sterk
gebouwd en makkelijk in onderhoud: ambt en bouwpraktijk van de provinciale architecten in de provincie Antwerpen
(Brugge 2006).
42 R.H. Harper, Victorian building regulations. Summary tables of the principal English Building Acts and Model
Bye-Laws 1840-1914 (Londen 1985); R. Tijs, Tot Cieraet deser Stadt: bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de
middeleeuwen tot heden, een cultuurhistorische studie over de bouwtrant en de ontwikkeling van het stedebouwkundig
beleid te Antwerpen van de 13de tot de 20ste eeuw (Antwerpen 1993).
43 H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd : een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 18351940 (Brussel 1998).
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Afbeelding 2: Constructie Brabofontijn
in 1877. Deze fontijn werd deels geﬁnancierd door de Antwerpse Waterwerken.
(Stadsarchief Antwerpen)

Afbeelding 3-4: Ontwerpen voor publieke verlichting in de Antwerpse Kruidtuin (1877) en een combinatie van lantaarn en urinoir te plaatsen op de Grote
Markt (1878). (Stadsarchief Antwerpen)
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onderzoek van Dirk Van de Vijver rond de Conseil des Bâtiments civils en Bruno De
Meulders, Laurent Honnorés en Dirk Van de Vijvers studies van de Conseil Supérieur
d’Hygiène Public.44
De stad kwam binnen de bestaande historiograﬁe vooral indirect (via het nationale
perspectief) in beeld, terwijl het debat werd gedomineerd door esthetisch gekleurde
onderzoeksvragen. Stilaan komen in het Belgische onderzoek echter ook andere intermediaire en lokale beleidsniveaus naar voor.45 In een dialectisch proces van centralisatie
en decentralisatie kregen Belgische steden in de loop van de negentiende eeuw immers
steeds meer verantwoordelijkheid toegeschoven op het vlak van architectuur en stedenbouw. Vanuit stadsgeschiedenis werd de laatste jaren op internationaal vlak opnieuw
sterk ingezet op het onderzoek naar de diverse historische actoren in stedelijke architectuur, van de elite tot de laagste groepen op de sociale ladder. Daarbij werd ook de
studie van het stedelijke ambtenarenapparaat geherintroduceerd: ‘the subject entails
a rediscovery, from models and maps, of the constituent dynamics of cities since the
beginning of the nineteenth century, and how, over time, patterns can be traced in the
way services and locations were organized. Urban transformation was underpinned by
structural development, and the municipal workforce was an integral and increasingly
prominent part of the agencies of change’.46 Gloria Cliftons Professionalism, patronage and public service in Victorian London, Pierre-Yves Sauniers artikel ‘La ville et
la ville’ of Filippo De Pieri’s ‘Nineteenth-century municipal engineers in Turin’ tonen
duidelijk aan hoe het onderzoek naar deze stedelijke administraties niet alleen relevant
is voor de studie van de stedelijke ruimtelijke en materiële transformatie, maar ook als
casus voor stadshistorisch onderzoek naar het sociale beleid en de evolutie in de professionalisering van diverse beroepsgroepen.47
Vanuit een dergelijk geïntegreerd perspectief hebben recent ook Nederlandse onderzoekers het stedelijke publieke bouwen herontdekt. Auke van der Woud, ondermeer
44 B. De Meulder, Reformisme, thuis en overzee. Geschiedenis van de Belgische planning in een kolonie (1880-1960),
Onuitgegeven doctoraatsverhandeling (kuleuven 1994); L. Honnoré, Mons au ﬁl de l’eau 1830-1914 (Mons 2005) ;
Van de Vijver, Les relations franco-belges; Idem, ‘Simpliﬁer et supprimer ou l’esthétique de l’économie: l’activité du
Conseil des Bâtiments civils dans les départements réunis’, in: Sixième congrès de l’association des cercles francophones
d’histoire et d’archéologie de Belgique et liiie congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique
(Bergen 2002) 969-979 ; Idem, ‘Architectuur die heelt. Paviljoenziekenhuisbouw in het 19de-eeuwse België’, in: P. Allegaert e.a. (red.), Architectuur van Belgische hospitalen (Brussel 2005) 54-65. K. Velle, Het Ministerie van Openbare
Werken (1837-1990), Miscellanea archivistica studia 32-33 (Brussel 1993). Zie ook: M. Watelet, De beginjaren van het
Ministerie van Openbare Werken. Cartograﬁe en politiek in het België van de 19de eeuw. Bronnen voor de nationale
en lokale geschiedschrijving (Brussels 1987).
45 V. Meul, Jozef Schadde (1818-1894). Provinciale architect van het arrondissement Mechelen van 1853 tot 1869,
Onuitgegeven masterscriptie (kuleuven 1992); V. Meul, Van Waterstaat tot mijncité. Een historiek van het bouwen in
Limburg door drie generaties provinciale bouwmeesters Jaminé (1832-1921) (Hasselt 1999); D. Laureys e.a., Bouwen in
beeld : de collectie van het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen (Turnhout 2004); Grieten e.a., Sterk gebouwd.
Zie ook het lopende onderzoek van Jeroen Cornilly naar ‘De provinciale architecten in West-Vlaanderen (1807-1883).
De betekenis van een openbaar ambt voor het 19e-eeuwse architectuurlandschap in West-Vlaanderen’ (kuleuven).
46 M. Dagenais e.a. (red.), Municipal services and employees in the modern city (Aldershot 2003) 1.
47 G. Clifton, Professionalism, patronage and public service in Victorian London: the staff of the Metropolitan Board
of Works, 1856-1889 (Londen 1992); F. De Pieri, ‘Nineteenth-century municipal engineers in Turin: technical bureaucracies in the networks of local power’, in: Dagenais e.a. (red.), Municipal Services, 31-46; P.-Y. Saunier, ‘La ville
et la ville. Les hommes et les organismes de l’aménagement urbain, portraits des services municipaux de six villes de
la region Rhône-Alphes’, Recherches contemporaines, 3 (1995-1996) 121-137. Zie ook: D. Owen, The government of
Victorian London, 1855-1889. The Metropolitan Board of Works, the Vestries and the City Corporation (Londen 1982);
A. Saint (red.), Politics and the people of London: the London County Council, 1889-1965, (Londen 1989).
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Afbeelding 5: Werfmateriaal infrastructuurwerken doet dienst als wip voor spelende kinderen.
(Stadsarchief Antwerpen)

auteur van Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland, 1798-1848, initieerde en
begeleidde een hele reeks doctorale onderzoeksprojecten die vanuit stedelijk perspectief en met een geïntegreerde benadering de stedelijke negentiende-eeuwse architectuur, planning en bouwpraktijk onderzochten.48 Zijn benadering benadrukt sterk de
aandacht voor politieke, socio-economische en culturele structuren, de mechanismen
van overheidsopdrachten, de uitwisseling van kennis en de interactie tussen de erg
gevarieerde actoren in het historische bouwproces. Zo toont Ida Jager in Hoofdstad
in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901 (2002) aan
hoe de Amsterdamse Stadsfabriek dag in dag uit worstelde met de organisatie van (on)
zichtbare ‘publieke werken’ en de impact daarvan op het dagdagelijkse leven in het
negentiende-eeuwse Amsterdam.49 Hetty Berens’ W.N. Rose 1801-1877. Stedenbouw,
civiele techniek en architectuur lijkt op het eerste zicht een traditionele biograﬁe, die
vertrekt vanuit een reeks nieuw opgedoken privé-documenten en een reconstructie
maakt van Roses oeuvre als stadsarchitect in Rotterdam (1839-1873) en als Rijksbouwmeester (1858-1867).50 Berens zoomt met dit biograﬁsch perspectief echter niet alleen
in op Roses werk aan de tekentafel, ze laat ook effectief de architecturale praktijk zien,
48 A. Van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 (Amsterdam 1987).
49 I. Jager, Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901 (Rotterdam 2002).
Zie ook: C. Jeurgens, ‘Recensies’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 1:3 (2004) 124.
50 H. Berens, E.M., W.N. Rose 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur (Rotterdam 2002).
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inclusief hoe Rose worstelt met het management en de bureaucratie van een stedelijke
dienst en met de groeiende complexiteit van projecten. In 2004 publiceerde Ineke Pey
Bouwen voor gezeten burgers. Herenhuizen en villa’s in de nieuwe stadswijken van
Utrecht, Groningen en Nijmegen (1874-1901).51 Pey bestudeert het private bouwen
in deze drie steden en belicht daarbij het architecturale klimaat, de spanning tussen
publieke en private stedelijke ontwikkelingen en de bouwpraktijk. Ze laat een groot
scala aan actoren (architecten en hun verenigingen, stedelijke en andere beleidsmakers,
aannemers en onderaannemers, alsook opdrachtgevers en gebruikers) aan het woord
en toont een grote variëteit aan voorbeelden van private stedelijke architectuur (van
masterpieces tot en met bescheiden huurwoningen).
Studies naar de inbedding van architectuur in het ruime Belgische stedelijke beleid
bleven – op enkele uitzonderingen na – echter lang buiten het werkveld van architectuurhistorici.52 Onderzoek naar de negentiende-eeuwse stedelijke bouwwerf in Antwerpen en de historische stedelijke architectuur in kleinere Vlaamse steden in de lange
negentiende eeuw brengt daar stilaan verandering in.53
Bouwen aan de stad
Een zelfde evolutie – verruiming van onderzoeksthema’s, meerstemmigheid van historische verhaal – wordt in grote lijnen ook getraceerd in het onderzoek naar het
bouwproces, van aannemen tot opleveren. Afhankelijk van welke positie een bepaalde
onderzoeker of onderzoeksschool inneemt, wordt dit onderzoeksgebied al dan niet
beschouwd als een onderdeel van architectuurgeschiedenis of als het exclusieve onderzoeksdomein van constructiegeschiedenis.54 Net als bij architectuurgeschiedenis
(en andere historici disciplines) is de invulling en deﬁniëring afhankelijk van plaats
tot plaats en van onderzoeker tot onderzoeker.55 Een belangrijke forumfunctie wordt
vervuld door de Britse Construction History Society, ondermeer door de uitgave van
hun internationale peer reviewed tijdschrift Construction history (opgericht in 1985).
Het eerste nummer van dit tijdschrift ging al meteen op zoek naar een duidelijke deﬁnitie voor het vakgebied en deﬁnieerde daarbij twee belangrijke onderzoekslijnen:
‘the history of structural design and the history of building practices’.56 En hoewel ze
uiteraard continu onderhevig zijn aan debat en herdeﬁniëring blijven deze twee onderzoekslijnen vandaag nog erg prominent aanwezig.
De geschiedenis van het constructieve ontwerpen (structural design) brengt een
opeenvolging van innovaties (en de invloed daarvan op de praktijk) aan het licht en
51 I. Pey, Bouwen voor gezeten burgers. Herenhuizen en villa’s in de nieuwe stadswijken van Utrecht, Groningen en
Nijmagen (1874-1901) (Zwolle-Zeist 2004).
52 Interessante uitzonderingen zijn: Y. Leblicq, ‘Territoriaal aspect’, in: De groei van een hoofdstad (Brussel 1979)
167-171; Idem, ‘Evolutie van het uitzicht van Brussel in de 19de eeuw’, in: Brussel, breken, bouwen. Architectuur en
stadsverfraaiing 1780-1914 (Brussel 1979).
53 Bertels, Building the City en doctoraatsonderzoek E. Vandeweghe. Zie ondermeer: E. Vandeweghe, ‘De groeiende
aandacht voor het historische stadsbeeld van Oudenaarde in een tijdperk van modernisering (1800-1958), Handelingen
van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde (2011) 6-53. Idem, ‘Ferdinand De Ruddere (1891-1960)
as town architect of Dendermonde: stylistic indifference or balance?’, in: J. De Maeyer (red.), Living with History
(Leuven, in print).
54 W. Lorenz, ‘From stories to history, from history to histories: what can construction history do?’, ch, 21 (2006)
31-42.
55 Saint, ‘Architect and engineer’, 29-33; Heynen en De Jonge, ‘The teaching of ’, 335-345.
56 Construction history. Journal of the Construction History Society, Ascot, sinds 1985.
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biedt eindeloze onderzoeksmogelijkheden gaande van de typologie van materialen en
structuren en de evolutie en toepassing daarvan, over methodologische vraagstukken
tot en met de relatie tussen theorie en praktijk.57 Deze speciﬁeke technische focus kreeg
heel wat aandacht binnen constructie- en techniekgeschiedenis en de impressionante
compilatie van papers van de International Congresses on Construction History tonen
aan dat dat ook vandaag nog zo is. Een verklaring hiervoor kan, zoals Antoine Picon
aangeeft, gezocht worden in het feit dat zowel in het verleden als vandaag de onderzoeksagenda van heel wat constructiehistorici niet historisch reﬂectief, maar vooral
praktijkgericht is – bedoeld voor architecten, ingenieurs of monumentenzorgers: ‘For
[Godfried] Semper [1803-1879] or [Eugène Emmanuel] Viollet-le-Duc [1814-1879],
the analysis of the construction techniques of the past was inseparable from theoretical
and practical questions pertaining to nineteenth-century architecture, in particular to
its fundamental uncertainties regarding the question of style and how to build. This
attitude is especially clear in Viollet-le-Duc’s lectures on architecture in which the author tries to apply the Gothic approach to nineteenth-century architectural problems
like the use of cast and wrought iron (…)’.58 Picons observaties zetten hem aan tot een
sterk pleidooi voor de incorporatie van sociale en culturele historische vraagstellingen
om zo ook de scope van constructiegeschiedenis te verruimen: ‘from the study of the
emergence and diffusion of new materials to the analysis of the social dynamics at play
in the building industry, historical processes are far more present and the precedence
given to objects has greatly diminished’.59
Op international vlak is deze evolutie ook duidelijk zichtbaar in studies zoals deze
van Valérie Nègre over L’ornement en série. Architecture, terre cuite et carton-pierre,
waarbij niet langer enkel het innovatieve aspect wordt blootgelegd, maar ook de complexe mix van technologische, economische en sociale dynamieken wordt onderzocht
die sterk lokaal (binnen productiecentra, onderwijsinstellingen en dergelijke meer) zijn
verankerd.60 Ook in België zien we een oriëntering naar technische onderwerpen,61
die vaak geïnspireerd zijn door een monumentenzorgperspectief. Het ancien régime
kreeg daarbij zonder twijfel de meeste aandacht, maar sinds de jaren 1970 richtten
onderzoekers hun aandacht ook steeds meer op speciﬁeke negentiende- en twintigsteeeuwse bouwmaterialen en technieken. In tegenstelling tot internationale historische
en theoretische studies blijven heel wat Belgische onderzoekers echter resistent voor
invloeden van sociale of culturele wetenschappen. Lode De Clercqs artikel over het
gebruik en de betekenis van verwarmingssystemen in België of Stephanie Van de Voordes onderzoek naar Bouwen in beton in België (1890-1975) zijn enkele van de weinige
uitzonderingen.62
57 J. Summerson, ‘What is the history of construction?’, ch, 1 (1985) 1.
58 A. Picon, ‘Construction history: between technological and cultural history’, 5-6. Met verwijzing naar: A. Choisy,
Histoire de l’architecture (Parijs 1899); G. Semper, The four elements of architecture and other writings (Cambridge
1989) (Engelse vertaling); E.E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du xi au xvie Siècle
(Parijs 1863-1872).
59 Picon, ‘Construction history’, 7. Zie ook: A. Picon, ‘Histoire de l’architecture, histoire de sciences et des techniques’, Les cahiers de la recherche architecturale, 6 (1990) 12-17.
60 V. Nègre, L’ornement en série. Architecture, terre cuite, et carton-pierre (Sprimont 2006).
61 Van de Vijver, ‘Construction history in Belgium’.
62 L. De Clercq, ‘De internationale context van de Belgische verwarmingstechnologie in haar relatie met de architectuur’, Gentse bijdragen tot de interieurgeschiedenis, 23 (Leuven 2003) 77-112; S. Van de Voorde, Bouwen in beton in
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Afbeelding 6: Werffoto opbouw Brusselse Vismarkt (1882). Privécollectie.

De reﬂectie over de stad vanuit het perspectief van techniek en technologie is hieraan gerelateerd. Het beperkte bestaande onderzoek analyseert hoe het stedelijke beleid
en debat een impact hadden op de opkomst en ontwikkeling van negentiende-eeuwse
infrastructuur – gaande van gas, elektriciteit, riolering en bruggen, over straten en
treinstations tot en met fortiﬁcaties – en omgekeerd wat de effecten van deze nieuwe
technieken en infrastructuur waren op het stedelijke beleid, de bedrijvigheid en het
dagelijkse leven, en de processen van in- en exclusie.63 Deze vragen positioneren zich
ook deels binnen het tweede onderzoeksveld van constructiegeschiedenis, namelijk de
geschiedenis van de bouwpraktijk.64 Aanvankelijk werd dit type onderzoek opgestart
vanuit een sterk economisch georiënteerde invalshoek op de bouwsector (bouwkosten,
eigendomtransacties, bouwpraktijk, wisselwerking tussen locale en (inter)nationale
economie, …).65 E.W. Cooneys An economic history of the British building industry,
België. Samenspel van kennis, experiment en innovatie, Onuitgegeven doctoraatsverhandeling (UGent 2011).
63 Stadsreiniging Antwerpen, 1860-1962, 1962; B. Cleppe en P. Uyttenhove, ‘Infrastructuur en stedenbouw’, in: M.
Boone en G. Deneckere, Gent stad van alle tijden (Brugge 2010) 203-249; P. Decoster en P. Vanommeslaeghe, Riolen.
riolering en de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse Belgische stad, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling (kuleuven 1985); L. Honnoré, Mons au ﬁl de l’eau; P. Maclot en W. Pottier, ’n Propere tijd!? (On)leefbaar Antwerpen thuis en
op straat (1500-1800) (Antwerpen 1988); P. Poulussen, Van burenlast tot milieuhinder. Het stedelijk leefmilieu, 15001800 (Kapellen, 1987); W. Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar Drinkwater. Het ontstaan en de ontwikkeling
van de drinkwatervoorziening in Antwerpen 1860-1930 (Tielt 1998).
64 Summerson, ‘What is the history of construction?’, 1.
65 Powell en Thorne, ‘Coming of age’, 5-6.
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1815-1979 speelde daarin een belangrijke rol.66 In de Belgische context werd het economische aspect van het bouwen vooral bestudeerd door historici buiten het veld van
de constructiegeschiedenis.67 Stilaan kwam er binnen deze niche van het onderzoeksgebied echter ook aandacht voor hoe steden als ‘productiecentra’ het bouwproces al dan
niet stimuleerden68 en komt er – zoals eerder aangehaald – ook meer aandacht voor de
ruime waaier aan actoren die betrokken waren bij het bouwproces.69

66 C. Powell, An economic history of the British building industry, 1815-1979 (Londen/New York 1980).
67 E. Buyst, An economic history of residential building in Belgium between 1890 and 1961 (Leuven 1992); E. Buyst,
‘Een economisch-historische benadering van de Belgische bouwsector’, in: J. Claes e.a. (red.), De beschikbare ruimte.
Reﬂecties over bouwen (Tielt 1990) 163-178; V. Duchenne, De brutobinnenlandse kapitaalvorming in woongebouwen
in België tussen 1830 en 1890: reconstructie en analyse van de investeringen en van het investeringsgedrag, Onuitgegeven doctoraatsverhandeling (kuleuven 2000); J. Hannes en C. Lis, ‘De sociale hiërarchie in de woningbouw, Antwerpen omstreeks 1834’, Revue belge d’histoire contemporaine, 1 (1969) 93-131; J. Hannes, ‘L’habitation, phénomène
économique et social’, Revue belge d’histoire contemporaine, 2:1 (1971) 123-144; Idem, ‘De staat als bouwheer in de
negentiende eeuw’, in: Claes, De beschikbare ruimte., 143-178; M. Limberger, Antwerpen en de centrale overheid
gedurende de onderzoeksperiode 1815-1830, Rapport nwo-Aspasia-project ‘De wereldstad en de staat. De autonome
macht van Amsterdam en Antwerpen in vergelijkend perspectief’ (2005); C.Lis, ‘Proletarisch wonen in de Westeuropese steden in de 19de eeuw: Van wildgroei naar sociale controle’, Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis,
8:3-4 (1977) 337; P. Scholliers, ‘Loonontwikkeling, conjunctuur en arbeidsverhoudingen in het bouwvak in Brussel en
Parijs’, Tijdschrift voor de nieuwste geschiedenis (1990) 1-47; P. Van den Eeckhout, ‘Les salaires dans la construction
de 1815 à 1990’, Les cahiers de la Fonderie, 19 (1994) 2-11.
68 Een pionierswerk is: J. Summerson The London building world of the 1860s (London 1973).
69 D. Barjot (red.), ‘Entreprises et entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (xviiie-xxe siècles), Histoire,
économie et société, 25/2 (1995) 147-416; F. Hamon en D. Hervier (red.) Hommes et métiers du bâtiment 1860-1940.
L’exemple des Hauts-de-Seines (Parijs 2001); Picon, ‘Construction history’, 15-17; D. Rilling, Making houses, crafting
capitalism. Builders in Philadelphia, 1790-1850 (Philapdelphia 2001); W. Van Leeuwen, ‘bouwen in Nederland in de
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Abstracts
Julie De Groot, Late medieval domestic service reconsidered. Servant girls in ﬁfteenth century Ghent
This article aims to reassess the meaning of a life-cycle servanthood for young, unmarried
women in late medieval Ghent. Instead of accepting the widespread idea that life-cycle servanthood in medieval cities was nothing more than the lowest occupation for younger women,
except for prostitution, it is our hypothesis that it should rather be perceived as a period of
further education, in which girls are formed by their master and/or mistress, who were often
relatives. Wills of employers and household accounts reveal the likelihood that a lot of young
servant girls were given the opportunity to accumulate knowledge and skills, wages and cloth
for their future bride’s trousseau. As a result, servanthood was also a kind of preparatory phase
for later life and future marriage.
Ben Hermans, Experienced Migrants? The role of individual and family migration experience within regional migration patterns towards Antwerp in the second half of the nineteenth
century
This article focuses on migrants’ places of origin, rather than their place of destination, in order
to reconstruct the migration history of individual emigrants and their family members (parents
and siblings). The geographical focus is on regional migration patterns from the Campine area
towards the city of Antwerp. Through a comparative in-depth analysis at the micro level, this
article argues that migration intensity is a proxy for very dissimilar forms of migration information channels. Despite equal emigration intensity, migration patterns can differ strongly
under the inﬂuence of individual and family migration experience.
Els Vervloesem, Western ﬁction or Chinese masquerade? The social construction of Chinatown during the Rotterdam v.v.v.-week (1935)
In 1935, the initiative for a Chinese themed festival in Katendrecht marked a key moment in
the history of Rotterdam’s Chinatown. This event instigated the metamorphosis of Katendrecht as an isolated and self-sufﬁcient enclave of the Chinese community, depending exclusively
on the harbour industry, into an attractive entertainment centre for a broad, international public. Hereby, it forecasted the current worldwide success of Chinatowns as tourist ethnoscapes.
Drawing on historical newspaper articles, photos and movies, this article aims to demonstrate
the mediating role of discursive and material representations of migrants in urban transformation processes.
Ching Lin Pang, Migrant girls in and out of South China. No time to be unhappy
This essay aims to capture the mood and the actually lived experience of China’s migrant girls.
In its textual presentation it mixes a scholarly discussion of existing literature with biographical reminiscence of the author. Migrant girls take centre stage in this essay as they are trying to
come to terms with the harsh but opportunity-rich city life and the prevalent Chinese gender
role of dutiful daughter.

Sommaires
Julie De Groot, Une bonne à tout faire? Reconsidérer la service domestique féminin à
Gand à la ﬁn du moyen âge
L’objet de cette étude est de reconsidérer la signiﬁcation et l’importance de la période de service domestique pour des jeunes femmes célibataires dans la ville de Gand à la ﬁn du Moyen
Ages. De nombreux historiens ont longtemps acceptés la thèse que la service domestique est
le secteur le moins respecté dans l’économie urbaine. En outre, ils considèrent les servantes
comme des ﬁlles les plus exploitées dans la société urbaine. Au lieu d’accepter et conﬁrmer
cette idée, on part de l’hypothèse que la période de service domestique n’est pas nécessairement
une profession marginale, mais plus une période de l’éducation et formation spéciﬁque.
Ben Hermans, Des migrants d’expérience? Le rôle de l’expérience migratoire individuelle
ainsi que familiale au sujet des patrons migratoires vers Anvers à la deuxième moitié du dixneuvième siècle
Cet article met l’accent sur les lieux d’origine des émigrants, plutôt que sur le lieu de destination, aﬁn de reconstruire l’histoire migratoire des émigrants individuels et leurs membres
de familles (les parents, les frères et les sœurs). L’accent géographique est posé sur des patrons migratoires régionaux à partir de la région Campine vers la cité d’Anvers. Au moyen
d’une micro-étude en profondeur et comparative, cet article tente de démontrer que l’intensité
de migration est un indice pour des formes très divergents des ﬂuxes d’information migratoires. Malgré une intensité d’émigration égale, des patrons migratoires peuvent différer beaucoup sous l’inﬂuence d’expérience migratoire individuelle et familiale.
Els Vervloesem, Fiction occidental ou mascarade chinoise? La construction sociale du quartier chinois au cours de la semaine v.v.v. à Rotterdam (1935)
In 1935, l’initiative d’organiser un festival chinois à Katendrecht a marqué un tournant dans
l’histoire de la Chinatown de Rotterdam. Cet évènement fut à l’ origine de la métamorphose
de Katendrecht, d’une enclave isolée et auto-sufﬁsante de la communauté chinoise, totalement
dépendante du port, en un centre attractif et festif, ouvert à un large public international. Elle
anticipe le succès mondial actuel des Chinatowns, devenues des ethnoscapes touristiques. Cette
étude de cas, basée sur articles de presse, ﬁlms et photographies d’époque, tente de mettre en
évidence le rôle médiateur des discours et des représentations physiques produit sur et par les
émigrés dans les processus de transformation urbaine.
Ching Lin Pang, La Chine du Sud et les ﬁlles migrantes. On n’a pas de temps pour être malheureux
Cet article a comme objectif de représenter la sensibilité et les expériences vécues des ﬁlles
migrantes en Chine et issues de la Chine. En terme de style le texte présente une discussion
scientiﬁque de la littérature académique, enrichi par un récit biographique de l’auteur sur ses
propres expériences migratoires. Les ﬁlles migrantes jouent le rôle principal dans cet article.
Nous sommes témoignages du spectacle comment elles vivent les contradictions multiples
comme faire carrière et rester en même temps la ﬁlle sous-mise.
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