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Joris Vandendriessche

Medische expertise en politieke strijd
De dienst medisch schooltoezicht in Antwerpen, 1860-1900*

Sinds het themanummer ‘Science and the city’ van het wetenschapshistorisch tijdschrift
Osiris hebben medisch historici steeds meer aandacht getoond voor de stedelijke omgeving in hun studies over de totstandkoming van openbare gezondheidszorg.1 De
ontwikkeling van medische expertise en de rol van medische experts in dat proces werden in het bijzonder in verband gebracht met de stedelijke context. Het was immers in
de debatten over stedelijke hervormingen, zo stellen verschillende auteurs, dat ideeën
rond hygiëne werden omgevormd tot beleidsondersteunende en legitimerende concepten. Enkele recente casestudies van het gezondheidsbeleid in het negentiende-eeuwse
Parijs hebben bijvoorbeeld gewezen op de stedelijke politieke strijd als een fundamentele context voor de ontwikkeling van medische concepten. Historicus David Barnes
spreekt daarbij van een versmelting van wetenschappelijke expertise en politieke ideologie. In de Parijse clerico-liberale strijd, aldus Barnes, bleek het onmogelijk om ‘“objective” health concerns’ te onderscheiden van ‘“subjective” political ones’.2 De rol van
medische expertise en de positie van artsen als medische experts in het stedelijke politieke debat vormen zo belangrijke thema’s in de internationale medische historiografie.
In de Belgische historiografie is in de afgelopen decennia vooral het openbare
gezondheidsbeleid in Brussel bestudeerd. Historici hebben gewezen op de ruime
aandacht voor stadssanering en de uitbouw van gezondheidsdiensten in het Brusselse
stadsbeleid. Artsen hadden in die beleidskeuzes een grote inbreng. Brussel staat dan
ook bekend als een pionier in de ontwikkeling van stedelijke gezondheidsvoorzieningen.3 De situatie in Antwerpen lijkt daarvan te verschillen. In de totstandkoming van de
stedelijke drinkwatervoorziening en de stadssanering bleef het gezondheidsbeleid be* Graag zou ik prof. dr. Kaat Wils, prof. dr. Frank Huisman, de redactie van Stadsgeschiedenis en de anonieme re
viewers van het tijdschrift Stadsgeschiedenis bedanken voor hun hulp bij het tot stand komen van deze tekst, die
verder bouwt op mijn masterproef: Geneeskunde en politiek: de Antwerpse carrière van Victor Desguin (1838-1919)
(onuitgegeven masterproef, Katholieke Universiteit Leuven 2009).
1 Voor een overzicht van de mogelijkheden van de stadsgeschiedenis voor de medische en wetenschapsgeschiedenis:
S. Dierig, J. Lachmund en J.A. Mendelsohn, ‘Introduction: toward an urban history of science’, Osiris 18 (2003) 1-19.
2 D.B. Weiner en M.J. Sauter, ‘The city of Paris and the rise of clinical medicine’, Osiris 18 (2003) 23-42. D.S.
Barnes, The great stink of Paris and the nineteenth-century struggle against filth and germs (Baltimore 2006) 215218. S.P. Soppelsa, The fragility of modernity. Infrastructure and everyday life in Paris, 1870-1914 (onuitgegeven
doctoraatsverhandeling, University of Michigan 2009) 1-21.
3 In de negentiende eeuw was een groot deel van de bevoegdheden voor openbare gezondheid op gemeentelijk niveau
gesitueerd: E. Bruyneel, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid
(Leuven 2009) 20-23. Voor Brussel: A. Félix, ‘Médecine et Société à Bruxelles aux XIXe et XXe siécles: quelques grands
précurseurs’, Cahiers bruxellois. Revue d’histoire urbaine 38 (2004-2005) 167-208. R. Röttger, ‘Capitol and Capital.
Het ‘moment Anspach’ in de Brusselse urbanisatie en liberale politieke cultuur (1860-1880)’, Stadsgeschiedenis 1 (2006)
27-50. In de uitbouw van de Brusselse gezondheidsdiensten is vooral de inbreng van de arts Eugène Janssens bepalend
geweest: K. Velle, ‘Eugène Dorothé Janssens: ambtenaar en medisch-statisticus’, in: J. De Maeyer e.a. (red.), Er is leven
voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen (Kapellen 1998) 111-113. Idem, ‘Janssens, Eugène
Dorothé’, Nationaal Biografisch Woordenboek, X, 302-307.
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perkt en speelden artsen een bescheiden rol.4 In andere sectoren zoals de schoolhygiëne
voerde de stad echter een krachtig beleid, met de oprichting van de Dienst Medisch
Schooltoezicht in 1882 en de stedelijke gezondheidsdiensten, die in 1892 werden gecentraliseerd in een gezondheidsbureel.5 In die laatste gevallen speelden artsen een prominente rol in het politieke debat en schreef ook Antwerpen zich, net als Brussel, een
pioniersrol toe. Omwille van die specifieke beleidskeuzes biedt de Antwerpse situatie
een interessante casus voor de studie van medische expertise en de positie van de arts in
de stedelijke politiek. In vergelijking met andere domeinen in de Antwerpse politiek is
vooral de grote inbreng van artsen in het debat over het stedelijke openbare onderwijs
opmerkelijk. In deze bijdrage wil ik daarom de Dienst Medisch Schooltoezicht, een van
de succesprojecten van het Antwerpse gezondheidsbeleid, als een casestudy gebruiken
om de interactie tussen artsen en politici in Antwerpen te onderzoeken.
In het eerste deel van dit artikel zullen de politieke ambities van Antwerpse artsen
worden bestudeerd en gekaderd in de traditie van sociaal geëngageerd medisch onderzoek in de Antwerpse medische gemeenschap. Aan de hand van de publicaties en zittingsverslagen van het Antwerpse medische genootschap zal blijken hoe schoolhygiëne
deel werd van een brede waaier aan sociale en medische thema’s waarrond de hygiënistische beweging in de jaren 1860 en 1870 in Antwerpen vorm kreeg. In het tweede deel
van het artikel komt de receptie van het hygiënistische programma in de Antwerpse
politiek aan bod. De carrière van arts en gemeenteraadslid Victor Desguin dient daarbij
als voorbeeld van de groeiende politieke ruimte voor gezondheidsexpertise in de Antwerpse liberale milieus, vooral in de debatten over het stedelijke onderwijs. Het derde
deel behandelt de concrete oprichting en uitwerking van de Dienst Medisch Schooltoezicht op basis van gepubliceerde documenten en het bewaarde archiefmateriaal van de
dienst. Zowel de bevoegdheden van de schoolartsen als de voorstelling van de nieuwe
dienst tonen het evenwicht tussen de progressieve en conservatieve fracties binnen het
Antwerpse liberalisme. In het vierde deel wordt ten slotte de beeldvorming rond het
medisch schooltoezicht aan het einde van de negentiende eeuw belicht vanuit de discussies in de gemeenteraad en vanuit de Antwerpse pers. De veranderde politieke context van de jaren 1890 maakte een verdediging van het ‘exemplarische’ liberale beleid
noodzakelijk, waarin ook het medisch schooltoezicht werd opgevoerd. Tegelijkertijd
toonde zij de grenzen van de politieke inzetbaarheid van medische expertise aan het
einde van de negentiende eeuw.

4 W. Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater (Tielt 1998) 17-24. C. Lis, ‘Woontoestanden en
gangsaneringen te Antwerpen in het midden van de negentiende eeuw’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Ge
schiedenis, 1 (1969) 93-131, 110, 116, 129. Ook bij de afbraak van de zestiende-eeuwse stadsomwalling in Antwerpen
werd slechts in beperkte mate aandacht besteed aan openbare hygiëne: I. Bertels en H. Van Goethem, ‘De afbraak van
de Spaanse omwalling in de negentiende eeuw’, in: P. Lombaerde (red.), Antwerpen versterkt. De Spaanse omwalling
vanaf haar bouw in 1542 tot haar afbraak in 1870 (Antwerpen 2009) 118-145, 127, 135. I. Bertels, Building the city,
Antwerp 1819-1880 (onuitgegeven doctoraatsverhandeling Leuven 2008) 319-346, 337.
5 K. Velle, ‘De overheid en de zorg voor de volksgezondheid’, in: J. De Maeyer, Er is leven voor de dood, 130-150,
139-140. Idem, ‘Medische schoolinspectie, gezondheidsvoorlichting en seksuele opvoeding in België in de 19de en
20ste eeuw’, Pedagogisch Tijdschrift 15 (1990) 64-75, 68-70. Over de schoolgeneeskunde in Nederland bestaat er een
uitvoerige studie: F. de Beer, Witte jassen in de school. De schoolarts in Nederland ca. 1895-1965 (Assen 2008).
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De Antwerpse hygiënisten
In de jaren 1860 was de hygiënistische beweging, die de verbetering van de volksgezondheid aan sociale en morele doelstellingen koppelde en voor meer overheidsinterventie pleitte, in België vooral lokaal gesitueerd. Van een duidelijke nationale beweging
was pas sprake vanaf 1876, met de oprichting van de Société Royale de Médecine Publique, die de Belgische hygiënisten via een centraal bureau en lokale afdelingen in een
vereniging samenbracht. Wel fungeerden enkele nationale tijdschriften zoals Le Mouvement Hygiènique en de Archives Médicales Belges, het tijdschrift van de legerartsen,
als belangrijke fora voor hygiënistisch geïnspireerd onderzoek. Daarnaast formuleerden ook artsen in nationale overheidsinstellingen als de Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen tot meer overheidsinterventie in de gezondheidszorg. Toch mag de impact
van die aanbevelingen op het lokale gezondheidsbeleid niet worden overdreven. Openbare gezondheid bleef in de negentiende eeuw immers een gemeentelijke bevoegdheid
en was sterk afhankelijk van lokale omstandigheden. Daarom waren de activiteiten
van stedelijke gezondheidscommissies en lokale genootschappen van belang voor de
ontwikkeling van het hygiënistische programma op het stedelijke niveau.6
In Antwerpen speelde vooral het stedelijke medische genootschap, de Société de
Médecine d’Anvers, een grote rol in de ontwikkeling van een traditie van sociale bewogenheid en pleidooien voor meer investeringen in de openbare gezondheid. Het
genootschap was in 1834 gesticht als een wetenschappelijke vereniging en fungeerde
als een ontmoetingsplaats voor sociaal geëngageerde artsen. Het organiseerde vele
bijeenkomsten waar medische thema’s en publicaties werden bediscussieerd, en het gaf
een eigen tijdschrift uit: de Annales de la Société de Médecine d’Anvers.7 Verscheidene
artsen uit het genootschap waren ook betrokken bij de Lokale Geneeskundige Commissie die de stedelijke overheid advies gaf inzake openbare gezondheid en toezicht
hield op de uitoefening van het medische beroep in de stad.8 In de jaren 1850 was de
arts W.J. Stevens, een prominent lid van het Antwerpse medische genootschap, bijvoorbeeld jarenlang voorzitter van de commissie. Wat de invulling van zijn functies
betrof, pleitte Stevens in een opiniestuk over de sociale rol van de arts voor een positie
als een politiek neutrale gezondheidsexpert. Zijn visie typeert de adviserende houding

6 Een algemene studie over de Belgische hygiënisten ontbreekt in de bestaande historiografie. Over het hygiënistisch
discours zie: L. Nys, ‘Nationale plagen. Hygiënisten over het maatschappelijk lichaam’, in: L. Nys e.a. (red.), De
zieke natie. Over de medicalisering van de samenleving 1860-1914 (Groningen 2002) 220-241. Bruyneel, De Hoge
Gezondheidsraad, 20-23. Voor de Nederlandse hygiënisten bestaat er een overzichtswerk: E.S. Houwaart, De
hygiënisten. Artsen, staat & volksgezondheid in Nederland 1840-1890 (Groningen 1991).
7 J. Van Lennep, Histoire de la Société Royale de Médecine d’Anvers depuis ses origines jusqu’à nos jours 1834-1944
(Brussel 1955) 13. Over het medische verenigingsleven in België: K. Velle, ‘Het verenigingsleven van de Belgische
geneesheer’, Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis 26-27 (1988-1989) 47-118.
8 R. Schepers, De opkomst van het medisch beroep in België. De evolutie van de wetgeving en de beroepsorganisaties
in de 19e eeuw (Amsterdam 1989) 59-60, 93-95, 159-160. Op basis van de jaarlijkse rapporten van de Lokale
Geneeskundige Commissie in Antwerpen, zeker in het geval van de schoolhygiëne, lijkt de impact van de commissie
op de Antwerpse stadspolitiek eerder beperkt. Wel heeft de commissie met haar pleidooien voor de oprichting
van een gecentraliseerd gezondheidsbureel in de late negentiende eeuw mee de politieke druk voor een dergelijke
herstructurering verhoogd. Zie: Stadsarchief Antwerpen [verder saa], Modern Archief [verder ma] 641#631 en
641#632. De Provinciale Geneeskundige Commissie lijkt eerder de lokale commissie te hebben bijgestaan. De
bewaarde archieven bevatten weinig informatie over haar specifieke rol voor de stad Antwerpen: Algemeen
Rijksarchief te Antwerpen, Reeks F, bundels 24 en 25.
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van de Antwerpse medische gemeenschap tegenover het stadsbestuur in het midden
van de negentiende eeuw.9
In de jaren 1860 en 1870 ontwikkelde die adviserende houding zich tot een concreet
en geëngageerd pleidooi voor meer overheidsinterventie in de gezondheidszorg. De
gelegenheden tot discussie, de publicatieruimte en de netwerken van het medische genootschap maakten die evolutie mogelijk. Een nieuwe generatie artsen maakte daarvan
gretig gebruik. Het ging om een gevarieerde groep van voornamelijk legerartsen, actief
in het militair hospitaal van Antwerpen, en ‘armendoktoren’, geneesheren werkzaam
bij het weldadigheidsbureel. Vooral de legerartsen Victor Desguin en Antoine Kums en
de armendokter Abraham Mayer, die in de jaren 1880 schoolarts zou worden, droegen
met hun wetenschappelijke activiteiten sterk bij aan de oriëntering van het genootschap
op de stedelijke sociale problemen. De studie van het alcoholisme vormde aanvankelijk
hun belangrijkste onderzoeksdomein. In de discussies over die problematiek, kwamen
echter al snel ruimere thema’s op de agenda, zoals armoedebestrijding, persoonlijke
hygiëne en preventieve geneeskunde.10
Parallel met de eigen onderzoeken zochten verscheidene artsen vanuit de Antwerpse
vereniging ook toenadering tot gelijkgezinde artsen in andere steden. Steeds vaker werden sociaal geëngageerde studies gerecenseerd en voorgesteld tijdens de zittingen. Desguin besprak bijvoorbeeld in lovende termen het monumentale werk van de legerarts
Armand Joseph Meynne, de Topographie Médicale de la Belgique, en was een aanhanger van diens visie op de nauwe samenhang tussen de sociale problematiek en de openbare hygiëne.11 Ook knoopte men contacten aan met de Brusselse arts en statisticus
Eugène Janssens, die de bemiddeling vroeg van het Antwerpse medische genootschap
om inzage in de statistieken van de doodsoorzaken in Antwerpen te verkrijgen.12 Via
de contacten en studies van het medische genootschap kreeg de hygiënistische beweging in Antwerpen zo vorm rond sociale en medische thema’s als epidemiebestrijding,
stadssanering en voedingscontrole.
Het was eveneens via Janssens dat de schoolhygiëne voor de eerste maal op de agenda
van de Antwerpse hygiënisten verscheen. In 1874 had Janssens met de steun van de liberale burgemeester Jules Anspach en schepen Félix Verstraeten in Brussel een gezondheidsbureel opgezet, waartoe ook een Dienst Medisch Schooltoezicht behoorde. Vanuit
de idee dat het gebrek aan hygiëne het gevolg was van morele ontaarding en de oorzaak
vormde van de ellendige levensomstandigheden van de arbeidersbevolking, moest de
dienst de hygiënische omstandigheden in de Brusselse scholen verbeteren en zo bijdragen tot de morele opwaardering en sociale emancipatie van de arbeidersklasse. Victor
Desguin kwam zeker in 1876, en waarschijnlijk al vroeger, met Janssens’ ideeën rond
schoolhygiëne in contact op het hygiënecongres in Brussel, waar hij zelf de resultaten van
zijn studie over het alcoholisme uiteenzette. Desguin presenteerde vervolgens Janssens’
9   W.-J. Stevens, ‘De la mission sociale des médecins’, Annales de la Société de Médecine d’Anvers [verder asma]
(1851) 129-139.
10 Zie bijvoorbeeld de discussies over het alcoholisme in het jaar 1872: asma (1872) zittingen van 26 april, 12 juli, 4 en
11 oktober 1872. ‘Rapport sur les moyens à opposer à l’abus croissant des boissons alcooliques’, asma (1872) 678-686.
11 Desguin, Bespreking van A. Meynne, Topographie Médicale de la Belgique. Etudes de géologie, de climatologie, de
statistique et d’hygiène publique, asma (1865) 445. Over Armand Meynne: Velle, ‘Armand Joseph Meynne: legerarts
en sociaal denker’, in: J. De Maeyer, Er is leven voor de dood, 108-110.
12 asma (1871) 579-581.
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visie in het Antwerpse medische genootschap en korte tijd later besprak hij ook diens
publicatie van het reglement van de Brusselse dienst.13 In de jaren 1870 werd de schoolhygiëne zo een onderdeel van een brede waaier aan thema’s en maatregelen in de openbare gezondheidszorg die in het Antwerpse medische genootschap aan bod kwamen.
De uitbouw van het hygiënistische programma ging ook gepaard met een toegenomen kritiek op het gezondheidsbeleid van de eigen stad. In de jaren 1850 vond Stevens
nog dat de arts slechts neutraal advies moest geven, maar vanaf de jaren 1870 hadden
de leden van het genootschap de ambitie sterker te wegen op de stedelijke politiek. Het
genootschap profileerde zich daarbij openlijk als een voorstander van meer overheidsinterventie in de gezondheidszorg. Zo besloten de leden in 1871 na een hevig debat over
de openbare gezondheid een brief te sturen naar de belangrijkste Antwerpse kranten.
In de brief waarschuwden zij de Antwerpse bevolking dat er heel wat ziektes de ronde
deden en dat de stad daardoor een gemakkelijk slachtoffer was voor een grote epidemie.
Een dergelijk publiek optreden was een krachtig signaal en toonde de ambitie van de
hygiënisten binnen de vereniging om het genootschap een centrale plaats te geven in
het debat over de openbare gezondheid in Antwerpen. In het Bulletin Sanitaire, een
rubriek binnen het eigen tijdschrift, verdedigde Victor Desguin de open brief:
Il nous semble que la Société de Médecine, par l’initiative qu’elle a prise, n’a pu que
déterminer une peur salutaire, tant aux administrations publiques qu’aux particuliers, poussant ces derniers à exécuter les préceptes de l’hygiène privée, et mettant
les autres au demeure de veiller plus soigneusement à l’hygiène publique, qui est
beaucoup trop négligée, malgré les exemples encore si récents des fléaux qui nous
ont accablés.14
Desguin benadrukte vervolgens dat de brief er niet zomaar was gekomen, maar vanuit
het plichtsbesef van het medische genootschap dat als wetenschappelijke vereniging
het initiatief had genomen ‘d’un avis au public que quand il lui a parçu qu’il en était
temps’.15 In de jaren 1870 maakte de Antwerpse hygiënistische beweging zo een militante fase door.
De liberale gezondheidspolitiek
Dat figuren als Desguin en Kums vooral op vlak van de schoolhygiëne hun ambities
konden realiseren, heeft veel te maken met de ongelijke receptie van het hygiënistische programma in de Antwerpse liberale politiek. In het begin van de jaren 1870 was
13 Desguin, ‘Abus de boissons alcoolique, causes, résultats, remèdes, rapport présenté à la troisième section du
Congrès international d’hygiène et de sauvetage de Bruxelles’, asma (1877) 479-513. asma (1877) zitting van 12
oktober.
14 Desguin, ‘Bulletin Sanitaire’, asma (1871) 443-447: ‘Het lijkt ons dat het medische genootschap, door het initiatief
dat het heeft genomen, slechts een heilzame angst heeft willen teweegbrengen, zowel bij de openbare diensten als bij de
particulieren, om zo die laatste de voorschriften van de persoonlijke hygiëne te doen naleven en de andere aan te manen
zorgvuldiger te waken over de openbare gezondheid, die te veel wordt verwaarloosd, ondanks de recente voorbeelden
van de plagen die ons hebben getroffen.’
15 Ibidem: ‘van een opiniestuk aan het publiek wanneer het vond dat de tijd daartoe aangebroken was’. Ook in de
jaren 1880 bleef het medische genootschap het stadsbestuur aanzetten tot meer investeringen in de stedelijke openbare
gezondheid. Zo werd bijvoorbeeld in 1889 een geijverd voor de oprichting van een gezondheidsbureel en de bouw van
een mortuarium: saa, ma 641#525.
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Afbeelding 1: Schepen Victor
Desguin, 1903 (bron: AMVC
Letterenhuis D3525).

de Antwerpse politiek gekenmerkt door de opkomst van de conservatieve Liberale
Associatie en het uiteenvallen van de Meetingpartij, die steunde op een coalitie van
katholieken, progressieve liberalen en Vlaamsgezinden. De Liberale Associatie had
haar machtsbasis in Franstalige handelsmilieus en voelde weinig voor grote overheidsinvesteringen, inclusief investeringen in de stedelijke openbare gezondheid. Georges
Gits, gemeenteraadslid en later schepen voor de Liberale Associatie, bekritiseerde bijvoorbeeld steeds de plannen voor de uitbreiding van de stedelijke gezondheidsdiensten
omwille van de hoge financiële kosten.16 Bij de progressieve liberalen bestond er meer
bereidheid tot investeringen in de openbare gezondheid. Zij groepeerden zich rond
antiklerikale en democratische stellingen en richtten eigen verenigingen op zoals de
Liberale Vlaamse Bond in 1866 en de Geuzenbond in 1872. De verbetering van de
volksgezondheid, door betere huisvesting, betere voeding en onderricht in de hygiëne, maakte voor de progressieve liberalen deel uit van de strategie om de emancipatie
16 L. Wils, Het ontstaan van de Meetingpartij te Antwerpen en haar invloed op de Belgische politiek (Antwerpen
1963) 259-276. Gits nam bijvoorbeeld een kritische houding aan in het debat over de oprichting van een Antwerps
gezondheidsbureel: Gemeenteblad (1884) zitting van 4 september.
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van de arbeidersklasse te realiseren.17 De politieke samenwerking tussen de Liberale
Vlaamse Bond, de Geuzenbond en de Liberale Associatie na de gezamenlijke verkiezingsoverwinning van 1872 maakte dat het debat over de stedelijke openbare gezondheid gevoerd werd tegen een achtergrond van ideologische spanning tussen progressieve en conservatieve liberale fracties. Het gezondheidsbeleid dat in de jaren 1870 en
vooral in de jaren 1880 werd gerealiseerd, was dan ook het resultaat van een compromis
tussen de verschillende strekkingen in het Antwerpse liberalisme.18
In die politieke context kwam het er voor de Antwerpse hygiënisten op aan alle
fracties te overtuigen van het nut en de waarde van meer investeringen.19 De strategie
die daarvoor werd gehanteerd, bestond erin de liberale ideeën rond morele verheffing
wetenschappelijk te onderbouwen en aansluitend daarbij te pleiten voor een hervorming en verwetenschappelijking van het gezondheidsbeleid. Een belangrijke troef in
dat streven was de flexibiliteit van het hygiënistisch discours. Eerder dan een duidelijk
uitgewerkt politiek-ideologisch programma, was het discours van de Antwerpse hygiënisten een gevarieerd vertoog waarin wetenschappelijke concepten rond hygiëne
werden gekoppeld aan sociale en morele doelstellingen. De meningsverschillen tussen
Antoine Kums en Victor Desguin binnen het Antwerpse medische genootschap over
de organisatie van de voorlichting in de hygiëne geven die flexibiliteit duidelijk aan.
Kums pleitte eerder voor paternalistische voorlichting in de hygiëne via verenigingen
waar de arbeidersklasse weinig inbreng had, terwijl Desguin die inbreng juist cruciaal
vond vanuit de idee van zelfemancipatie.20 De discussie toont alvast dat het hygiënistische programma op verschillende manieren kon worden uitgewerkt en aansluiting kon
vinden bij zowel radicale als gematigde visies op volksemancipatie.
Ondanks de flexibiliteit van het hygiënistisch discours en de wetenschappelijke legitimatie die de hygiënisten boden voor het liberale programma, was de politieke impact
van de Antwerpse hygiënisten niet in alle sectoren van de openbare gezondheid even
groot. De studie van Wim Van Craenenbroeck over de totstandkoming van de drinkwatervoorziening in Antwerpen toont bijvoorbeeld aan dat de inbreng van artsen in die
sector eerder beperkt was. Zowel bij de discussies over geschikte waterbronnen als over
de waterkwaliteit hadden zij slechts geringe impact op de beslissingen van het stadsbestuur dat overigens weinig actief optrad bij klachten.21 De moeizame debatten in de gemeenteraad over de hervorming van de armenzorg en het statuut van de ‘armendokter’
17 Over de progressieve Antwerpse liberalen zie: J. Byers-Bell, ‘Jan Van Rijswijck. Liberaal flamingant en burge
meester van Antwerpen’, in: L. Wils (red.), Kopstukken van de Vlaamse Beweging. Jan Van Rijswijck, Adolf Pauwels,
Louis Franck (Kortrijk 1978) 9-106, 33-43. L. Hancké, Jan Van Rijswijck (Gent 1993) 45-68. Over de liberale visie
op gezondheidszorg zie: K. Velle, Lichaam en hygiëne. Naar de wortels van onze huidige gezondheidscultuur (Gent
en Leuven 1984) 23-24. J. De Maeyer en L. Dhaene, ‘Sociale emancipatie en democratisering: de gezondheidszorg
verzuild’, in: De Maeyer, Er is leven voor de dood, 151-166, 152-155.
18 Over de ideologische spanning rond liberale overheidsinvesteringen op gemeentelijk niveau zie: E. Witte,
‘Gemeenteregies in België (1850-1914): liberaal interventionisme of socialistisch municipalisme?’, in: L’initiative
publique des communes en Belgique 1795-1940/ Het openbaar initiatief van de gemeenten in België 1795-1940 (Spa
1986) 85-106, 98-99. B. D’Hondt, ‘De “blauwe steden” of de triomf van de liberale steden’, in: J. De Maeyer en P.
Heyrman (red.), Geuren en kleuren. Een sociale en economische geschiedenis van Vlaams Brabant (Leuven 2001) 7799, 95-98.
19 Over de politieke positie van de Belgische hygiënisten zie: R. Schepers, ‘Een wereld van belangen. Artsen en de
ontwikkeling van de openbare gezondheidszorg’, in: Nys, De zieke natie, 200-218.
20 asma (1872) zitting van 12 juli.
21 Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater, 17-24, 178-201, 408-424.
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maken eveneens duidelijk dat de politieke wil tot grote investeringen in de stedelijke
openbare gezondheid in de jaren 1870 en 1880 beperkt was.22 Steeds bleken de hoge
kosten een struikelblok. In vergelijking met de openbare gezondheidszorg, zijn de investeringen in het stedelijke onderwijs indrukwekkend te noemen. Antwerpen volgde
immers het voorbeeld van vele liberale steden om voor het openbare onderwijs te kiezen als het belangrijkste domein om een eigen stadsbeleid te voeren. De toegenomen
spanning met de katholieken, zowel op nationaal als op lokaal niveau, vormde daarbij
een belangrijke context.23 Voor de hygiënisten, die moeizaam hervormingen bepleitten
in de openbare gezondheid, boden de grote investeringen in het openbare onderwijs
de ruimte voor de realisatie van een deel van hun voorstellen. De expansieve liberale
onderwijspolitiek gaf hen immers de kans zich in het liberale project in te schrijven en
als gezondheidsexperts voorstellen te doen ter verbetering van het onderwijs.
De politieke loopbaan van Victor Desguin illustreert die toegenomen ruimte voor
medische expertise in de liberale stads- en onderwijspolitiek van de late negentiende
eeuw. In de huidige historiografie staat Desguin vooral bekend omwille van zijn pioniersrol als schepen van onderwijs in de jaren 1890 bij de uitbouw van sociaal-medische
initiatieven in schoolverband, zoals de Dienst Medisch Schooltoezicht. Ook wordt hij
beschouwd als de onfortuinlijke schepen die in de jaren 1900 verschillende keren als
mogelijke burgemeester werd voorgedragen maar omwille van zijn antiklerikale houding nooit door de regering werd benoemd.24 Vanuit medisch historisch perspectief
wordt juist zijn rol bij de uitbouw van de Société Royale de Médecine Publique en
daarmee van het hygiënisme als nationale beweging beklemtoond.25 Aan die activiteiten op het nationale niveau en als bestuurder – Desguin werd schepen van onderwijs in
1892 – ging evenwel een hele tijd vooraf waarin Desguin als gezondheidsexpert actief
was in de stedelijke politieke strijd. Een blik op dat aspect van Desguins loopbaan
draagt niet alleen bij tot een beter begrip van de initiatieven waarvoor hij bekend is geworden, maar biedt ook een inkijk in de toenadering tussen de Antwerpse hygiënisten
en liberale politici.
Desguins politieke carrière nam een start in 1876 met een mandaat in de provincieraad. Belangrijker voor de stapsgewijze uitbouw van zijn positie als gezondheidsexpert
was de toetreding tot de gemeenteraad in 1879. Hij interpelleerde het stadsbestuur bijvoorbeeld over de voorbereidingen bij epidemieën en gaf als expert advies over ziekentransport en bij de bouw van een mortuarium aan het Kiel.26 Ook nam hij van bij zijn
aanstelling deel aan de vergaderingen van de commissie over het openbaar onderwijs
22 De moeizame hervorming van de geneeskundige dienst van het weldadigheidsbureel toont zich in de debatten
in de gemeenteraad: Gemeenteblad, (1881) zitting van 11 oktober en 19 december; (1883) zitting van 14 mei; (1891),
zitting van 24 december.
23 D’Hondt, ‘De “blauwe steden”’, 78-93. H. Van Daele, 150 jaar stedelijk onderwijs te Antwerpen 1819-1969
(Antwerpen 1969) 23-27.
24 In de Nieuwe Geschiedenis van België wordt Victor Desguin vermeld in het hoofdstuk over de schoolstrijd na de
bespreking van de Antwerpse schepen Allewaert: ‘Zijn opvolger Victor Desguin zet de sinds 1872 gevoerde liberale
politiek voort tot 1918. Als arts legt hij ook sociaal-medische klemtonen, die op de nationale wetgeving vooruitlopen.’
E. Witte e.a. (red.), Nieuwe geschiedenis van België, 1830-1905 (Tielt 2005) 478. Voor zijn rol in de uitbouw van het
stedelijke onderwijs, zie ook: H. Van Daele, 150 jaar stedelijk onderwijs, 26-27. Voor zijn politieke positie: L. Hancké,
De Antwerpse burgemeesters van 1831 tot 2000. Van Le Grelle tot Detiège (Amsterdam en Rotterdam 2000) 129, 139149.
25 K. Velle, De nieuwe biechtvaders. De sociale geschiedenis van de arts in België (Leuven 1991) 112.
26 Gemeenteblad (1880) zittingen van 24 januari, 10 april en 25 oktober.
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Afbeelding 2: Voorbeeldregister gebruikt voor de opvolging van preventieve behandelingen
in de Antwerpse scholen, 1882. (Bron: Stadsarchief Antwerpen ma 234, 21a: Ville d’Anvers.
Inspection hygiénique & médicale des écoles. Règlement (Antwerpen 1882) annexe B).

binnen de gemeenteraad. Hij pleitte er voor een betere scholing van de leerkrachten
in de wetenschappen, steunde de plannen van gemeenteraadslid Nicolaas Jan Cupérus
voor meer en betere gymnastiek op school, en participeerde ook in de hevige debatten
over godsdienstonderwijs op school. In Desguins onderwijsvisie lijkt zo vooral een
grote rol voor de wetenschap weggelegd. Het belang van wetenschappelijke vorming
wordt ook duidelijk in de inleiding die Desguin schreef voor een gezondheidsboek
voor moeders. In de tekst bepleitte hij niet alleen het nut van meer aandacht voor gezondheid in de opvoeding, maar ook de nood aan meer inzicht in de werking van het
lichaam, wat moest leiden tot een betere toepassing van de regels van de hygiëne. De
ontwikkeling van morele en intellectuele capaciteiten was voor Desguin immers onlosmakelijk verbonden met het aannemen van een gezonde levensstijl.27 Met dergelijke
opvattingen slaagde Desguin erin zich ook in het debat over het stedelijke onderwijs te
positioneren als medisch expert.
Tegelijkertijd verstevigde Desguin de politiek-ideologische basis van zijn ideeën over
hygiëne en gezondheid. Zijn lidmaatschap aan de Antwerpse loge Les Amis du Commerce et la Persévérance Réunis gaf hem daartoe de mogelijkheid.28 De vrijmetselarij
was in die jaren een belangrijke discussie- en ontmoetingsplaats voor de Antwerpse
liberalen. Desguin plaatste er zijn hygiënistische ideeën in een positivistisch kader. In
een redevoering droeg hij de positieve filosofie uit als de enige filosofie van de vrijmetselarij. De positieve filosofie mocht echter niet vervallen in abstracte ideeën, zo stelde
Desguin, maar moest dicht bij de wetenschappen blijven.29 Daarmee nam hij stellingen
27 Desguin, ‘Sur la nécessité de faire de l’étude de l’homme. La base de toute éducation rationelle’, in: Ch. Bock, Le
livre de l’homme sain et de l’homme malade (Antwerpen, s.d.) I-XI.
28 Over het ontstaan van de loge: E. De Schampeleire, De socialist-geneesheer-vrijmetselaar Modeste Terwagne en
zijn tijd (onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel 1973) 25. L. Hancké, ‘De vrijzinnigheid
in Antwerpen in de 19de eeuw. Een schets’, Mores. Pedagogisch tijdschrift voor morele problemen 39 (1994) 58-67.
29 Redevoering van Desguin in: ‘Respectable Loge des Amis du Commerce et de la Persévérance Réunis, à L’Orient
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in die vooral verdedigd werden binnen de progressieve en antiklerikale strekking van
het Antwerpse liberalisme. De loge bood Desguin zo een forum om zijn plannen voor
een verwetenschappelijking van het stedelijke onderwijs- en gezondheidsbeleid ideologisch te verankeren. In de jaren 1890 verleenden leden van de loge overigens ook steun
aan sociale initiatieven zoals de schoolkolonies die de gezondheid van de leerlingen
moesten bevorderen.30 Desguins lidmaatschap aan de loge versterkte zo zijn positie als
medisch expert in de progressieve fractie van de Antwerpse liberalen.
Medisch schooltoezicht
De schoolstrijd, die ook in Antwerpen zorgde voor een radicalisering van de levensbeschouwelijke spanningen, vormde het kader waarin de positie van Victor Desguin
als medisch expert en onderwijsspecialist kon renderen.31 Het stedelijke openbare
onderwijs werd in die strijd een erg symbolisch dossier. Na de verkiezingsoverwinning van 1872 had het gemeentebestuur het openbare onderwijs in Antwerpen tot de
hoogste prioriteit gemaakt. De Antwerpse scholen moesten het toonbeeld worden van
het succesvolle liberale stadsbeleid. Een aantal klachten van schooldirecteuren over
de sporadische bezoeken van de ‘armendoktoren’, die in principe naast de verstrekking van medische zorg in de volkswijken ook de gezondheidstoestand van de scholen
moesten controleren, lijken de aandacht van de advocaat Evarist Allewaert, de toenmalige schepen van onderwijs, op de hygiënische toestand van de openbare scholen te
hebben gevestigd.32 Ook op dat vlak moest het openbaar onderwijs in Antwerpen het
uithangbord worden van een rationeel, antireligieus onderwijsbeleid. De kwestie van
het medisch schooltoezicht kwam zo op de politieke agenda.
In eerste instantie werd daarbij naar de organisatie van het medisch schooltoezicht
in Brussel gekeken. Het Brusselse beleid gold in de late negentiende eeuw immers als
voorbeeld voor vele liberale steden. De Dienst Medisch Schooltoezicht in Brussel
was ook de eerste dergelijke dienst in België.33 Ondanks die voorbeeldrol werd de
Antwerpse Dienst Medisch Schooltoezicht geen kopie van de Brusselse dienst. De
lokale politieke situatie zorgde er immers voor dat de organisatie van de nieuwe dienst
een compromis werd tussen conservatieve en progressieve liberalen. Zo ging het in
Antwerpen om een aparte dienst, die werd toegevoegd aan de afdeling onderwijs, en
niet om een onderdeel van een ruimer gezondheidsbureel. Ondanks een voorstel van
d’Anvers. Fête de la consécration de son temple’, Bulletin du Grand Orient de Belgique 10-11 (1883-1884) 137. Ook
andere hygiënisten als Hubert Boëns toonden interesse in het positivisme ter ondersteuning van hun maatschappelijke
ambities: K. Wils, De omweg van de wetenschap. Het positivisme en de Belgische en Nederlandse intellectuele cultuur,
1845-1914 (Amsterdam 2005) 172-174. Later trad ook de socialistische geneesheer Modeste Terwagne tot de loge
toe en werd het gezondheidsbeleid van Antwerpen in de vrijmetselarij een bediscussieerd thema: De Schampeleire,
Modeste Terwagne en zijn tijd, 135-142.
30 J. Tyssens en H. Van Daele, ‘Orde, zorg en spaarzaamheid. Vrijmetselarij en onderwijs’, in: Tyssens (red.), Van
wijsheid met vreugd gepaard. Twee eeuwen vrijmetselarij in Gent en Antwerpen (Brussel en Gent 2003) 143-159,
147-150.
31 J. Tyssens, Om de schone ziel van ’t kind. Het onderwijsconflict als breuklijn in de Belgische politiek (Gent 1998)
55-81.
32 saa, ma 223/3, Bundel B.
33 Over het medisch schooltoezicht in België: K. Velle, ‘De schoolgeneeskunde in België (1850-1940)’, Geschiedenis
der Geneeskunde 5 (1998) 354-366. I. De Buyser, Bijdrage tot de geschiedenis van het medisch schooltoezicht in België.
Van de eerste initiatieven tot de inrichting van het verplicht MST, 1874-1914 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling,
Katholieke Unversiteit Leuven 1995).
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Desguin toonden de Antwerpse liberalen zich in het begin van de jaren 1880 immers
niet bereid om te investeren in de oprichting van een dergelijk gecentraliseerd bureel.
Ook hier werden de kosten te hoog geacht. Wel werd in 1892 een overkoepelend
gezondheidsbureel opgericht waarin de Dienst Medisch Schooltoezicht kon worden
ondergebracht.34 Liberale gevoeligheden speelden ook een rol bij de afbakening van de
bevoegdheden van de Antwerpse schoolartsen. Niet alleen kwamen zij niet in de vrije
scholen, zij hadden ook slechts een beperkte machtiging tot optreden in de ‘betalende’
stedelijke scholen die bedoeld waren voor de burgerij. Alleen in de ‘niet-betalende’
stedelijke scholen, gericht op de arbeidersbevolking, mochten de schoolartsen aan preventieve geneeskunde doen. Daaronder viel het toedienen van poeders of siropen aan
de zwakste kinderen om hun algemene gezondheid te verbeteren. Voor de kinderen
van de burgerij werden die maatregelen als ongepast beschouwd.35 De concrete vormgeving van de dienst geeft zo aan hoe de uitwerking van het hygiënistische programma
werd onderhandeld binnen het Antwerpse liberalisme. Terwijl hygiënisten en progressieve liberalen als Desguin de dienst te beperkt vonden – Desguin wilde een uitbreiding
naar alle scholen36 – zagen sommige conservatieve liberalen in de dienst een bedreiging
van de individuele vrijheid.
Dat ook die laatste groep minstens ten dele werd overtuigd, heeft zeker te maken
met de manier waarop de dienst werd voorgesteld. Het medisch schooltoezicht moest
vooral het moderne, op de wetenschap gebaseerde onderwijsbeleid van de stad in de
verf zetten. In het rapport dat in de gemeenteraad werd gepresenteerd naar aanleiding
van de oprichting van de dienst werd precies dat aspect beklemtoond: ‘Het College
[heeft] besloten dezen dienst op eene gansch nieuwe en volledige wijze in te richten,
ten einde in de openbare scholen al de door de wetenschap aangeduide verbeteringen
en al de volmaaktheden in te voeren, welke het Gemeentebestuur wenscht tot stand te
brengen.’37 Vooral de preventieve geneeskunde, de gestandaardiseerde formulieren van
de gezondheidstoestand van de leerlingen, die moesten leiden tot statistische inzichten,
en de vaccinaties werden als dergelijke ‘door de wetenschap aangeduide verbeteringen’
gepromoot. De oprichting van de dienst paste zo in een reeks initiatieven die de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Antwerpen moesten vergroten.
Voor de concrete organisatie van de dienst steunden de Antwerpse liberalen sterk
op de expertise van Victor Desguin en het Antwerpse medische genootschap. Schepen
Allewaert vroeg aan Desguin een rapport over de dienst op te stellen, dat in de gemeenteraad werd gepresenteerd, samen met een reglement voor de schoolartsen. Ook de
verdeling van de artsen over de scholen nam Desguin voor zijn rekening. Drie van de
vier schoolartsen die 1882 werden aangesteld, waren overigens actief in het Antwerpse
medische genootschap. Ze bespraken er hygiënistische studies en hadden er met Desguin samengewerkt in een aantal commissies.38 De eerste schoolartsen beantwoordden
zo aan het beeld dat Desguin vooropstelde van de schoolarts als een gezondheidsdes34 Over het Antwerpse gezondheidsbureel: G. Melius, ‘Service d’Hygiène de la ville d’Anvers. Historique-organi
sation-fonctionnement’, asma (1902) 77-100. Gemeenteblad (1884) zitting van 15 juli. Over het Antwerpse medisch
schooltoezicht zie ook: Van Daele, 150 jaar stedelijk onderwijs, 275-276.
35 saa, ma 234/21a, Ville d’Anvers. Inspection hygiénique & médicale des écoles. Règlement.
36 V. Desguin, L’inspection médicale des écoles. Son organisation. Ses résultats (Antwerpen 1888) 6-7.
37 saa, ma 234/21a, verslag van Victor Desguin over het medisch schooltoezicht.
38 Het ging om de artsen Janssens, Descamps en Mayer.
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kundige, die de wetenschap op de voet volgde en bereid was medisch onderzoek bij zijn
werkzaamheden te betrekken. Ook in de jaren 1890 werden onder impuls van Desguin,
op dat moment bevoegd als schepen, wetenschappelijk sterke figuren aangeworven in
de Antwerpse gezondheidsdiensten. Het ging bijvoorbeeld om August Ley, die zich
op het bijzonder onderwijs richtte, en Médard Schuyten, een van de voortrekkers van
de pedologie.39
De schoolartsen zelf deelden Desguins visie van verwetenschappelijking van de gezondheidsdiensten in het kader van het liberale beschavingsproject. In hun driemaandelijkse rapporten verwezen zij vaak naar de vooruitgang van de arbeidersklasse onder
impuls van de toepassing van de wetten van de hygiëne. Daarbij plaatsten zij zichzelf
en hun activiteiten soms expliciet in het beschavingsproject van het Antwerpse liberale
stadsbestuur. Zo karakteriseerde de schoolarts Janssens het medisch schooltoezicht
in een van zijn driemaandelijkse rapporten als ‘la preuve répétée de la sollicitude avec
laquelle la ville fait bénéficier la population des lumières et des bienfaits de la science
moderne’.40 Ook in de sollicitatiebrieven voor de positie van schoolarts wezen verschillende artsen op hun kennis van de hygiëneleer en de nood om de ‘wetten van de
hygiëne’ te verspreiden. Jacobs, een van de succesvolle sollicitanten, onderbouwde
zijn kandidatuur door te verwijzen naar zijn wetenschappelijke activiteiten in het
Antwerpse medische genootschap en naar een artikel dat gepubliceerd zou worden in
het tijdschrift van de vereniging.41 Voor Jacobs vormde wetenschappelijke ijver zijn belangrijkste troef voor de functie. Naast hun expertise in de gezondheidsleer benadrukten sommige artsen ook hun liberale overtuiging. Wetenschappelijke visies en politieke
kleur werden duidelijk als complementair beschouwd. In een aanbevelingsbrief voor
August Ley zette V. Huys, docent aan de Brusselse normaalschool, diens politieke
overtuiging in de verf: ‘J’ajoute aussi que au point de vue des opinions philosophique
et politique, il appartient à l’école scientifique positive: c’est un […] libéral.’42 Zowel in
de sollicitatiebrieven als in de discussies en rapporten rond de Dienst Medisch Schooltoezicht was het hygiënistisch discours onlosmakelijk verbonden met het liberale
stadsbeleid.
Die ideologische verbinding maakte het medisch schooltoezicht ook tot een politiek
wapen in de strijd met de katholieken. Zoals eerder gesteld, had de dienst immers enkel
bevoegdheid over de openbare scholen, en niet over de vrije, katholieke scholen. Toen
burgemeester De Wael in 1883, na tussenkomst van de Lokale Geneeskundige Commissie, een katholieke school waar typhuskoorts was uitgebroken voor korte tijd had
moeten sluiten, legde schepen Allewaert de oorzaak ervan bij de onhygiënische lokalen
waar kinderen bijeengepropt zaten. In de gemeenteraad ontstond daarop een levendige
discussie. Schepen Lefebvre voegde aan Allewaerts uiteenzetting nog het volgende toe:
‘Het zijn scholen met God, maar zonder lucht’, waarop er in de gemeenteraad gelach

39 saa, ma 237/4, benoemingen en mandaten van de schoolartsen. Van Daele, 150 jaar stedelijk onderwijs, 117-119.
40 saa, ma 234/21b, rapport van dokter Janssens 1e trimester 1892: ‘het herhaaldelijk bewijs van de toewijding
waarmee de stad haar bevolking laat profiteren van de inzichten en de voordelen van de moderne wetenschap.’
41 saa, ma 237/4, sollicitatiebrief van dr. F.J. Jacobs in juni 1896.
42 saa, ma 237/4, aanbevelingsbrief voor August Ley van V. Huys, september 1899: ‘Ik vermeld ook dat wat zijn
filosofische en politieke visies betreffen, hij behoort tot de positivistische wetenschappelijke school: het is een [...]
liberaal’.
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ontstond.43 In de context van de schoolstrijd kon een dergelijke opmerking tellen. Het
voorval toont alvast hoe de Antwerpse liberalen met de hygiënistische thematiek vertrouwd waren geraakt in de politieke arena.
Beeldvorming
De stedelijke openbare scholen kwamen ongeschonden uit de schoolstrijd: de massale
vlucht naar het vrije onderwijs bleef uit. In de daaropvolgende jaren, zeker onder het
burgemeesterschap van Jan Van Rijswijck vanaf 1892, toonden de Antwerpse liberalen
dan ook hun trots over de vooruitgang van het openbaar onderwijs – Van Rijswijck
noemde Antwerpen niet voor niets ‘stad der scholen’.44 Het medisch schooltoezicht
werd in die context opgenomen in de galerij van educatieve successen. Wanneer de stad
zich naar de buitenwereld toe voorstelde, ontbrak het medisch schooltoezicht niet in
de succesprojecten. Al in 1884, twee jaar na de oprichting van de dienst, werd het plan
Antwerpen af te vaardigen op de internationale gezondheidstentoonstelling in Londen
met eenparigheid van stemmen in de gemeenteraad aangenomen. Al de stukken met
betrekking tot de gezondheidsvoorzieningen en -diensten van de scholen – ondermeer
Cupérus’ modellen van turnzalen – werden er trots uitgestald.45
Het participeren in dergelijke tentoonstellingen werd aan het einde van de jaren 1880
en in de jaren 1890 deel van een actieve politiek die erop gericht was het Antwerpse
gezondheidsbeleid als een voorbeeldbeleid te presenteren. Zo werd de schoolarts Descamps als afgevaardigde van de stad Antwerpen naar de internationale tentoonstelling
over hygiëne in Berlijn gestuurd.46 Victor Desguin zelf droeg het Antwerpse model
van medisch schooltoezicht uit op het hygiënecongres van Wenen in 1887. Op het
congres stelde hij de Antwerpse Dienst Medisch Schooltoezicht voor als een verbeterde
versie van de Brusselse dienst omwille van zijn interne organisatie. Van bescheidenheid was er bij Desguin geen sprake: ‘c’est que son organisation me paraît être la plus
complète de tous’.47 Als schepen zou Desguin de stad Antwerpen later nog meermaals
vertegenwoordigen, onder andere op het hygiënecongres van Londen in 1891 en op
het congres rond schoolhygiëne in Berlijn in 1899.48 Behalve het verspreiden van het
Antwerpse model in de internationale wetenschappelijke wereld, hadden dergelijke
lezingen ook een lokaal politiek doel. Het stadsbestuur sponsorde graag reizen zoals
die van Descamps en Desguin, maar verwachtte nadien ook een uiteenzetting in de
gemeenteraad. De Antwerpse liberalen konden dergelijke lezingen, waarin Antwerpen
tot voorbeeld van een succesvol hygiënebeleid werd gemaakt, wel smaken. Schepen
43 Gemeenteblad (1883) zitting van 17 januari.
44 Van Daele, 150 jaar stedelijk onderwijs, 293. S. Heylen e.a., Geschiedenis van de provincie Antwerpen: een
politieke biografie (Antwerpen 2005) 63.
45 Gemeenteblad (1884) zitting van 6 maart.
46 saa, ma 237/5 (B), Exposition d’hygiène du Berlin. Delegué de la ville. M. le docteur Descamps.
47 Desguin, L’inspection médicale des écoles, 8-9: ‘het is zo dat zijn organisatie me de meeste volledige van allemaal
lijkt.’
48 saa, ma 237/5 (A), toekenning van een som van 1000 fr. aan Desguin voor de reiskosten van het congres van
Berlijn, 9 mei 1899. Desguin, Congrès Médical International de Berlin (août 1890). Rapport de M. le docteur Victor
Desguin, conseiller communal, délégué de la ville d’Anvers (Antwerpen, 1890). Idem, Congres International d’Hygiène
et de Démographie de Londres (10 au 17 août 1891). Rapport adressé au conseil communal d’Anvers par le docteur
Victor Desguin (Antwerpen, 1891). Over de internationale hygiënecongressen zie: D. J. Wolfram, ‘Deftige hervormers.
Internationale congressen van statistici en hygiënisten in de negentiende eeuw’, in: M. Broersma en J.W. Koopmans
(red.), Identiteitspolitiek. Media en de constructie van gemeenschapsgevoel (Hilversum 2009) 111-123.
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Allewaert bestelde meteen vijftig exemplaren van Desguins uiteenzetting in Wenen (‘ce
remarquable rapport’) om te verspreiden over de Antwerpse bibliotheken.49 Ook de
sociaal-medische initiatieven die Desguin vanaf 1892 als schepen van onderwijs nam,
zoals het installeren van schooldouches, het uitdelen van schoolsoep en het organiseren
van schoolkolonies, -reizen, -wandelingen en -excursies, werden voorgesteld als vernieuwende projecten die onderdeel uitmaakten van het succesvolle hygiënebeleid van
de stad. De pioniersrol die in de huidige historiografie aan Desguins initiatieven werd
toebedeeld, werd dus al gebruikt in de beeldvorming over de gezondheidsdiensten aan
het einde van de negentiende eeuw.
De idealisering van het stedelijke gezondheidsbeleid moet ook in verband worden
gebracht met de veranderde politieke situatie in de jaren 1890. Werd de politieke discussie over de stedelijke openbare gezondheid in de jaren 1870 en 1880 vooral gevoerd
binnen liberale kringen over de noodzaak tot overheidsinterventie, dan kwam het in de
jaren 1890 en 1900 erop aan het gevoerde beleid te verdedigen. Vanaf 1895 telden de katholieken immers maar een zetel minder dan de liberalen en vanaf 1899 zetelden er ook
drie socialisten in de gemeenteraad.50 Ook de nationale politiek, waar uniform katholieke regeringen aan de macht kwamen, verhoogde de druk op de liberale besturen van
de grote steden. De idealisering van de ‘exemplarische’ gezondheidsdiensten, gebaseerd
op wetenschappelijke inzichten, diende zo om het liberale stadsbeleid te ondersteunen.
In het politieke spel tussen meerderheid en oppositie kwam de nadruk te liggen op de
voorstelling van de gezondheidsdiensten en de gezondheidstoestand. Niet langer stond
de nood aan overheidsinterventie in de openbare gezondheidzorg in het centrum van
de discussie. De belangrijkste kritiek van de oppositie was eerder dat de geïdealiseerde
voorstelling van de liberalen niet aan de realiteit beantwoordde.
Ook de politieke positie van de gezondheidsexpert verloor daarbij het eenduidig liberale karakter. Zo ontstond vanaf de tweede helft van de jaren 1890 een hevig debat in
de gemeenteraad waarbij artsen van verschillende politieke families elkaar onder vuur
namen. De katholieke zijde werd vertegenwoordigd door heelkundig specialist Frans
Nuyens. Hij stelde wantoestanden aan de kaak, zoals de toestand in het verbandhuis
aan de dokken, waar in de praktijk nauwelijks medisch personeel aanwezig was, en nam
het daarbij vaak op tegen Desguin tijdens de discussies in de gemeenteraad.51 De arts
Modeste Terwagne vertegenwoordigde de socialistische zijde in het gezondheidsdebat.
Ondanks een gezamenlijk antiklerikaal discours, liet de flamboyante Terwagne niet
na om ook het liberale gezondheidsbeleid op de korrel te nemen.52 Hij bekritiseerde
bijvoorbeeld de gezondheidstoestand in de Antwerpse scholen, waarvan de liberalen
nochtans meenden dat ze over de beste medische dienst beschikten. Vele lokalen
werden slecht onderhouden en onvoldoende verlucht. Hoewel Terwagne aangaf het
liberale onderwijsbeleid niet te willen afbreken, werd het thema door de katholieke
pers opgenomen. Het Handelsblad schreef zelfs dat de legende van de prachtscholen
tot het verleden behoorde.53
49 saa, ma 237/5 (B), brief van Allewaert aan Desguin: ‘dat fameuze rapport’.
50 Over de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen in de jaren 1890: Hancké, Jan Van Rijswijck, 82-121.
51 Van Lennep, Uit het verleden van de Geneeskundige Kring van Antwerpen/ Cercle Médical d’Anvers
(Antwerpen, 1955) 52-55. Gemeenteblad (1897) zitting van 8 februari.
52 De Schampeleire, Modeste Terwagne en zijn tijd, 23, 61-64.
53 Ibidem, 198-199.

SG 2011-2_binnenwerk.indd 126

22-05-12 12:37

6 (2011) 2

medische expertise en politieke strijd    127

Het liberale discours over de uitstekende gezondheidstoestand van de Antwerpse
scholen kwam ten slotte ook onder vuur vanuit een groep liberale onderwijzers met
socialistische sympathieën. In 1911 richtten zij de onderwijskring Allewaert op en
gaven het tijdschrift Rechtvaardigheid uit dat hun grieven kenbaar moest maken. De
vereniging toonde zich erg syndicaal en nam afstand van de onderwijzersvereniging
Diesterweg die nauw samenwerkte met het gemeentebestuur.54 Ook zij bekritiseerden
vooral het stadsbestuur omwille van hun representatie van een schijnbaar perfecte toestand, en benadrukten vooral de hypocrisie die daarmee gepaard ging: ‘Geen Congres
is er, dat van dicht of van ver de school raakt, of onze eeuwig jonge schepen is er met
zijn bijltje bij en speelt er de eerste fluit van de bluff.’55 In Rechtvaardigheid werd zo
een artikel gepubliceerd dat de voorstelling van de Dienst Medisch Schooltoezicht van
Antwerpen op het hygiënecongres van Parijs in 1910 op de korrel nam.56 Voor deze
onderwijzers getuigde het liberale vertoog over de stedelijke openbare gezondheid
vooral van hooghartigheid. De schoolartsen kregen het zwaar te verduren: ze kwamen
onvoldoende in de scholen, werden overbetaald en hanteerden een ‘spottend-bijtenden
toon’ in hun driemaandelijkse verslagen.57 De kritiek op de utopische voorstelling van
het Antwerpse gezondheidsbeleid maakt duidelijk dat de grenzen van de politieke
inzetbaarheid van medische expertise aan het begin van de twintigste eeuw bereikt
werden.
Besluit
De politieke claims over de gezondheidstoestand van de Antwerpse scholen aan het
einde van de negentiende eeuw tonen de grote plaats die medische expertise vanaf de jaren 1880 had verworven in de onderwijspolitiek van de Antwerpse liberalen. De investeringen in het stedelijke openbare onderwijs en de centrale positie van het onderwijsbeleid in de Antwerpse stadspolitiek maakten juist van die sector een gunstig terrein
voor de arts om zich als gezondheidsexpert te presenteren. Bij die profilering speelde
de politieke strijd in Antwerpen een belangrijke rol. Het hygiënistische programma
kon op steun rekenen bij de progressieve strekking binnen het Antwerpse liberalisme,
maar sprak omwille van de nadruk op overheidsinterventie veel minder de conservatieve liberalen aan. De specifieke organisatie van de Dienst Medisch Schooltoezicht
toont dan ook hoe het hygiënistische programma werd onderhandeld in liberale kringen. De wetenschappelijke verankering van de medische schoolinspectie gaf daarbij
de doorslag. In volle schoolstrijd onderbouwde de dienst het wetenschappelijke en
moderne karakter van de liberale onderwijspolitiek en leverde zo een krachtig wapen
in de strijd met de katholieken. In de late jaren 1890 intensifieerde die strijd opnieuw en
werd het gezondheidsbeleid op internationale fora, maar vooral voor lokale politieke
doeleinden, als een exemplarisch en innovatief beleid voorgesteld.
De casus van de Dienst Medisch Schooltoezicht in Antwerpen maakt duidelijk dat
het succes van medische expertise in het stedelijke beleid zowel werd bepaald door de
54 M. De Vroede, Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de 19de en 20ste eeuw, 3:De
periodieken 1896-1914 (Leuven 1978) 1442-1444.
55 Rechtvaardigheid 1 (1911-1912) 10.
56 Rechtvaardigheid 2 (1912-1913) 1.
57 Rechtvaardigheid 1 (1911-1912) 1.
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lokale politieke verhoudingen als door de mate waarin gezondheidsexperts als Victor
Desguin wetenschappelijke concepten wisten om te vormen tot ideologisch onderbouwde en politiek-strategische argumenten. In dat laatste proces valt op hoezeer
Desguin en de Antwerpse schoolartsen zich hebben ingeschreven in het liberale
stedelijke project. De gunstige omkadering die het progressieve liberalisme bood
voor de Antwerpse hygiënisten maakte dat de grenzen tussen wetenschappelijke en
politieke stellingen snel konden vervagen in de beeldvorming rond de Dienst Medisch
Schooltoezicht. Het debat over de gezondheidstoestand van de Antwerpse scholen
vertoont zo parallellen met het sterk gepolitiseerde debat over de stedelijke openbare
gezondheid in andere grootsteden als Brussel en Parijs in de late negentiende eeuw.
Verder onderzoek naar het gebruik van medische claims in stedelijke politieke debatten
en naar de rol van medische experts in de uitbouw en voorstelling van de gezondheidsdiensten in andere steden lijkt dan ook wenselijk om de Belgische historiografie van de
openbare gezondheid aansluiting te doen vinden bij het internationale onderzoek naar
stedelijk gezondheidsbeleid.
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Aanzetten voor een erfgoedbeleid
De afbraak van het Antwerpse burchtgebied als casestudy voor de
veranderende omgang met erfgoed (1863-1900)*
Jelena Dobbels

Afbreken en toch bewaren. Het is een paradox die het negentiende-eeuwse erfgoed
lijkt te kenmerken. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond er in verschillende Europese steden een complex balanceren tussen enerzijds de initiatieven om de
stad te vernieuwen en historische structuren af te breken, en anderzijds de toenemende
behoefte om belangrijk historisch erfgoed te bewaren. Economische belangen waren
daarbij vaak doorslaggevender dan de historische en culturele erfgoedwaarde. De bekendste negentiende-eeuwse ‘stadsvernieuwer’ Georges-Eugène baron Haussmann
(1809-1891) bouwde in de tweede helft van de negentiende eeuw in Parijs een omvangrijk architectuur- en stedenbouwkundig beleid uit om een stadsvernieuwing mogelijk
te maken. Zijn transformatie van Parijs kende heel wat navolging in Europa, waardoor
vanaf 1850 uitbreidings- en verfraaiingswerken grote delen van oude Europese stadskernen van de kaart veegden. Haussmanns visie op de moderne stad stond lijnrecht
tegenover een meer behoudsgezinde visie waarin gepleit werd voor stadsvernieuwing
met respect voor het historisch erfgoed.1 Onder andere schrijvers als Victor Hugo uitten hun kritiek met leuzen als ‘Het vandalisme is architect geworden!’2
Ook in het Belgische stadslandschap was deze dualiteit duidelijk merkbaar. De Brusselse stadssanering en de aanleg van een grote noord-zuidas onder burgemeester Jules
Victor Anspach (1829-1879) ging gepaard met de afbraak van omvangrijke delen van het
historische stedelijke weefsel. Er ontstonden geleidelijk aan tegenstrijdige visies over
de realisatie van deze stedenbouwkundige ambities. Burgemeester Karel Buls (18371914) en Koning Leopold ii (1835-1909) streden respectievelijk voor (gedeeltelijke)
bewaring of afbraak bij deze stedenbouwkundige veranderingen.3 Gent onderging
met het Zollikofer-De Vigneplan (1880-1888) een gelijkaardige verandering. Er kwam
een directe verbinding tussen het Zuidstation en het stadscentrum via een centrale as.
De overwelving van de Nederschelde en het slopen van 950 arbeiderswoningen waren
daarbij onvermijdelijk. Er kwamen, onder andere van de Gentse volkszanger Karel

* Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek dat ik verricht heb in het kader van mijn masterscriptie onder begeleiding
van Inge Bertels: Aanzetten voor een stedelijk erfgoedbeleid. De afbraak van de Antwerpse Burcht als case-study voor
de veranderende omgang met erfgoed (onuitgegeven masterscriptie UA 2010). Met dank aan Inge Bertels, Annemie
Devos, Anneleen Arnout, Petra Brouwer en de anonieme referenten van het tijdschrift Stadsgeschiedenis voor hun
belangstelling en suggesties.
1 Ondanks de vele kritieken op Haussmanns beleid, was hij zich wel degelijk bewust van de historische waarde
van de oude stad. Haussmann was bijvoorbeeld de grondlegger van Museum Carnavalet, waar veel fragmenten van
gebouwen uit het af te breken stadsgedeelte werden bewaard. F. Choay, Les mémoires d’Haussmann (Parijs 2010) 20.
2 M. Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid. De contrasterende carrières van zes Europese hoofdsteden
(Bussum 1998) 46.
3 R. Rottger, ‘Capitol and capital. Het “moment Anspach” in de Brusselse urbanisatie en liberale politieke cultuur’,
Stadsgeschiedenis 1 (2006) 27-50.
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Afbeelding 1: Het Antwerpse Burchtgebied na rectificatie van de Scheldeoever rond 1810, met
aanduiding van de voornaamste (verdwenen) historische structuren en van de nieuwe rooilijnen na de tweede rechttrekking van de kaaien (1879-1884) (© collectie Janssens, Antwerpen).

Waeri (1842-1898), stemmen op tegen de afbraak van de oude stadswijken.4 Ook in het
Antwerpse Burchtgebied kwam de paradoxale problematiek van afbraak en bewaring
aan bod. Als een gevolg van de rechttrekking van de Scheldekaaien (1874-1885) diende
de Burcht, de oudste historische stadskern, te worden afgebroken. Als reactie hierop
riepen de staat en de stad Antwerpen een toezichtcommissie in het leven (1882-1885)
die besliste over de bewaring van relicten uit het af te breken Burchtgebied. In dit artikel
wordt de werking bestudeerd van de toezichtcommissie, die de objecten uit dit Burchtgebied probeerde te behouden door ze te documenteren en te bewaren. De Antwerpse
casestudy vormt enerzijds een mooi voorbeeld van de negentiende-eeuwse paradoxale
omgang met het verleden en anderzijds van het ontstaan van een lokaal erfgoedbeleid.
Het wetenschappelijk belang van onderzoek naar de lokale omgang met historisch
erfgoed in de negentiende eeuw is recentelijk krachtig onderstreept in een themanummer van het tijdschrift Trajecta over negentiende-eeuwse restauratiepraktijken. Volgens Bert De Munck en Joost Caen is het van groot belang om inzicht te krijgen in de
omgang met het verleden door groepen die zich niet met het nationale identificeerden,
maar hun eigenheid juist ontleenden aan een lokale gemeenschap. Een tweede element
dat in de bestaande erfgoedliteratuur al te vaak aan de aandacht ontsnapt is de concrete,
praktische en dagdagelijkse omgang met het verleden. Veel onderzoek richt zich enkel
4 J. Dambruyne en G.J. Bral, Een stad in opbouw. Gent van 1540 tot de wereldtentoonstelling van 1913 (Tielt 1992)
255-257.
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op vertogen of op symbolische uitdrukkingsvormen zoals die in ‘lieux de mémoires’
liggen ingebed. Maar hoe werkte de vormgeving van stedelijk erfgoed nu eigenlijk in
de praktijk?5
Aan de hand van onderzoek naar een concrete casus, namelijk de praktische werking
van de toezichtcommissie bij de afbraak van de oudste Antwerpse stadskern, wordt in
dit artikel onderzocht hoe in een Belgische grote stad als Antwerpen het erfgoedbeleid
concreet gestalte kreeg op lokaal niveau. Hoewel de toezichtcommissie haar eigen beleid zelf nooit systematisch op schrift stelde, blijkt het mogelijk om op basis van concrete praktijken haar nooit uitgeschreven beleidsvisie te reconstrueren. De commissie
probeerde haar bewaringsdoelen te bereiken via inventarisatie, selectie, documentatie
en plaatsing. De toezichtcommissie gaf ook verschillende invullingen aan het concept
‘bewaren’: via zowel effectieve materiële bewaring als iconografische documentatie,
via fotografische reproducties, architecturale tekeningen, kaarten of literaire documentatie. Meer dan tot nu toe wordt verondersteld, kwamen de eerste initiatieven op het
terrein van het erfgoedbeleid in België zeker niet alleen vanuit de nationale overheid.
Integendeel, dit artikel laat zien dat de verhouding en verstrengeling tussen de nationale
(top down) en lokale (bottom up) overheden en verenigingen veel complexer was dan
tot dusver is aangenomen. Net zoals bijvoorbeeld in Engeland bestond er ook in Antwerpen een sterk ontwikkeld lokaal erfgoedbesef en -beleid dat een eigen dynamiek
kende ten opzichte van nationale initiatieven.
Negentiende-eeuwse erfgoedfilosofie
De negentiende-eeuwse archeologische ontwikkelingen droegen bij aan de toenemende professionalisering en institutionalisering van de erfgoedsector, waarbij er een spanningsveld bestond tussen erfgoedbeleid op nationaal en lokaal niveau. Op nationaal
niveau werden er in vele Europese landen erfgoedinstellingen gecreëerd. De Franse
centralisatie uitte zich in 1830 in de oprichting van het ambt van Inspecteur des monuments historiques, dat in 1837 werd omgevormd tot de Commission des monuments historiques. Deze adviserende commissie had als taak een lijst van te beschermen
monumenten op te stellen. Daarnaast onderzocht ze ook restauratieprojecten die ter
subsidiëring werden voorgesteld.6 Deze Franse centralisatie ging ten koste van de lokale archeologische organisaties omdat de nationale ‘dominantie’ geen ruimte liet voor
lokale initiatieven.7 In Groot-Brittannië speelde zich het tegenovergestelde af: lokale
verenigingen zoals de Society for the Protection of Ancient Buildings hielden zich
actief bezig met monumentenzorg en -bewaring. Deze vereniging, die in 1877 door
William Morris en John Ruskin in het leven werd geroepen, kreeg op nationaal niveau
pas navolging in 1882 wanneer de Ancient Monuments Protection Act, een lijst van 29
monumenten in Engeland en Wales, werd uitgevaardigd.8
Vanwege de snelle institutionalisering van de Koninklijke Commissie voor Monumenten (Kon.cm) in 1835 plaatsen veel historici ook België binnen dit top down model. Herman Stynen geeft in zijn overzicht van de monumentenzorg in België voor de
5
6
7
8

B. De Munck en J. Caen, ‘Inleiding’, Trajecta 17 (2008) 98-107, 99.
F. Choay, L’Allégorie du patrimoine (Parijs 1992) 112.
Ibidem, 112.
J. Delafons, Politics and preservation. A policy history of the built heritage 1882-1996 (Londen 1997) 73.
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periode 1835-1940 echter een genuanceerd beeld. De oprichting van de Kon.CM kan
volgens hem ‘slechts […] begrepen en verklaard worden vanuit de vernieuwingen die
zich op cultureel en maatschappelijk gebied in de voorliggende decennia afgetekend en
politiek vertaald hebben’.9 De Belgische institutionalisering van de monumentenzorg
mag niet enkel worden gezien als een poging om met behulp van monumenten een
nationale identiteit te creëren. De Kon.cm had zeer ruime doelstellingen. Ze rapporteerde aan de centrale overheid over restauratie en herstelling van openbare gebouwen
en monumenten maar adviseerde de overheid ook over de nieuwbouw ervan. Het
gelaagde beleid van de Kon.cm leidde onder andere tot de oprichting van Provinciale
Commissies voor Monumenten (Prov.cm) in 1860. Deze afdelingen werden opgericht
om de werking van de Kon.cm te verbeteren en de lokale inbreng te verhogen, wat in
bepaalde provincies al beter lukte dan in andere. De vraag is of de institutionalisering
van de Kon.cm en de Prov.cm daadwerkelijk het bewijs is van een top-down aansturing
van het Belgische erfgoedbeleid. In de literatuur kwam tot op heden voornamelijk dit
nationale perspectief aan bod. Het lokale en regionale niveau verdienen echter ook
aandacht.
De hedendaagse term ‘erfgoed’ verdient in deze context enige discussie. Erfgoed –
een term die in de negentiende eeuw nog niet gebruikt werd – is een allesomvattend
begrip geworden dat vrijuit geassocieerd wordt met geschiedenis en cultuur. Het wordt
toegepast op een breed scala aan voorwerpen: onder meer tekeningen, beeldhouwkunst, archiefinventarissen, archeologische en historische voorwerpen. Het gaat daarbij zowel om materiële elementen zoals gebouwde monumenten als immateriële zoals
bepaalde tradities of het geheel aan normen, waarden en culturele prestaties van een
hele cultuur.10 Het hedendaagse begrip erfgoed kent in zekere mate gelijkenissen met
de negentiende-eeuwse opvatting van ‘archeologie’, een van de nieuwe wetenschappen die bijdroeg aan het respect dat in de negentiende eeuw voor historisch materiaal
ontstond. In het Brusselse tijdschrift La Renaissance: Chronique des Arts et de la Littérature werd archeologie in 1846 onderverdeeld in vier categorieën: l’archéographie,
de studie van architecturale monumenten, la numismathique, het onderzoeken van
medailles en munten, la glyptique, de studie van steengravures, en la paléographie, het
onderzoeken van oude manuscripten.11 Aan het einde van de negentiende eeuw en in
de loop van de twintigste eeuw ontstonden er echter duidelijk specialisaties waardoor
het holistische concept archeologie werd opgesplitst in diverse disciplines zoals archeologie, geschiedenis en kunstgeschiedenis (inclusief architectuurgeschiedenis), maar
ook monumentenzorg.12 Vandaag de dag lijkt de holistische benadering weer veld te
9   H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 18351940 (Brussel 1998) 13-16.
10 F. Grijzenhout, ‘Inleiding’, in: F. Grijzenhout (red.), Erfgoed: de geschiedenis van een begrip (Amsterdam, 2007)
1-20, 1-3.
11 M. Hanot, ‘De Brusselse tijdschriften (1815-1846) en de Nederlandse letterkunde’, in: A. Deprez en W. Gobbers
(red.), Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw. Dertien verkenningen (Utrecht 1990) 92.
12 In de geschiedenis van discours en praktijken rond erfgoed is er duidelijk sprake van een slingerbeweging
tussen deze ‘specialiserende’ en ‘holistische’ benadering van omgaan met erfgoed. Vandaag de dag lijkt de holistische
benadering weer veld te winnen. Zo geeft onder meer Bert de Munck in zijn opiniestuk ‘Geschiedenis is meer dan
erfgoed’ aan dat vandaag de tendens om veel verschillende elementen onder het begrip erfgoed samen te brengen weer
aan veld wint: ‘Terwijl monumenten, landschappen en zelfs hele dorpen worden “gemusealiseerd”, gaan individuen
op zoek naar hun eigen verleden via stambomen, oude foto’s en filmpjes, dialecten […]. Erfgoed wordt hierbij als
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winnen. De hedendaagse term ‘erfgoed’ wordt in dit artikel daarom inhoudelijk gelijk
gesteld aan de negentiende-eeuwse term ‘archeologie’.
Een uitgebouwd lokaal niveau: onderzoek naar de Antwerpse toezichtcommissie
De afbraak van het Burchtgebied was het directe gevolg van de Antwerpse negentiende-eeuwse stadsuitbreiding en havenexpansie. Vanaf 1850 stond een nieuwe rechttrekking van de Scheldekaaien hoog op de stedelijke agenda. Concreet werd in 1874 bij
Koninklijk Besluit een nieuw tracé van de Antwerpse Scheldekaaien vastgelegd. Van
de verschillende voorstellen won ‘tracé AA’, dat meer onteigeningen en afbraakwerken
teweeg zou brengen omwille van de meer landinwaarts getrokken alignement des façades, het van ‘tracé BB’, dat enkel de werf zelf zou afsnijden en dus minder onteigeningen tot gevolg zou hebben. Ondanks de vele behoudsgezinde visies van de Antwerpse
culturele elite – historici, archeologen, architecten en ‘hun’ organisaties – werd ‘tracé
AA’ gekozen omdat dit de stad financieel meer zou ‘opleveren’.13 [Afbeelding 1] Als
een gevolg daarvan diende de Burcht, de oudste historische stadskern, afgebroken te
worden.
Uit protest tegen deze afbraakwerken besloot het Antwerpse College van Burgemeester en Schepenen op 20 oktober 1882 een commissie in het leven te roepen,
bestaande uit de burgemeester Leopold de Wael, de schepenen Everarist Allewaert en
Joseph Lefèbvre en stadsingenieur Gustave Royers, ‘ter aanwijzing van de gevonden
voorwerpen die niet tot afbraak zouden mogen verkocht worden’. De oprichting van
deze toezichtcommissie was echter niet louter een stadszaak. Dit blijkt uit een brief van
Minister van Binnenlandse Zaken Gustaaf Rolin-Jaequemyns die de samenstelling van
de toezichtcommissie goedkeurde, op voorstel van Antwerpse gouverneur Edouard
Pycke d’Ideghem. De minister stelde nadrukkelijk zelf de taak van de commissie vast:
de prendre scrupuleusement toutes les mesures utiles en vue de se rendre exactement
compte, à l’occasion des démolitions qui vont se fair à l’entour du Steen, au profit
du nouveau quais de l’Escaut, de l’état des vestiges des ancien Bourg d’Anvers,
afin de les préserver, autant que possible, d’une destruction complète. La commission doit rechercher les objects qui devront être exceptés de la vente du produit
des démolitions et doit suivre les travaux de terrassement et démolition pour
sauver tous les objets qui pourront être découverts au cours même des travaux.14
Het is duidelijk dat er in een dossier van nationaal economisch en politiek belang – de
rechttrekking van de Scheldekaaien – geen stedelijke autonomie bestond voor culturele
overkoepelend concept gebruikt. In minder dan tien jaar tijd werd een volwaardige erfgoedsector uitgebouwd.’ B. De
Munck, ‘Geschiedenis is meer dan erfgoed’, De Standaard, 21 april 2006.
13 Algemeen Rijksarchief Brussel, T039/04-1095. Gemeenteblad (1974) 96-98. Een gelijkaardig fenomeen van
protestacties voltrok zich bij de afbraak van de Antwerpse stadspoorten in de jaren 1860. I. Bertels en P. Martens,
‘Defunct defenses’, Future Anterior 3 (2006) 46-55, 52.
14 ‘Om nauwgezet alle nodige maatregelen te nemen om verslag uit te brengen, naar aanleiding van de afbraakwerken
rondom het Steen ten bate van de nieuwe Scheldekaaien, over de toestand van de overblijfselen van de oude Antwerpse
Burcht, om een complete vernieling zoveel mogelijk te besparen. De commissie moet objecten zoeken die niet
verkocht mogen worden als gevolg van de afbraakwerken en ze moet de grond- en afbraakwerken opvolgen om
alle objecten te kunnen redden die tijdens deze werken zelf nog ontdekt worden.’ saa, ma 88133, brief van RolinJaequemyns aan Pycke, 30 oktober 1882.
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aangelegenheden, specifiek het erfgoedbeleid. De stadsarchivaris beschreef de commissie zelfs enkele maanden na de oprichting als ‘de oudheidkundige commissie door het
staatsbestuur gelast met toezicht over de afbraak’ en als ‘la commission archéologique
instituée par le gouvernement’.15 Deze verstrengeling tussen de verschillende niveaus
maakt duidelijk dat de ontwikkeling van het erfgoedbeleid niet simpelweg binnen het
top-down of bottom-up model kan geplaatst worden.
De verstrengeling van verschillende bestuurlijke niveaus sprak ook enigszins uit de
samenstelling van de commissie. De vertegenwoordiging van het Antwerpse stadsbestuur bestond als gezegd uit de burgemeester, twee schepenen en de stadsingenieur (en
vanaf 1883 ook generaal Henri Wauwermans). Daarnaast bestond de commissie echter
ook uit de – overwegend uit Antwerpen afkomstige – leden van de Provinciale Commissie voor Monumenten: schepen Ernest Mast, erevoorzitter van de rechtbank van
Antwerpen Théodore Smekens, stadsarchivaris Pieter Génard, alsook de architecten
François-Clement Baeckelmans, Eugène Gife en Joseph Schadde, historicus Leo de
Burbure, schilder Jean Louis Hendrix en beeldhouwer Joseph Ducaju. ‘Onze commissie heeft de eer magistraten, artiesten en archeologen te bevatten’, merkte Génard op.16
De meeste leden van deze commissie beschikten over een brede expertise op verschillende terreinen: historicus De Burbure was ook taalkundige; de architecten Gife en
Schadde waren ook archeoloog en historicus; schepen Lefèbvre was ook aannemer. Zij
werden lid van de toezichtcommissie omwille van hun brede professionele ervaring en
kunde. Aangezien er geen bronnen te vinden zijn over mogelijke vergoedingen, ging
het hoogstwaarschijnlijk om vrijwilligerswerk. Dat de meeste leden naast hun functie
binnen de commissie meerdere verloonde beroepsactiviteiten uitvoerden, past in deze
piste.
De toezichtcommissie was in de periode 1882-1885 zeer actief. Zo kwam ze minstens
één maal per maand samen en correspondeerde ze intussen ook uitgebreid met nationale, provinciale en andere lokale erfgoedinstanties ten einde bepaalde gebouwen en
voorwerpen uit het af te breken Burchtgebied te redden.17 Net als andere stedelijke
commissies had de toezichtcommissie enkel een adviserende functie. Ze werd voor een
bepaalde periode in het leven geroepen om een specifiek onderwerp uit te werken en
het stadsbestuur (en in dit geval ook de staat) erover te adviseren.18 Zij had in die zin op
stedelijk niveau een vergelijkbare functie met commissies als de Kon.cm en de Prov.cm,
maar had daartegenover wel een tijdelijk karakter. De politieke beslissingen werden
door andere instanties genomen, zoals het stadsbestuur en de Ministeries voor openbare werken en binnenlandse zaken. Terwijl het bronnenmateriaal de exacte oprichting
van de commissie vermeldt, is er geen materiaal voorhanden over het opdoeken ervan.
In juni 1884 beschreef de commissie dat ‘aujourd’hui que les travaux et les fouilles sont
15 Stadsarchief Antwerpen (verder saa), Modern Archief 88133 ‘Burcht, recherches historiques’ (verder ma 88133),
brief van Génard aan de Wael, 21 juni 1883. Mijn cursiveringen.
16 Voor biografische nota’s over de leden zie: Dobbels, Aanzetten tot een stedelijk erfgoedbeleid.
17 Voor de werkzaamheden van de Antwerpse toezichtcommissie zijn de volgende bronnen systematisch
bestudeerd: het archief van de toezichtcommissie, het archief van de Bestuurlijke Commissie van het Museum voor
Oudheden (museumcommissie), het archief van de Provinciale Commissie voor Monumenten (Prov.CM) en ‘Het
beschermingsdossier van het Steen’ uit het archief van de Koninklijke Commissie voor Monumenten (Kon.CM).
18 P. Van Den Eeckhout en G. Vantemsche (red.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-20e eeuw
(Brussel 1999) 314.
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Afbeelding 2 en 3: Bustes van Antverpia en Scaldis (mas | Collectie Vleeshuis, AV.5529.1-2 en
AV.5529.2-2).

a la veille d’être terminés, il est du devois de la commission de constater le résultat’.19
Omdat haar laatste correspondentie van januari 1885 dateert, wordt het einde van de
activiteiten van de toezichtcommissie eind 1884-begin 1885 gesitueerd.
Verstrengeling van toezicht- en museumcommissie op lokaal en provinciaal niveau
De toezichtcommissie werkte intensief samen met lokale instellingen, waarvan de belangrijkste het Museum voor Oudheden was. Dit museum, dat in 1864 was opgericht,
paste in de negentiende-eeuwse Europese tendens van de oprichting van musea voor
schone kunsten, kunstnijverheidsmusea, antropologische musea en oudheidkundige
musea. In heel Europa werden er nationale en stadhistorische musea opgericht die de
(nationale) identiteit van een land of stad dienden te onderstrepen door de geschiedenis ervan te vertellen via historische voorwerpen. Frankrijk was hierbij de koploper.
In 1793 werd het Musée des Monuments Français opgericht.20 België volgde de internationale trend door de oprichting van het Musée Royal d’Armures, d’Antiquités et
d’Ethnologie in de Brusselse Hallepoort in 1846.21 En in 1864 volgde Antwerpen met
19 ‘Nu de werken en de opgravingen op hun einde lopen, is het de taak van de commissie om het resultaat vast te
stellen.’ saa, ma 88133, brief van Génard aan Rolin-Jaequemyns, 14 juli 1884.
20 E. Bergvelt, ‘De Britse Parlementaire enquête uit 1853. De “modernisering” van de National Gallery in Londen’,
in: E. Bergvelt, D. Meyers en M. Rijnders (red.), Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van
naturalia en kunst van 1500 tot heden (Zwolle 2005) 319-320.
21 G. Meyfroots, ‘Monumentenzorg’, in: A. Van Loo (red.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot
heden (Antwerpen 2003) 274.
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het Museum voor Oudheden dat zich richtte op oudheden, archeologie, architectuur
en geologie.22 De Prov.cm was de drijvende kracht achter de totstandkoming van dit
museum, daarbij gesteund door de plaatselijke Société Paléonthologique. Hoewel de
Prov.cm het voortouw nam, ging het wel degelijk om een stedelijk en geen provinciaal
museum.
Om dit stedelijk museum, gericht op erfgoed van lokaal belang, aan een degelijke
collectie te helpen, werd er beroep gedaan op schenkingen van Antwerpse burgers, de
financiële steun van de Belgische regering en vanaf 1882 op de toezichtcommissie. Deze
laatste bepaalde of voorwerpen uit de af te breken gebouwen uit het Burchtgebied een
plaats verdienden in het Museum voor Oudheden. Zo werden in 1884 de bustes van
Scaldis en Antverpia, afkomstig uit een portiek aan de Jordaanskaai, aan het museum
overgedragen.
Het Museum voor Oudheden werd bestuurd door de Bestuurlijke Commissie van
het Museum voor Oudheden (hierna: museumcommissie), die geheel bestond uit de
leden van de Prov.cm. Het is duidelijk dat er tussen de toezichtcommissie en de museumcommissie een grote overlapping en samenwerking bestond. Dat deze commissies
dezelfde belangen nastreefden blijkt uit meerdere gezamenlijke erfgoedacties zoals de
poging om een Christusbeeld op de Palingbrug te bewaren in 1882.23 Beide commissies
besloten de afbraak aan te vechten via petities naar Sainctelette, Rolin-Jaequemyns en
de Kon.cm.
De toezichtcommissie onderhield ook contacten met andere musea zoals het Musée
Royal d’Histoire Naturelle de Bruxelles, het Museum van Oude Meesters in Antwerpen (over de verplaatsing van een Isis-beeld) en het Plantin-Moretus Museum (over de
verplaatsing van 144 houtsnedeplaten).24 Met het Naamse Oudheidkundig Museum,
het Brusselse Musée Royal d’Armures, d’Antiquités et d’Ethnologie en het Berlijnse
Museum voor Oudheden werden er catalogi en oudheden uitgewisseld.25
In de samenwerking tussen de diverse musea speelde de toezichtcommissie steeds
een belangrijke rol. Ondanks haar korte bestaansperiode van drie jaar wist de commissie door haar talrijke initiatieven veel te bereiken. Zij stelde het stadsbestuur, het
provinciebestuur, de Prov.cm, de Ministeries van openbare werken en/of binnenlandse
zaken en de Kon.cm op de hoogte van belangrijke objecten of gebouwen die hun aandacht verdienden of ze deed voorstellen tot bewaring ervan. Zo was het de toezichtcommissie die om voorzorgsmaatregelen vroeg toen de overblijfselen van de muur van
het Steen met springstof verwijderd werden om de omliggende gebouwen zo weinig
mogelijk te beschadigen.26 Ook zorgde de toezichtcommissie voor het laten vervaardigen van architecturale tekeningen van de Burcht. De Kon.cm liet weten zeer tevreden
22 S. Vrielinck en R. Van Eenoo, IJveren voor geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor geschiedenis ‘Société
d’émulation’ te Brugge (Brugge 1989) 23.
23 Provinciearchief Antwerpen (verder PAA), Prov. CM 1433/3, zitting van 11 oktober 1882.
24 saa, ma 240/3c1, o.a. brief van Génard aan Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
25 saa, ma 240/3c1, o.a. brief van Vinkeroy aan Génard, 17 september 1880; Vleeshuisarchief Antwerpen (verder
VHA), 6VC4, zitting van 12 november 1874. De samenwerking tussen musea gebeurde niet enkel op nationaal niveau.
De Britse enquête, door het Britse Lagerhuis in 1853 uitgevaardigd om aanbevelingen te doen voor verbeteringen in de
National Gallery, werd bijvoorbeeld naar verschillende nationale musea ‘voor schilderijen en antiquiteiten’ in Europa
gestuurd. Bergvelt, ‘De Britse enquête’, 319.
26 PAA, Prov.CM 1433/308, o.a. brief van de Wael aan Royers, 30 januari 1885.
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Afbeelding 4: Christusbeeld
aan de Palingbrug (© collectie Janssens, Antwerpen).

te zijn met dit initiatief omdat de herinnering aan de oude Burcht op die manier niet
verloren zou gaan.27
Stedelijk erfgoedbeleid in de praktijk
In de negentiende eeuw bestond er nog geen ‘erfgoedcel’ die structuur gaf aan de lokale
erfgoedsector. Men kon zich evenmin beroepen op restauratie- of conservatiewetten.
Toch blijkt op basis van onderzoek naar de concrete bestuurlijke praktijk dat de staat,
de provincies en vooral ook de stad, in dit geval Antwerpen, wel degelijk een bepaalde
erfgoedvisie ontwikkelde. De oprichting van de toezichtcommissie, onder impuls van
het Antwerpse stadsbestuur, de Antwerpse gouverneur en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, is daar een bewijs van. Uit het onderzoek blijkt ook dat op het nationale
niveau zowel de Kon.cm als de Ministeries van Openbare Werken en Binnenlandse
Zaken verwikkeld waren in het complexe proces van negentiende-eeuwse afbraak en
erfgoedbewaring.
Een dergelijke inmenging van hogerhand was geen uitzondering. Bergvelt beschrijft
27

saa, ma 240/3c1, o.a. brief van Kon.CM aan de toezichtcommissie.
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dat de Engelse overheid in de negentiende eeuw een grote interesse voor oudheidkundige musea aan de dag legde.28 Vrielinck legde een gelijkaardige interesse van de negentiende-eeuwse Belgische overheidsinstanties bloot. Zowel provinciale als nationale
gezagsdragers lieten ‘geen gelegenheid onbenut om de werkzaamheden van oudheidkundige verenigingen aan te moedigen, vooruit te helpen en te financieren’.29 Ook de
Naeyer toont aan dat de regering zeker niet onverschillig stond tegenover lokale monumentenzorgkwesties. Een volledig uitgewerkt beleid was er nog niet, maar zowel door
de staat als de stad werden belangrijke stappen genomen om tot een uitbouw ervan te
komen. Binnen het stedelijk beleid kunnen vier onderdelen worden onderscheiden die
hieronder afzonderlijk worden behandeld: inventarisatie, selectie, documentatie en
plaatsing. Het beleid was nog niet geformaliseerd en schriftelijk uitgewerkt, maar het
bevatte reeds de systematiek die later op nationaal niveau werd overgenomen.
Inventarisatie
De eerste speerpunt van het ‘beleid’ van de Antwerpse toezichtcommissie was inventarisatie. De commissie poogde een overzicht te bieden van de te bewaren relicten,
afkomstig uit de af te breken stadskern. Bij inventarisatie werd de ruime negentiende-eeuwse definitie van archeologie gehanteerd. De inventarisatielijsten die door de
toezichtcommissie werden opgesteld bij het bezoeken van de af te breken gebouwen,
vermelden aarden potten, oude muntstukken en messen, maar ook wapenschilden, toegangspoorten en schouwen.30
Op nationaal niveau kwam een inventarisatie van het culturele erfgoed op gang met
een aantal opdrachten voor de Kon.cm. In 1861 werd de Kon.cm gevraagd een inventaris van (enkel) kunstvoorwerpen te maken. Tot in het begin van de twintigste eeuw
kwam daar echter niet veel van terecht.31 In 1889 kreeg de Kon.cm de taak toebedeeld
een klassering te maken van gebouwen die het bewaren waard waren. Ze had toen nog
geen bindende kracht en was enkel een aansporing aan de eigenaars ervan om deze
goederen te bewaren omwille van hun cultuurhistorische waarde.
Selectie
Een selectie maken binnen de geïnventariseerde relicten was het tweede commissiedoel. De bewaarde relicten behoorden grotendeels tot het lokale erfgoed. Terwijl nationale musea via historische objecten de geschiedenis van een land vertelden en de nationale identiteit onderstreepten, deden stedelijke musea dit op een meer lokaal niveau.32
Stedelijke musea hadden als doel de geschiedenis van de stad te verheerlijken en de
stedelijke trots aan te wakkeren. Deze mentaliteit was ook in Antwerpen aanwezig.33
De toezichtcommissie droeg met haar beslissingen tot bewaring bij tot de stedelijke
collectievorming van het Museum voor Oudheden. Zij hield daarbij duidelijk een idee
van ‘stedelijke iconen van zelfbewustzijn’ voor ogen. Ze formuleerde dit bij een speci28 Bergvelt, ‘De Britse enquête’, 327.
29 Vrielinck, IJveren voor geschiedenis, 24.
30 saa, ma 88133, Liste des objets trouvés pendant l’éxécution des travaux des nouvelles installations maritimes
d’Anvers; saa, ma 88133, rapport van 15 september 1882.
31 A. De Naeyer, Monumentenzorg (Brussel 1975) 54, 61-62.
32 Bergvelt, ‘De Britse enquête’, 341.
33 saa, ma 240/3c1, o.a. brief van de Witte aan de Wael, 2 juni 1841.
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fiek beeld als volgt: ‘omdat het ons aangenaam zou zijn dit [beeld] bij voorkeur in het
Antwerpse Museum, dan in een vreemd, te plaatsen.’ 34
Hoewel het bij de afbraakwerken rond de Burcht om vondsten ging die allemaal
een stedelijke achtergrond hadden, werd er toch een duidelijk verschil gemaakt tussen
voorwerpen met een relevante en een eerder onbelangrijke stedelijke achtergrond. De
commissie gebruikte daartoe een viertal argumenten. Zo moesten relicten ten eerste
bewaard worden omdat ze konden worden beschouwd als ‘des documents intéressants
archéologiques’. Het historisch en archeologisch belang werd door de commissie het
meest beargumenteerd op basis van de zeldzaamheid van een gebouw of object, individueel of als categorie. De commissie constateerde bij een van de acties om houten
huizen te bewaren dat het ging om het voorlaatste houten huis in Antwerpen en dat
het van groot belang was ‘de conserver ainsi à notre ville un type d’architecture dont les
modèles tendent à disparaître pour toujours’.35 Gaafheid, een tweede selectiecriterium,
was ondergeschikt aan het historisch of archeologisch belang. De commissie pleitte ook
voor het bewaren van licht beschadigde relicten. Een derde criterium om tot bewaring
te komen was de esthetische waarde, die sterk samenhing met de bekendheid van de
kunstenaar of de architect. Zo maakte men zich hard voor een huis dat beschouwd
werd als ‘une des plus intéressantes constructions en ce genre que l’on peut hardiment
attribuer au célèbre architecte Dominique de Waghemakere’. Ook het belang van de
staat in het conservatiebeleid was een argumentatiepunt. De toezichtcommissie drong
er bij de staat op aan dat zij, met de prijzenswaardige zorg die zij besteedde aan de
bewaring van zeer eenvoudige kunstproducten, toch zeker bereid zou zijn om zich te
ontfermen over ‘une oeuvre d’art très remarquable’.
Wanneer we dieper ingaan op het eerste selectiecriterium, namelijk het historisch en
archeologisch belang, blijkt dat de toezichtcommissie vooral relicten bewaarde die dateerden uit de zestiende en zeventiende eeuw. De historische waarde van zestiende- en
zeventiende-eeuwse voorwerpen werd duidelijk hoger geacht dan die van achttiendeen negentiende-eeuwse relicten. In het archiefmateriaal van de toezichtcommissie
werd bijvoorbeeld verwezen naar ‘een bel met jaartal 1537’ en ‘een deur afkomstig
van een huis van 1530’. De commissie pleitte ook meermaals voor het behoud van een
zestiende-eeuwse schouw.36 Qua achttiende-eeuwse elementen kan enkel ‘een stenen
balustrade van 1722’ vermeld worden en negentiende-eeuwse elementen werden nergens in het archiefmateriaal concreet vermeld.37
Op het museale niveau zien we bij de museumcommissie een gelijkaardig patroon.
Deze commissie opteerde, naast voorwerpen uit de Romeinse periode, voor een
collectie-uitbreiding met zestiende- en zeventiende-eeuwse objecten. Daartoe behoorden onder andere ‘een eiken houten kast uit de zestiende eeuw’ en ‘een steenen Lieve
Vrouwebeeld van eenen bekwamen meester der xviide eeuw’.38 Slechts één achttiende-

34 W. Donkersloot, ‘Iconen van stedelijk zelfbewustzijn. Stedelijke musea in Nederland, 1838-1900’, Leidschrift 15
(2000) 75-86, 86. saa, ma 240/3c1, o.a. brief van de Witte aan de Wael, 2 juni 1841.
35 saa, ma 88133, o.a. brief van de Wael aan Rolin, 7 maart 1882.
36 saa, ma 88133, onder andere Objets d’art, d’antiquité etc, réservés lors de la vente des constructions à démolir,
remis à la ville d’ Anvers en exécution de la dépeche ministrielle de 30 april 1884.
37 saa, ma 88133, onder andere Lijst met voorwerpen gevonden aan het Steen en omstreken, 1883.
38 saa, ma 240/3c1, onder andere Brief van de Wael aan Pycke, 27 augustus 1874.
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en één negentiende-eeuws voorwerp werd aangehaald.39 Geen van beide commissies
beargumenteerde waarom zij voornamelijk opteerden voor zestiende- en zeventiendeeeuwse elementen, maar we kunnen stellen dat het hier ging om een algemene tendens.
Bergvelt constateert dat er zowel in het Brusselse als het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in die periode vooral werken van vijftiende-eeuwse meesters
werden aangekocht. Ook in Berlijn, Wenen, Parijs en Londen kocht men voornamelijk
vijftiende- en zestiende-eeuwse schilderijen aan.40
Deze selectiecriteria van de toezichtcommissie staan niet los van de ideologische
spanningen in het negentiende-eeuwse België. De verschillende manieren waarop monumenten ideologisch konden worden gepercipieerd, maakte dat monumentenzorg
en restauratiepraktijken in de negentiende eeuw een belangrijk onderwerp van debat
waren.41 Op gebied van restauratie uitte de clerico-liberale strijd (1865-1884) zich
bijvoorbeeld in een katholieke voorkeur voor middeleeuwse (neo)gotiek en een liberale neiging naar de renaissance- en classicistische stijl. Deze ideologische verschillen
uitten zich niet enkel in bepaalde voorkeuren qua stijlkeuzes, maar ook in een andere
omgang met artefacten uit het verleden bij concrete ‘bewaring’. In Antwerpen richtte
het liberale stadsbestuur zich bijvoorbeeld minder op de restauratie van middeleeuwse
monumenten, maar legde het zich vooral toe op de restauratie van het Plantin-Moretusmuseum (1876-1877). En ook de bewaringskeuze voor voornamelijk zestiende- en
zeventiende-eeuwse elementen kan binnen zo’n ‘liberaal negentiende-eeuws denken’
worden geplaatst.
Wanneer we de bewaringsargumentatie van de toezichtcommissie terugkoppelen
naar het museale niveau, merken we dat de museumcommissie gelijkaardige bewoordingen gebruikte om voorwerpen al dan niet in haar collectie op te nemen. Ook deze
commissie hanteerde het esthetische element en verwees naar bekende kunstenaars en
architecten. Ze haalde ook de historische waarde van objecten aan of benadrukte hun
zeldzaamheid. Er werd ook verwezen naar gelijkaardige aankopen door andere musea.
Als bijkomend argument wees de museumcommissie op de didactische waarde van de
tentoongestelde voorwerpen voor kunstenaars en studenten. Deze publieksopvatting
gold in de negentiende eeuw voor de meeste Europese musea. De musea waren er in de
eerste plaats voor kunstenaars en pas in de tweede plaats voor het algemene publiek.42
Een opmerkelijk gegeven is dat de toezichtcommissie in samenwerking met andere
instellingen en musea ook het verzamelen van Egyptische voorwerpen aanmoedigde,
die vanzelfsprekend niet tot het lokale erfgoed behoorden. De zucht naar Egyptische
oudheden volgde een internationale trend. Vanaf 1820 legden musea in Londen, Parijs,
München en Berlijn een Egyptische afdeling aan als onderdeel van nationaal patriottisme. De kostbare Egyptische oudheden, die als algemeen cultuurhistorisch erfgoed
werden gezien, verleenden de musea groot prestige.43
39 saa, ma 240/3c1, onder andere Brief van de Wael aan Somers, 22 juni 1875.
40 Bergvelt, ‘De Britse enquête’, 336.
41 J. De Maeyer, ‘België. De ziel van de natie. Achtergronden en functie van ideologische concepten in de
negentiende-eeuwse monumentenzorg.’, in: J. De Maeyer (red.), Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele
monumentenzorg (Leuven 1999) 71.
42 P. Génard, Rapport à l’administration communale d’Anvers pour la conservation des portes monumentales de
Berchem et de Borgerhout (Antwerpen, 1865) 9; Bergvelt, ‘De Britse enquête’, 342.
43 E. van Wezel, ‘Museumconcept en geschiedopvatting. Het Alte en Neue Museum in Berlijn’, in: Bergvelt, Meyers
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De toezichtcommissie gaf niet alleen argumenten om objecten te bewaren. Ze kon
ook negatief adviseren, al was haar argumentatie in dat geval veel minder gedetailleerd.
Er speelden drie overwegingen. Een eerste, en meest gebruikte argument was, net als bij
de museumcommissie, het gebrek aan archeologische of historische waarde: ‘Je ne vois
pas au surplus l’intérêt historique qu’il y aurait à conserver ce bateau.’44 Ten tweede
benadrukte de commissie de technische beperkingen en vertragingen die samenhingen
met het bewaren van bepaalde relicten. Zo stelde ze dat het ‘impossible’, ‘extrêmement
dangereux’ en hoe dan ook veel te tijdrovend zou zijn om een bepaald historisch schip
in zijn geheel op te delven en te bewaren. Ten derde – en het meest opmerkelijk –
meende de toezichtcommissie dat een materiële bewaring soms niet noodzakelijk was
omdat de relicten al met foto’s waren vastgelegd.45
Algemeen kunnen we stellen dat zowel de Antwerpse toezicht- als museumcommissie bij de bewaring en collectievorming de algemene negentiende-eeuwse tendens
volgde. Beide commissies bewaarden objecten die vanuit historisch, archeologisch of
esthetisch oogpunt interessant waren en over de lokale geschiedenis handelden. Dat
ook beschadigde voorwerpen bewaard werden, wijst erop dat meer dan de gaafheid de
historische, archeologische of esthetische waarde van de voorwerpen doorslaggevend
was voor hun bewaring. De Antwerpse toezicht- en museumcommissies gaven met
hun selectiecriteria de aanzet tot een (selectie)beleid dat later ook op de andere, hogere
niveaus zou gehanteerd worden.
Documentatie
Na inventarisatie en selectie van voorwerpen en architectonische gehelen, was het derde doel van de toezichtcommissie om deze te bewaren door ze te documenteren. Uit
het onderzoek blijkt dat een degelijke documentatie als een must gold voor eventuele bewaring. De iconografische documentatie gebeurde tekstueel of door middel van
fotografie, planmateriaal of architecturale tekeningen. Door de ontwikkeling van de
fotografie in de jaren 1850 was de productie van beeldmateriaal mogelijk.46 De goede
resultaten en de dalende prijzen zorgden voor een verhoogde productie van architecturale en kunstfoto’s, onder meer in Brugge, Antwerpen en Brussel. Zowel de stad
als de staat waren daarbij opdrachtgevers. Zo kreeg Edmond Fierlants in 1860 van de
stad Antwerpen de opdracht gebouwen en monumenten in Antwerpen te fotograferen.
Ook de af te breken stadspoorten werden door Fierlants op foto vereeuwigd.47 Van
Impe stelt dat vooral vanaf de jaren 1880 fotografie belangrijk werd voor architecturale
historiografie. Folders van onder andere Jules Jacques Van Ysendyck bevatten foto’s
van Belgische monumenten, gefotografeerd en gepubliceerd door Joseph Maes. Maes
werd ook door de toezichtcommissie ingeschakeld om het af te breken Burchtgebied
te fotograferen.48 Voor architecturale tekeningen werd beroep gedaan op Ferdinand
en Rijnders (red.), Kabinetten, galerijen en musea, 301.
44 saa, ma 88133, Brief van Royers aan de Wael, 9 juli 1884.
45 saa, ma 88133, Brief van Génard aan de Wael, 9 maart 1883.
46 E. Van Impe, Architectural historiography in Belgium, 1830-1914 (KULeuven, onuitgegeven doctoraatsverhandeling
2008) 218.
47 H. Van Goethem, Fotografie en realisme in de negentiende eeuw. Antwerpen: de oudste foto’s, 1847-1880
(Antwerpen 1999) 47 en 55.
48 saa, ma 88133, brief van Génard aan de Wael, 13 mei 1882.
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Truyman.49 Ook andere bekende architecten als de Brusselse Van Ysendyck werden aangesproken. De toezichtcommissie documenteerde objecten en panden in het
Burchtgebied om inzicht te krijgen in de af te breken gebouwen en duidelijkheid te bekomen over hun esthetische waarde, en daarmee samenhangend de kans op bewaring.
Het is duidelijk dat de toezichtcommissie een materiële bewaring verkoos boven de
iconografische variant. Zo pleitte de burgemeester voor het optekenen van de zuilen
van de Beurs omdat hij meende dat deze verkocht waren aan particulieren en ze dus
niet langer voor het publiek tentoongesteld zouden zijn. Nadat Génard hem liet weten
dat de zuilen in het Museum voor Oudheden aanwezig waren, hoefde de optekening
niet meer.
De Franse historica Choay typeert het tekstueel documenteren van gebouwen als
‘iconographie littéraire’.50 Gebouwen die omwille van stedenbouwkundige veranderingen moesten wijken, werden als het ware bewaard door middel van literatuur, die
de herinnering levendig moest houden. De toezichtcommissie haalde deze vorm van
bewaring niet expliciet aan. Via documentatie van de te bewaren relicten droeg zij echter wel bij tot literaire bewaring. In andere casussen, onder meer bij de afbraak van de
Antwerpse stadspoorten, werd zo’n ‘iconographie littéraire’ meer expliciet toegepast.
Génard stelde immers verschillende boekjes samen over de geschiedenis van de af te
breken stadspoorten.51 Op die manier bleven deze historische monumenten ‘verder
leven’ ondanks hun materiële afbraak.
Erfgoed werd ook gedocumenteerd via historische tijdschriften. Er was immers
een nauwe samenhang tussen de oudheidkundige verenigingen, ‘hun’ musea en de
historische tijdschriften die zij publiceerden. De Antwerpse Académie d’Archéologie
de Belgique, die een koepel vormde voor lokale en regionale kringen en verenigingen,
moet hierbij vermeld worden. Deze vereniging lag mee aan de basis van de (nog bestaande) Fédération Archéologique et Historique de Belgique, die vanaf 1885 congressen organiseerde, telkens met een lokale vereniging als organisator.52 Archeologische
verenigingen zoals deze publiceerden onder meer vondsten en activiteiten in tijdschriften. Onder andere Le Beffroi (1863-1873), La Flandre (1867-1885) en De Halletoren
(1874-1877) zijn Belgische voorbeelden.53 Ook het Bulletin des commissions royales
d’art et d’archéologie waarin verslagen en artikels van de Kon.cm en het Musée Royal
de Peinture et de Sculpture verschenen, was een belangrijk historisch tijdschrift.54
Plaatsing
Na de inventarisatie, selectie en documentatie was de plaatsing het vierde en laatste
punt van het ongeschreven beleid van de toezichtcommissie. Dit beleidspunt vormde
binnen de grootscheepse stedelijke vernieuwing aan de Scheldekaaien een belangrijk
onderdeel. Aangezien het hele Burchtgebied werd afgebroken, was bewaring in situ
geen optie. In dit geval opteerde de toezichtcommissie dan ook voor de verplaatsing
49 W. Rylant en L. De Barsee, Een eeuw openbare werken te Antwerpen. Gedenkboek en catalogus (Antwerpen
1964-1968) 63-64. saa, ma 88133, brief van Génard aan de Wael, 30 juni 1883.
50 Choay, L’Allégorie du patrimoine, 112.
51 P. Génard, Rapport à l’administration communale d’Anvers, 2.
52 Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 193.
53 Vrielinck, IJveren voor geschiedenis, 55.
54 Van Impe, Architectural historiography, 60.
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Afbeelding 5: Een af te
breken houten huis aan de
Palingbrug (© collectie Janssens, Antwerpen).

van te bewaren relicten naar het Museum voor Oudheden of naar een openbare stedelijke ruimte. Bij deze laatste optie waren zowel financiële als technische problemen
vaak een spelbreker. De commissie had het bijvoorbeeld over objecten die ‘doivent
trouver leur place sur la voie publique’, maar waarvan de kosten voor plaatsing ‘dépassent nos resources’.55 Bij de meerderheid van de objecten koos de toezichtcommissie dan ook de eerste optie. Zo werden onder meer de beelden van Scaldis en Antverpia,
de flankerende torens van de Burchtpoort en de deur van het zogenaamde Reuzenhuis
naar het Museum voor Oudheden overgebracht.56
Dat erfgoedbewaring het niet altijd won van het financiële aspect was geen nieuw gegeven. Terwijl de Prov.cm rond 1865 ijverde voor de bewaring van de Antwerpse stadspoorten, werd duidelijk dat de stad toestemde met de afbraak van deze poorten omdat
dit financieel gezien interessanter was. De Prov.cm formuleerde waar het in feite om

55
56

saa, ma 88133, o.a. brief van Génard aan de Wael, 31 juli 1882.
saa, ma 88133, rapport van 15 september 1882.
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ging: ‘les intérêts voyers et financiers de la ville’.57 Eerder werd al aangegeven dat ook
technische problemen bewaring in de weg konden staan. Hoewel men bijvoorbeeld
een historisch schip uit het Kattendijkdok wilde bewaren, was het technisch gezien
onmogelijk zo’n grote constructie in zijn geheel uit het dok te hijsen en te verplaatsen.
Men opteerde daarom voor de bewaring van een fragment ervan.
Besluit: een paradoxale omgang met het verleden
In dit artikel werd de ‘paradoxale’ omgang met het verleden – afbreken en toch bewaren – onderzocht aan de hand van de praktische werking van de Antwerpse stedelijke
toezichtcommissie. De paradox moet als een spanning tussen verschillende belangengroepen worden opgevat. Enerzijds gaat het om beleidsmakers met vaak overwegend
economische motieven en anderzijds om oudheidkundigen die vanuit een historischdocumentair oogpunt werken. Tot deze laatste groep hoorde de commissie die werd
opgericht om toezicht te houden op de afbraak van het Burchtgebied, dat omwille van
de rechttrekking van de Scheldekaaien moest wijken. Dit onderzoek naar de praktische werking van de toezichtcommissie heeft haar impliciete, want nooit uitgeschreven
beleidsvisie gereconstrueerd. De commissie gebruikte inventarisatie, selectie, documentatie en plaatsing om haar bewaringsdoelen te bereiken. Zij gaf aan het concept
‘bewaren’ meerdere invullingen: zowel effectieve materiële bewaring als iconografische
documentatie via fotografische reproducties, architecturale tekeningen, kaarten of literaire documentatie.
Aan de hand van deze studie van de dagdagelijkse lokale ‘erfgoedpraktijk’ van een
professionele commissie werd duidelijk dat de visie van deze toezichtcommissie de
aanzet heeft gegeven tot een stedelijke erfgoedvisie die soms voorafging en deels parallel liep met nationale en internationale erfgoedvisies. Terwijl België in de literatuur
naar voren komt als een land waar – naar Frans voorbeeld – de top-down beweging
sterk aanwezig was bij de uitbouw van de monumentenzorg, toont dit onderzoek aan
dat het lokale niveau sterk ontwikkeld en tegelijk verweven was met het provinciale en
nationale niveau. Deze verstrengeling, al dan niet onder impuls van het lokaal niveau,
ondermijnt de idee van een top-down model. Indien er tóch van een tweedeling wordt
uitgegaan, pleit ik er zelfs voor om België te positioneren binnen een bottom-up model.
Zoals de link tussen de toezichtcommissie, de museumcommissie en het Museum
voor Oudheden duidelijk maakte, bestond er een nauwe samenhang tussen deze oudheidkundige verenigingen, ‘hun’ musea en de historische tijdschriften die zij publiceerden. Nu het beleid van de toezichtcommissie via onderzoek van archiefmateriaal
is achterhaald, is het mogelijk een perceptie ervan op te vangen via onderzoek naar
historische tijdschriften. Een andere piste voor verder onderzoek vormt het iconografisch materiaal. De foto’s, tekeningen en plannen die van het af te breken Burchtgebied
gemaakt werden vormen een rijke bron om dieper in te gaan op de effectieve uitvoering
van de erfgoedvisie van de toezichtcommissie.
Het belang van dit historische onderzoek vloeide voort uit enkele hedendaagse erfgoedacties zoals de archeologische opgravingen in het oude Antwerpse Burchtgebied,
57 Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 139. Over oudheidkundige verenigingen: zie Stynen, De onvoltooid verleden
tijd, 76 en volgende. Over (reeds gedeeltelijk bestudeerde) oudheidkundige tijdschriften: zie Stynen, De onvoltooid
verleden tijd en Van Impe, Architectural historiography in Belgium.
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de heraanleg van de kaaien, de oprichting van het nieuwe Museum Aan de Stroom
(mas) en de daarmee samenhangende herbestemming van het Museum Vleeshuis. Twee
redenen maken dit onderzoek naar de paradoxale omgang met het verleden relevant.
Ten eerste raakt het negentiende-eeuwse erfgoedbeleid nog steeds het erfgoedbeleid
van vandaag de dag: de toen gemaakte selecties bepalen immers letterlijk ons huidige
beeld van het verleden, omdat wij enkel de gebouwen en monumenten zien die de negentiende-eeuwse erfgoedselecties ‘overleefden’. Daarnaast zijn er parallellen te trekken tussen de erfgoedpraktijken van negentiende-eeuwse en eenentwintigste-eeuwse
beleidsmakers, tussen negentiende-eeuwse oudheidkundigen en hun huidige erfgenamen. Ook nu spelen immers nog dezelfde vragen: worden commerciële of historischedocumentaire belangen voorop geplaatst? Kiest men voor een (volledige) bewaring en
bescherming van het erfgoed? Hoe geeft men aan dit erfgoed dan een nieuwe bestemming? De commotie die recent ontstond over de idee om van het laatste overblijfsel van
de middeleeuwse Burcht, het Steen, een kinderpretpark te maken is daar een voorbeeld
van. De bewaarthematiek is nog steeds actueel.
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Jorg Amende

Een moderne beeldenstorm
Buitenreclame en de strijd om de openbare ruimte van Amsterdam,
1870-1930*
Jorg Amende

In de zomer van 1885 bezocht de zeventienjarige student Hajo Brugmans samen met
zijn ouders en jongere broertje Auke Amsterdam. De jongeman werd niet alleen gegrepen door de schoonheid van de stad, maar tevens door de alomtegenwoordigheid
van de moderne reclame. Nergens had hij dat eerder gezien: ‘Alle plaatsen aan de huizen, waar maar wat kon gezet worden, staan vol aankondigingen, verder ziet men geschilderde advertenties op blinde muren, en ten slotte wordt geen huis gebouwd, of
de schutting er om heen is geheel bezet met advertenties.’1 Zijn verwondering was
goed te begrijpen. Als gevolg van de industrialisatie en de opmars van gestandaardiseerde, voorverpakte en gemerkte artikelen manifesteerde reclame zich steeds vaker
en opvallender in het Amsterdamse straatbeeld. Na de eeuwwisseling beschouwden
fabrikanten, eigenaren van warenhuizen en winkeliers reclame steeds meer als een geschikt instrument om de uitdijende stedelijke bevolking te verleiden tot de aankoop
en consumptie van een groeiend assortiment aan artikelen. De concurrentie tussen bedrijven dwong eveneens tot een bedrijfsvoering waarbij product- en bedrijfsnaam voor
iedereen zichtbaar was.2
Door de opmars van de buitenreclame kreeg de Amsterdamse binnenstad vanaf het
eind van de negentiende eeuw een geheel ander aanzicht. Die transformatie leidde niet
alleen tot verwondering over de moderne tijd, maar gaf ook steevast aanleiding tot
ergernis en kritiek. In diverse dag- en weekbladen namen journalisten en architecten
de alomtegenwoordigheid van de reclame in het Amsterdamse straatbeeld al sinds
de jaren 1880 regelmatig onder vuur. Het waren echter de erfgoedorganisaties – met
Bond Heemschut voorop – die daadwerkelijk met ondernemers en het stadsbestuur de
strijd aangingen. Zij ondersteunden elkaars beleid, verenigden zich rond belangrijke
kwesties en ontwikkelden zich tot een spraakmakende en invloedrijke lobby om het
stadsgezicht van Amsterdam en andere historische steden tegen de moderne reclame
te beschermen.
De snelle opmars van de moderne reclame in de historische binnenstad en de felle
strijd die hiertegen door erfgoedbeschermers en anderen werd gevoerd, is in Nederland nog nauwelijks onderzocht. Hoewel de belangstelling voor de geschiedenis van
de erfgoedbeweging in Nederland de afgelopen jaren zeer sterk is toegenomen, is tot
nu toe weinig onderzoek gedaan naar de betekenis van de strijd tegen de buitenreclame
voor de opkomst van de erfgoedzorg in Nederland.3 Ook in de Nederlandse geschied* Dit artikel is gebaseerd op mijn masterscriptie Beeldvorming of beeldbepalend? Buitenreclame en de strijd om de
openbare ruimte van de Amsterdamse binnenstad, 1870-1930 (Universiteit van Amsterdam 2010; begeleider Jan Hein
Furnée). Ik dank Jan Hein Furnee, Ed Taverne, Inge Bertels en de anonieme referenten van dit tijdschrift voor hun
waardevolle opmerkingen en suggesties.
1 H. Brugman, ‘Reis naar Amsterdam, 7-11 augustus 1885’ , Maandblad Amstelodamum 52 (1965) 145-168, 152
2 W. Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland (Utrecht 2001) 16-19.
3 M. Huig, ‘De kijk op Nederland. Van monumentenzorg naar Heemschut’, in: J. de Vries (red.), Nederland 1913.
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schrijving over reclame – een onderzoeksveld dat überhaupt nog in de kinderschoenen
staat – is de geschiedenis van de buitenreclame nog nauwelijks belicht. Terwijl het
gezaghebbende overzichtswerk van Wilbert Schreurs, Geschiedenis van de reclame in
Nederland, slechts enkele pagina’s aan het fenomeen besteedt, richt veruit het meeste
onderzoek zich op de hoofdzakelijk naoorlogse geschiedenis van dagblad-, tijdschriften televisiereclame.4
Deze lacune staat in tegenstelling tot wat er tot nu in het buitenland op dit gebied is
gepresteerd. Vooral in Duitsland is de ontwikkeling van stadsreclame van het grootstedelijke milieu in de negentiende en twintigste eeuw reeds vrij goed onderzocht. In
hun overzichtsstudies over de vroege professionalisering van de reclame in Duitsland
hebben Reinhardt en Lamberty laten zien dat de buitenreclame een belangrijk stempel
drukte op de beeldvorming en de ontwikkeling van het reclamevak.5 Met name Spiekerman heeft daarbij ook aandacht besteed aan de strijd van erfgoedbeschermers om
de buitenreclame te beteugelen. Uit zijn onderzoek wordt duidelijk dat de Duitse discussie over buitenreclame eigenlijk pas echt momentum kreeg door de snelle opkomst
van reclame langs spoor- en autowegen, de zogenoemde ‘Streckenreklame’.6 Hoe zat
dat nu in Amsterdam? In dit artikel zal ik laten zien hoe Amsterdam vanaf de jaren
1870 geleidelijk aan steeds meer door buitenreclame werd veroverd. De vermeende
aantasting van het schilderachtige straatbeeld leidde in toenemende mate tot kritiek
en tegenstanders eisten op steeds indringender wijze dat de gemeente de vloedgolf van
beelden en teksten zou reguleren. Mede geïnspireerd door het werk van Spiekerman zal
ik laten zien hoe de lokale overheid, reclamemakers en erfgoedbeschermers – met de
Bond Heemschut als belangrijkste vertegenwoordiger – tussen 1870 en 1930 verstrikt
raakten in een felle strijd om het Amsterdamse stadsgezicht, en hoe zij in de loop van de
decennia voortdurend hun doelen en strategieën aanpasten om hun stempel te drukken
op de openbare ruimte van de stad. De gemeente Amsterdam zou als beheerder van de
publieke ruimte in de loop van dit proces geleidelijk zijn opstelling veranderen. Maar
erg van harte ging dit niet.
Amsterdam en reclame
Tegen het einde van de negentiende eeuw voltrokken zich in Amsterdam verschillende
economische ontwikkelingen die vrij ingrijpende gevolgen hadden voor de ruimtelijke orde van de stad. De industrialisatie en de daarmee gepaard gaande verstedelijking
zorgden voor een enorme bevolkingsaanwas.7 Alle nieuwkomers moesten gehuisvest
Een reconstructie van het culturele leven (Haarlem 1988) 155-162. Zie ook M. Wagenaar, Stedelijke en burgerlijke
vrijheid. De contrasterende carrières van zes Europese hoofdsteden (Bussum 2001) 146-177. W. Vroom, ‘De stad
behouden’, in: M. Bakker e.a. (red.), Amsterdam in de tweede Gouden Eeuw (2000) 378-403.
4 Schreurs, Geschiedenis van de reclame, 82-85.
5 D. Reinhardt, Von der Reklame zum Marketing. Geschichte der Wirtschaftswerbung in Deutschland (Berlijn 1993).
C. Lamberty, Reklame in Deutschland 1890-1914, (Berlijn 2000). Zie ook: S. Brune-Berns, ‘Im lichte GrossstadWerbung als Signum einer urbanen Welt’, in: P. Borscheid en C. Wischermann (red.), Bilderwelt des Alltags. Werbung
in der Konsumgesellschaft des 19. und 20. Jarhhunderts (Stuttgart 1995) 90-115.
6 U. Spiekerman, ‘Elitenkampf um die Werbung. Staat, Heimatschutz und Reklameindustrie im frühen 20.
Jahrhundert’, in: P. Borscheid en C. Wischermann (red.), Bilderwelt des Alltags, Werbung in der Konsumgesellschaft
des 19. und 20. Jarhhunderts (Stuttgart 1995) 126-149.
7 De Amsterdamse bevolking nam rond in de decennia rond de eeuwwisseling met sprongen toe: 1875: 288.000;
1900: 515.000; 1914: 609.000; 1931 766.000. H. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam VI (Amsterdam 1973) 256.
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worden in nieuw te bouwen wijken buiten de Singelgracht, maar vormden tevens de
afzetmarkt voor de massaal geproduceerde goederen. De fabrieksmatige productie
van deze consumptiegoederen ging hand in hand met de opkomst van de moderne
detailhandel. Het bestaande winkelsysteem was gebaseerd op de verkoop van een of
enkele ambachtelijke producten die in eenvoudige winkels middels een ouderwets kredietsysteem werden verkocht. Laat in de negentiende eeuw maakte het winkelwezen
een snelle ontwikkeling door. Naar buitenlands voorbeeld breidden ondernemers hun
assortiment flink uit en trachtten ze potentiële kopers met uitnodigende en verlichte
etalages tot kopen aan te zetten.8 Uiteindelijk leidde deze ontwikkeling tot nieuwe
winkeltypes als het grootwinkelbedrijf en het warenhuis. Dergelijke moderne detaillisten, veelal door buitenlandse pioniers opgezet, kochten verschillende soorten artikelen
tegen aanzienlijke kwantumkortingen van fabrikanten en verkochten deze goederen
tegen contante betaling en vaste lage prijzen. Met de behaalde winst bouwden de ondernemers hun zaken steeds verder uit.9
Naast de winkelbranche kwamen ook het bank- en verzekeringswezen, de grafische
industrie, de confectie-industrie en de horeca tot een immense bloei. Zij vestigden zich
in grote nieuwe gebouwen langs de drukste straten en pleinen van de stad. Het Centraal
Station vormde het beginpunt van een stelsel van enkele city-assen, waar de woonfunctie van de binnenstad langzamerhand werd verdrongen door nieuwe grondgebruikers.
Zo verloor de binnenstad in de periode 1869-1909 meer dan dertig procent van haar
woningbestand.10 De cityvorming voltrok zich via een T-vormig stelsel: de eerste as
begon bij het Stationsplein en ging via de Nieuwendijk en Damrak langs de Kalverstraat en Rokin tot het Muntplein met als eindpunt het Rembrandtplein. Een tweede
as liep vanaf de Kalverstraat via de Heiligeweg naar Koningsplein en Leidsestraat met
het Leidseplein als eindpunt.11
Tegen de achtergrond van de economische voorspoed, cityvorming en veranderingen binnen de detailhandel en stedenbouw moet ook de opmars van de reclame worden
geplaatst. Vanaf de jaren 1870 gebruikten ondernemers reclame steeds intensiever als
onderdeel van hun verkoopstrategie. Naast de mogelijkheid om in dag- en weekbladen
te adverteren bleek buitenreclame een sterk middel te zijn in een explosief groeiende
stad. De behoefte van fabrikanten en culturele ondernemers om hun producten bij
de stedelijke bevolking voor het voetlicht te brengen groeide sterk en kon door de
technologische vooruitgang steeds beter en sneller worden gerealiseerd. De vraag naar
plaatsen waar zij konden adverteren, nam dan ook aanzienlijk toe.
In de jaren 1870 bestonden er in Amsterdam geen goede voorzieningen of duidelijke
regels voor het aanbrengen van reclame of annonces. De gemeente stelde een beperkt
aantal openbare plakplaatsen ter beschikking waar particulieren en ondernemers hun
aankondigingen konden plaatsen. De overige plaatsen die door de macht der gewoonte
voor reclamedoeleinden werden gebruikt, bestonden afgezien van particuliere muren
en stegen hoofdzakelijk uit gemeente-eigendommen, zoals stadspoorten, vleeshallen,
8   Zie voor deze ontwikkeling J.H. Furnée, ‘Winkeletalages als moderne massamedia. Visuele cultuur en sociale
verhoudingen in Den Haag, 1850-1890’, De Negentiende Eeuw 27 (2003) 74-108.
9   R. Miellet, Honderd jaar grootwinkelbedrijf in Nederland (Zwolle 1993) 8-11.
10 M. Wagenaar, Amsterdam 1876-1914. Economisch herstel, ruimtelijke expansie en de veranderende ordening van
het stedelijk grondgebruik (Amsterdam 1990) 148.
11 Ibidem, 184-185.
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wagen en enkele specifieke locaties als de Munttoren, de muren van het Burgerweeshuis
en het badhuis bij de Raampoort.12 Vanwege het beperkte aantal openbare aanplakgelegenheden en de stijgende vraag daartoe gebruikten ondernemers en burgers steeds
vaker de muren van huizen of andere gemeentelijke eigendommen om hun boodschap
te verkondigen. De organisatie van gemeentelijke annonces was al niet veel beter. Boodschappen en aankondigingen werden op meer dan tachtig plaatsen en op willekeurige
objecten in de stad aangebracht, met rommelige en chaotische situaties tot gevolg.13
In het midden van de jaren 1870 kwamen ondernemers met verschillende initiatieven
om de plakchaos het hoofd te bieden. Een van hen probeerde de gemeente te overtuigen
dat de behoefte om reclame te maken in de afgelopen jaren sterk was toegenomen en
dat bij gebrek aan voldoende openbare plakgelegenheden het stadsbeeld ernstig werd
geschaad: ‘Schotten om urinoirs, wachthuisjes, schuttingen, ja zelfs tot brugstijlen en
boomen toe, overal wordt het oog onaangenaam getroffen door aankondigingen en
biljetten’, aldus de ‘bezorgde’ ondernemer.14 De ondernemer bleek bepaald geen erfgoedbeschermer, maar had een duidelijk eigen commercieel doel voor ogen. Hij stelde
de gemeente voor om nieuwe openbare reclameborden te mogen plaatsen, waarbij de
ene kant voor stadsannonces zou kunnen dienen en de andere voor reclame. De aanschaf, het onderhoud, de plaatsing en de exploitatie van de borden zou hij voor eigen
rekening nemen, zodat de gemeente er in feite geen omkijken naar zou hebben. De
borden zouden niet alleen tegemoetkomen aan de toenemende vraag uit het bedrijfsleven, maar ook positief effect sorteren op het Amsterdamse stadsschoon.15 Een dergelijk
voorstel aan de gemeente uit kringen van ondernemers en zakenlieden stond niet op
zichzelf. Diverse ondernemers, zoals een zekere T. Visscher die zelf producent was
van aanplakbiljetten, drongen er steeds vaker bij de gemeente op aan dat zij wegens de
chaos op diverse gemeentelijke aanplakplekken veel meer openbare plakplaatsen zou
moeten aanwijzen.16
Hoewel al deze ondernemers duidelijk voor eigen parochie preekten, nam de situatie steeds prangender vormen aan. De gemeente ging niet op hun concrete voorstellen
in, maar werd wel degelijk aan het denken gezet. In 1876 besloot de gemeente tot het
plaatsen van 26 nieuwe gemeentelijke aanplakborden langs hoofdwegen, pleinen, nabij
treinstations en bij alle toegangspunten tot de stad. Voor de plaatsen die door de macht
der gewoonte voor reclamedoeleinden werden gebruikt, stelde de gemeente officieel
enkele muren van gemeente-gebouwen ter beschikking.17 Er zat voor de reclamemakers echter wel een addertje onder het gras. Met de oprichting van de gemeentelijke
reclameborden en de aanwijzing van enkele officiële plakplaatsen werd het voortaan
bij Algemene Politieverordening verboden om gemeente-eigendommen, behoudens de
daartoe aangewezene, met reclame te beplakken. Met deze reeks maatregelen was het
begin van reclameregulering in Amsterdam een feit.
De oprichting van de eerste gemeentelijke aanplakborden ging niet zonder slag of
12 Asmodée, 17 augustus 1876.
13 Voordracht B&W, 21 september 1876, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1, nr. 351.
14 Stadsarchief Amsterdam, Archief Secretarie, afdeling Algemene Zaken, inv. nr. 6280, Verzoek van G. van Langen
hoven aan de gemeente Amsterdam, 25 september 1875 (2377).
15 Ibidem.
16 Asmodée, 17 augustus 1876.
17 Handelingen Gemeenteraad, 27 september 1876, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1, nr. 351 (30 voor 4 tegen).
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Afbeelding 1: Aanplakbord ter hoogte van de Spiegelgracht 27 (bron: Jacob Olie, 6 november
1894. Beeldbank Stadsarchief Amsterdam).

stoot. Zo raakte de gemeente al snel in de clinch met enkele bewoners, die zich beklaagden over de borden die aan hun huizen grensden.18 Enkele belangenorganisaties,
van een drietal typografische verenigingen tot en met de vereniging Algemeen Kies- en
Stemrecht, tekenden bezwaar aan tegen het feit dat verdere regulering de groei van de
reclamebranche zou afremmen. Een jaar na de oprichting van de eerste gemeentelijke
aanplakborden was het totaal aantal plakplaatsen flink gedaald.19
Hoewel de gemeente stevig vasthield aan het eenmaal ingeslagen pad, kwam ze de
klachten wel enigszins tegemoet. Ten eerste werden de pachttarieven voor de gemeentelijke aanplakborden verlaagd, zodat adverteren goedkoper werd. Vervolgens kregen
de pachters vanaf 1880 de bevoegdheid om ‘behoudens vorm en plaats’ nieuwe borden
te plaatsen en daarnaast ook zogenaamde ‘reclamezuilen’ op te richten.20 In navolging
van de colonnes d’affiches in Parijs, die ook al enkele decennia in Londen en Berlijn
te vinden waren, verschenen in 1884 ook in Amsterdam de eerste reclamezuilen, die
anders dan de gemeentelijke aanplakborden alleen voor reclamedoeleinden werden
18 Adres van Ricard en Freiwald aan het college om het aanplakbord grenzend aan hun perceel op de hoek
Nieuwezijds Voorburgwal-Paleisstraat te verwijderen, 23 oktober 1876, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1, nr. 3, 15
november 1876.
19 Handelingen Gemeenteraad, 29 november 1877, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, nr. 464. Adres van de besturen
van de typografische verenigingen Voorzorg en Genoegen, de Nederlandsche Drukpers en de Amsterdamse afdeling
van de Nederlandschen Typografenbond, 14 april 1880, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, nr. 4, 28 april 1880.
20 Voordracht College van B&W, 12 juli 1880, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1, nr. 248.
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gebruikt.21 Toen de gemeente in 1903 de eerste gemeentelijke elektriciteitscentrale in
gebruik nam, verruimde ze nogmaals de aanplakmogelijkheden in de stad. Het College
van Burgemeester en Wethouders (B&W) gaf de pachter van de borden en zuilen tevens
toestemming om te adverteren op de bijbehorende transformatorzuilen.22
Proeftuin voor een nieuw fenomeen
Het initiatief tot gemeentelijke aanplakborden en advertentiezuilen gaf ondernemers in
de laatste twee decennia van de negentiende eeuw meer mogelijkheden om in de hoofdstad op een legale manier reclame te maken. Toch konden de nieuwe voorzieningen
bij lange na niet aan de snel stijgende vraag voldoen. De zuilen en borden waren niet
alleen beperkt van omvang, maar waren ook aan een vaste plaats gebonden, wat reclamemakers in hun behoefte en creatieve ideeën beperkte. Verschillende ondernemers
vroegen de gemeente daarom toestemming om, behalve op de toegewezen plaatsen,
ook reclame aan te brengen op andere gemeente-eigendommen.
Permanente reclame buiten de toegewezen plakplaatsen om bleek voor de gemeente
niet acceptabel. In 1881 vroeg een firma, bij wijze van proefneming, enkele beschilderde
houten borden aan te mogen brengen op de leuningen van de brug op het Sophiaplein
(Koningsplein) met de bedoeling annonces te plaatsen. Mede aangemoedigd door de
Amsterdamse krant Het Nieuws van de Dag, die de gemeente adviseerde om pleinen
en straten niet te laten ontsieren door ‘schreeuwende kleuren en rammelende planken’,
ging de gemeente hier niet op in.23 Een ander bedrijf vroeg in 1889 een concessie om
voor tien jaar lang de muurvlakken van de kades aan alle openbare wateren in de stad
voor advertenties te mogen exploiteren. Het College van B&W maakte onomwonden
duidelijk dat dergelijke reclametoepassingen op kademuren onherroepelijk zou leiden
tot ontsiering van de grachten, precies datgene waar Amsterdam haar ‘eigenaardige
schoonheid’ aan te danken had. De inkomsten die de stad zou ontvangen wogen daar
zeker niet tegen op.24
Anders lag het wanneer ondernemers met voorstellen kwamen die gekoppeld waren
aan een publieke voorziening. In Franse steden waren reclamefirma’s bereid openbare
toiletten en wasgelegenheden aan te leggen in ruil voor het recht op dergelijke openbare
gebouwtjes te adverteren.25 In Amsterdam lieten vergelijkbare initiatieven niet lang op
zich wachten. In 1882 sloot een firma een overeenkomst met de gemeente om op het
Frederiksplein enkele nieuwe zitbanken te plaatsen, waarvan de binnenkant van de rug
met advertenties mocht worden uitgerust.26
Omdat ondernemers al snel doorkregen dat het stadsbestuur verzoeken voor nieuwe,
permanente reclameplaatsen meestal direct afwees, richtten zij hun verzoeken steeds
vaker op eenmalige of tijdelijke reclames boven of op gemeentegrond, die meestal wel
21 Brune-Berns, ‘Im lichte der Grossstad-Werbung’, 90-93.
22 Algemeen Handelsblad, 20 april 1904.
23 Adres W. van der Liet en J.M. Dick, 20 juli 1881, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, 14 oktober 1881. Het Nieuws
van de Dag, 23 juli 1881. Rapport College van B&W, 14 oktober 1881, Gemeenteblad Amsterdam, nr. 469.
24 Adres van de firma Perry en Co., 1 juli 1889, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1, 10 augustus 1889. Voordracht
College van B&W, Gemeenteblad Amsterdam, nr. 438, 10 augustus 1889.
25 A. Segal, ‘Commercial immanence. The poster and urban territory in nineteenth-century France’, in: C.
Wischerman en E. Shore (red.), Advertising and the European city. Historical perspectives (Aldershot 2000) 113-138,
131.
26 Algemeen Handelsblad, 5 juli 1882.
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werden toegestaan. Winkeliers en ondernemers verzonnen allerlei nieuwe, creatieve
manieren om van de openbare ruimte gebruik te maken. Rijdende of bewegende reclames waren erg populair en konden altijd op grote publieke belangstelling rekenen. Zo
trok in maart 1892 een reclamewagen, getrokken door een muilezel, door de stad met
daarop een vergulde Franse adelaar en een sigarenkistje van het merk Aux caves d’Alger
– tevens reclame voor de winkel van Louis van den Berg in de Kalverstraat, waar deze
sigaren te koop waren.27 Behalve individuele reclamewagens slingerde er ook regelmatig een hele stoet met opgetaste wagens van fabrikanten en winkeliers door de straten;
commerciële optochten zorgden voor nieuw stedelijk entertainment.
Tegen het einde van de negentiende eeuw waren er in Amsterdam ook bijzondere
vormen van mobiele reclame te zien en te horen. In drukke straten als de Kalverstraat,
de Warmoesstraat en Vijgendam alsook op bedrijvige pleinen als het Rembrandtplein
en de Dam strompelden zogenaamde ‘sandwich’-mannen, ingehuurd door commerciële ondernemingen of bedrijven uit de wereld van amusement, met enorme
reclameplaten op hun buik of rug.28 Bij het instappen van de tram verschenen zelfs
allerlei omroepers die passagiers de meest uiteenlopende reclameboodschappen toeschreeuwden.
De Nederlandse erfgoedbeweging
De gemeente Amsterdam probeerde aanvankelijk met borden en zuilen publieke reclame in het straatbeeld zoveel mogelijk te reguleren. Maar na de eeuwwisseling had
de reclamewind zich in de straten van de hoofdstad ontwikkeld tot een ware storm.
Het beplakken van gemeente-eigendommen was sinds 1877 bij plaatselijke verordening verboden, maar reclame maken op muren, schuttingen en huizen van particulieren
– uiteraard in overleg met de eigenaar – was dat geenszins. Anders dan bij de gemeentelijke reclameborden en zuilen waren fabrikanten en winkeliers bij reclame op privéeigendom niet gebonden aan specifieke plaatsen of beperkte oppervlakten. Zij konden
volledig vrij met bewoners of bedrijven in onderhandeling treden over de plaats en
de omvang van de reclames en de hoogte van de vergoeding. Vanzelfsprekend kozen
reclamemakers voor panden en objecten langs de city-assen waar dagelijks drommen
mensen voorbij kwamen. Deze ‘particuliere’ reclames waren relatief eenvoudig te realiseren, goedkoop en in tegenstelling tot de tijdelijke en mobiele reclames bleven zij vaak
jarenlang prominent in het straatbeeld zichtbaar.
Het was juist dit soort reclame die in de lokale perskranten de eerste serieuze kritiek
losmaakte. De Amsterdammer was in 1906 de wanhoop nabij:
En toch zijn onze stadsmuren met kakelbonte kleuren besmeerd, en staan kilometers aan letters neergeverfd; er zijn daken en puien, schoorsteenen en zuilen
vol-geklodderd; de uithangborden steken in elke straat uit; geen winkelruit hield
maagdelijk haar glas; en geen tijdelijke bouwschutting bracht haar waarde per vierkanten meter niet op.29
27
28
29

Het Nieuws van de Dag, 16 maart 1892.
J. van Maurik, ‘De sandwichman’, in: Werken van Justus van Maurik, VI (Amsterdam 1895-97).
De Amsterdammer, 16 oktober 1906.
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Afbeelding 2: Utrechtsestraat ter hoogte van 78-102. Op deze foto is goed te zien hoe reclame
zich manifesteerde in het straatbeeld. Let ook op de ronde reclamezuil helemaal rechts in beeld
(bron: Jacob Olie, 20 juli 1898. Beeldbank Stadsarchief Amsterdam).

De afkeuring richtte zich vooral op het ‘vol-kladderen’ van het straatbeeld met schreeuwerige reclameteksten. Anders dan bijvoorbeeld in Parijs, waar ook artistieke reclames
op straat verschenen zoals de affiches van Chéret en Toulouse-Lautrec, bleef buitenreclame in Amsterdam tot diep in het interbellum gedomineerd door teksten en bleven
visuele elementen daaraan ver ondergeschikt.30
Behalve de incidentele bezwaren in De Amsterdammer kwamen de eerste kritische
noten voornamelijk uit de hoek van architecten en andere professionals uit de bouwkundige wereld. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw vond er een discussie
plaats of eigentijdse nationale bouwkunst monumentaal dan wel schilderachtig moest
zijn. De Nederlandse architectuur moest, behoudens openbare gebouwen, een schilderachtig karakter houden, zo luidde het algemene oordeel. Door de herwaardering
van de Hollandse schilderachtigheid nam de kritiek op reclame die deze schilderachtigheid aantastte steeds verder toe.31 A.W. Weissman, één van de meest vooraanstaande
architecten in de stad,32 ontpopte zich als de belangrijkste criticus van de enorme
30 Segal, ‘Commercial immanence’, 132. Zie ook D. Dooijes en P. Brattinga, A history of the Dutch poster 1890-1960
(Amsterdam) 9-11.
31 A. van der Woud, Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900 (Rotterdam 1997) 260-270.
32 Weissman was onder meer de architect van het Stedelijk Museum, en was lid van de Bond van Nederlandse
Architecten en Architectura et Amiticia.
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reclameborden aan vele historische panden. Als chroniqueur van de Amsterdamse
Bouwwereld gaf hij geregeld zijn visie op de architectonische en stedenbouwkundige
ontwikkelingen van de hoofdstad. In de rubriek ‘Oud-Amsterdam’ schreef hij naar
aanleiding van de ontwikkelingen op de Dam dat ‘van Hendrik de Keysers werk aan
de zuidzijde nog fragmenten bestaan, fragmenten die grootendeels schuil gaan achter
de “reclameborden”, die onze tijd, nu geld maken het eenige ideaal schijnt te zijn, op
elk druk punt aanbrengt’.33
Kritiek op reclame was onderdeel van een breed gedragen gedachte onder architecten
en bouwkundigen dat de ‘oude’ stad beschermd moest worden tegen de ‘eischen der
modernen tijd’. Deze moderniseringen, zoals grachtendempingen, de sloop van historische panden, doorbraken ten behoeve van het verkeer, cityvorming en natuurlijk de
oprukkende reclame, hadden ingrijpende gevolgen voor het historisch stadsbeeld. Een
climax kreeg deze strijd in het bekende gevecht om de Reguliersgracht.34 De brochure
Stedenschennis van Jan Veth en D. Meijer, oprichter en toenmalig voorzitter van het
Genootschap Amstelodamum, uit 1901 betekende een omslagpunt in de waardering
van het Amsterdamse architectonische erfgoed.35 Het genootschap, een jaar voor de
strijd voor de Reguliersgracht opgericht als Vereeniging tot Bevordering der Kennis
van het Heden en Verleden van Amsterdam stelde zich na haar succesvolle bijdrage aan
de redding van de gracht ook formeel ten doel om bij te dragen aan ‘het behoud van het
stadsschoon van Amsterdam’. Niet alleen Amstelodamum, maar ook andere erfgoedorganisaties zoals de Nederlandse Oudheidkundige Bond (1899), de Vereeniging tot
behoud van Natuurmonumenten (1905), de Bond Heemschut (1911) en Hendrik de
Keyser (1918) zagen het licht. Het begin van de twintigste eeuw markeert de geboorte
van de Nederlandse erfgoedbeweging.
Nederlandse erfgoedbeschermers raakten geïnspireerd door het debat van hun collega’s in het buitenland, met name in Duitsland. Door de vertraagde industrialisering
en modernisering van Nederland vond de aantasting van stad en platteland later plaats
dan in de ons omringende landen. Zo verscheen in De Amsterdammer het artikel ‘Ogen
Open!’, een vertaling van de brochure Augen Auf!, waarin de voortdurende ontsiering
van stad en platteland in Duitsland aan de kaak werd gesteld.36 De schrijver van het
artikel betoogde niet alleen dat erfgoed moest worden beschermd, maar ook dat het
Duitse volk zich bewust moest worden van de historische en nationale betekenis. Pas
dan zou er een breed draagvlak kunnen ontstaan voor de bescherming van het erfgoed.
In 1904 werd op initiatief van Ernst Rudorff de Duitse Bund Heimatschutz opgericht.37
Het artikel in het Amsterdamse weekblad was geschreven door de architect J.H.W.
Leliman. Leliman was een gezaghebbend figuur in de Amsterdamse bouwwereld die
veel bestuurlijk werk verrichtte in architectenorganisaties als de Maatschappij ter
33 A.W. Weissman, ‘Oud-Amsterdam’, De Amsterdammer, 21 oktober 1906.
34 P. de Rooy, ‘De tweestrijd om de hoofdstad’, in: P. de Rooy, Geschiedenis van Amsterdam, IV, Tweestrijd om de
hoofdstad 1900-2000 (Amsterdam 2006) 23; P. de Rooy, ‘In het voetspoor van de radikalen 1899-1902’, in: R. Aerts en
P. de Rooy, Geschiedenis van Amsterdam, III, Hoofdstad in aanbouw 1813-1900 (Amsterdam 2006) 556-557.
35 J.P. Veth en D.C. Meijer, Stedenschennis: naar aanleiding van de Reguliersgracht-kwestie (Amsterdam 1901).
36 J.H.W. Leliman, ‘Kunst en Letteren’, De Amsterdammer, 19 februari 1905. Vgl. A. Lichtwark, Augen auf! (z.p.
1904).
37 F. Otto, ‘Modern environment and historical continuity. The Heimatschutz discourse in Germany’, Art Journal
43 (1983) 148-157.
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bevordering der Bouwkunst en het mede door hem opgerichte Architectura et Amicitiae. Hij was een van de voorvechters van de Nederlandse erfgoedbeweging en pleitte
voor een Nederlandse ‘Augen Auf!’ omdat ook in Nederland ‘nog vele schatten van
nationaal kunstbezit op het spel staan’.38 De oprichting en de werkzaamheden van de
Duitse bond werd in Nederland door architecten, bouwkundigen en erfgoedbeschermers op de voet gevolgd. Vanaf 1905 nam in diverse bouwkundige tijdschriften zoals
het Bouwkundig Weekblad, De Opmerker, Bouwkunst en met name De Bouwwereld
het aantal artikelen over de ontsiering van de Nederlandse steden en het platteland,
aanzienlijk toe. Dergelijke bladen vormden een platform waar architecten en bouwkundigen kritiek gaven op allerhande (positieve en negatieve) bouwkundige ontwikkelingen. Hoewel de reclamecritici vrijwel dezelfde standpunten voorstonden werd
hun stem veel minder gehoord, omdat zij anders dan architecten en stedenbouwers,
niet georganiseerd waren of over een platvorm beschikten. Met de oprichting van de
eerste nationale erfgoedorganisatie van Nederland, de Bond Heemschut in 1911, zou
daar definitief verandering in komen.
De Bond Heemschut
Duitsland was voor de Nederlandse heemschutters een belangrijke bron van inspiratie. Niet alleen was de naam Heemschut afgeleid van de Duitse Bund Heimatschutz,
ook wat betreft doel en methode – de nadruk lag op het educatieve (kunstzinnige)
karakter  – werd het Duitse voorbeeld gevolgd. Heemschut had een werkprogramma
opgesteld waarbij opvoedkundige initiatieven tot de belangrijkste werkzaamheden van
de bond hoorden. Door het houden van voordrachten, het uitschrijven van prijsvragen en het opstellen van mededelingen en opstellen voor de pers probeerde de bond
het publiek op te voeden om nieuwe schoonheid uit te lokken.39 Zoals blijkt uit het
werkprogramma was het tegengaan van ontsierende reclames een van haar voornaamste ‘bemoeiingen’. De bond kampte in de eerste jaren met financiële problemen, maar
desondanks was de strijd tegen reclame een van haar grootste prioriteiten.40
Dat Heemschut de strijd tegen reclame als prioriteit beschouwde, bleek uit de reclameverordening van de provincie Noord-Holland. Hazelhof Roelfzema, lid van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en vanaf 1913 ook lid van Heemschut,
kwam in 1911 met een verordening tegen inbreuken op het natuurschoon door ontsierende reclame. Het voorstel wilde alle reclames, behoudens vrijstellingen verleend
door Gedeputeerde Staten, in het landelijke deel van Noord-Holland verbieden.41 De
voorgestelde regeling vormde de aanleiding voor een heftig debat tussen voor- en tegenstanders om de zaak bij wet te regelen. De tegenstanders meenden, op basis van het
liberale gedachtegoed, dat het eigendomsrecht niet teveel beperkt moest worden en al
helemaal niet op basis van schoonheidsargumenten.
Eigendom werd als vanouds beschouwd als het meest omvattende recht dat een
persoon op een zaak kan hebben, en deze vrijheid moest niet beperkt worden door
38 Leliman, ‘Kunst en Letteren’.
39 saa, Archief Bond Heemschut, ongeïnventariseerd, Werkprogramma bij het tweede jaarverslag 1912.
40 Ibidem.
41 Ontwerp-verordening tot het weren van inbreuken op natuurschoon, ingediend door Mr. K. Hazelhoff Roelfze
ma, Haarlem 12 juni 1912, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 20 september 1912 en in werking getreden op 6 oktober
1912.
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moeilijk definieerbare schoonheidsidealen. Erfgoedbeschermers waren echter van oordeel dat mensen die hun gevel voor reclamedoeleinden beschikbaar stelden misbruik
maakten van hun eigendomsrecht. Niet het eigendom zelf, maar het gebruik van eigendom werd beperkt. Heemschut trachtte zoveel mogelijk organisaties te mobiliseren
middels een ‘adres van adhaesie’. Met deze steun probeerde de bond Statenleden ervan
te overtuigen het voorstel aan te nemen.42 De actie bleek succesvol, want Provinciale
Staten keurde het voorstel enkele weken later goed. Twee jaar later concludeerde het
blad De Kampioen dat de provincie verschoond was van reclameborden in weilanden
en reclame aan huizen en op muren in het vrije veld.43
Naar aanleiding van het werk van Heemschut en de regeling van de provincie
Noord-Holland vaardigden ook Zeeland en Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht
reclameverordeningen uit.44 De reclameverordeningen van deze gemeenten en provincies leidden onder enkele leden van de De Bouwwereld tot een discussie over de
vraag of nationale schoonheidswetgeving moest worden opgesteld. Een deel van de
leden meende dat wettelijke maatregelen door de nationale overheid genomen moesten
worden en vroegen de minister om zijn mening. Andere leden hechtten meer waarde
aan industriële en eigendomsbelangen en wezen op problemen bij de uitvoering, in het
bijzonder het verlenen van onvermijdelijke dispensaties. De toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken, Pieter Cort van der Linden, vond de ontsiering een kwalijke zaak.
Hij zag de oplossing echter niet in landelijke, maar in lokale verordeningen en verwees
daarbij naar de Noord-Hollandse en Nijmeegse reclameregelingen.45
Het debat over de schoonheidswetgeving was niet alleen een steekspel tussen argumenten van esthetiek en industrie. Het ging volgens de bekende schrijver, literatuurcriticus en radiopresentator Pierre Henri Ritter die sinds 1914 lid was van Heemschut
om veel meer. In de serie Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang,
waarin uiteenlopende maatschappelijke kwesties door twee auteurs onder de loep werden genomen, hield Ritter een pleidooi voor nationale schoonheidswetgeving.46 Hij
was er stellig van overtuigd dat reclame slechts het belang van het bedrijfsleven diende.
De ongebreidelde ondernemingsgeest en het pure winstbejag van ondernemers druisten
in tegen het maatschappelijk belang. Zolang het eigendomsrecht niet werd aangepast,
zou de wilde exploitatiezucht van enkelen blijven voortwoekeren. Ritter overdreef
enigszins, aangezien er in de eerste decennia van de twintigste eeuw een teneur heerste
om het eigendomsrecht steeds verder te beperken.47 Volgens Ritter diende de overheid
de eerbaarheid en goede zeden te verdedigen. Het toestaan van onesthetische reclame
en het aanzetten tot overmatig winstbejag was hiermee in strijd.48
Ritter pleitte ervoor om nationale schoonheidswetgeving in het leven te roepen en
om de ethische, historische en architectonische cultuurwaarden te beschermen. Maar
42 saa, Archief Bond Heemschut, ongeïnventariseerd, Jaarverslag van Bond Heemschut, 3 mei 1913.
43 De Kampioen, 2 januari 1914, 16.
44 Zeeland, 22 november 1912, Zuid-Holland, 6 oktober 1913; Politieverordening Dordrecht, 15 december 1914.
Nijmegen was de eerste regionale overheid die een reclameverordening had uitgevaardigd (9 maart 1912).
45 De Bouwwereld, 15 april 1914, 117-118.
46 In de serie die tussen 1905 en 1936 werd uitgeven namen invloedrijke personen het woord en bespraken thema’s
als de ‘gelijkstelling der homosexueelen, vaderlandsliefde, klassenstrijd, de kunst om de kunst’ en nog veel meer.
47 J. Valkhoff, Een eeuw rechtsontwikkeling (Amsterdam 1949).
48 P.H. Ritter jr. en G. Seret, Schoonheidswetgeving, Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang
IX:7 (Baarn 1915) 5-9.
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zijn vlammende betoog vond geen weerklank: voor dergelijke, nationale schoonheidswetgeving was politiek en bestuurlijk geen draagvlak. Een voorstel van Tweede
Kamerlid jhr. H.W. van Asch van Wijck, die een ‘rijkswet tegen het ontsieren van stad
en land door verstorende reclame’ indiende, haalde het niet.49 Voor de Amsterdamse
reclamebedwingers was dit het ultieme bewijs dat de strijd tegen ontsierende reclames
alleen op lokaal niveau – bijvoorbeeld door middel van een algemene politieverordening –kon worden gewonnen.
In tegenstelling tot de jurist Ritter, die in zijn betoog vooral de institutionele, wettelijke en bedrijfsmatige kant van reclame belichtte, benadrukte Leliman de kunstzinnige
en opvoedende rol die van schoonheid en esthetiek zou uitgaan. Met De ontsiering van
stad en land en hare bestrijding luidde hij in 1918 de noodklok. Hij vond het onbegrijpelijk dat ‘het bezit, dat zorgzame voorouders in eeuwen van toegewijden arbeid
bij stukjes en beetjes hadden verzameld’ door tijdgenoten simpel werd verkwanseld.
De kenmerkende schilderachtigheid van Nederlandse stadsgezichten werd wreed verstoord door een tergende brutaliteit die reclame heette.50
Reclamestrijd in Amsterdam
Nu het werk van Heemschut in de provincie Noord-Holland haar vruchten had afgeworpen, concentreerde de organisatie zich op de situatie in Amsterdam. Al snel werd
duidelijk dat de ideeën van de heemschutters in de hoofdstad op veel meer weerstand
konden rekenen. Het gemeentebestuur was niet makkelijk te overtuigen tot het invoeren van regelgeving ter bescherming van het historisch stadsbeeld. Lichtreclame, een
nieuwe vorm van reclame in Amsterdam die vanaf het begin van de twintigste eeuw
vanuit New York was overgewaaid, werkte voor de reclamebedwingers als een rode
lap op een stier.51 Maar tegelijk bleek het een uitgelezen kans te zijn om erfgoeddoelstellingen te verwezenlijken.
Al in 1910 maakte De Amsterdammer melding van enkele lichtreclames op gebouwen aan de Dam en het Leidseplein.52 Dergelijke reclames werden opgehangen aan
enorme stellages boven op gebouwen en torenden dikwijls hoog boven de stad uit.
Overdag waren de lichten gedoofd en ontsierde het bord het stadsbeeld, ’s nachts
flikkerden al deze lichtjes als slangen over het bord wat tot kermisachtige toestanden
leidde, aldus de critici. Juist deze ‘dubbele’ ontsiering was de reclamebedwingers een
doorn in het oog. Ze meenden dat lichtreclame in het geheel niet paste in een straatbeeld
dat door water, eeuwenoude grachtenpanden, bruggen en schattige doorkijkjes werd
gedomineerd. Het fysieke element was echter niet de enige kritiek die lichtreclame ten
deel viel. ‘Vuurtorenreclame’ was de belichaming van de moderne ondernemingsgeest
die uit Amerika was komen overwaaien. Deze handelsgeest vertegenwoordigde een
buitensporige jacht op geldelijk gewin en leidde tot onbezonnen materialisme dat Nederlanders vreemd was. ‘Goede wijn behoeft geen krans’ luidde immers het oudvaderlandse spreekwoord. Met reclame werden vreemde waarden geïmporteerd die zouden

49
50
51
52

Huig, ‘De kijk op Nederland’, 157-159.
J.H.W. Leliman, De ontsiering van stad en land en hare bestrijding (Zaltbommel 1918).
Lamberty, Reklame in Deutschland, 205.
De Amsterdammer, 4 december 1910.
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Afbeelding 3: De stellage op het dak is de lichtreclame. Archief van de Gemeentelijke Dienst
Volkshuisvesting, mei 1912 (bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam).

leiden tot moreel verval en om die reden moest (licht-) reclame geweerd worden.53
De bond Heemschut greep lichtreclame strategisch aan om meer draagvlak te creëren voor haar standpunt op het gebied van ontsierende stadsreclame. In 1913 verzocht
Heemschut de gemeenteraad de politieverordening te wijzigen en enkele algemene
reclamebepalingen op te nemen die alle vormen van reclame in de stad zou moeten
verbieden.54 De eerder uitgevaardigde reclameverordeningen van Noord-Holland,
Zeeland en Nijmegen dienden daarbij als voorbeeld.55 Op aandringen van raadslid en
architect, C.B. Posthumus Meyjes, die vanaf 1918 lid was van Heemschut, stuurde het
College van B&W het verzoek naar de Commissie voor de Strafverordeningen. De
commissie gaf echter geen ruchtbaarheid aan het voorstel, want er waren reeds enkele
artikelen voorhanden in de bouwverordening. In 1911 had de gemeente een bepaling
aan deze verordening toegevoegd, waardoor reclamestellages onder de regels van de
bouwverordening vielen. Het College van B&W had op basis van deze regels de bevoegdheid om de bouw van reclametoestellen te verbieden indien het stadsschoon werd
geschaad of de lichttoevoer het uitzicht van belendende panden op hinderlijke wijze
belemmerde.
Dat het bestaan van reclamebepalingen geen enkele garantie betekende voor de bescherming van het stadsschoon, bleek wel uit het debat naar aanleiding van een
lichtreclame op het dak van het gebouw De Geelvinck aan het Singel nabij de Munt.
53
54
55

Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland, 84-86.
saa, Archief Bond Heemschut, ongeïnventariseerd, Adres in zake bewaring van stadsschoon, 10 mei 1913.
Algemeen Handelsblad, 14 mei 1913.
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Het College van B&W was van mening dat de stellage met lichtreclame geenszins
ontsierend was voor het stadsschoon en gaf derhalve toestemming tot plaatsing van
het toestel. De Bouwwereld begreep niets van deze handelswijze nu het kolossale
toestel niet alleen het gebouw en de buurt hevig ontsierde, maar tevens op basis van de
afmetingen kon worden geweerd. Het College huldigde een wel heel ruime opvatting
van het begrip stadsschoon en De Bouwwereld was zeer verbaasd dat de gemeente de
vergunning verleende.56 Voor de leden van de toenmalige schoonheidscommissie gaf
het negeren van hun advies aanleiding tot het ter beschikking te stellen van hun zetels.57
Zoals te verwachten hielden de reclamebedwingers en de gemeente er totaal verschillende opvattingen op na. De aanzwellende kritiek op het gemeentebeleid betreffende
ontsierende reclames werd gepareerd door wethouder Wibaut die stelde dat er in 1915
enkele aanvragen waren afgewezen en dat een reeds bevestigde lichtreclame was verwijderd.58
De onvrede over de voortschrijdende ontsiering van Amsterdam had in 1911 reeds
geresulteerd in de bijzondere, niet-gemeentelijke, Commissie voor het Stadsschoon. De
commissie, samengesteld uit afgevaardigden van culturele, historische en bouwkundige
organisaties, zette zich in voor ‘het behoud van het stedelijk schoon van Amsterdam’.59
Mede op initiatief van Amstelodamum was deze commissie opgericht en ze stond onder
het voorzitterschap van de directeur van het Stedelijk Museum. De commissie trachtte
door minnelijk overleg bij sloop, bouw of verbouw het stadsschoon te bewaken. Hoewel de commissie geen onderdeel van de gemeente was, sleepte ze wel een flinke subsidie in de wacht.60 Vier jaar later richtte de gemeente haar eigen adviescommissie op.61
Deze Schoonheidscommissie had als taak het College van B&W op verzoek te adviseren over bouwontwerpen bij de aanvraag voor erfpacht of koop van gemeenteterreinen
of wanneer B&W zich de goedkeuring van plannen hadden voorbehouden bij bouw op
particuliere grond. Daarnaast had zij als doel B&W te adviseren bij de bepalingen in de
bouwvergunning ter bescherming of bevordering van het stadsschoon.62
Met deze commissie ging de wens in vervulling van vele bouwkundigen, architecten
en andere lieden die de schilderachtige stad een warm hart toedroegen. Het besef dat
nieuwe bouwwerken aan esthetische voorschriften moesten voldoen en bestaande gebouwen moesten worden beschermd tegen vandalisme was eindelijk tot de gemeente
doorgedrongen. Alle bovengenoemde commissies waren voornamelijk gericht op
bouwkundige kwesties waardoor ze geen bijdrage konden leveren aan de strijd tegen
ontsierende reclames. De Commissie voor het Stadsschoon had bovendien geen wette56 De ontsiering van Amsterdam door de reclame, met losse plaat, De Bouwwereld, 10 september 1913.
57 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 maart 1914.
58 Handelingen Gemeenteraad, 19 april 1916, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, 401.
59 Het ging om de volgende verenigingen: Amstelodamum, afdeling Amsterdam van de Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst, Arti et Amicitiae, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Kunstenaarsvereniging St.
Lucas, Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en Kunstkring De Violier. saa, Archief van de Commissie voor
het Stadsschoon en aanverwante commissies, inv. nr. 6. Statuten van de Commissie voor het Stadsschoon.
60 Handelingen Gemeenteraad, 1 november 1913, Gemeenteblad Amsterdam, , nr. 1047. Handelingen Gemeenteraad,
7 november 1916, Gemeenteblad Amsterdam, nr. 344a.
61 Deze commissie was reeds bij besluit van 20 mei 1898 ingesteld en luisterde naar de naam Commissie van Advies
inzake de Bebouwing van Gemeentebouwterreinen. Op aandringen van deze commissie stelde de gemeenteraad in
1915 haar met een eigen reglement nog formeler in als onderdeel van de gemeente.
62 saa, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon en aanverwante commissies, inv. nr. 6.
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lijke instrumenten om haar beleid kracht bij te zetten en de Schoonheidscommissie had
geen bevoegdheden als het ging om particuliere bouwwerken. De meeste ontsierende
reclames waren in de binnenstad te vinden, waar zo goed als alle huizen particulier bezit waren. Hoewel met de commissies de eerste voorzichtige vorm van welstand in de
gemeente Amsterdam was ontstaan, bleven de reclames ongemoeid.
De bond Heemschut had intussen, afgezien van de verwijzing naar een artikel in
de bouwverordening, naar aanleiding van haar verzoek niets meer van de gemeente
vernomen. De reclamebedwingers voelden zich niet bepaald serieus genomen en dat
terwijl de ontsiering, steeds vaker veroorzaakt door lichtreclame, ongestoord verder
ging. Toen eind 1915, begin 1916 aan de elektriciteitspalen van de straatverlichting
lichtreclame verscheen, bleek het verschil van inzicht tussen de gemeente en de erfgoedwereld op het gebied van reclame definitief. De gemeente had met het Technisch
Bureau Algemeene een overeenkomst gesloten om aan 35 gemeentelijke lichtmasten
zogenaamde ‘transparanten’ te bevestigen. Met dat besluit kreeg zij de hele erfgoedwereld over zich heen.63 De Bouwwereld reageerde vol onbegrip op de gemeentelijke
exploitatie van ontsierende reclame. Het blad hoopte dat Amsterdam, in navolging van
vele grote buitenlandse steden, nu eindelijk met een reclameverordening zou komen.64
De particuliere Commissie voor het Stadschoon was allerminst gecharmeerd van dergelijke reclames en wilde die in de toekomst niet meer aan de elektriciteitspalen zien.65
Ook architect Weissman had geen goed woord over voor de lichtreclame en meende
dat deze ontsiering zo snel mogelijk beteugeld moest worden.66 Heemschut reageerde
verbolgen en vroeg zich af waarom de gemeente zelf actief als exploitant van ontsierende reclames optrad. De bond trachtte het stadsbestuur te overtuigen de bepaling
uit de bouwverordening toe te passen. Ten slotte kwam Heemschut met een ‘adres tot
behoud der schoonheid van Nederland’, waarin het stadsbestuur werd verzocht lichtreclames te beperken en deze in ieder geval van gemeentewege achterwege te laten.67
Lichtreclame was in Amerika en Duitsland eveneens voer voor discussie. In Berlijn,
waar volgens de correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant lichtreclame
enkele hoofdstraten de ‘optische indrukken van een hel op aarde voorschotelde’, had
het stadsbestuur reeds maatregelen genomen.68 Uit de Verenigde Staten kwam bovendien het verrassende nieuws dat lichtreclame uit een oogpunt van effectiviteit te wensen
overliet. Een aantal van de meest vooraanstaande mannen uit de Amerikaanse handel
en nijverheid stelden dat lichtreclame niets meer was dan ‘een betrekkelijke kostbare
liefhebberij’ en dat ook andere reclame aan de openbare weg nooit het voordeel gaf wat
er van verwacht werd.69 De Nederlandse reclamebedwingers werden opnieuw gesterkt
in hun visie dat dergelijke reclames niet in Amsterdam thuishoorden.
Ook binnen de gemeente groeide het verzet tegen de handelswijze van het College.
De Commissie voor het Stadsschoon en enkele raadsleden steunden het voorstel en
63 Handelingen Gemeenteraad, 19 april 1916, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, 401.
64 ‘Gemengde berichten’, De Bouwwereld, 12 januari 1916.
65 saa, Archief van de Commissie voor het Stadsschoon en aanverwante commissies, inv. nr. 6, Jaarverslag 1916.
66 A.W. Weissman, ‘Amsterdam voorheen en thans’, Jaarboek Amstelodamum (1915) 17-18.
67 saa, Archief Bond Heemschut, ongeïnventariseerd, Adres van de Bond Heemschut tot behoud der schoonheid
van Nederland, 27 maart 1916.
68 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 februari 1914.
69 Algemeen Handelsblad, 21 april 1916.
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vroegen het College om uitleg. Tijdens het debat over het verzoekschrift van Heemschut wezen de raadsleden het college op de bevoegdheid uit de bouwverordening,
maar het College meende evenals de Schoonheidscommissie dat het stadsschoon door
de voorgestelde lichtreclame geenszins ontsierd zou worden.70 Heemschut en de Commissie voor het Stadsschoon lieten het stadsbestuur onomwonden blijken dergelijke
‘transparanten’ in de toekomst niet meer in de Amsterdamse straten te willen aantreffen. Het College stond echter niet afwijzend tegenover deze lichtreclames, en wilde
geen enkele toezegging doen om die verder aan banden te leggen.71
De reclameverordening
Na de indiening van het voorstel van Heemschut bleef het lange tijd angstvallig stil. De
verhitte discussies omtrent de lichtreclames en de reeds uitgevaardigde provincie- en
reclameverordeningen leidden tot geen enkele actie van de kant van het stadsbestuur.
Het College van B&W verwees bij klachten van reclamebedwingers over de stand van
zaken steevast naar de Commissie voor de Strafverordeningen, dat het voorstel nog
steeds in behandeling had. De aandacht van de stadsbestuurders was vanwege de Eerste Wereldoorlog op hele andere zaken gericht. Ondanks de Nederlandse neutraliteit
kwam Amsterdam in zwaar weer terecht. In de periode 1914-1919 moest de gemeente
alle zeilen bijzetten om de prijsstijgingen, de toegenomen werkeloosheid en de schaarste aan levensmiddelen en brandstof in goede banen te leiden. Om energie te besparen
werd het winkeliers zelfs verboden na acht uur ’s avonds hun etalages te verlichten.72
Door de noodsituatie stonden de heemschutters met hun ‘luxe’ probleem natuurlijk
voorlopig in de wacht.
Een tweede belangrijk punt waarom de behandeling van het onderwerp zo lang op
zich liet wachten, had ongetwijfeld te maken met de bestaande politieke cultuur van
het Amsterdamse stadsbestuur. Volgens historicus Piet de Rooy hadden raadszittingen voor de Eerste Wereldoorlog sterk het karakter van een herenclub waar serieus
politiek bedrijven niet tot de prioriteiten behoorde.73 Als resultaat van de landelijke
verkiezingen van 1918, waarbij evenredige vertegenwoordiging plaats maakte voor het
districtenstelsel, waren de politieke verhoudingen binnen de raad drastisch veranderd.
Er waren nu ook vrouwen en communisten in de raad te vinden en het karakter van de
raadsbijeenkomsten veranderde. De gemeenteraad behandelde de zaken vollediger dan
ooit tevoren en aan de andere kant van de tafel ontwikkelde zich een actieve, moderne,
manier van besturen die gestoeld was op samenwerking.74 De samenstelling van de raad
en het bestuur en de ervaringen uit de oorlogsjaren maakten een nieuwe reclameverordening pas in het begin van de jaren twintig mogelijk.
Bijna een decennium nadat Heemschut het ‘adres inzake bewaring van stadsschoon’
naar de gemeente had gestuurd, kwam de commissie in 1921 met een verrassende voordracht. In tegenstelling tot de oude regelingen vielen nu plotseling alle ontsierende
70 Handelingen Gemeenteraad, 19 april 1916, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, 401.
71 Handelingen Gemeenteraad, 19 april 1916, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, 402.
72 Het Volk, 7 februari 1917.
73 P. de Rooy, ‘Het middelpunt van het vaderland 1901-1914’, in: P. de Rooy, Geschiedenis van Amsterdam, IV,
Tweestrijd om de hoofdstad 1900-2000 (Amsterdam 2006) 17-72, 66.
74 P. de Rooy, ‘Oorlog en revolutie 1914-1925’, in: P. de Rooy, Geschiedenis van Amsterdam, IV, Tweestrijd om de
hoofdstad 1900-2000 (Amsterdam 2006) 73-126.
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vormen van reclame in de openbare ruimte onder de bepaling. Er werd voortaan geen
onderscheid meer gemaakt tussen reclametoestellen, borden of affiches. Een tweede
belangrijk element was de reikwijdte. De nieuwe regeling zou worden opgenomen in
de algemene politieverordening waardoor de bepaling rechtskracht verkreeg in het hele
grondgebied waarover de Algemene Politieverordening zich uitstrekte. Na jarenlang
actievoeren was het besef dat bestaande regelingen en instrumentarium tekortschoten,
eindelijk tot de gemeente doorgedrongen. De nieuwe regeling gaf het College de bevoegdheid reclame, voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg, te verbieden indien
deze naar het oordeel van burgemeester en wethouders het stadsschoon schaadde.75
Het voorstel werd in 1921 en 1922 in de raad behandeld en aangenomen, maar de
reclamebepaling kreeg pas in het begin van het jaar 1924 rechtskracht. Dit was het
moment waar de reclamebedwingers reikhalzend naar hadden uitgekeken. Maar implementatie van regelgeving is meestal pas de eerste stap. Regelgeving en handhaving
moeten hand in hand gaan, wil de doelstelling daadwerkelijk worden gehaald. Nu het
College van B&W van de gemeenteraad de benodigde instrumenten had gekregen
om op te treden tegen ontsierende reclames waren de verwachtingen hooggespannen.
Maar tot grote teleurstelling van alle reclamebedwingers gebeurde er helemaal niets. De
reden van de vertraging lag bij de nieuwe Schoonheidscommissie die de verordening
moest handhaven. De welstandsbepaling noopte de Commissie voor het Stadsschoon
en de Schoonheidscommissie na te denken over hun beider werkzaamheden; uiteindelijk besloten de commissies samen verder te gaan als de ‘Schoonheidscommissie’.76
Door interne discussies over de standpuntbepaling ten aanzien van (buiten)reclame,
ging de nieuwe commissie pas in september 1924 van start.77
De vertraging omtrent de uitvoering van de fonkelnieuwe reclamebepaling was
voor Heemschut aanleiding een brief te sturen waarin de gemeente werd aangespoord
actie te ondernemen. Tot ontsteltenis van de bond was het ‘bederf’ sinds de invoering
van de nieuwe regels alleen maar groter geworden.78 Als voorbeeld wees de bond op
de gigantische reclameborden aan enkele panden op het Damrak. Aangespoord door
Heemschut begonnen ook raadsleden zich te roeren tegen het feit dat de nieuwe reclamebepaling geen enkel effecten leek te sorteren. Zij achtten reclame ‘ontsierend’ en ‘ondoelmatig’ en vroegen zich af of er bij de uitvoering problemen hadden voorgedaan.79
Het College bevestigde deze lezing, maar antwoordde dat de uitvoering van nieuwe
bepalingen wel vaker op problemen stuitte. Volgens het bestuur waren de moeilijkheden niet ernstiger dan bij de toepassing van andere beperkende maatregelen.80
Hoewel de gemeente de reclamebedwingers beterschap had beloofd, merkten zij
daar helemaal niets van. Tegen het einde van 1925 beklaagden enkele raadsleden zich
bij de wethouder over een pand aan de Dam. Ze vroegen zich af waarom, ondanks de
kraakheldere reclamebepaling, het gebouw er zo vreselijk uitzag. De eigenaar moest
75 Voordracht van de Commissie voor de Strafverordeningen, 18 februari 1921, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1,
nr. 187.
76 Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1, nr. 85, 25 januari 1924.
77 Amsterdamsche Courant, 10 november 1924.
78 saa, Archief Bond Heemschut, ongeïnventariseerd, Heemschut en de reclame, 27 mei 1924. De organisatie wees
op enorme reclames op de gevels van een aantal panden op het Damrak.
79 Handelingen Gemeenteraad, 1925, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1, nr. 1637.
80 Handelingen Gemeenteraad, 1925, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1, nr. 1928, 1929.
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Afbeelding 4: Afgekeurde
reclame op het voormalige Café de Bisschop, hoek
Dam-Damrak. Foto: Dienst
Bouw- en Woningtoezicht;
afdeling Reclametoezicht,
medio jaren 1920 (bron:
Beeldbank Stadsarchief Amsterdam).

zich schamen het pand in een dergelijke toestand te laten.81 Wethouder De Miranda
deelde de raadsleden mee dat B&W in overleg waren getreden met de eigenaar om de
ontsierende reclame te laten vervangen door een fraaier exemplaar. Het ontwerp werd
voorgelegd aan de Schoonheidscommissie, die niet de moeite nam om het te beoordelen, maar het College simpelweg adviseerde om de Dam geheel reclamevrij te houden.82
Hoewel het College het advies opvolgde, wekte de resolute houding van de commissie
de nodige irritatie, niet in de laatste plaats bij ondernemers. Zij waren van mening dat
de Schoonheidscommissie van meet af aan veel te rigoureus was opgetreden waardoor
hun belangen ernstig geschaad werden. De gemeente ontving serieuze klachten met het
verzoek omzichtiger te werk te gaan. De heemschutters waren echter dolblij met de
voortvarende aanpak. Jarenlang hadden zij gestreden en eindelijk verdwenen de meest
ontsierende en opvallende reclames uit het straatbeeld.
Toch probeerde de gemeente Amsterdam wel degelijk rekening te houden met de
belangen van het bedrijfsleven. In 1925/1926 hevelde de gemeente de bevoegdheden
van de te ‘orthodoxe’ Schoonheidscommissie immers over naar de dienst Bouw- en
Woningtoezicht. Na de overheveling kreeg de Schoonheidscommissie slechts een adviserende rol toebedeeld en trachtte bouw- en woningtoezicht een einde aan de ones81
82

Algemene beschouwingen, 3 december 1925, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, nr. 2523 en 2524.
Algemene beschouwingen, 3 december 1925, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, nr. 2575.
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Afbeelding 5: Reclameborden op het Damrak. Vanaf
het midden van de jaren
twintig zorgden deze reclames voor veel commotie
bij de reclamebedwingers.
Uiteindelijk werden deze
reclames gekwalificeerd
als ‘ontoelaatbaar voor het
straatbeeld’ en verboden
(bron: Dienst Bouw- en
Woningtoezicht; afdeling
Reclametoezicht. Beeldbank
Stadsarchief Amsterdam).

thetische reclames te maken. De wethouder merkte op dat deze dienst, in tegenstelling
tot de Schoonheidscommissie, gestadig en systematisch te werk ging.83 Bouw- en woningtoezicht kreeg voor haar nieuwe taken zelfs een nieuwe afdeling: Reclametoezicht.
De medewerkers van deze afdeling fotografeerden ongeoorloofde reclame en politieke
propaganda en hun fotoarchief zou uiteindelijk de jurisprudentie van ongeoorloofde
reclames worden.
In 1926 kwam in de raad de vraag aan de orde waarom op verschillende plaatsen in
de stad, waaronder de gevels aan het Damrak, waar Heemschut al twee jaar eerder haar
beklag over had gedaan, nog steeds enorm grote en ontsierende reclames zichtbaar waren. Het College repliceerde dat bij de verantwoordelijke gemeentediensten discussie
was over de vraag of er aan reclame schoonheidseisen gesteld mochten worden. Hoewel
de vraag onbeantwoord bleef, kwam men na ampele overwegingen tot de conclusie
dat reclame ‘ontoelaatbaar voor het stadsbeeld’ absoluut diende te worden geweerd.84
Hieronder verstond men reclames die ‘opvallend’ in het straatbeeld aanwezig waren en
de stad ‘ontsierden’, waarbij de criterium per geval dienden te worden geïnterpreteerd.
De reclameborden aan de panden op het Damrak en de borden aan de galerij op de
Stadhouderskade voldeden aan de criteria en werden verwijderd.85 Met deze interpretatie wist de gemeente, tot grote vreugde van de reclamebedwingers, het stadsbeeld
van vele ontoelaatbare reclames te ontdoen. Ruim twee jaar na de inwerkingtreding
van de reclamebepaling was er, binnen en buiten de gemeente, duidelijkheid omtrent
ontsierende reclame.
Esthetische reclame
Hoewel de reclamebepaling als doel had ontsierende reclames te verbieden, werd de regeling ruim geïnterpreteerd. Doorgaans ging Bouw- en Woningtoezicht in overleg met
de desbetreffende firma met als doel de ontsierende reclame te vervangen. Zo trachtte
83 Algemene beschouwingen, 24 november 1927, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, nr. 2133.
84 Wering van reclames waardoor het stadsschoon wordt geschaad, 20 juli 1926, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1,
nr. 1723-1724.
85 Adres van Van Dusschoten 18 juni 1927, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, nr. 34, 20 oktober 1927, 1623.
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de gemeente indirect de esthetiek van buitenreclame te bevorderen. Als de gemeente
niet tot overeenstemming kwam, kon het College de reclame altijd nog verbieden. De
handelswijze van de dienst is op de foto’s goed te zien. Toch werd er steeds vaker geklaagd over het esthetisch vernuft dat de Nederlandse reclame zou ontberen.
In De Groene Amsterdammer vroeg de journalist Otto van Tussenbroek zich af
hoe het toch denkbaar was dat nu de grafische technieken sterk waren verbeterd de
reclamezuilen in de stad bedekt waren met ‘alledaagsche en banale verdrietelijkheden’.
Hij riep handelaren en bedrijven op kunstenaars in de arm te nemen die hun reclame
van schoonheid kon voorzien.86 Ook waren in hetzelfde blad mensen die hun afschuw
uitspraken over de wijze waarop reclamemakers de aandacht opeisten: beneden alle niveau, getuige de honderden lelijke aanplakbiljetten, reclameborden en lichtreclames.87
Ook in de Amsterdamse raad had de mogelijkheid van esthetische reclame post
gevat. Raadslid Tilanus meende dat reclame gerust onderdeel van de stad zou kunnen
worden als deze maar aan esthetische normen voldeed. Ze vroeg zich af, in navolging
van de artikelen in De Groene Amsterdammer, waarom er hier te lande geen esthetische
reclames te zien waren: aan kunstenaars was hier toch geen gebrek. Het maken van buitenreclame was volgens het raadslid een serieuze zaak, die bij voorkeur aan kunstenaars
moest worden uitbesteed. Naast de samenvoeging van technische – grafische – opleidingen met esthetische opleidingen was er tevens een rol voor de gemeente weggelegd.
In Frankrijk bijvoorbeeld trachtte het Parijse stadsbestuur naast de reguliere bescherming van monumenten en stadsgezichten de esthetiek van gevels, puien en uithangborden te bevorderen. Daartoe had de gemeente in 1897 enkele wedstrijden georganiseerd
waarbij deelnemers streden om het mooiste design.88 Een actieve houding op dit gebied
viel van het Amsterdamse College van B&W niet te verwachten. Het waren raadsleden
die het voortouw moesten nemen.
Met name raadslid Tilanus maakte zich in deze jaren hard voor een zelfstandige
reclameverordening en verwees daarbij naar de verordening van steden als Bern en
Zürich.89 Met de reclameregeling in de hand kon buitenreclame aan esthetische eisen
onderworpen worden. Het pleidooi van het raadslid was niet aan dovemansoren gericht, want enkele maanden later gingen wethouder De Miranda en de directeur van
Bouw- en woningtoezicht Tjaden op werkbezoek naar Zwitserland.90 De Amsterdammers waren onder de indruk van de effectiviteit van de reclameverordening: de uitvoering van deze regeling had volgens hen tot een verzorgd stadsgezicht geleid. Hoewel
het bezoek tot een aantal nieuwe inzichten had geleid, bleef een vergelijkbare Amsterdamse reclameverordening uit. De wethouder meende dat esthetische eisen waar
buitenreclame aan zou moeten voldoen niet in een verordening waren vast te leggen.
De Miranda benadrukte verder dat de uitvoering in Amsterdam een delicate materie
zou worden, omdat reclame in de stad niet kon worden gemist.91
Ondanks de sterke lobby van enkele raadsleden kwam de zelfstandige reclameverordening er nooit. Toch stelde het College van B&W rond 1929 naar aanleiding van de
86
87
88
89
90
91

De Groene Amsterdammer, 26 april 1924.
De Groene Amsterdammer, 5 september 1925.
Segal, ‘Commercial immanence’, 130.
Algemene beschouwingen, 24 november 1927, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, nr. 2101.
Het Volk, 17 januari 1927.
Algemene beschouwingen, 24 november 1927, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 2, nr. 2135.
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Afbeelding 6a en 6b: Reclame voor van Vollenhoven’s bieren in de
Marnixstraat 1-3. Links de
afgekeurde reclame, rechts
de reclame na wijziging.
Foto: Dienst Bouw- en
Woningtoezicht; afdeling
Reclametoezicht, medio jaren 1920 (bron: Beeldbank
Stadsarchief Amsterdam).

felle discussies in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten, enkele reclamebeginselen op.
De beginselen waren deels gebaseerd op de Zwitserse verordeningen en sommige daarvan gelden tot op de dag van vandaag. Op de hoofdgrachten, uitgezonderd kruispunten met drukke winkelstraten en enkele delen van de Prinsengracht, was lichtreclame
verboden. In het tijdvak 1928 tot 1935 verwijderde de gemeente in ‘samenwerking’ met
Heemschut liefst 500 licht- en neonreclames van panden langs de grachten.92 Daarnaast
streefde de gemeente ernaar de afmetingen van reclame te beperken en schreeuwende
kleuren te verwijderen. Ten slotte dienden reclames die boven het silhouet van een
bouwwerk uitkwamen zo veel mogelijk vermeden te worden. Een uitzondering hierop
vormde de architectonische reclame van de splinternieuwe journaalbioscoop: de cineac van architect Duiker.93
Het stadsbestuur kon echter van deze beginselen afwijken. Reclame langs de cityassen werd uit economisch oogpunt als minder hinderlijk ervaren en daarom veel vaker
toegestaan dan in andere delen van de stad. Het zal dan ook niet verbazen dat veel
reclame langs deze assen te vinden was. In tegenstelling tot de Zwitserse steden die het
92 W.F.A.M. Gerrese, ‘Die buitenreclame van Amsterdam’, Heemschut: Orgaan van de Bond Heemschut 1 (februari
1950) 18-20.
93 Algemene beschouwingen, 10 oktober 1928, Gemeenteblad Amsterdam, afd. 1, nr. 2253 en 2254.
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voornamelijk van het toerisme moesten hebben, was reclame voor Amsterdam, een
stad met een bloeiende handel en nijverheid van groot economisch belang. De dynamische bedrijvigheid van Amsterdam was onlosmakelijk verbonden met buitenreclame.

Conclusie
Vanaf het einde van de negentiende eeuw nam de behoefte om reclame te maken explosief toe. Op gebouwen, muren, kaden en bruggen, overal was reclame te vinden, wat
tot chaotische toestanden leidde. Om het stadsschoon te beschermen en de reclamezucht enigszins te structureren, verpachtte de gemeente reclameborden, reclamezuilen
en later transformatorzuilen. Ondanks de plaatsing van de aanplakgelegenheden bleef
kon het aanbod de vraag helemaal niet verwerken. De noodzaak om adverteren werd
door de onderlinge concurrentiestrijd voortdurend groter, waardoor buitenreclame
grootser en opvallender werd en volgens velen steeds meer het straatbeeld ontsierde.
Reclame maken op privé-eigendom was niet aan regels gebonden: een wildgroei aan reclames was het gevolg. Beeldbepalende pleinen, straten en gebouwen in de binnenstad
van Amsterdam werden beheerst door buitenreclame.
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Afbeelding 7: Lichtreclame van de journaalbioscoop Cineac in de Regulierbreestraat. Foto:
Paul Guermonprez, Oktober 1934 (bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam).
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De opkomende erfgoedbeweging, met de Bond Heemschut als aanvoerder, uitte
forse kritiek op buitenreclame. Het historische, monumentale stadsbeeld dat jarenlang
zorgvuldig steentje voor steentje was opgebouwd werd nu totaal overwoekerd door
buitenreclame. Heemschut bestookte vanaf haar oprichting de gemeente Amsterdam
met verzoeken om reclame te reguleren. Het stadsbestuur was echter van mening
dat de bestaande regels en de particuliere Commissie voor het Stadsschoon en de gemeentelijke Schoonheidscommissie de bescherming van het stadsschoon voldoende
waarborgden. Kritiek op buitenreclame concentreerde zich overigens niet alleen op de
ontsierende effecten voor het stedelijke landschap, maar ging verder. Reclame zou een
onzedelijke werking hebben en tevens vreemde, hoofdzakelijk Angelsaksische, waarden importeren die het Nederlandse cultuurleven bedreigden.
Begin jaren twintig kwam de gemeente eindelijk met de reclameverordening waar de
stadsbeschermers al bijna een decennium op zaten te wachten. Burgemeester en Wethouders kregen de bevoegdheid alle reclames die zichtbaar waren vanaf de openbare
weg en het stadsschoon ontsierden, te verbieden. Door de reclameverordening kreeg
de erfgoedlobby ‘hulp’ van raadsleden die het stadsbestuur dwongen tegen ontsierende
buitenreclame op te treden. Toch duurde het nog enkele jaren voor de reclamebedwingers resultaat zagen, want in de praktijk bleken de reclamebepalingen niet zo klip
en klaar als op papier. Medio jaren twintig begon de gemeente, aangemoedigd door
Heemschut en individuele raadsleden, de meest storende reclames op te ruimen. Hoewel het stadsbestuur rekening hield met de economische concentratiegebieden van de
stad, had de gemeente met de reclameverordening en de reclamebeginselen de grootste
en meeste ontsierende reclames uit het straatbeeld weten te weren.
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De revitalisering van stadsbuurten
Een multidisciplinaire aanpak met oog voor historische ontwikkelingen
Miriam van de Kamp

In Nederland is de leefbare buurt uitgegroeid tot een populair beleidsthema. Bewoners
kunnen een verbetering van de leefomstandigheden en de aanpak van buurtproblemen
ervaren als erkenning – en dat geeft meer zelfvertrouwen. Ze kunnen hierdoor gestimuleerd worden bij het nemen van stappen om maatschappelijk vooruit te komen, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding of het zoeken van een baan. Buurten die
meer bewoners uit de middenklasse aantrekken, verbeteren het sociaal-economische
profiel van een stad. Vandaar dat veel beleid gericht is op de aanpak van problemen en
achterstanden in de meest problematische wijken.1 Intussen lijken sommige buurten
(en hun bewoners) beter dan andere in staat te zijn om het tij van verval te keren en een
opwaartse ontwikkeling op gang te brengen. Na een periode van verval weten zij zich
op te richten, ook zonder onderdeel te zijn geweest van de Nederlandse overheidspolitiek ten aanzien van prachtwijken. Alsof zulke buurten over de ‘juiste mix’ van sociaal
en cultureel kapitaal beschikken.
Nu is er al veel geschreven over de oorzaken van verval, het voorkomen daarvan en de
effecten van maatregelen om het tegen te gaan. Over het proces van heroprichting lijken
we beduidend minder te weten.2 Toch werpt dit vragen op: kan een buurt revitaliseren
zonder ingrijpen van de overheid? Wat is de rol van bewoners en ondernemers in een
dergelijk proces? In welke mate ligt er aan zo’n kentering een samenloop van omstandigheden en activiteiten ten grondslag? Voor het ontwikkelen van een beleid dat werkelijk bijdraagt aan een opwaartse ontwikkeling van buurten is het belangrijk om beter
zicht te krijgen op dat lange termijnproces en de mechanismen die daarbij een rol spelen.
Uit dat besef is mijn project ‘Revitalisering van stadsbuurten’ voortgekomen, dat zich
richt op de vraag wanneer en onder welke omstandigheden revitalisering plaatsvindt.
Het onderzoek waaraan ik hier refereer, maakt deel uit van een breed, multidisciplinair project ‘Sociale mobiliteit: individuen, groepen en buurten’ van het Netherlands
Institute for City Innovation Studies (nicis), het door de Nederlandse overheid aangewezen Maatschappelijk Topinstituut voor de steden.3 In dit project doen sociale
wetenschappers en historici van de universiteiten van Amsterdam en Leiden samen met
zeven stedelijke partners (Almere, Amsterdam, Delft, Den Haag, Nijmegen, Utrecht
en woningcorporatie Mitros) onderzoek naar processen van sociale mobiliteit op het
niveau van individuen, groepen en buurten. In drie deelonderzoeken wordt onderzocht
hoe positieve stedelijke ontwikkelingen zoals vernieuwing en dynamiek samenhangen
1 E. Vogelaar, Actieplan Krachtwijken. Van Aandachtswijk naar Krachtwijk (Den Haag 2007). VROM-raad, Stad
en stijging. Sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing (Den Haag 2006).
2 C. Adriaanse, Succesfactoren van wijken die werken (Gouda 2004) 1. W. Grisby e.a., ‘The dynamics of
neighbourhood change and decline’, Progress in planning 28:1 (1987) 1-76.
3 Zie www.nicis.nl.
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met negatieve ontwikkelingen als achterstand, probleemwijken, conflicten en stagnerende mobiliteit. Belangrijke vragen daarbij zijn: wat maakt dat sommige tweedegeneratie migranten stijgen en andere niet en wat is de rol van identificatieprocessen en
van sociale contacten hierbij? Hoe werkt de opwaartse en neerwaartse dynamiek van
buurten? En in hoeverre heeft buurtrevitalisering een positief effect op de sociale mobiliteit van buurtbewoners met een achterstand, en volgens welke mechanismen treedt dit
effect dan op? In ieder deelonderzoek staat een van deze vragen centraal. 4 In dit artikel
beschrijf ik de opzet, achtergrond en eerste resultaten van het tweede deelproject naar
de revitalisering van stadsbuurten, dat wordt uitgevoerd bij het Centre for Modern
Urban Studies van de Universiteit Leiden/Campus Den Haag.5
Een historisch proces
Opgaande en neergaande ontwikkelingen in een buurt worden vaak geassocieerd met
een aantal specifieke factoren. Zo wordt de opleving van een buurt doorgaans in verband gebracht met gentrificatie, stijgende huizenprijzen en de komst van bemiddelde
autochtone bewoners. Buurten die in verval zijn, worden daarentegen afgeschilderd
als omgevingen met een slechte naam vanwege bijvoorbeeld criminaliteit en overlast.
Die slechte reputatie zou dan te danken zijn aan de aanwezigheid van een grote groep
allochtone bewoners. Beide beelden zijn nogal zwart-wit, zowel letterlijk als figuurlijk.
Over de wijze waarop de media wijken afschilderen is nog weinig bekend. Het hoeft
geen betoog dat negatieve beelden over een wijk stigmatiserend kunnen zijn voor de
bewoners ervan, ook nadat de situatie in de buurt al verbeterd is. Negatieve beeldvorming drukt een stempel op het vertrouwen van bewoners in de toekomst van een buurt
en speelt een rol bij de overweging van mensen om ergens te gaan wonen of een bedrijf
te vestigen.6 De reputatie van een buurt beïnvloedt bovendien de plaats in de stedelijke
wijkenhiërarchie, waaraan de aantrekkelijkheid van verschillende leefomgevingen valt
af te lezen. De reputatie van een buurt hangt dus sterk samen met de (kansen op) ontwikkeling ervan. Hoe dat wederzijdse proces van beïnvloeding verloopt, valt overigens
niet zo gemakkelijk te bepalen. Berichten in de media kunnen een signaalfunctie hebben, bijvoorbeeld dat er tekenen zijn dat het beter gaat met een buurt. Ze kunnen het
proces van revitalisering echter ook negatief beïnvloeden, juist vanwege die speciale
aandacht. Het ontwarren van die knoop vormt daarom een aandachtspunt in mijn
onderzoek.
Maar ik wil verder gaan. De focus bij het huidig onderzoek naar de revitalisering van
stadsbuurten ligt op factoren die verantwoordelijk zijn voor een opwaartse ontwikkeling. Hoe slagen buurten (en de bewoners ervan) erin een omslag tot stand te brengen
van een vervallen en slecht bekend staande omgeving naar een buurt waarin mensen
4 Voor meer informatie over het nicis project ‘Sociale mobiliteit: individuen, groepen, buurten’: zie www.imes.
socsci.uva.nl/socialemobiliteit.
5 Het Centre for Modern Urban Studies beweegt zich op het snijvlak van stadsstudies, sociale geschiedenis en
migratiegeschiedenis. De onderzoekers bestuderen stedelijke veranderingen in heden en verleden, met speciale
aandacht voor het sociale en historische weefsel van de stad. Zie: www.campusdenhaag.nl/centre-mus.
6 L. Wacquant, ‘Urban outcasts. Stigma and division in the black American ghetto and the French urban periphery’,
International Journal of Urban and Regional Research 17 (1993) 366-383; A. Hastings en J. Dean ‘Challenging images.
Tackling stigma through estate regeneration’, Policy and Politics 31 (2003) 171-184; A. Ouwehand, ‘Een omineuze
naam’. Buurtreparatie en buurt reputatie’, in: R. van Kempen en S. Musterd (red.), De stadsbuurt. Ontwikkeling en
betekenis (Assen 2007); M. Permentier, Reputation, neighbourhoods and behaviour (Utrecht 2009) 123-131.
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weer graag willen wonen? Het spreekt voor zich dat verschillende processen, factoren
en actoren hierbij een rol spelen. Bij de analyse van het ontwikkelingsproces van een
buurt worden doorgaans verschillende theorieën en onderzoekstradities gehanteerd,
met als belangrijkste: de filtertheorie, de successietheorie, de woonwenstheorie, de
grondwaardetheorie en de agent (institutionele) theorie.7 Deze theorieën beperken zich
veelal tot één of enkele factoren – de bereidheid van woningeigenaren om te investeren in hun buurt, de mate waarin nieuwe bewonersgroepen de plaats innemen van de
oorspronkelijke bewoners, de grondprijzen, het institutionele kader etcetera –, zonder
in te gaan op het overkoepelende proces waarin allerhande korte en lange termijnontwikkelingen een rol spelen. Daarom stellen verschillende onderzoekers als Hamnett,
Grisby e.a. en Meulenbelt een holistische benadering voor. Op die manier proberen
zij greep te krijgen op het brede scala aan sociale, politieke, economische en fysieke
omstandigheden die samenkomen in een specifieke geografische locatie.8 In een ander
nicis onderzoek naar het verval van buurten wordt het afglijden van de buurt gezien
als het gevolg van het complexe samengaan van zowel sociale, fysieke als economische
vervalspiralen en zowel ontwikkelingen binnen als buiten de buurt.9
Waar al deze onderzoekers echter grotendeels aan voorbijgaan, is de wijze waarop
deze verschillende condities zich historisch hebben gevormd en de samenhang met de
ontstaansgeschiedenis van een buurt. De ontwikkeling van buurten valt niet te doorgronden zonder de geschiedenis van een buurt en de stad waarin deze ligt bij de analyse
te betrekken. Het traject dat is afgelegd om te komen tot de hedendaagse verhoudingen
speelt een verklarende rol.10 Zoals historicus Wim Willems benadrukt: ‘Steden zijn
wat ze zijn op grond van blauwdrukken uit het verleden, en tegelijk een uitkomst van
keuzes in het heden.’11 Door een historisch gegroeide specifieke lokale situatie kunnen
buurten sterk verschillen en zich onderscheiden in de vorm van een aparte en hardnekkig voortbestaande identiteit.12
Revitaliserende buurten en mensen die daarbij het verschil maken
In de internationale literatuur wordt de stijging van buurten, meestal aangeduid als upgrading of revitalization, van oudsher geanalyseerd in termen van economisch kapitaal
7   R.E. Park e.a., The city (Chicago 1925). N. Smith ‘Toward a theory of gentrification. A back to the city movement
by capital, not people’, Journal of American Planning Association 45 (1979) 538-548. Grisby e.a., ‘The dynamics of
neighbourhood change and decline’; C. Hamnett ‘The blind men and the elephant. The explanation of gentrification’
in: J. van Weesep en S. Musterd (red.), Urban housing for the better-off. Gentrification in Europe (Utrecht 1991) 30-51.
8   Grisby e.a., ‘The dynamics of neighbourhood change and decline’. Hamnett, ‘The blind men and the elephant’.
K. Meulenbelt, ‘Upgrading and downgrading within the metropolitan region of Rotterdam, 1970-90’, Urban Studies
31 (1994) 1167-1191.
9   nicis onderzoek ‘Verval van buurten en sociale cohesie – op zoek naar “omslagpunten” en aangrijpingsmogelijkhe
den voor beleid’. De resultaten van het afgeronde onderzoek zijn weergegeven in het rapport R. Kleinhans & G. Bolt,
Vertrouwen houden in de buurt. Verval, opleving en collectieve zelfredzaamheid in stadsbuurten (Delft 2010).
10 A. Lees en L.H. Hollen Lees beschouwen steden en hun ontwikkeling als een spiegel van sociale structuren,
relaties en problemen. Zie A. Lees en L.H. Hollen Lees, Cities and the making of modern Europe, 1750-1914
(Cambridge, 2007).
11 W. Willems, ‘Verplaatsing als opdracht. Naar een meerstemmige stadsgeschiedenis’, in: L. Lucassen en W.
Willems, Gelijkheid en onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies (Amsterdam 2006), 3768, 64.
12 A. Markusen en G. Schrock, ‘The distinctive city. Divergent patterns in growth, hierarchy and specialisation’,
Urban Studies 43 (2006) 1301-1323; R. Arigolu e.a. (red.), Bloei en verval van vroeg-naoorlogse wijken (Den Haag
2008) 8.
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en vrijwel altijd in verband gebracht met gentrificatie, dat wil zeggen de stijging van de
grondwaarde als gevolg van de komst van bewoners uit de gegoede middenklasse.13 Zo
geven Grisby e.a. aan dat de eerste op revitalisering gerichte programma’s werden ingezet om een leefbare woonomgeving te creëren voor de huidige bewoners en hun opvolgers. Alleen zijn deze programma’s veel ambitieuzer geworden. De nadruk is meer
komen te liggen op het aantrekken van hoge inkomensgroepen en het beperken van de
instroom of zelfs het vervangen van mensen met een lager inkomen of een kwetsbaar
sociaal-economisch profiel.14 Onderzoekers van een ander lopend nicis onderzoek
kijken met het oog daarop onder meer naar het verband tussen sociale stijging of daling (gemeten door inkomen) van een buurt met de fysieke stijging of daling daarvan
(gemeten aan de hand van huizenprijzen).15
Verschillende onderzoekers hebben erop gewezen dat de sociale dynamiek van
steden veel scherper in beeld komt als de ontwikkeling van de stad in een breder en
ook historisch perspectief wordt geplaatst. Zo blijkt dan onder meer dat de sociale
dynamiek zeker niet alleen wordt bepaald door de instroom van kapitaalkrachtige en
goedopgeleide middengroepen.16 De stedelijke economie draait bijvoorbeeld voor een
belangrijk deel op lageropgeleide mensen die goedkope arbeid verrichten in sectoren
als de schoonmaak, zorg en horeca.17 Revitalisering kan dus ook plaatsvinden zonder
dat er sprake is van de instroom van rijke bewoners. Een van de bekendste voorbeelden
hiervan is het ontstaan van een lokale culturele economie door een specifieke groep migranten, zoals in een Chinatown.18 In reactie hierop komt vaak een proces van (beperkte) gentrificatie op gang, dat overigens niet per se gelijk valt te stellen aan revitalisering.
De opwaartse ontwikkeling van een buurt kan ook plaatsvinden doordat bewoners die
zich daar hebben gevestigd, bijvoorbeeld in hun studententijd, zo gehecht zijn geraakt
aan de omgeving dat zij niet verhuizen als ze ouder worden en hun inkomen stijgt.19
Het herstel van een buurt heeft altijd te maken met een substantiële groep mensen die
zich persoonlijk verbonden voelt met de buurt – met de mensen, de gebouwen en het
dagelijks leven in de wijk – en daar wil blijven wonen. Voordat een buurt tekenen van
herstel laat zien, moeten deze mensen zich al uit vrije keuze hebben verbonden aan hun
directe leefomgeving.20 Stadsgeografen Van Kempen en Bolt beklemtonen daarnaast
dat de (on)aantrekkelijkheid voor de kleine middenstand duidt op veranderingen in een
buurt.21 Dat levert de volgende definitie van ‘revitalisering’ op: het proces tijdens welk
13 G. Bridge, ‘ Perspectives on cultural capital and the neighbourhood’, Urban Studies 43 (2006) 719-730.
14 Grisby e.a., ‘The dynamics of neighbourhood change and decline’.
15 nicis onderzoek ‘Veranderende huishoudens en “functies” van woonmilieus’. Dit project staat onder leiding van
Prof. Dr. Sako Musterd, Universiteit van Amsterdam. Zie www.nicis.nl voor meer info.
16 J. Burgers en G. Engbersen, De emancipatieve stad. Een onderzoeksagenda met betrekking tot de sociale
liftfunctie van grote steden (Rotterdam 2004). A. Reijndorp ‘Een parade van concepten. De creatieve stad als
emancipatiemachine’, in: L. Lucassen en W. Willems (red.), De krachtige stad (Amsterdam 2008) 141-170. W. Willems
en L. Lucassen, ‘Tot besluit. De tweeslachtige stad. Economie, civil society en sociale cohesie’, in: Lucassen en Willems
(red.), De krachtige stad, 248-261.,
17 S. Zukin, ‘Urban lifestyles: Diversity and standardisation in spaces of consumption’, Urban Studies 35 (1998) 825839; Burgers en Engbersen, De emancipatieve stad.
18 Zie J. Rath, A. Bodaar e.a., Chinatown, Klein Istanbul of toch maar een doorsneebuurt? (Amsterdam 2009).W.
Willems en A. Cottaar e.a., Een draak met vele gezichten. Chinatown Den Haag (1920-2010) (Den Haag: 2010).
19 S. Metaal en I. Teijmant, Het wonder van Westerpark (Apeldoorn 2008).
20 J. Jacobs, The death and life of great American cities (New York 1993 [oorspr. 1961]) 365-366 en 375.
21 R. van Kempen en G. Bolt, Tussen fysiek en sociaal (Utrecht 2003).
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een buurt waaruit de middenstand en bewoners die kunnen verhuizen wegtrekken,
transformeert in een omgeving waar oude en nieuwe bewoners graag wonen en waarin
middenstanders opnieuw willen investeren.
Maar bij de ontwikkeling van een buurt zijn meerdere actoren betrokken. We moeten dan denken aan actieve bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en
de overheid. Het is altijd weer de vraag wie welke rol speelt. Zijn er bepaalde actoren
die processen in gang zetten en andere partijen vervolgens meeslepen? Naast de historische vorming van de buurt is daarom de rol van de verschillende actoren een belangrijk
aandachtspunt in mijn onderzoek. In het oog hebben voor mensen die verschil kunnen
maken voor stadswijken is deze aanpak niet uniek. In het nicis onderzoek ‘De beste
krachten zoeken, vinden en … ook inzetten!’ ligt de focus in zijn geheel op personen
die voor een doorbraak kunnen zorgen. Zij analyseren hun specifieke werkwijze en
kijken hoe er voor gezorgd kan worden dat zij slagvaardig kunnen (blijven) optreden.22
In mijn onderzoek neem ik daarentegen het samenspel van de inzet van deze mensen,
gemeentelijk en nationaal beleid, historisch gevormde buurtomstandigheden en de
beeldvorming over de wijk onder de loep.
Een proces van revitalisering vat ik dus niet alleen op als het gevolg van beleidsmatig ingrijpen, een top-down benadering. Er kan ook sprake zijn van innoverende
bewonersinitiatieven of (buurt)economische ontwikkelingen, dus een beweging vanaf
onderop. Een combinatie van private, publieke en bewonersinitiatieven leidt dan tot
een opwaartse dynamiek in een buurt. En hier is het dat de historische dimensie een
bepalende rol kan spelen. Terwijl de materiële kenmerken en sociale structuur van de
stad door de geschiedenis heen zijn gevormd, bepaalt de historische dimensie en de
beleving van het verleden van de wijk of buurt voor een groot deel ook de uiteindelijke
perceptie van een omgeving als leefbaar én de bereidheid om in de buurt te investeren.
Om daar vat op te krijgen, is het beroemde boek van Jane Jacobs The death and life of
great American cities nog altijd richtinggevend. Ondanks alle kritiek erop blijft het een
indrukwekkende referentie in huidige studies en debatten over leefbare stadsbuurten.
Jane Jacobs, de levendige stadsbuurt en het lezen van buurten
Jacobs’ boek gaat in op het stadsleven in Greenwich Village, New York, de buurt waar ze
woonde aan het eind van de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De centrale gedachte in
dit werk is dat de vitaliteit van een stad of stadsdeel afhangt van de verscheidenheid aan
woon-, werk- en leefwijzen. De verschillende manieren van gebruik mogen uiteenlopen,
maar ze vullen elkaar in een grote stad altijd op bepaalde punten aan. Zo geven ze de stad
of het stadsdeel zijn economische en sociale vitaliteit.23 Het gaat immers om mensen,
functies en gebouwen, om de mate waarin ingezetenen met verschillende achtergronden
samen een stad maken. Maar ook om de mate waarin verschillende functies gemixt worden en de mate waarin oude en nieuwe gebouwen de stad een gevarieerd karakter geven.
Jacobs noemt vier indicatoren voor diversiteit: 1. functiemenging (op verschillende
tijdstippen zijn er verschillende mensen die een gebied gebruiken), 2. korte huizenblokken (met verschillende routes naar de eindbestemming), 3. oude gebouwen (met
22 Projectleider van dit onderzoek is Prof. dr. Gabriël van den Brink, Tilburg School of Politics and Public Admi
nistration, Universiteit Tilburg.
23 Jacobs, The death and life of great American cities, 19.
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betaalbare ruimte voor startende ondernemers) en 4. concentratie (er is een kritische
massa nodig voor stadsleven). Wanneer aan alle vier voorwaarden in een buurt wordt
voldaan, zijn er op allerlei tijdstippen mensen op straat (‘eyes on the street’) waardoor
mensen zich veilig voelen in de buurt. Dat is volgens Jacobs cruciaal voor het succes van
een stadsbuurt: ‘cities are, by definition, full of strangers. […] The bedrock attribute
of a successful city district is that a person must feel personally safe and secure on the
street among all these strangers.’24 Het is misschien wel Jacobs’ belangrijkste verdienste
dat zij de rol van mensen in de buurt zo sterk heeft benadrukt. Het zijn de mensen die
door ergens te wonen, te werken of zich te vermaken een buurt tot leven brengen en
haar een specifiek karakter geven. Zij kunnen het verschil maken voor de buurt. Of zoals de hedendaagse stadsonderzoeker Charles Landry zegt: ‘Het is verbazingwekkend
hoe gewone mensen soms het onverwachte waarmaken.’25
Op het werk van Jane Jacobs is de nodige kritiek gekomen. Zij zou zich bijvoorbeeld
te sterk richten op de ruimtelijke inrichting van een wijk en er vanuit gaan dat het met
sociale processen in de buurt wel goed komt als er functiemenging is en een gevarieerde
stedenbouw.26 Haar aandacht gaat minder uit naar de mate waarin mensen kapitaal en
cultuur inzetten om de stedelijke omgeving waarin zij leven vorm te geven.27 Ook zet
zij bepaalde aspecten nogal sterk aan. Zo is zij zeer positief over de werking van een
verbeterde diversiteit voor het behouden van bewoners voor een buurt en voor het
stimuleren van het opknappen van hun huizen. Daar is, onder meer door de bekende
socioloog Herbert Gans, tegenin gebracht dat het vertrek van bewoners niet zozeer te
maken heeft met de mate van diversiteit, maar met een veranderende levensstijl – en dat
renovatie vaak veel kleinschaliger is dan zij doet voorkomen.28 Jacobs en Gans gaan
echter geen van beiden in op de daadwerkelijke beslissing om wel of niet in een buurt
te blijven wonen, zoals recentelijk wel is gedaan door Van Vught e.a. en Permentier
e.a..29 Deze laatsten analyseerden de reacties van bewoners op tegenvallende buurtvoorzieningen of een negatief buurtimago. Daaruit blijkt dat mensen kunnen reageren
door de buurt te verlaten en te verhuizen, of door er juist te blijven wonen, maar zich
dan wel actief bezig te houden met een verbetering van de situatie. Hoe meer mensen
zich verbonden voelen met de buurt en hebben geïnvesteerd in een huis en sociale
contacten, hoe hoger de kans dat zij besluiten te blijven en zich in te zetten voor een
positieve ontwikkeling van hun leefomgeving.30 Wanneer de huidige bewoners inderdaad dat laatste doen zodra er sprake is van een achteruitgang van hun woonomgeving,
wordt het mogelijk om (potentieel) verval te keren en een stabiele situatie of opwaartse
ontwikkeling in te zetten.
Ook wordt uit het werk van de critici van Jacobs niet geheel duidelijk hoe buurtbewoners sociaal en cultureel kapitaal gebruiken, hoe dat hun beeld van de buurt bepaalt
24 Ibidem, 38.
25 Charles Landry in reportage ‘Doe het zelf. Zelfverzonnen in Den Haag.’ Westdoc, 3 juli 2011, TVWest.
26 Zie bijvoorbeeld H. J. Gans, ‘Urban vitality and the fallacy of physical determinism’, in: idem, People and plans.
Essays on urban problems and solutions (New York 1968) 25-33. T. Blokland, Oog voor elkaar (Amsterdam 2009).
27 S. Zukin, Naked city. The death and life of authentic urban places (Oxford 2010) 17.
28 Gans, ‘Urban vitality and the fallacy of physical determinism’, 31.
29 M. van Vught e.a., ‘The exit of residential mobility or the voice of political action? Strategies for problem solving
in residential communities’, Journal of Applied Social Psychology 33 (2003) 321-338; M. Permentier e.a., ‘Behavourial
responses to neighbourhood reputations’, Journal of Housing Built Environment 22 (2007) 199-213.
30 Permentier e.a., ‘Behavourial responses to neighbourhood reputations’.
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en hoe dat is gerelateerd aan buurtontwikkelingen. In mijn onderzoek streef ik ernaar
meer licht te werpen op juist deze relatie, waarbij we bredere maatschappelijke ontwikkelingen, de historische vorming van de buurt, het imago daarvan en overheidsinmenging bestuderen. Jane Jacobs stelt dat je de straat op moet gaan om een buurt te leren
kennen; dat je dus moet kijken hoe mensen een buurt gebruiken, met wie zij contact
hebben, waar zij elkaar ontmoeten, welke activiteiten er gedurende de dag zijn. Daarbij
moet ook oog zijn voor onverwachte gebeurtenissen, activiteiten of kleine signalen.
Niet alleen de prijs van huizen, de soorten winkels en hun bezoekers, maar ook een artikel over de buurt in een krant kan op veranderingen in de buurt duiden. Het lijkt een
simpele methode, die feitelijk iedereen zou moeten toepassen die een buurt wil leren
kennen. Toch wordt deze in stedelijk onderzoek, beleid en planning weinig toegepast.
De meeste onderzoeken van nicis bestaan weliswaar uit een kwantitatief (statistische
analyses) en een kwalitatief deel (vaak interviews of focusgroeps), maar alleen in een
klein aantal gevallen worden ook observaties en waarnemingen in de buurt zelf bij de
analyse betrokken.
In stadshistorische studies ligt de focus vaak op sociaal-economische en politieke
ontwikkelingen in de stad en minder op specifieke buurten; en eerder op groepen
dan op individuen. De persoonlijke betrokkenheid van bewoners bij de buurt en hun
beleving daarvan zijn echter belangrijke factoren bij de ontwikkeling van de buurt. In
ons onderzoek combineren we daarom inzichten en methoden uit de sociale wetenschappen met die van stadsgeschiedenis, om zo te kunnen doorgronden hoe bewoners bepaalde stedelijke, politieke en economische ontwikkelingen ervaren, hoe zij
terugkijken op eerdere veranderingen en perioden en hoe dat doorwerkt in het heden.
Dit ligt in het verlengde van een tendens binnen de stadsgeschiedenis die opvallende
raakvlakken vertoont met die van Jacobs en waarin de stad wordt beschouwd als een
soort roman en de stadshistorici inventief gebruik maken van literaire technieken. In
deze aanpak fungeert de visueel waarneembare stad als bron en als duiding voor historische kennis. De onderzoeker gedraagt zich daarbij als stadsflaneur: iemand die door
de straten loopt en oog heeft voor details. Naast geschreven bronnen, statistieken en
romans uit een bepaalde tijd gebruiken de ‘flanerende’ historici visuele beelden van
de stad om deze op een hermeneutische manier te benaderen. Aan de hand van illustraties uit een bepaalde periode (kaarten, tekeningen, foto’s) maar ook bijvoorbeeld
adresboeken wordt zo nauwkeurig mogelijk nagegaan hoe een straat of buurt er heeft
uitgezien. Door de omgeving in zich op te nemen en die waarnemingen te combineren
met historische data over winkels, woningen, plaatsen van vermaak en ontspanning en
bewoners leert de ‘geletterde flaneur’ de stad kennen en wekt hij het dagelijks leven dat
zich daar in het verleden afspeelde weer tot leven.
Karl Schlögel is de bekendste hedendaagse historicus die deze benadering toepast.31
Hij laat voor Midden- en Oost-Europese steden zien dat voor het begrijpen van hun
ontwikkeling en de rol die verschillende gebeurtenissen daarbij speelden, het essentieel
is om door de stad te lopen en deze te lezen als een opengeslagen roman of geschiede31 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze benadering en het werk van Schlögel in het bijzonder: E. Taverne,
‘Roman van de geschiedenis, geschiedenis als roman. Karl Schlögels bijdrage aan Europese stadsgeschiedenis’,
Stadsgeschiedenis 5 (2010) 189-207. De aanpak is geworteld in een langer bestaande traditie. Walter Benjamin beschreef
zijn observaties van het stedelijk leven en het belang daarvan al in de jaren dertig van de twintigste eeuw.
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nisboek.32 Geïnspireerd door deze methoden, gebruik ik ook zelf wandelingen en fietstochten door buurten, op verschillende momenten en via verschillende routes, evenals
historische foto’s van de buurt uit de beeldbanken van stadsarchieven als bronnen voor
de analyse van de ontwikkeling van stadsbuurten. De combinatie van hedendaagse
buurtverkenningen met historisch beeldmateriaal maakt het mogelijk om te vergelijken
wie er in een buurt wonen, of het een gewilde buurt is, hoe het dagelijks leven eruitziet,
of woon- en werkfuncties gecombineerd worden, en of opvallende veranderingen door
de tijd zijn waar te nemen.
Revitaliserende buurten onder de loep
Concreet heb ik voor mijn onderzoek drie stadsbuurten geselecteerd: het Regentessekwartier in Den Haag, Zuilen in Utrecht en het Willemskwartier in Nijmegen. Het
belangrijkste criterium voor deze selectie was dat zij zich volgens menig betrokkene in
een ontwikkelingsproces bevinden – met een zekere kans op een positieve uitkomst.
Ook moest het gaan om vooroorlogse buurten, zodat het mogelijk was de historische
vorming ervan te bestuderen. Verder moest de buurt in één van de bij het project betrokken steden liggen.
Het Haagse Regentessekwartier ontstond vanaf rond 1880 als een van de eerste
uitbreidingen buiten de singelgrachten. Naast de gasfabriek en vuilnisopslag die er al
waren gevestigd, verrezen woningen voor een mix van bewoners. De arbeiders van de
fabrieken namen hun intrek in arbeiderswoningen in kleine straatjes. Fabrieksdirecteuren, ambtenaren, dokters en notarissen woonden iets verderop in statige panden
aan chique brede lanen. In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw vonden
grootschalige veranderingen plaats. De buurt werd een doorgangswijk, maar ook onderdeel van stadsvernieuwingsprojecten. Onzekerheid over sloop en nieuwbouw, in
combinatie met een steeds grotere groep tijdelijke bewoners, leidde ertoe dat steeds
meer bewoners vrij anoniem in de buurt leefden en weinig gaven om hun leefomgeving.
De woningen en openbare ruimte raakten in deze periode vervallen en vervuild. Vanaf
de jaren negentig zijn panden opgeknapt en hebben oude gebouwen nieuwe functies
gekregen. Het voormalige zwembad is bijvoorbeeld dienst gaan doen als theater. Zo
rond het jaar 2000 vond er een echte kentering plaats: er kwamen meer gezinnen in de
wijk wonen, het Regentessekwartier kreeg de naam hip en upcoming opgeplakt, terwijl
een groep actieve bewoners probeerde om niet langer te denken in termen van problemen, maar de nadruk legde op de mooie plekken van de wijk.
In Utrecht ontstond Zuilen ook als gevolg van stadsuitbreiding. Alleen niet van
de stad, maar van de gemeente Zuilen. Na vestiging van de staalfabrieken Demka en
Werkspoor werd rond 1905 naar Engels voorbeeld een tuinstaddorp gebouwd voor
de werknemers van de fabrieken. De fabrieksarbeiders namen hun intrek in rijtjeswoningen met voor- en achtertuin. Kantoorpersoneel en de directeuren trokken in wat
groter opgezette vrijstaande huizen. In alle straten kwamen jong aangeplante bomen.
De aangrenzende gebieden waren nog onbebouwd polderlandschap. Door uitbreiding
van de stad Utrecht en de bouw van nieuwe delen van de wijk kwam daar in de loop
van de jaren verandering in. In 1954 grensden de buitenste Utrechtse wijken aan Zuilen
32

K. Schlögel, Steden lezen. De stille wording van Europa (Amsterdam 2008).
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Afbeelding 1: Het Haagse Regentesseplein met op de achtergrond het terras van Café Emma,
juli 2010 (foto: Miriam van de Kamp).

en werd de wijk onderdeel van de grote stad. De fabrieken Demka en Werkspoor beleefden in de naoorlogse periode gouden tijden. Om al het werk aan te kunnen, haalden
zij steeds meer arbeiders van ver weg. Zo kwamen er eerst Polen, Duitsers, Luxemburgers en Hongaren werken; later volgden Italianen, Spanjaarden en weer later Grieken,
Turken en Marokkanen. Economisch zwaar weer en hevige concurrentie leidden in de
jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw echter tot sluiting van de fabrieken.
Dit trok een zware wissel op de wijk Zuilen. Draagkrachtige bewoners trokken uit de
wijk. Laaggeschoolde bewoners die voor een deel ook de Nederlandse taal niet machtig
waren, bleven achter. In de jaren negentig sloegen de gemeente, de woningbouwcorporatie en projectontwikkelaars de handen ineen om de negatieve spiraal waar Zuilen
in verkeerde te doorbreken. De arbeiderswoningen van het oorspronkelijke tuinstaddorp werden gerenoveerd en aangepast aan de woonbehoeften van de eenentwintigste
eeuw. In slechte staat verkerende naoorlogse flats en woonblokken werden gesloopt
en maakten plaats voor nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen voor
een hoger marktsegment. De ligging aan de Vecht en het groene karakter van de buurt
werden hersteld en benadrukt. Oorspronkelijke bewoners van het oude Zuilen evenals
nieuwe jongere bewoners ontplooiden verschillende initiatieven voor het ontmoeten
van buurtbewoners en het behoud van cultureel erfgoed in de wijk.
Het Nijmeegse Willemskwartier is de jongste van de drie (opgetrokken vanaf 1910),
maar ook gebouwd als uitbreiding voor de stad en opgezet met brede lanen en wo-
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Afbeelding 2: De gerenoveerde arbeiderswoningen van het oorspronkelijke tuinstaddorpgedeelte van Zuilen, oktober 2010 (foto: Miriam van de Kamp).

ningen met tuinen. Net als het Haagse Regentessekwartier werd de wijk pal naast de
stadsbelt gebouwd, met een mix van ruime statige boven- en benedenwoningen aan de
centrale weg door de wijk en daarachter kleine eengezinswoningen. In de jaren zeventig en tachtig veranderde de samenstelling van de wijk. Er kwam een grote instroom op
gang van bewoners met een niet-Nederlandse afkomst en later ook studenten. In deze
periode vond ook de eerste ronde stadsvernieuwing plaats. Een deel van de woningen
uit het bezit van de woningbouwvereniging was slecht onderhouden, terwijl ook een
aantal fabrieken sloten en gesloopt werden. Voor beide kwam nieuwbouw in de plaats.
Dit had tot gevolg dat een aantal bewoners van de volkswijk tijdelijk buiten de wijk
moest gaan wonen. Een groot deel van deze bewoners keerde uiteindelijk niet terug. In
de jaren negentig paste de gemeente een spreidingsbeleid toe op de wijk. Nieuwe bewoners werden gescreend. Jonge hoogopgeleide bewoners werden welkom geheten, met
als doel de bevolkingssamenstelling van de wijk meer in evenwicht te brengen. Ook
werd sterk ingezet op het voorkomen van concentraties van allochtone bewoners in
bepaalde straten. In 2004 volgde een tweede ronde stadsvernieuwing, die zich voltrok
in de daarop volgende tien jaar. Er kwamen meer koopwoningen, er werden plannen
gemaakt voor de renovatie van een monumentaal deel van de wijk en de activiteiten van
verschillende buurthuizen in de wijk werden geclusterd. Dit leidde tot de bouw van
een modern, multifunctioneel gebouw met tal van voorzieningen middenin de wijk.
De drie onderzoeksbuurten kennen dus ieder een eigen geschiedenis, maar vertonen
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Afbeelding 3: De kop van de centrale Willemsweg in het Nijmeegse Willemskwartier, november 2010 (foto: Miriam van de Kamp).

ook een aantal overeenkomsten. Om de lange termijnontwikkeling alsmede de recente
processen in deze buurten te analyseren, maken we gebruik van zowel kwantitatieve
als kwalitatieve bronnen. Statistieken over het vertrek en de komst van bewoners, de
ontwikkeling van de huizenprijzen en inkomens en het aantal meldingen van overlast
geven een objectief beeld van veranderingen in een buurt. Dan gaat het erom hoe slecht
of goed een buurt het doet in vergelijking met andere buurten in de stad en in andere
steden. Met zulke gegevens valt echter nog geen antwoord te geven op de vraag: wanneer kunnen we spreken van een achteruitgang van een buurt of juist het tegenovergestelde, van het weer in de lift zitten? Mensen blijken aanzienlijk te verschillen als
het gaat om wat zij ervaren als een veilige, dan wel een aantrekkelijke buurt.33 Talja
Blokland heeft in haar werk laten zien dat bewoners verschillen in wat zij als veilig en
ongewenst ervaren, waardoor het begrip ‘aantrekkelijke wijk’ niet eenduidig is.34 Sommige bewoners waarderen de ‘rauwe’ stedelijke rafelranden en zien deze als onderdeel
van het wonen in een stad. Andere bewoners voelen zich door mensen met afwijkende
levensstijlen juist onveilig. Een ‘leuke’ buurt hoeft ook niet perse een ‘veilige’ buurt te
zijn.35 Bewoners van een buurt die buitenstaanders als problematisch aanduiden, kunnen toch heel gelukkig zijn met de straat waarin zij wonen en waar zij bijvoorbeeld
regelmatig contact met de buren hebben. Levendige stadsbuurten, zoals beschreven
33
34
35

Reijndorp ‘Een parade van concepten’. Blokland, Oog voor elkaar.
Blokland, Oog voor elkaar.
Ibidem, 226.
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door Jane Jacobs, kunnen daarentegen ook hun mindere kanten hebben. Bewoners
kunnen overlast ervaren van mensen die ’s nachts terugkeren van het uitgaan, maar ook
van (zwaar) autoverkeer. Niet alleen het beeld van bewoners over wat een aantrekkelijke buurt is verschilt, ook beleidsmakers, stadsplanners, journalisten en onderzoekers
houden daar uiteenlopende visies op na.
In mijn onderzoek worden de objectieve data daarom aangevuld, verklaard en genuanceerd aan de hand van interviews, observaties, berichten in de media, foto’s en andere
beeldillustraties, verhalen van buurtbewoners op buurtfora en archiefmateriaal over de
buurt. Na een eerste grove analyse van de historische ontwikkeling van de buurt op
basis van secundaire literatuur en de kenmerken van de buurt (op basis van statistisch
materiaal en gemeentelijke wijkinfo en rapporten) ben ik de wijk gaan verkennen en in
gesprek gegaan met mensen die in de buurt werken, wonen of er beleid voor maken.
Om enige systematiek aan te brengen in de observaties in de wijk heb ik op de volgende zaken gelet: bouwstijlen en bouwperiodes, de staat van de huizen, winkels en de
publieke ruimte, wie er op straat aanwezig is en welk gevoel dat uitstraalt (spanningen,
vriendelijkheid), hoe mensen in de publieke ruimte met elkaar omgaan en of de wijk
een eenduidig karakter toont of dat verschillende delen een ander sfeer en inrichting
kennen. Met deze aanpak zijn zowel zichtbare recente veranderingen in de wijk als
historische fysieke kenmerken in kaart te brengen. Deze kunnen worden vergeleken
met beleidsplannen, vanuit de vraag of het effect daarvan zichtbaar is. Geeft de buurt
eenzelfde indruk als de cijfers op papier? En wat is er veranderd als we dat vergelijken
met historisch beeldmateriaal over de buurt?
Via de gemeentelijke ambtenaren die betrokken zijn bij dit project, ben ik in contact
gekomen met sleutelpersonen in de buurt, zoals wijkmanagers, welzijnsmedewerkers,
ondernemers en bestuursleden van de bewonersorganisatie. Ik heb hen geïnterviewd
over hun beeld van de buurt, de ontwikkelingen daarbinnen, hun betrokkenheid daarbij en wat in hun ogen belangrijke gebeurtenissen en personen zijn geweest. Deze sleutelpersonen op wijkniveau hebben mij op hun beurt in contact gebracht met bewoners
en andere belangrijke spelers in de buurt. Ook via nieuwsbrieven en artikelen over de
buurt kwam ik de namen van betrokken buurtbewoners en professionals op het spoor.
Bij de bewoners heb ik naast de eerder genoemde thema’s ook gevraagd of zij zich thuis
en veilig voelen in de buurt, waardoor dat komt en of zij actief zijn in de buurt. Per wijk
heb ik zo een mix van bestuurders, welzijnsprofessionals, bewoners en, in iets mindere
mate, ondernemers kunnen spreken over hun beeld en beleving van de buurt. De interviews bieden inzicht in de vraag of er door de betrokkenen daadwerkelijk een kentering
wordt waargenomen, wanneer, waar dat volgens hen aan ligt en wie daarbij een rol speelt.
De komende tijd zal ik mij richten op de analyse van mediaberichtgeving over re
cente buurtontwikkelingen, vanaf de start van het ingezette beleid tot aan 2010. Ik
bekijk welk nieuws over de buurt wordt verslagen, wanneer dat gebeurt, wat de toon
van de artikelen is en wie er aan het woord wordt gelaten of wordt genoemd. Na de
analyse hoop ik te kunnen vaststellen of er een verband is tussen door publieke partijen
ingezette ontwikkelingen, mediaberichtgeving en het beeld dat bewoners hebben van
de buurt.
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Buurten lezen in beelden, cijfers en verhalen: een eerste reflectie
In tegenstelling tot veel stadshistorisch onderzoek gaat het mij om het traceren van
ontwikkelingen die duidelijk geworteld zijn in het verleden, maar die ook in het heden
nog altijd een rol spelen en waarneembaar zijn. Dat wordt bijvoorbeeld mogelijk door
in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen, mensen die in de buurt wonen en de
ontwikkeling ervan een tijdlang hebben meegemaakt. Die ervaringsdeskundigen zijn
natuurlijk bewoners, maar ook professionals (welzijnswerkers en dergelijke), beleidsmakelaars en makelaars. In de gesprekken worden ontwikkelingen zoals beschreven in
beleidsdocumenten en wijkmonitoren getoetst aan wat bewoners zelf hebben ervaren.
Wat was hun beeld toen zij twee, tien of twintig jaar geleden in de buurt kwamen
wonen? Wat is er in de tussentijd veranderd, of is er volstrekt geen sprake van een
eenduidig ervaren verandering? Sommige professionals werken al een langere periode
in de wijk. Ook aan hen heb ik gevraagd hun beeld te schetsen van toen zij in de buurt
kwamen werken en hoe zij er nu tegenaan kijken. Niet alleen leidden die reflecties
vaak tot interessante inzichten, het bleek dat nogal wat professionals in het begin een
tamelijk negatief beeld van een buurt hadden, terwijl dat nu vaak veel genuanceerder
ligt of is omgebogen naar een positieve visie. Door zulke denkexercities uit te voeren,
kwamen zij ook zelf gedurende de gesprekken tot een aantal nieuwe denkbeelden over
bepaalde processen in een buurt. De dagelijkse praktijk biedt niet altijd de gelegenheid
om te reflecteren op ontwikkelingen door de tijd, terwijl een vraaggesprek daar wel de
kans toe biedt.
Zeker in buurten die eerder negatief dan positief in de publiciteit komen, waar veel
verschillende aanpakken worden toegepast en daardoor veel professionals actief zijn,
is het niet altijd makkelijk om bewoners te vinden die bereid zijn hun verhaal te vertellen. Velen bleken argwanend. Waarom willen jullie met mij praten? Zijn jullie van de
gemeente? Waar is dit goed voor? Of zij hadden al aan meerdere onderzoeken meegewerkt zonder dat zij daar ooit iets van terug hadden gezien. Mijn onafhankelijke achtergrond als onderzoeker van een universiteit in combinatie met het leggen van contact
via sleutelfiguren in de wijk, leidde uiteindelijk toch tot gesprekken. Enige kennis over
het verleden van de buurt bleek een belangrijk voordeel bij het winnen van vertrouwen
van de bewoners met wie ik sprak. Het gaf hen een soort erkenning (‘onze geschiedenis doet er blijkbaar wel toe’), waardoor mensen bereid waren om meer en open over
ontwikkelingen in de buurt te vertellen. Veel bewoners die lang in de buurt woonden
en veelal ouder waren, klaagden erover dat vooral professionals van de gemeente deze
historische kennis missen. Zij zouden daardoor beslissingen nemen die niet logisch
aansloten bij de historie of die, gezien die geschiedenis, als kwetsend werden ervaren.
Het op de hoogte zijn van de historische ontwikkeling en die als inzet gebruiken bij
interviews vormt dus duidelijk een pluspunt in multidisciplinair onderzoek.
In het Nijmeegse Willemskwartier, spraken de bewoners bij hun buurtgevoel over
de houding van de typische Willemskwartierder. Open staan voor elkaar, actief zijn in
de buurt, maar wel scherp van de tongriem gesneden en recht voor zijn raap. Ook veel
bewoners van het Utrechtse Zuilen noemen de historisch gegroeide sociale structuur
als pluspunt van hun wijk. Velen voerden het aan als een argument om juist in die wijk
te willen wonen en niet in een moderne nieuwbouwwijk. Daar zou het aan sociale
verbanden ontbreken, waardoor er allerlei activiteiten nodig waren en ontmoetingen
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Afbeelding 4: Revitaliserende vooroorlogse stadsbuurt.
Gerenoveerde huizen staan
te koop, terwijl steigers laten
zien dat andere huizen nog
worden opgeknapt, Utrecht,
augustus 2010 (foto: Miriam
van de Kamp).

moeten worden gearrangeerd tussen verschillende wijkbewoners. In oude wijken zou
dat veel gemakkelijker verlopen.
Dat is een groot verschil tussen het Willemskwartier en Zuilen en het Regentessekwartier. In die laatste twee wijken is minder gesloopt en zijn daardoor veel meer
fysiek historische elementen die duidelijk onderdeel zijn van het buurtgevoel. Fysieke
elementen zijn vaak ankerpunten, omdat mensen elkaar daar ontmoeten of omdat ze er
trots op zijn. Veel bewoners van het Haagse Regentessekwartier noemen bijvoorbeeld
het Regentesseplein met zijn statige huizen de mooiste plek van hun wijk. Ook café
Emma, dat al jaren aan het plein zit, is volgens hen onlosmakelijk verbonden met de
buurt. In het Utrechtse Zuilen fungeren het monument met de inscriptie ‘Als gemeente
opgeheven - Als gemeenschap gebleven’, het Julianapark en het oude stadhuis op dezelfde manier.
Zowel voor makelaars als voor bewoners bleek een karakteristieke historische
bouwstijl een belangrijke factor voor het op gang brengen van een positieve ontwikkeling in een buurt. Vooral vooroorlogse bouwstijlen zijn erg populair in Nederland. In
veel steden zijn wijken met deze woningen zeer geliefd, met name wanneer ze rondom
het centrum liggen. Nu zulke huizen voor veel nieuwe bewoners nauwelijks meer te
betalen zijn, kijkt men ook naar wijken met huizen in dezelfde stijl die iets minder
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dichtbij het centrum liggen of nu nog een wat minder goede naam hebben. Zo kunnen
wijken die enigszins in verval zijn geraakt, maar wel woningen hebben in een vooroorlogse bouwstijl, langzaam weer in trek raken. In de perceptie vormt een historische
bouwstijl dus een factor van belang, wat het idee weerlegt dat de aandacht altijd uitgaat
naar moderne nieuwbouwwoningen. Dat woningen in een bepaalde vooroorlogse
bouwstijl onderdeel zijn van een bepaalde geschiedenis werkt als een magneet op veel
vestigers. Zo’n buurt vertelt een verhaal waar nieuwe bewoners graag deel van uitmaken.36 Een karakteristieke bouwstijl kan mensen naar een wijk trekken, maar er ook
voor zorgen dat zij er zich mee verbonden voelen. Hoe dit proces precies in zijn werk
gaat, is nog niet erg duidelijk. Er is daarom meer aandacht nodig voor de rol van een
historische bouwstijl van buurten bij de woonbeleving van bewoners. Dat geldt ook
voor de relatie tussen een historische gegroeide sociale structuur, een karakteristieke
historische bouwstijl en de recente ontwikkeling van de buurt.
Geïnspireerd door Jacobs en Schlögel heb ik lopend en op de fiets de drie onderzoeksbuurten verkend. Die ervaringen hebben me gesterkt in het idee, dat een dergelijke aanpak helpt bij het doorgronden van de sfeer en het zogeheten buurtgevoel. Het
gaat erom de buurt te zien op verschillende momenten, via verschillende routes en in
verschillende gedaanten. Een buurt is immers niet statisch, maar voortdurend in beweging. Door je als onderzoeker als een stadsflaneur door de buurt te begeven, wordt deze
een levend iets. Je krijgt er een beeld en gevoel bij. Je ziet de verschillende bouwstijlen
en -perioden of juist de monotone bouwstijl, de monumenten of gebouwen die verwijzen naar een bepaald verleden, de structuur van de wijk: van ruim en groen tot nauw,
dichtbebouwd en stadsgrauw. Alles wat je tegenkomt vertelt een verhaal, een verhaal
van nu of van langer geleden, een verhaal dat door de tijd heen herschreven is of dat
geschrapt is en opnieuw geschreven werd.37 Natuurlijk dienen de indrukken gestaafd
en vergeleken te worden met statistische informatie, rapporten en eerdere onderzoeken
over de buurt. Het helpt echter om zulke informatiebronnen kritisch te beoordelen.
Zien onderzoekers wel dezelfde ontwikkelingen als buurtbewoners zelf? Zijn buurten
wel zo schoon, heel en veilig als gemeentelijke rapporten doen geloven? En worden er
geen dingen over het hoofd gezien die van wezenlijk belang blijken?
Het thema van een leefbare stad is niet nieuw. Tegenwoordig is er echter wel sprake
van een andere context en lijken de ontwikkelingen elkaar sneller op te volgen dan in
het verre verleden. Bovendien is het mogelijk om erover in gesprek te gaan met direct
betrokkenen en hebben we veel meer bronnenmateriaal voorhanden. Het is ons doel
om dit complexe en dynamische proces te ontrafelen en op een inspirerende en liefst
ook innovatieve wijze inzichtelijk te maken voor zowel een sociaalwetenschappelijk als
een stadshistorisch publiek.

36 Zie T. de Nijs, ‘Clio ten dans gevraagd. Stedenbouw, stedelijke identiteit en geschiedenis’, in: Lucassen en Willems
(red.), De krachtige stad, 220-247, 240-241.
37 Schlögel, Steden lezen, 8.
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Terwijl de meeste artikelen in Stadsgeschiedenis betrekking hebben op de Lage Landen, signaleert deze rubriek wat er in het voorgaande jaar in buitenlandse tijdschriften
op het gebied van buitenlandse steden is gepubliceerd. ‘Buitenland’ is hier een wel
enigszins groot woord. Door de internationale uitgeversmarkt, het aanschafbeleid van
Nederlandse bibliotheken, de verhoudingen in het onderzoeksveld evenals onze eigen
taalkennis en bias is de selectie van artikelen gebaseerd op ruim zestig overwegend
Engelstalige en enkele Duitse en Franse tijdschriften en staan in verreweg de meeste
artikelen Europese en Amerikaanse steden centraal. Behalve de bespreking van interessante artikelen in vaktijdschriften als Urban History is de rubriek speciaal bedoeld
om artikelen te signaleren in tijdschriften die niet iedereen systematisch allemaal zal
kunnen bijhouden. Met deze rubriek wil de redactie een extra stimulans bieden om resultaten van stadshistorisch onderzoek in de Lage Landen in een bredere internationale
context te plaatsen, en tegelijkertijd de nieuwsgierigheid prikkelen om vraagstukken,
inzichten, bronnen en methodes uit buitenlands onderzoek ook op het gebied van onze
‘eigen’ stadsgeschiedenis te exploreren.1
Stedelijke bloei en verval
Of we het kunnen toeschrijven aan de huidige economische crisis of niet: het onderzoek naar urbanisatie, stedensystemen en economische ontwikkeling richt zich dit
jaar opvallend sterk op perioden van stedelijk verval. In ‘Urban population in late
medieval England. The evidence of the lay subsidies’, Economic History Review 63
(2010) 393-417 betoogt Stephen H. Rigby dat recente schattingen van de urbanisatiegraad in Engeland na de Zwarte Dood, gebaseerd op twee bekende belastingregisters van 1377 en 1524, te rooskleurig zijn uitgevallen. Als men niet langer probeert
om de belastinggegevens met discutabele vermenigvuldigingsfactoren om te rekenen
naar bevolkingsaantallen en in de negentien goed gedocumenteerde graafschappen
gewoon sec de percentages van stedelijke belastingbetalers vergelijkt, dan lijkt het er
sterk op dat in sommige graafschappen de urbanisatiegraad weliswaar steeg, maar de
gemiddelde urbanisatiegraad in Engeland gelijk bleef en zelfs iets daalde. Een vergelijking van Somerset en Lincolnshire onderstreept dat een dalende urbanisatiegraad
echter niet altijd werd veroorzaakt door absolute economische achteruitgang van de
steden, maar ook het gevolg kon zijn van relatief sterkere ontwikkeling van de plattelandseconomie.
John S. Lee, ‘The function and fortunes of English small towns at the close of the
1 De lijst van gedepouilleerde tijdschriften is te vinden op http://home.medewerker.uva.nl/w.j.h.furnee. Artikelen
op het gebied van de stadsgeschiedenis van de Lage Landen zijn buiten beschouwing gelaten. Tim Verlaan schreef de
laatste twee paragrafen.
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middle ages. Evidence from John Leland’s Itinerary’, Urban History 37 (2010) 3-25
is ten aanzien van de eerste helft van de zestiende eeuw iets positiever gestemd. Op
basis van reisaantekeningen van de letterkundige John Leland, bedoeld voor enkele
nooit verschenen studies, blijkt dat veel kleine steden het in de jaren 1530 en 1540
economisch beter deden dan vaak is aangenomen. Een systematische, deels kwantitatieve analyse van Lelands uitspraken over bloeiende of vervallen markten, havens,
nijverheid, gebouwen en wegen brengt wel enkele duidelijke verschuivingen aan het
licht in de Engelse stedenhiërarchie. Pamela Nightingale beschrijft ten slotte in ‘The
rise and decline of medieval York: a reassessment’, Past and Present 206 (2010) 4-42
hoe het Noord-Engelse York – in 1377 maar liefst de tweede stad van het land als het
gaat om het aantal belastingbetalers – in de loop van de vijftiende eeuw economisch
het onderspit moest delven en 1529 qua belastingbetalers zelfs tot de elfde plaats was
gedaald. Aan de hand van nationaal bijgehouden registers van crediteuren en debiteuren in de periode 1285-1529 corrigeert ze de bestaande periodisering van de stedelijke economische ontwikkeling en benadrukt ze dat de lokale kooplieden lange tijd
succesvol wisten te reageren op de nationale en internationale politieke en economische ontwikkelingen die de lokale economie bedreigden.
Dat laatste gold zeker niet voor de kooplieden van negentiende-eeuws New
Orleans. Scott P. Marler, ‘“A monument to commercial isolation”. Merchants and
the economic decline of post-civil war New Orleans’, Journal of Urban History 36
(2010) 507-527 zet uiteen hoe New Orleans zijn prominente positie in het Amerikaanse stedensysteem na de Burgeroorlog volledig verloor. Dat kwam deels door de
verwoeste banksector, de ingrijpende verschuivingen in de plantage-economie en de
komst van noordelijke speculanten die met hun corrupte praktijken het politieke en
economische klimaat in de stad verziekten, maar zeker ook door de reactionaire en
op zijn best passieve gevestigde koopliedenelite die niet in staat en bereid bleek om
adequaat op al deze veranderingen te reageren. In plaats van te investeren in moderne
spoorwegen bleef de oude elite veel te lang vertrouwen op riviertransport en investeerde men driemaal zoveel kapitaal in de Louisiana State Lottery Company dan in
de ontwikkeling van de stedelijke industrie. De kortzichtigheid en zelfoverschatting
van de zakenelite had volgens Marler ‘dodelijke’ consequenties. Waar hebben we dat
nog meer gehoord?2
Elites: status, netwerken en kapitaal
Hoe stedelijke elites in veranderende politieke en economische omstandigheden hun
macht weten te behouden is eveneens een actuele kwestie. John F. Padgett, ‘Open
elite? Social mobility, marriage and family in Florence, 1282-1494’, Renaissance
Quarterly 63 (2010) 357-411 biedt na twintig jaar onderzoek in belasting-, huwelijks- en bestuursregisters, resulterend in een databank met ruim 55.000 personen,
een spectaculaire analyse van de samenstelling van de Florentijnse elite van de late
dertiende tot het eind van de vijftiende eeuw. Doordat de welstandselite, de politieke elite en de geboorte-elite van oude bestuursfamilies mede door economische
ups en downs en politieke omwentelingen niet volledig met elkaar samenvielen, was
2 De bloei en soms ook het verval van steden is ook een terugkerend element in het themanummer van Histoire
Urbaine 28 (2010) 5-145, dat gewijd is aan stadsgeschiedschrijving in de vroegmoderne tijd.
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het voor de hoogste standen niet altijd mogelijk een huwelijkspartner te vinden die
qua rijkdom, politieke macht en ouderdom van het geslacht een identieke status genoot. Meer dan tot dusverre is verondersteld kregen rijke homines novi daardoor
de mogelijkheid om in de schijnbaar volledig ‘gesloten’ elite te worden opgenomen,
met name tijdens het Albizzi regime aan het eind van de veertiende eeuw. Omdat de
nieuwkomers zich nadrukkelijk profileerden als oude patriciërs en elke herinnering
aan hun oorspronkelijke afkomst uitwisten, bleef het (zelf)beeld van gesloten, oligarchische elite – ook bij latere historici – moeiteloos in stand.
Hoe oude Romeinse geslachten als de Orsinis rond 1500 hun machtsstrijd met de
nieuwe curie-elite uitvochten in de bouw van dure paleizen en indrukwekkende tijdelijke architectuur in de Via Papalis, de huidige corso Vittorio Emanuele II, staat
centraal in Valeria Cafa, ‘The Via Papalis in early cinquecento Rome. A contested
space between Roman families and curials’, Urban History 37 (2010) 434-451. In hetzelfde nummer, dat geheel is gewijd aan vroegmoderne Italiaanse stadsgemeenschappen, beschrijft Philippa Jackson, ‘Parading in public. Patrician women and sumptuary law in Renaissance Siena’, 37 (2010) 452-463 hoe dames uit de Sienese elite zich
in deze periode steeds minder aantrokken van de traditionele weeldewetten, die voor
elke klasse bepaalden welke stoffen en sieraden men in het openbaar mocht dragen
– een extreem gereguleerd systeem waar het stadsbestuur meer vergadertijd aan besteedde dan aan hygiëne, watervoorziening en brandbestrijding. In ‘The allocation
of merchant capital in early Tudor London’, Economic History Review 63 (2010)
1058-1080 bewijst John Oldland op basis van nieuw ontdekte bronnen met vermogensschattingen dat Londense kooplieden begin zestiende eeuw hun rijkdom meer
dan tot nu toe werd aangenomen in toenemende mate vastzetten in onroerend goed.
Henry C. Clark, ‘Status and merchant political culture. The Toulouse Bourse in
the eighteenth century’, French History 24 (2010) 367-392 maakt ten slotte gebruik
van zowel kwantitatieve als kwalitatieve bronnen om inzicht te geven in de veranderende positie van de meest vooraanstaande kooplieden in achttiende-eeuws Toulouse. De leden van de Bourse commune des marchands – een rechtsprekend orgaan  –
werden sinds 1735 via coöptatie gekozen en emancipeerden zich als nieuwe elite zo
ostentatief van de oud-adellijke magistraten van de Capitouls. Een systematische
analyse van de jaarlijkse toespraken van de aftredende priors maakt duidelijk hoe
de koopliedenelite naast juridisch-sentimentalische en natuurrechtelijke discoursen
ook steeds vaker patriottistische en verlicht kosmopolitische discoursen inzette om
haar eigen, stijgende positie in de hiërarchische standenmaatschappij te rechtvaardigen. Gewild of ongewild stelden ze daarmee echter ook de fundamenten van de standensamenleving ter discussie.
Arbeidsmarkt: toegang en vrijheid
De gemiddelde leeftijd waarop jongeren in vroegmoderne Europese steden begonnen aan hun leertijd liep per stad en per periode zeer sterk uiteen. In Franse steden
steeg de gemiddelde leeftijd in de zestiende en zeventiende eeuw van 12 tot 15 à 17
jaar. In Londen gebeurde daarentegen exact het tegenovergestelde. Patrick Wallis,
Cliff Webb en Chris Minns, ‘Leaving home and entering service. The age of apprenticeship in early modern London’, Continuity and Change 25 (2010) 377-404 tonen
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op basis van een steekproef van ruim 22.000 leerlingen bij in totaal 78 Londense gilden dat de gemiddelde leeftijd bij intrede tussen 1575 en 1810 daalde van 17,4 tot
14,7 jaar, terwijl de bandbreedte in leeftijden ook beduidend smaller werd. Kinderen
die in Londen waren geboren gingen gemiddeld vroeger in de leer dan kinderen uit
Noord-Engeland, en kinderen uit arme gezinnen juist wat later. Maar de vroegtijdige dood van de ouders of de gekozen arbeidssector maakte weinig verschil. Omdat
leerlingen zich pas na hun 24-ste jaar en pas na een leertijd van minimaal 7 jaar als
vrij burger mochten vestigen, was er formeel weinig reden om jonger dan 17 jaar in
de leer te gaan. Toch namen in de loop der eeuwen de prikkels toe om vroeger te beginnen. De gevolgen waren aanzienlijk: het arbeidspotentieel breidde in de aanloop
naar de industriële revolutie uit met 10 procent, terwijl de socialisatie van kinderen
verschoof van de eigen familie naar het gezin van de meester, waar zij tegelijkertijd
kwetsbaarder werden voor uitbuiting. Alysa Levene, ‘Parish apprenticeship and the
Old Poor Law in London’, Economic History Review 63 (2010) 915-941 voegt toe
dat de gemiddelde leeftijd van arme kinderen die door parochies werden uitbesteed
(in toenemende mate bij fabrieken) in de decennia rond 1800 nog wat lager lag. De
opvatting dat jonge vrouwen in deze periode uit de arbeidsmarkt werden gedrukt,
wordt op basis van haar corpus met maar liefst 42% meisjes overtuigend ter discussie gesteld.3
In ‘Travail, mobilité et legitimité. Suppliques du roi dans une société d’Ancien
Régime Turin, XVIIIe siècle’, Annales HSS (2010) 571-611 problematiseert Simona
Cerutti de klassieke tegenstelling in de corporatieve arbeidsmarkt tussen gevestigde
ambachtslieden en ‘buitenstaanders’ door een gedetailleerde – en pittige – analyse
van dispensatie-brieven waarmee immigranten en andere niet-gildeleden in Turijn
de koning van Savoye toegang tot het ambacht verzochten zonder aan de verplichte
leertijd te voldoen. De koning functioneerde hier niet als een ‘patroon’ die via een
soort genaderecht de toestemming gaf om de corporatieve regels te omzeilen, maar
als een extra instantie binnen de corporatieve samenleving die een soort burgerrecht
kon toekennen. Toegang tot de corporatieve groep, zo wordt duidelijk uit de brieven, was in de praktijk gekoppeld aan de mate waarin men een soort ‘geworteldheid’ of ‘toebehoren’ kon aantonen, bijvoorbeeld door in een meesterproef blijk te
geven van lokale kennis over de herkomst en kwaliteit van de gebruikte grondstoffen. Terwijl ambachtsgilden met hun strikte in- en uitsluitingspolitiek een scherpe
scheiding aanbrachten tussen gevestigden en buitenstaanders, streefden ambachtslieden vaak meer dan verondersteld naar een zekere mate van mobiliteit op de arbeidsmarkt: ze sloten zich graag aan bij een gilde, maar wilden ook een zekere vrijheid behouden.4
De (on)vrijheid van de arbeidsmarkt staat op een zeer prangende wijze centraal in
Marcelo Badaró Mattos, ‘Experiences in common. Slavery and ‘freedom’ in the process of Rio de Janeiro’s working-class formation, 1850-1910’, International Review
3 Van dezelfde hand: Alysa Levene, ‘Poor families, removals and ‘nurture’ in late Old Poor Law London’, Continuity
and Change 25 (2010) 233-262.
4 Sabine von Heusinger, ‘Von “Antwerk” bis “Zunft”. Methodische Überlegingen zu den Zünften im Mittelalter’,
Zeitschrift für historische Forschung (2010) 37-71 is even ambitieus van toon, maar maakt de beloftes nauwelijks waar.
Met dank aan Bert De Munck.
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of Social History 55 (2010) 193-213. In 1849, een jaar voor het formele eind van de
slavenhandel uit Afrika, bestond de beroepsbevolking van Rio de Janeiro voor ruim
40 procent uit slaven. In 1872 bedroeg dat percentage nog altijd 20 procent. Anders
dan we als buitenstaanders zouden denken, werkten en woonden lang niet alle slaven in werkplaatsen, in huis of op de plantages van hun meester. Een flink aantal slaven werd door hun meester aan andere werkgevers verhuurd; een groot deel woonde
zelfstandig en werkte als dagloners in fabrieken of de haven – om hun loon vervolgens grotendeels aan hun meesters af te dragen. De woon- en werkomstandigheden
van slaven en ‘vrije’ arbeiders waren zo aanzienlijk minder gescheiden dan vaak is
verondersteld. Veel slaven organiseerden zich samen met vrije arbeiders in katholieke broederschappen en (clandestiene) zelfhulporganisaties, en sommige slaven
organiseerden zelfs stakingen. Volgens Mattos hebben historici die zich richten op
de slavernij of de arbeidersbeweging de rol van slaven in de emancipatie en formatie
van de arbeidersklasse beiden schromelijk onderschat. De verhoudingen tussen slaven en vrije/bevrijde arbeiders was soms gespannen, maar er bestond veel meer onderlinge solidariteit dan tot nu verondersteld. Camillia Cowling, ‘Debating womanhood, defining freedom. The abolition of slavery in 1880s Rio de Janeiro’, Gender &
History 22 (2010) 284-301 laat zien dat deze thematiek evenmin los kan worden beschouwd van sekse. Op basis van raadsnotulen, brochures en aangrijpende verzoeken van bevrijde slavinnen beschrijft zij hoe abolitionisten en vrouwelijke (ex-)slaven op hoogst effectieve wijze het moederschap centraal zetten in hun strijd voor de
afschaffing van de slavernij, die pas in 1888 formeel van kracht werd.
Claire Zalc, ‘Trading on origins. Signs and windows of foreign shopkeepers in Interwar Paris’, History Workshop Journal 70 (2010) 133-151 beschrijft op een originele en pijnlijke wijze de uiterst kwetsbare positie van buitenlandse winkeliers in
vooroorlogs Parijs. In de lichtstad was in 1911 in totaal 7% van de bevolking van
buitenlandse afkomst, ruim twee keer zoveel als in Londen en Berlijn. Zo’n kwart
van de economisch actieve migranten had een eigen winkel, en dat zat de autochtone
Fransen – en met name de Franse winkeliers – bepaald niet lekker. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog stelde de Kamer van Koophandel al eens serieus voor om alle winkels
van buitenlanders te voorzien van een bordje met hun nationaliteit; genationaliseerde migranten zouden zelfs een bordje moeten ophangen met de datum van hun nationalisatie. Rond 1930, in de periode van economische neergang, volgde een nieuwe
golf van xenofobische campagnes, nu gericht op de beschuldiging dat buitenlandse
winkeliers hun nationaliteit probeerden te maskeren door hun winkelgevel in plaats
van met hun eigen achternaam te tooien met Franse namen als Chez Jean, Boucherie Charles, À la petite Normande of Charcuterie Nouvelle. De Kamer van Koophandel startte een nieuwe campagne dat buitenlandse winkeliers onder hun eigen
achternaam zouden moeten opereren en genaturaliseerde winkeliers pas na tien jaar
een Franse naam zouden mogen aannemen. Zalc maakt duidelijk dat veel migranten inderdaad een Franse naam aannamen om hun achtergrond te verdoezelen en/
of een speciale doelgroep te trekken, zoals de gevluchte joodse wetenschapper Norbert Elias die hier in 1934 een winkel in houten speelgoed dreef onder de naam ‘Les
Ateliers Norbert’. Op basis van adresboeken en registers blijkt echter dat migranten
juist minder vaak dan Fransen hun winkel dreven onder een andere naam dan hun
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achternaam (32% versus 39%) en dat het gebruik van hun achternaam in de jaren
1930 zelfs toenam en onder Fransen juist afnam. Alleen de genaturaliseerde winkeliers kozen tussen 1932 en 1939 in toenemende mate voor Franse namen: om hun
nieuwe nationaliteit te onderstrepen en zich zo van het blijkbaar zeer sterke stigma
te bevrijden dat door hun etnische achternaam aan hun winkel had gekleefd.5
Armenzorg: privaat en publiek
In laat-middeleeuwse steden was een groot deel van de charitatieve armenzorg gericht op oudere weduwen, die – in elk geval in de beeldvorming – zonder enige familie of vrienden waren overgelaten aan de christelijke naastenliefde van vreemden.
Sommigen maakten welbewust van deze beeldvorming gebruik: als ‘pore widowe
and sole woman [who] hath litell goodes and fewe frynded to helpe or labour for
hir’. Maar konden arme weduwen dan helemaal niet op vrienden teruggrijpen? Katherine L. French, ‘Loving friends. Surviving widowhood in late medieval Westminster’, Gender & History 22 (2010) 21-37 laat op basis van een paar honderd testamenten zien dat weduwen in Westminder tussen 1450 en 1545 bij het opmaken
van hun testament geregeld werden bijgestaan door mannen die via hun echtgenotes duidelijk met hen waren bevriend, in de kerk op dezelfde banken zaten en met
vriendschappelijke giften werden opgenomen in hun testament. In middeleeuwse
theorieën werd vaak betoogd dat vrouwen niet in staat waren tot ‘ware’ vriendschappen. De vriend(inn)en die hen hadden bijgestaan met bevallingen en het overlijden van hun echtgenoot bleven de achtergelaten weduwen echter vaak wel degelijk trouw.
In een mooi themanummer van Journal of Urban History 36 (2010) 271-392 over
stedelijke publieke voorzieningen in vroegmodern Europa – een thema dat merkwaardig genoeg zelden in de volle breedte wordt onderzocht – krijgt de ontwikkeling van stedelijke armenzorg uiteraard een prominente plaats.6 Katherine A. Lynch,
‘Social provisions and the life of civil society in Europe. Rethinking public and private’, 285-299 benadrukt dat publieke voorzieningen, en met name armenzorg, in
vroegmoderne Europese steden hoofdzakelijk werden verzorgd door private burgers, verenigingen en instituties. Voortbouwend op zowel een christelijke als een
stadsburgerlijke (civic) ethiek van naastenliefde en gemeenschapszin gaven deze private actoren en instituties gezamenlijk vorm aan een ‘civil society’ of ‘publieke sfeer’
die hun eigen private belangen oversteeg. Zeker, de private broederschappen, gilden en andere vrijwillige en corporatieve verenigingen behandelden de armen niet
allemaal op gelijke voet en benutten de armenzorg ook als instrument van sociale
controle. Maar volgens Lynch legden ze met hun publieke ethiek en gemeenschaps5 Voor de plaats van winkeliers in de stad zie ook: Paula Hohti, ‘Domestic space and identity. Artisans, shopkeepers
and traders in sixteenth-century Siena’, Urban History 37 (2010) 372-385. Hannah Barker en Jane Hamett, ‘Living
above the shop. Home, business and family in the English “Industrial Revolution”, Journal of Family History 35
(2010) 311-328. Susan M. Yohn, ‘The primacy of place, collaborations and alliances. Mapping women’s business in
nineteenth-century Brooklyn’, Journal of Urban History 36 (2010) 411-428.
6 Het themanummer werd samengesteld door Manon van der Heijden; de andere artikelen zijn gewijd aan publieke
hygiëne, politie en bureaucratisering. Zie in dit verband ook het themanummer over ‘religion civique’ van Histoire
Urbaine 27 (2010) 5-120, met name Gabriela Signori, ‘Religion civique – patriotisme urban. Concepts au banc d’essai’,
9-20; Benjamin Scheller, ‘L’honneur du pauvre et l’honeur du marchand. La fuggerei, fondation de Jakob Fugger le
Riche à Augsburg’, 91-106.
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vormende praktijken wel degelijk het fundament waar moderne natie- en verzorgingsstaten met hun beroep op nationale, solidaire ‘imagined communities’ op konden voortbouwen.
In een case study over achttiende-eeuws Hamburg werkt Mary Lindemann, ‘Voluntarism in social welfare and urban government. The case of Hamburg, 1700-1799’,
316-331 de verhouding tussen private burgers, publieke ethiek en stedelijke gemeenschap verder uit. Het politieke en sociale bestel van de vrije stad Hamburg was gebaseerd op een republikeinse ideologie van burgerschap, die vrije burgers dwingend
voorschreef dat zij zich vrijwillig inzetten voor de publieke zaak. Deze notie van verplichte vrijwilligheid ging zover dat burgers die geen zin hadden om zich in te spannen voor de armen het risico liepen hun burgerschap te verliezen of zelfs te worden
verbannen. Geconfronteerd met een reeks van pestepidemieën, economische recessies, oorlogen en bevolkingsgroei liep de vrijwillig georganiseerde armenzorg in de
loop van de achttiende eeuw steeds meer tegen zijn grenzen aan. Nieuwe initiatieven als de oprichting van verlichte filantropische genootschappen (à la Maatschappij
tot Nut voor ’t Algemeen) en een grote reorganisatie van de armenzorg in 1788 bleven vasthouden aan de notie van vrijwilligheid, in de hoop hiermee betere burgers
te kweken. De opties om de stedelijke armenzorg met betaalde krachten te professionaliseren en/of algemene armenbelasting te heffen, werden nauwelijks overwogen
uit vrees de sociaal-politieke orde in gevaar te brengen. Dat zou pas later in de negentiende eeuw gebeuren.7
Toen begin jaren 1930 de werkloosheid in de Verenigde Staten opliep tot 10 à 25
procent, gooide president Roosevelt met zijn New Deal het roer om: voor het eerst
in de Amerikaanse geschiedenis nam de federale regering de verantwoordelijkheid
op zich om, met een uitgebreid werkverschaffingsprogramma en directe steunverlening, de werklozen en armen bij te staan. Todd C. Neumann, Price V. Fishback en
Shawn Kantor, ‘The dynamics of relief spending and the private urban labor market during the New Deal’, The Journal of Economic History 70 (2010) 195-220 onderzoeken de impact die deze enorme zorginvesteringen hadden op de stedelijke
arbeidsmarkt. Op basis van data van maandelijkse overheidsinvesteringen, loonniveau en werkgelegenheid in 44 steden tonen zij aan dat de New Deal tussen 1933
en 1935 door de beoogde stimulering van de consumptie leidde tot een groei van de
private werkgelegenheid. Tussen 1935 en 1939 bleken de klachten van werkgevers
over oneerlijke concurrentie, verdringingseffecten en politiek opportunisme echter
niet onterecht. Terwijl de overheidsuitgaven in de New Deal vlak voor verkiezingen werden opgeschroefd, ging het aantal arbeidsplaatsen in de private sector omlaag, gedeeltelijk omdat arbeiders steeds hogere lonen en meer baanzekerheid opeisten.
In de naoorlogse jaren onder Stalin, zo wordt algemeen aangenomen, was het met
de staatszorg voor wezen, werklozen, teruggekeerde veteranen en oorlogsweduwen
in de grote steden in de Sovjet-Unie buitengewoon slecht gesteld. Joonseo Song,
‘Rule of inclusion. The politics of postwar Stalinist care in Magnitogorsk, 19457 Een mooie case study over filantropie, sociale orde en ruimtelijke (de)segregatie op negentiende-eeuwse
begraafplaatsen biedt Agatha Herman, ‘Death has a touch of class. Society and space in Brookwood Cemetery, 18531903’, Journal of Historical Geography 36 (2010) 305-314.
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1953’, Journal of Social History 43 (2010) 663-680 weet dat beeld enigszins te nuanceren. Om de fysiek en moreel uitgeputte bevolking aan zich te binden lanceerde
Stalin een uitgebreide campagne om de armste inwoners van de steden huisvesting,
onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg te bieden. In een grote fabrieksstad
als Magnitogorsk beperkte de steun zich niet alleen tot arbeiders, om hen aan te sterken voor het productieproces, maar werd deze voor minstens een derde besteed aan
‘onproductieve’ oorlogs- en arbeidsinvaliden. Vanuit Moskou werden onverschillige
en harteloze lokale bestuurders in missiven en kranten streng bekritiseerd en op hun
‘zorgplichten’ gewezen, totdat de staat vanaf 1948 de verantwoordelijkheid voor de
armen probeerde te verleggen naar ondernemingen, scholen en andere lokale instituties. Uit de vele dankbetuigingen op bewaard gebleven stembiljetten blijkt dat Stalin
vanwege zijn sociale politiek op handen werd gedragen. Meer dan op hun medeburgers bleven veteranen op Stalin vertrouwen, zo blijkt ook uit Robert Dale, ‘Rats and
resentment. The demobilisation of the Red Army in Postwar Leningrad, 1945-50’,
Journal of Contemporary History 45 (2010) 113-133.
Misdaad en straf
In de late middeleeuwen werden stedelijke misdadigers op welgekozen momenten
bestraft met strak geregisseerde publieke lijfstraffen en executies. Doorgaans wordt
aangenomen dat deze bloederige spektakels bij uitstek uitdrukking gaven aan het gecentraliseerde, koninklijke recht. Patricia Turning, ‘The right to punish. Jurisdictional disputes between royal and municipal officials in medieval Toulouse’, French
History 24 (2010) 1-19 maakt echter duidelijk stadsbesturen met zelf georganiseerde
lijfstraffen en executies hun eigen juridische macht ten opzichte van de koning letterlijk met hand en tand verdedigden. Met permanente galgen bij de stadspoorten en
tijdelijke schandpalen in het midden van de stad bevestigden ze hun autoriteit om de
stedelijke orde te bewaken. De adellijke schildknaap en student Aimery Berenger,
die op Paasavond 1332 een voorname bestuurder zijn neus en lip afhakte en daarmee de stad in rep en roer bracht, werd, ondanks de koninklijke protectie die hij als
edelman en student genoot, dadelijk door het stadsbestuur opgepakt. Nog voordat
de koninklijke ambtenaren er reuk van kregen was hij publiekelijk terechtgesteld:
zijn rechterhand was afgehakt, hij was achter een paard door de stad gesleept en uiteindelijk onthoofd. Het stadsbestuur betaalde voor deze subversieve actie een hoge
prijs: na twee jaar juridische strijd met de koning werden alle bestuurders afgezet,
van hun bezittingen beroofd en geëxecuteerd, terwijl de stedelingen met militaire bezetting en belastingverhogingen zwaar moesten boeten. In Gunnar W. Knutsen en
Daniel Munoz Navarro, ‘Prosecuting the French. Patterns of trials against French
defendants in Valencia, 1566-1686’, Continuity and Change 25 (2010) 357-376 komt
een vergelijkbare spanning tussen centrale en stedelijke rechtsmacht aan de orde. Uit
een databestand van in totaal 23.000 rechtszaken blijkt dat de Franse minderheid in
Valencia, goed voor zo’n 10 procent van de bevolking, in de jaren 1560 en 1570 significant vaker voor het gerecht werd gesleept dan de andere stadsbewoners. Dat gebeurde echter niet zozeer door het stedelijke strafhof, maar vooral door de centraal
aangestuurde Inquisitie, die in deze jaren met panische angst voor buitenlanders zijn
greep op de stad probeerde te vergroten.
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Tussen 1690 en 1735 werd Londen opgeschrikt door een golf van vrouwelijke criminaliteit. Door de massale migratie van arme, alleenstaande vrouwen, maar ook
door actieve campagnes tegen vrouwelijke criminaliteit, steeg het aandeel vrouwelijke veroordeelden in de bekende Old Bailey Records plotseling tot 40 procent; als het
ging om diefstallen zelfs tot 50 procent. Robert B. Shoemaker, ‘Print and the female
voice. Representations of women’s crime in London, 1690-1735’, Gender & History 22 (2010) 75-91 laat zien dat in deze periode niet alleen het kwantitatieve aandeel
maar ook de beeldvorming van vrouwelijke criminelen ingrijpend veranderde. In
plaats van de conventionele pamfletten vol eendimensionale, zondige moordenaressen kwamen er na de liberalisering van de pers in 1695 allerlei nieuwe boekjes op de
markt die een veel genuanceerder beeld van vrouwelijke dievegges en andere criminelen gaven. Behalve criminele biografieën en romans (Defoe’s Molly Flanders) verschenen er ook gedrukte rechtbankverslagen en autobiografieën waarin vrouwelijke criminelen persoonlijk inzicht gaven in de moeilijke omstandigheden die hen tot
hun misdrijven hadden bewogen. Shoemaker geeft toe dat dit nieuwe drukwerk met
zijn meer subjectieve, genuanceerde beeldvorming meer door de veranderingen in
het perslandschap dan door de toenemende vrouwelijke criminaliteit moet worden
verklaard. Dat deze twee trends samen vielen, en na 1750 ook beide over hun hoogtepunt heen waren, blijft echter een fascinerend gegeven.
Hoe gevaarlijk was het in laat-achttiende-eeuws Londen? Volgens de historicus Peter King was het minder riskant dan de meeste kranten lieten geloven.8 Norman Landau, ‘Gauging crime in late eighteenth-century London’, Social History 35
(2010) 396-417 gaat echter tegen deze conclusie in. Aan de hand van de gedigitaliseerde Old Bailey Session Papers en een groot aantal gedigitaliseerde kranten zoals
de Times betoogt hij dat de leden van de Londense elite – afgaand op de ervaringen
van 65 welgestelde vrederechters – ruim tien keer zoveel kans maakte om slachtoffer
te worden van diefstal, inbraak of gewapende straatroof dan de huidige fiscale elite.
In ‘The impact of urbanization on murder rates and on the geography of homicide
in England and Wales, 1780-1850’, The Historical Journal 53 (2010) 671-698 neemt
Peter King zijn relativerende these ook enigszins terug. Terwijl steeds meer historici ervan overtuigd raken dat de zogenaamde ‘moordratio’ in grote, moderniserende
steden, anders dan lang werd aangenomen, niet hoger maar juist lager lag dan op het
traditionele platteland, trekt hij deze revisionistische visie met nieuwe cijfers overtuigend in twijfel. Rechterlijke bronnen tonen aan dat de moordratio in Zuid-Oost
Engeland in de zeventiende en achttiende eeuw dramatisch daalde, maar in de steden in het graafschap Essex, nabij Londen, beduidend hoger bleef dan de steden in
het verder gelegen Sussex, terwijl deze in beide gevallen ook hoger bleef dan op het
platteland. Terwijl de moordratio in Londen in de jaren 1810 en 1820 ver uitstak boven het nationale gemiddelde, daalde deze in de jaren 1830 onder het nationale niveau. In jaren 1834-1848, zo blijkt uit parlementaire bronnen, steeg de moordratio
in de industrialiserende steden in Noord-West Engeland tegelijkertijd de pan uit.
Snel expanderende industriële steden met veel arme migranten waren dus beduidend gevaarlijker dan kleine stadjes op het platteland en zelfs dan Londen. Of valt
8 Zie Stadsgeschiedenis 3 (2008) 193.
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de piek in de rechtsbronnen toch vooral te verklaren uit de professionalisering van
het politiekorps?9
In de jaren 1925-1945 was in New Orleans een groot deel van de Afro-Amerikaanse stellen niet formeel getrouwd, maar officieus met elkaar verbonden in een
gewoontehuwelijk. Anders dan blanke politici, die de kosten van een formeel huwelijk doelbewust hoog hielden om de arme zwarte bevolking van losse moraal te
kunnen blijven beschuldigen, beschouwden de meeste zwarten deze samenlevingsvorm als volstrekt respectabel. Doordat partners echter relatief makkelijk konden
scheiden en hun onderlinge machtsverhoudingen minder duidelijk waren gedefinieerd, liep het wel bovengemiddeld vaak mis – goed mis. Jeffrey S. Adler, ‘“Bessie
done cut her old man”. Race, common-law marriage and homicide in New Orleans,
1925-1945’, Journal of Social History 44 (2010) 123-143 zet uiteen dat New Orleans
met een moord-ratio van 18,2 op 100.000 inwoners vier keer zo gewelddadig was als
New York, ruim dertig keer als Londen en ruim tachtig keer als Amsterdam. Onder
Afro-Amerikanen was de moordratio veel hoger dan onder blanken, met naar verhouding vijf maal zoveel daders en slachtoffers. Als het ging om partnermoorden,
de meest voorkomende categorie, was de ratio onder Afro-Amerikanen bovendien
maar liefst acht keer zo hoog als onder blanken: met name bij zwarte partners in een
gewoontehuwelijk en, anders dan verwacht, in de meerderheid van de gevallen met
de vrouw als dader. Op basis van 181 zaken in politiedossiers en kranten zet Adler
uiteen dat niet zozeer conflicten over ontrouw of scheidingen, maar juist triviale autoriteitsconflicten – wie slacht vanavond de kip? wie raapt die broek van de grond
op? – vaak leidden tot heftige schermutselingen met dodelijke afloop. De grote piek
in slachtoffers tijdens de Grote Depressie legt echter ook de economische achtergronden pijnlijk bloot.

Vrije tijd: feest, kermis en verenigingen
Gelukkig was er in grote steden vaak ook genoeg plezier te beleven. Jean Thibault,
‘Fête et renouveau de la vie sociale à Orléans après 1429’, Le Moyen Age 116 (2010)
385-406 beschrijft hoe in Orléans na de overwinning op de Engelsen in 1429 de feesttraditie van religieuze processies en blijde intochten een nieuwe invulling en betekenis kreeg. Symbolen van eendracht, vrijheid, trots en voorspoed stonden daarin nog
meer dan voorheen centraal en hielpen de stedelijke bevolking om na de traumatische oorlogsjaren het gewone sociale leven weer op te pakken. Philippe Canguilhem,
‘Courtiers and musicians meet in the streets. The Florentine mascherata under Cosimo I’, Urban History 37 (2010) 464-473 zet uiteen hoe in de loop van de zestiende
eeuw het traditionele straatfestival in het Florence onder Cosimo I tijdens de overgang van republiek naar hertogdom geleidelijk in een hoffeest veranderde. Met maskers, paardenspelen en steeds verfijndere muziek namen hovelingen steeds ostenta9 Zie voor de professionalisering van de stedelijke politie ook: Catherine Denys, ‘The development of police forces
in urban Europe in the eighteenth century’, Journal of Urban History 36 (2010) 332-344. David Barrie, ‘Police in civil
society. Police, Enlightenment and civic virtue in urban Scotland, c. 1780-1833’, Urban History 37 (2010) 45-65. Voor
criminelen die zich voordeden als politie-agenten: Kenneth Mouré, ‘The faux policier in occupied Paris’, Journal of
Contemporary History 45 (2010) 95-112.
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tiever bezit van de straten om zich als zelfbewuste elite aan de stedelijke bevolking
te presenteren. David Rosenthal, ‘‘Every sort of manual type, and mostly foreigners’. Migrants, brothers and festive kings in early modern Florence’, Urban History 37 (2010) 360-371 voegt toe hoe in dezelfde stad de carnavaleske feestcultuur van
een Duitse buurtgemeenschap van textielarbeiders, die oorspronkelijk door de Medici werd gestimuleerd, rond 1570 werd gedomineerd door Italiaanse migranten, die
door de nieuwe groothertog heel wat minder werden gewaardeerd.
In ‘The ‘mene peuple’ and the polite spectator. The individual in the crowd at
eighteenth-century London fairs’, Past & Present 208 (2010) 131-157 neemt Benjamin Heller ons mee naar de Londense kermis in de achttiende eeuw. Aan de hand
van dagboeken van voorname Londenaren laat hij zien dat de elite, anders dan recentelijk is betoogd, in het grootste deel van de eeuw nog altijd actief in de kermis participeerde. Sommige heren en zelfs enkele dames genoten ervan om tijdens de kermis even op te gaan in de volksmassa. Anderen hielden toch wat meer afstand: door
op de kermis vooral de duurdere theaters en zitplaatsen te bezoeken, met gescheiden
entrees, door zich ver te houden van drankterrassen, het gepeupel met een zekere afstand te beschouwen en zich bij al te grote drukte tijdig uit de voeten te maken. Pas
aan het eind van de achttiende eeuw blijkt uit de dagboeken dat de elite zich definitief van de kermis had afgekeerd. Wat deden ze dan wel? In ‘Leisure and the use
of domestic space in Georgian London’, The Historical Journal 53 (2010) 523-645
benadrukt Heller op basis van dezelfde dagboeken dat de elite zich niet alleen vermaakte in sociaal exclusieve assembly rooms, theaters of meer gemengde vaux halls,
maar hun sociabele vrijetijdsbesteding, veel meer dan historici zich doorgaans lijken
te realiseren, zich vooral binnenshuis afspeelde: op kaartavondjes, visites, particuliere bals.
Door de grote politieke betekenis van turnverenigingen en mannenkoren in de
Duitse nationalistische beweging in de negentiende eeuw, beschouwen historici ook
de vrijetijdsverenigingen in de Weimar periode hoofdzakelijk als politieke instituties, die ofwel bijdroegen aan de politieke versplintering van de Weimar republiek,
ofwel de burgerij door patriottistische liederen gevoelig maakte voor het nationaalsocialistisme. Klaus Nathaus, ‘Leisure clubs and the decline of the Weimar Republic:
a reassessment’, Journal of Contemporary History 45 (2010) 27-50 zet hier een veel
genuanceerdere interpretatie tegenover. Hij beschrijft hoe de staat door middel van
belastingvoordelen, subsidies en andere materiële prikkels de Duitse zang-, toneel-,
voetbal-, gymnastiekverenigingen ertoe probeerde te bewegen om actief bij te dragen aan progressieve socio-politieke doelstellingen, zoals de insluiting van vrouwen
en jongeren, de verbetering van gezondheid, educatie en de waardering voor hoge
cultuur. Amateurtoneelverenigingen die Goethe en Schiller speelden en aan jeugd
educatie deden kregen een flinke duit extra, en de fusie van mannen- en vrouwenkoren werd met aanzienlijke belastingkorting gestimuleerd. In de loop van de jaren
1920 werd echter duidelijk dat veel verenigingen bepaald niet op deze verheven doelen zaten te wachten: de leden wilden zich in de clubs ontspannen met acrobatiek,
komische toneelstukjes en drank, en veel mannen deden dat het liefste zonder vrouwelijk gezelschap. Rond 1930 lanceerde de staat een actieve campagne om verenigingen te bestrijden die met hun hang naar plezier niet voldoende gemeinnützig en daar-
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mee zelfs gemeinschädlich zouden zijn. Als gevolg daarvan trokken kleine burgers
die de clubs financieel ondersteunden zich steeds meer uit het verenigingsleven terug
en stortten veel verenigingen in. Volgens Nathaus ging juist daarmee een potentiële
pijler van sociale stabiliteit verloren.10
Stedebouw: innovatie en kennistransfer
Vroeger dan stedenbouwhistorici vaak suggereren zochten Europese stadsbesturen reeds in de vroegmoderne tijd naar structurele oplossingen voor problemen met
huisvesting en hygiëne. In ‘The construction of the idea of the city in Early Modern Europe: Pérez de Herrera and Nicolas Delamare’, Journal of Urban History
36 (2010) 685-708 maakt Pedro Fraile duidelijk dat het sterk geürbaniseerde Spanje in de zestiende eeuw een voortrekkersrol speelde. De oplossingen van een van de
hoofdrolspelers, de militair ingenieur en medicus Pérez de Herrera, getuigde van
een opmerkelijk vroeg geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Hoewel volgens Fraile nog niet van beleid kan worden gesproken, ziet hij in Herrera’s stadsvernieuwingsvoorstellen voor Madrid wel al het perspectief van een professionele
planoloog. Dat geldt ook voor het werk van Nicolas Delamare, die een eeuw later
in Frankrijk een monumentaal boek publiceerde over de aanpak van typisch grootstedelijke problemen. Fraile neemt het werk van beide stadsexperts als ijkpunten in
de vroegmoderne stadsgeschiedenis om zo de continuïteit van ideeën te traceren. De
zienswijzen van De Herrera en Delamare resulteerden in een nieuw, universeel idee
van de stad als afgebakende eenheid met een openbare ruimte waarin bestuur, sociale
conflictbeheersing, morfologische en territoriale aspecten voor het eerst als in elkaar
grijpende aspecten werden begrepen.
Carola Hein, ‘Shaping Tokyo. Land development and planning practice in the
early modern Japanese metropolis’, Journal of Urban History 36 (2010) 447-484 laat
zien dat Japanse bestuurlijke elites ondanks hun kennis van westerse ideeën voortborduurden op de eigen planningstradities uit de Edo periode (1603-1867), toen het
eiland nog geregeerd werd door de shoguns. De eerste officiële bouwwetten uit het
midden van de negentiende eeuw concentreerden zich uitsluitend op veiligheidsaspecten en kwesties van grondeigendom; op geen enkele wijze trachtte men vorm te
geven aan het stedelijk landschap. In vergelijking met hun Europese en later Amerikaanse collega’s waren Japanse planners en architecten eerder pragmatisch dan esthetisch ingesteld. Dit resulteerde in een gefragmenteerd stadsaanzicht, vaak tot afschuw van westerse experts die het land bezochten. Hein contextualiseert dit dédain
met een gedetailleerd exposé van drie op westerse ideeën gebaseerde moderniseringsplannen voor Tokio uit de late negentiende eeuw, waaruit blijkt dat de Japanse
moderniseringsdrang zich niet liet verenigen met de lokale padafhankelijkheid op
het gebied van planning en architectuur. André Sorensen, ‘Land, property rights and
planning in Japan. Institutional design and institutional change in land management’,
Planning Perspectives 25 (2010) 279-302 neemt Japan, waar tot de tweede helft van
10 Over de relatie tussen sport, politiek en stedelijke ruimte zie ook het themanummer over sportstadions in Urban
History 37 (2010) 249-300, met bijdragen over Moskou, Tokyo en München. Het Journal of Social History 44 (2010)
319-434 wijdde een themanummer aan ‘The arts in place’, met o.a. bijdragen over publieke tuinen in Cleveland en het
Lincoln Centre en de Academy of Arts in New York.
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de negentiende eeuw nog een feudaal systeem intact was, als casus voor een onderzoek naar het spanningsveld tussen privaat grondeigendom en planning – een onderzoeksthema waar naar zijn mening nog te weinig aandacht aan is besteed. Het op
modernisering gebrande Meiji-regime (1868-1912) rationaliseerde de landrechten,
waarmee een door de staat geïnstitutionaliseerde onroerendgoedmarkt ontstond.
Het bleek echter tot ver in de twintigste eeuw onmogelijk de sterke rechtspositie van
landeigenaren geheel af te breken. Om nieuwbouw te plegen, een stadsdeel te saneren of bouwrestricties op te leggen was altijd de expliciete instemming van de landeigenaar nodig. Anders dan in Europa had de regering nauwelijks instrumenten tot
haar beschikking om de gang van zaken hier te beïnvloeden.
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw vond de disseminatie van westerse ideeën over stedebouw in toenemende mate plaats via internationale congressen, tentoonstellingen en competities. Een hoogtepunt was de beroemde ontwerpwedstrijd voor Groot-Berlijn in 1910. Informationen zur modernen Stadtgeschichte
[ims] heeft naar aanleiding van het centenaar een themanummer gewijd aan de internationale resonantie van deze competitie. Christoph Bernhardt en Harald Bodenschatz beschrijven in hun inleiding ‘Berlin 1910 – Kulminationspunkt einer internationalen Städtebau-Bewegung’, ims (2010) 5-13 hoe het initiatief in de westerse
stadsplanning in het begin van de twintigste eeuw verschoof van ingenieurs naar architecten, zodat naast functionaliteit ook esthetiek een grote rol ging spelen. Bernhardt en Bodenschatz noemen de Berlijn-competitie een keerpunt in deze ontwikkeling. Stedebouw was rond 1910 een volwassen discipline geworden, de urbane crisis
was pregnanter dan ooit tevoren, en de noodzaak om hierover op internationaal niveau te delibereren werd door alle tijdsgenoten onderkend. In ‘“Stadtbaukunst” als
Konzept: ein internationales Phänomen um 1910’ ims (2010) 14-27 laat Wolfgang
Sonne aan de hand van de competitie zien hoe stedebouw een multidisciplinair vakgebied was geworden: de strijdende teams moesten bestaan uit ten minste één architect, één ingenieur en een bouwfirma, waardoor de praktische aspecten van de planologie werden verenigd met de contemporaine esthetische normen. De idee van de
stad als Gesamtkunstwerk, waarbij de behoefte aan een aantrekkelijk stadsaanzicht
werd gecombineerd met concrete oplossingen voor sociaaleconomische, technische
en politieke problemen, werd tijdens de Berlijn-competitie wereldwijd verspreid. In
‘Exceedingly difficult to follow. The Greater Berlin Competition of the riba Town
Planning Conference of 1910’, ims (2010) 28-41 beschrijft William Whyte hoe de
plannen van de Berlijn-competitie tijdens een gelijktijdig gehouden congres van de
Royal Institute of British Architects (riba) grote spanningen blootlegden binnen de
Britse architectenwereld. De kosmopolitisch bedoelde Berlijn-competitie werd aan
het Britse thuisfront vooral ingezet om punten te maken die enkel relevant waren
voor de nationale context, zoals het belang van architecten in de planning van Britse
steden en met name de rol van de riba hierbij. Een inhoudelijke behandeling van de
Berlijnse discussies en conclusies kwam nauwelijks aan de orde, waarmee Whyte een
belangrijke kanttekening zet bij de rol die aan internationale kennistransfers wordt
toegedicht.
Stephen V. Ward schetst een ander beeld in het uitputtende artikel ‘What did the
Germans ever do for us?’, Planning Perspectives 25 (2010) 117-140. Ward demon-
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streert hoe Britse planners gedurende de twintigste eeuw graag en veel leerden van
hun Duitse collega’s. Een opmerkelijke relatie gezien de Britse achterdocht jegens
de Duitse natie en de twee Wereldoorlogen die beide landen uitvochten. In de eerste
helft van de twintigste eeuw toonden de Britten zich bij internationale congressen en
tentoonstellingen onder de indruk van de Duitse technologische en stedebouwkundige vooruitgang, maar tegelijkertijd voelde men zich ongemakkelijk bij het aanprijzen van noviteiten als het landelijke net van Autobahnen. De Tweede Wereldoorlog
dreef de Britse planologen in de armen van hun Amerikaanse collega’s. Pas in de jaren zestig leefde de interesse voor de Duitse stedebouwkunde weer op; met name het
autoluw maken van binnensteden trok de aandacht. Analoog aan Edward Saids ideeën over ‘imagined geographies’ bepleit Ward een ruimere benadering van de BritsDuitse planologische relaties, waarin meer aandacht moet gaan naar hoe planners
vatbaar waren voor heersende denkbeelden en vooroordelen binnen de samenleving
waarin zij leefden.
De kennistransfer tussen Noord- en Zuid-Amerika staat centraal in Maria da Silva
Leme, ‘Transforming the modern Latin American city. Robert Moses and the International Basic Economic Corporation’, Planning Perspectives 25 (2010) 515-528.
In 1950 vroeg de burgemeester van São Paulo een Amerikaanse ontwikkelingsmaatschappij een groot aantal publieke werken te plannen. De ‘International Basic Economy Corporation’ – door Nelson Rockefeller opgezet om Amerikaanse investeringen en expertise de wereld ten goede te laten komen – wees de toen al beroemde
Robert Moses aan als hoofdplanoloog. Moses’ plan leidde tot bittere kritiek van zijn
Braziliaanse collega’s, die hem verweten weinig oog te hebben voor de specifieke lokale omstandigheden. Da Silva Leme plaatst deze kritiek in de context van een toenemende internationalisering en bewustwording van het planologische vakgebied
gedurende de twintigste eeuw. Tegelijkertijd werpt de auteur een licht op de toenemende invloed van publiek-private samenwerkingsverbanden op de naoorlogse
stedebouw, een ontwikkeling waar tot nog toe weinig aandacht aan is besteed. Een
tweede artikel dat ingaat op de rol van Amerikaanse planners in Brazilië is Vera Rezende, ‘Brazilian city planners, American city planning? New perspectives on urban
planning in Rio de Janeiro 1930-1945’, Planning Perspectives 25 (2010) 505-513. Het
stadsbestuur van Rio de Janeiro centraliseerde en professionaliseerde haar planologieafdeling in de jaren dertig, vooral met behulp van kennis en contacten die de politieke elite in het Interbellum had opgedaan in het Amerikaanse planologische en
academische circuit. Net als Ward constateert Rezende dat buitenlandse ideeën niet
domweg werden gekopieerd, maar veeleer werden versmolten met de opvattingen
die reeds heersten in het thuisland.
In ‘Towards garden city wonderlands: new town planning in 1950s Taiwan’, Planning Perspectives 25 (2010) 141-169 onderzoeken Yi-Wen Wang en Tim Heath ten
slotte hoe Taiwanese planners in de jaren vijftig het moderne tuinstadconcept introduceerden. Anders dan elders werd dit westerse idee geadopteerd uit pure noodzaak:
eind jaren veertig vluchtten 1,5 miljoen Chinezen uit angst voor de communisten
naar Taiwan. Terwijl de plannen van voormalig kolonisatoren China en Japan in de
la werden geschoven, proponeerden de onervaren Taiwanese planners als oplossing
voor de urbane congestie naar Brits model een vergaande bevolkingsdeconcentratie
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op het platteland. Zij moesten het hierbij volgens Wang en Heath echter stellen zonder directe kennisoverdracht van buitenlandse experts, en kopieerden blindelings het
tuinstadconcept vanuit een noodzaak tot snel handelen en een rotsvast vertrouwen
in westerse techniek en ideeën. Wang en Heath laten aan de hand van twee cases zien
dat de optimistische toe-eigening van westerse modellen niet goed uitpakte: het model bleek voor de sociaal-politieke en culturele omstandigheden in Taiwan ten enenmale ongeschikt.

Woningbouw en volkshuisvesting
Kraken was en is een zeldzaam fenomeen in de Verenigde Staten. In het bijzonder in
steden als New York, waar de grondprijzen hoog liggen en de vraag naar ruimte groot
is. In ‘The shantytowns of Central Park West. Fin de siècle squatting in American
cities’, Journal of Urban History 36 (2010) 672-684 demonstreert Jason Jindrich echter dat het bezetten van land en panden in de negentiende eeuw al wijdverspreid was.
In de historiografie wordt het bezetten van onroerend goed vooral voorgesteld als
een Europese, naoorlogse aangelegenheid, maar Jindrich betoogt dat de woningnood
en economische onzekerheid in Amerikaanse steden tegen het einde van de negentiende eeuw leidden tot een explosieve groei van het aantal huis- en landbezettingen.
Dit fenomeen werd algemeen geaccepteerd en uiteindelijk zelfs geïnstitutionaliseerd,
mede dankzij de weinig opvallende wijze waarop de krakers bouwgaten en braakliggend land invulden. Dat is ook de reden dat tijdsgenoten – ondanks hun verafschuwing en vooroordelen – weinig aandacht besteedden aan de krakers en landbezetters, die vaak uit pure noodzaak handelden en niet uitsluitend afkomstig waren uit
de lagere sociale strata. Dit laatste leidde er uiteindelijk toe dat bepaalde groepen hun
rechtspositie in de gebouwde omgeving zeker wisten te stellen, volgens Jindrich een
typisch voorbeeld van het absorbatievermogen van de Amerikaanse samenleving.
Een ander voorbeeld van de onconventionele Amerikaanse omgang met woningvoorziening is de opkomst van bouwkitten, die particulieren in staat stelden in luttele dagen een eigen huis te bouwen. Richard Harris geeft in ‘The talk of the town.
Kit manufacturers negotiate the building industry, 1905-1929’, Journal of Urban
History 36 (2010) 868-896 een geschiedenis van de geprefabriceerde woning, met bijzondere aandacht voor de manier waarop leveranciers van bouwkitten de competitie aangingen met lokale aannemers. Eerstgenoemden lokten vanaf het begin van de
twintigste eeuw klanten met de magische mogelijkheid om uit een postordercatalogus een bouwpakket te bestellen, dat ook nog eens op locatie werd afgeleverd. De
pakketten werden voornamelijk besteld door middenklassegezinnen. De opkomst
van de prefab-woning bedreigde de positie van lokale bouwaannemers en houtleveranciers, omdat deze werden gepasseerd in het bouwproces en geen marges konden
rekenen op ingekochte bouwmaterialen. De Grote Depressie bracht de prefab-leveranciers in zwaar weer, maar volgens Harris waren een groeiend gebrek aan consumentenvertrouwen in de postorderbedrijven en de ontvolking van het Amerikaanse
platteland – de belangrijkste afzetmarkt voor bouwkitten – tevens debet aan de sterk
verminderde vraag naar de woningen.
Enkele decennia voor de opkomst van bouwkitten in de Verenigde Staten werden
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in het Duitse Rijk andere oplossingen aangedragen voor huisvesting van de massa’s.
Cedric Bolz concludeert in ‘From “garden city precursors” to “cemeteries for the
living”. Contemporary discourse on Krupp housing and Besucherpolitik in Wilhelmine Germany’, Journal of Urban History 37 (2010) 90-116 dat rond het fin de siècle
grootindustrieel Alfred Krupp de eerste particulier was die op grote schaal woningen in een landelijke omgeving liet bouwen voor zijn fabrieksarbeiders. Deze nieuwe
woonwijken waren een substantiële verbetering in vergelijking met de eerder door
bouwspeculanten opgeleverde woningvoorraad in het Ruhrgebied, ondanks de kritiek van landgenoten aangaande esthetiek en bouwkwaliteit. Buitenlandse bezoekers
waren wél onder de indruk van de woningbouwinitiatieven, en zagen een correlatie met de harmonieuze verhouding tussen arbeid en kapitaal in Krupps fabrieken.
Sociale woningbouw heeft in de Verenigde Staten nooit hoog op de politieke agenda gestaan. Volgens Jo Ann E. Argersinger in ‘Contested visions of American democracy. Citizenship, public housing, and the international arena’, Urban History
36 (2010) 792-813 was het echter wel degelijk een terugkerend onderwerp van discussie. Zowel voor- als tegenstanders van sociale woningbouw zagen een eigen huis
als een constitutief element van de Amerikaanse democratie, maar men verschilde
van mening over de vraag of een woning een grondrecht of privilege was. In de globale context van de Koude Oorlog werd sociale woningbouw door de tegenstanders
al snel afgedaan als een marxistisch instrument. De huurders van de spaarzame door
de staat gebouwde woningen werden afgeschilderd als slechte Amerikaanse burgers,
en zowel de sociale woningvoorraad als de gebruikers ervan werden vanaf de jaren
vijftig in toenemende mate gedemoniseerd door antisocialistische houwdegens.
In ‘Exploding cities. Housing the masses in Paris, Chicago and Mexico City, 18502000’, Urban History 36 (2010) 575-593 behandelt Harold L. Platt ten slotte aan de
hand van drie wereldsteden het mechanisme van bevolkingsgroei en de hiermee samenhangende opkomst van een urbane informele economie en alternatieve cultuur.
In Parijs, Chicago en Mexico Stad waren het de specifieke, lokale constellaties van
politieke cultuur en instituties die een beslissende invloed uitoefenden op de manier
waarop deze steden bevolkingsexplosies opvingen in de afgelopen anderhalve eeuw.
Platt komt met behulp van de neoliberale ideeën van Fernando de Soto tot de conclusie dat in Parijs het eigendomsrecht, in Chicago een politieke cultuur van racisme
en corruptie en in Mexico Stad milieuwetten de ingezetenen en nieuwkomers van elkaar scheidden. Steeds waren het bestuurders en instituten die deze segregratie bewerkstelligden. Volgens Platt leert de geschiedenis ons dat De Soto’s economische
overlevingsmodel, waarin de armste klassen juist profiteren van privatisering, deregulering en decentralisatie, echter niet opgaat wanneer we de resultaten van drie decennia vrije marktwerking in ogenschouw nemen.
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Musea buiten de muren
Interview met Paul Spies, directeur Amsterdam Museum, en Paul van
de Laar, directeur collecties en wetenschappelijk onderzoek Museum
Rotterdam
Ed Taverne, Paul Knevel en Sebastian Dembski

Steden en hun geschiedenis staan volop in de belangstelling, niet alleen bij wetenschappers maar ook bij het grote publiek. Stadshistorische musea hebben vanouds een bemiddelende rol gespeeld bij het vergaren, conserveren en verspreiden van historische
informatie over steden en hun cultuur. Maar met de veranderingen van de steden zelf
en van het leven dat zich daar dagelijks afspeelt, is ook de positie van stadsmusea in
de stedelijke samenleving niet meer dezelfde. De wijze waarop deze vaak eeuwenoude
instituties reageren op de gewijzigde, urbane condities, is niet eenduidig.
Terwijl in steden als Gent en Antwerpen door spectaculaire restauratie en nieuwbouw stadsgeschiedenis lijkt te worden verheven tot een cultureel uithangbord, kiezen
de musea in steden als Amsterdam en Rotterdam met hun toekomstplannen voor een
bijna tegenovergestelde koers. In beide steden constateren we een bewuste vlucht uit
het museumgebouw en een koortsachtige speurtocht naar de werkelijkheid van de
stad zelf, met name naar de ‘vergeten’ stadsbewoners en hun cultuur. Met deze nieuwe
ontwikkelingen wordt niet alleen het bestaansrecht van het instituut ‘stadsmuseum’ ter
discussie gesteld – zijn plaats en rol binnen de actuele stedelijke samenleving – maar
vindt tevens een cruciale heroverweging plaats van de museale omgang met de stadsgeschiedenis.
Om met het laatste te beginnen: de nieuwe ambities lijken goed te stroken met het
eerder door stadshistorici gelanceerde ideaal van een ‘meerstemmige stadsgeschiedenis’. Dat is geschiedschrijving van onderop, waarbij historici via verhalen en interviews
proberen toegang te krijgen tot de leefwereld van groepen in de stedelijke gemeenschap
die tot nu toe niet of zelden aan bod zijn gekomen. In de context van het stadsmuseum
roept dat de vragen op over de eigenlijke taak van het stadsmuseum. Dreigt door het
vaak kritiekloos vergaren en doorgeven van verhalen het stadsmuseum zijn functie als
kritische instantie voor de geschiedenis en de beeldvorming van de stad uit het oog te
verliezen?
Een tweede uitdaging waar het stadsmuseum ‘nieuwe stijl’ voor staat, is de omgang
met het culturele erfgoed van de grootstedelijke, multiculturele samenleving. Hoe ziet
het migrantenerfgoed eruit? Het erfgoedperspectief heeft immers betrekking op een
veelvoud aan onderwerpen die in het migratiedebat meestal gescheiden aan de orde
komen, zoals religieuze diversiteit, culturele en sociale tegenstellingen, marginalisering,
integratie etc. In de stadsmusea van grote steden komen die samen, niet alleen als ruw
materiaal, maar ook als verklaring, achtergrond en context van de huidige aanwezigheid van migranten in de steden. Een dergelijke ambitie stelt hoge eisen aan het museale
verzamelen en presenteren. De vraag dringt zich dan ook op in hoeverre musea vanuit
de stadspolitiek hierin worden gesteund en, vervolgens, zijn ze ook qua ruimte, budget
en staf, daar voldoende voor uitgerust?
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Paul Spies (1960) studeerde in 1986 cum
laude af op Kunstgeschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Universiteit van
Amsterdam. In 1987 richtte hij met twee
collega’s het kunsthistorisch advies- en
organisatiebureau d’arts op. Dit bureau
produceerde talrijke museale concepten,
exposities, boeken, televisieprogramma’s
en publiciteitscampagnes. Sinds 1 januari
2009 is hij directeur van het Amsterdam
Museum.

Afbeelding 1: Paul Spies (Amsterdam
Museum).

Tenslotte, met heel wat activiteiten ‘buiten de muren van het museum’ (veldwerk,
buurtwinkels) betreden de beide Nederlandse stadsmusea, in de voetsporen van grote
stadsmusea als die in New York en Wenen, de dagelijkse werkelijkheid van de stad en
kunnen zich daardoor ontwikkelen tot nieuwe laboratoria voor stadsonderzoek. Ze
zijn daarmee een omgekeerde variant van de ‘Outlook tower’ van Patrick Geddes van
zo’n eeuw geleden, een variant waar het nieuwe Antwerpse Museum (mas) nog steeds
naar lijkt te verwijzen. Ook voor Amsterdam en Rotterdam blijft het echter een erg
spannende uitdaging die haaks staat op de monodisciplinaire oriëntatie van de Nederlandse stadsmusea, van oorsprong bijna exclusief toegespitst op ‘de’ geschiedenis, met
uitsluiting van de vele andere sectoren als archeologie, stadsplanning, literatuur, muziek, theater, alsof die geen (verklarende) rol vervullen in het presenteren en analyseren
van de stad.
Maar gaat een dergelijke ambitie de capaciteiten van de stadsmusea niet ver te boven?
Dit zijn de vragen die de aanleiding vormen om Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum, en Paul van de Laar, directeur collecties en wetenschappelijk onderzoek
van het Museum Rotterdam, te vragen naar de achtergronden van de koerswijzigingen
in het museale beleid en naar de relevantie van recente inzichten van de stadsgeschiedenis voor hun werk.
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Paul van de Laar (1959) studeerde in 1987
cum laude af als Maatschappijhistoricus
in Rotterdam en promoveerde in 1991 als
economisch historicus bij het Tinbergen
Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedt sinds 1997 de Bijzondere Leerstoel Roterodamum ‘Geschiedenis
van Rotterdam’ aan de Erasmus School
of History, Culture and Communication.
Paul van de Laar is sinds september 2001
hoofd collecties bij het Museum Rotterdam
en sinds 2010 directeur collecties en wetenschappelijk onderzoek.

Afbeelding 2: Paul van de Laar(Museum
Rotterdam).

Het oude museum in een nieuw jasje
Sinds kort is de naam van het Amsterdam Historisch Museum veranderd in Amsterdam
Museum. Waarom?
Paul Spies: Stadsgeschiedenis mag in jullie ogen misschien wel populair zijn bij het
grote publiek, maar die belangstelling zien we niet terug in de bezoekersaantallen. Integendeel. We denken zelfs dat de traditionele nadruk op de geschiedenis de mensen
eerder afschrikt dan aantrekt. ‘Historisch’ is erg beperkend en heeft de verkeerde uitstraling: alsof het museum alleen over geschiedenis gaat en niet over het heden of de
toekomst. Het is ook te beperkt omdat er mensen zijn – Amsterdammers, maar ook
toeristen – die ‘de’ geschiedenis van Amsterdam helemaal niet interessant vinden, maar
die wel gefascineerd zijn door Amsterdam als levende stad. Deze bezoekers willen we
niet buitensluiten en niet het gevoel geven dat het museum niet van of voor hen is.
Daarnaast speelt marketing uiteraard ook een rol. De oude naam was te lang om de
markt mee op te gaan, niet krachtig en kernachtig genoeg. ‘Amsterdam’ figureert in de
nieuwe naamgeving als een sterk merk, want het is niet het Amsterdams Museum maar
Amsterdam Museum. Het onderwerp staat zo centraal.
Hoever verschilt dit verhaal van het Museum Rotterdam?
Paul van de Laar: Het grappige is dat we toevallig tot de ontdekking kwamen dat we
beide met hetzelfde bezig waren. Alleen met dit verschil dat in Rotterdam de naamsverandering min of meer gekoppeld was aan plannen voor nieuwbouw. Dat speelde
twee jaar geleden, maar helaas werd de procedure voor een nieuw gebouw stopgezet.
Als we toen een wat doortastender wethouder hadden gehad, zaten we nu in eennieuw
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gebouw van Rem Koolhaas aan de Coolsingel, precies tegenover het huidige gebouw,
het Schielandshuis. We wilden wachten met de nieuwe naam, totdat het nieuwe museum in 2014 zou opengaan. Toen dat niet doorging, was de vraag of we zouden blijven vasthouden aan de oude naam Historisch Museum Rotterdam. Het antwoord was
nee en het argument dat Paul Spies noemt: ‘is het overbodig?’ vind ik een mooi punt.
Je zegt toch ook niet kunsthistorisch museum Boijmans Van Beuningen? Daar weet
iedereen van dat het een museum is voor kunst. Wij houden ons met de stad bezig.
Maar er is nog meer aan de hand. We zijn ooit, in 1905, begonnen als Museum van
Oudheden. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam veranderd in Historisch Museum Rotterdam. Het lag voor de hand om, na het bombardement van de binnenstad en
in de jaren van de wederopbouw, de historische dimensie van het museum te benadrukken. Vanuit die gedachte was het bijna vanzelfsprekend dat vervolgens gekozen werd
voor een hoogdrempelig museum, gevestigd in een zeventiende-eeuws stadspaleis: het
Schielandshuis. Met als boodschap: Rotterdam heeft zijn eigen Gouden Eeuw. Maar
dat minderwaardigheidscomplex zijn we nu, aan het begin van de eenentwintigste
eeuw, te boven. De stad Rotterdam en haar bevolking zijn veranderd, en daarmee ook
de positie en de taak van het stadshistorisch museum. De keuze voor de nieuwe naamgeving is het zichtbare bewijs dat we zijn afgestapt van de hoge drempels en dat we op
zoek zijn naar een ander concept, naar het museum als platvorm voor de gehele bevolking. Aanvankelijk hadden we een voorkeur voor ‘stadsmuseum’ maar we vonden
dat die naam tot te veel verwarring zou leiden, want je hebt ontzettend veel stedelijke
musea. Daarom hebben we het gehouden bij Museum Rotterdam met als collectie de
stad Rotterdam.
De collectie – tussen erfgoed en nostalgie
Over ‘de’ collectie gesproken: in Rotterdam kun je daar makkelijker distantie van
nemen dan in Amsterdam, waar het voormalig Amsterdams Historisch Museum een
kwalitatief belangrijkere collectie heeft, met veel topstukken uit de Gouden Eeuw?
Van de Laar: Je kunt zeggen dat cultuur in Nederland – en dus ook in Rotterdam –
lang een elitecultuur is geweest. Als je kijkt naar onze collectie van de zeventiende en
achttiende eeuw moet je eigenlijk zeggen: de collectie tot 1970 is een elitecollectie. Het
laat vooral het zondagse gezicht van de stad zien. Amsterdam heeft het grote voordeel
dat het een collectie heeft van nationale importantie. Bij ons geldt dat slechts voor bepaalde deelcollecties. We hebben dat gezien aan de grote tentoonstelling ‘Rotterdamse
meesters uit de Gouden Eeuw’ in 1994. Toen zeiden mensen ‘wat hebben jullie toch
een verdomd mooie collectie’ – en dat is ook zo – maar als je die plaatst in een landelijke
rangorde, dan is het niet de ‘Triple A’, en daar komen mensen voor, als het gaat om
die Gouden Eeuw. Volstrekt logisch. Maar het is ook glamour heritage, en hoe leuk ik
dat ook vind, daar gaat het bij ons niet om. We zullen ons moeten richten op wat wij
noemen cohesion heritage. Dat is iets anders dan nostalgisch erfgoed. Nostalgie suggereert per definitie uitsluiting; want wie niet datzelfde verleden deelt, hoort er niet bij.
Maar niet alle erfgoed is toch nostalgie?
Van de Laar: Veel van het erfgoed waar we nu over spreken komt uit de nostalgische
hoek. Daar hebben we met het oog op de toekomst van Museum Rotterdam minder
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aan. Want nostalgie is leeftijdgebonden en daar hebben de nieuwe Rotterdammers vandaag de dag geen boodschap aan. Voor ons is belangrijk dat erfgoed betekenis moet
krijgen in het heden. Het veronderstelt een dynamiek en daarin onderscheidt het zich
van erfgoed als nostalgie. Marc Jacobs, directeur faro – Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, heeft ooit eens gezegd: Erfgoed moet gekoesterd worden, doordat het
betekenis heeft voor het heden, en als je ‘uitgekoesterd’ bent dan heeft het geen betekenis meer en kun je daar beter maar afscheid van nemen. Want voor wie bewaar je het
dan nog?
Hoe kijkt het Amsterdam Museum naar zijn collectie? Zijn de topstukken uit de Gouden Eeuw zoals de schutterstukken inderdaad een vloek of toch eerder een zegen?
Spies: Laten we met de zakelijke kant beginnen. Die collectie levert ons inclusief het
Museum Willet-Holthuysen op jaarbasis toch zeker 200.000 bezoekers op, het merendeel van het jaarlijks aantal bezoekers. Die mensen komen uiteindelijk voor de faam
van wat er binnen hangt, staat en ligt. Je kunt je zelfs afvragen, of al die inspanningen
van ons om met tentoonstellingen, projecten en externe activiteiten die verdomde Amsterdammers en Nederlanders naar het museum te krijgen, eigenlijk wel goed besteed
zijn? Want het kost per poppetje ongelooflijk veel geld, terwijl die toeristen niet veel
kosten: je hoeft niets te veranderen, want ze komen toch maar één keer. Onze collectie
is eigenlijk een zegen, want het is de kurk waarop het museum drijft als je het over
resultaat hebt en dat wordt steeds belangrijker in het huidige politieke klimaat.
Nu even over de collectie zelf en de betekenis daarvan voor het museum. Mensen als
Paul van de Laar praten over de collectie van Amsterdams erfgoed als nostalgie. Nuchter beschouwd klopt dat. Het grappige is natuurlijk dat we in een sector zitten waar
rationaliteit maar de helft van het verhaal is, ook als het om geschiedenis gaat. Je treft
de mensen toch in hart op het moment dat je ze intellectueel en emotioneel aanspreekt.
En dat doe je met kunstwerken, met schilderijen, een lap stof, of zilverwerk. Het zijn
de spullen die je raken, waardoor je op een of andere manier geboeid en gefascineerd
raakt. Het hoeft overigens niet per se kunst te zijn. Het kunnen soms ook heel lullige
dingen zijn, zoals het stoeptegeltje van de Stichting de Rode Draad waarop een hoer
heeft laten spuiten ‘Hier sta ik’. Op het moment dat het een authentieke ervaring is – en
dat kun je wel nostalgie noemen – raakt het je in je ziel.
Van de Laar: Dat is een verkeerde interpretatie van het onderscheid dat ik maak tussen erfgoed en nostalgie. Nostalgie heeft altijd iets te maken met het verleden van een
bepaalde groep, waar anderen van zijn buitengesloten. Erfgoed heeft een veel bredere
connotatie en is gerelateerd aan een cultuurbegrip dat betekenis heeft voor méér dan
een bevolkingsgroep. Ik heb als directeur collecties uiteraard niets tegen collecties.
Sterker nog, ik ben een rasechte collectieman. Ik ben in het museum dan ook helemaal
geen voorstaander van het verzamelen van verhalen. Ik praat liever over het aanmaken
van erfgoedketens. Het materiële, het immateriële en het mentale bij elkaar: dat is waar
ik de verzameling op richt. Als de materiële cultuur, daar ben ik helemaal met je eens,
buiten zicht blijft, dan hoef je ook geen tentoonstellingen meer te maken. Het gaat toch
om het leggen van verbanden, om de koppeling van verhalen aan voorwerpen, geluiden
en misschien ook wel geuren. Daarom trekken we vanuit het museum naar buiten, de
stad in, om ter plekke de kennis te verzamelen, die we later nodig hebben om de link
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te kunnen leggen met de materiële cultuur. Tegen degenen die bij ons zeggen dat we
vanuit educatief oogpunt verhalen moeten verzamelen zeg ik: als je alleen verhalen
verzamelt, kom je bij de presentatie niet veel verder dan een boek aan de muur – een
Flachwandausstellung, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen.
Als we jullie goed begrijpen is het probleem van stadshistorische musea dat ze vanuit
hun ontstaansgeschiedenis, naamgeving, huisvesting en collecties eigenlijk niet geschikt
zijn om de belangstelling voor de stad op te vangen en te kanaliseren. Klopt dat?
Van de Laar: Stadsgeschiedenis is in: mensen zitten in de auto en luisteren naar cd’s
over de stadsgeschiedenis en wereldsteden, mensen kopen boeken over steden. Maar
hoe komt het toch dat die interesse zich niet vertaalt in bezoekersaantallen? Afgezien
misschien van tijdelijke effecten zoals het mas als nieuw icoon van Antwerpen, behoren stadsmusea tot de categorie saaie musea, waar het publiek niet warm voor loopt. Ik
loop meestal in m’n eentje als ik in het buitenland het plaatselijke stadsmuseum bezoek.
Spies: We hebben een moeilijk type museum!
Maar kun je daar wel iets aan veranderen door je naam te veranderen en op locatie te
gaan?
Van de Laar: De toekomst van de stadshistorische musea ligt in de relatie tussen (stads)
geschiedenis en de dynamiek van de stad van vandaag! Als je je uitsluitend op de geschiedenis wil oriënteren, moet je op zoek gaan naar een ander medium. Ik maak op dit
moment voor rtv Rijnmond een serie over ‘Rotterdammers van Formaat’, daar kijken
elke week 250.000 tot 300.000 mensen naar.1 Die komen niet in het museum, maar dat
wil niet zeggen dat er geen belangstelling voor geschiedenis is.
Het stadsmuseum als gebouw
Als de echte stad interessanter is dan het gebouw waarin de stad wordt gepresenteerd
en verklaard, hoe verklaren jullie dan die golf van nieuwe stadsmusea in Gent of Antwerpen?
Spies: In Antwerpen en Gent is vooral sprake van een politieke hype. De Vlaamse
steden staan weer terug op de kaart. Ze zijn op een bijna hinderlijke wijze over hun
frustratie heen die ze historisch hebben ten opzichte van de Waalse Gemeenschap. Ze
hebben nu 50 jaar geld gespaard dat ze vroeger dus moesten inleveren, om nu hun eigen
dingen te doen. Dat mondt uiteindelijk uit in de nationale Vlaamse identiteit. Met alle
respect, daar staan nu gewoon totempalen van de Vlaamse Indianen. Ik vind het prachtig, want ze helpen het hele museologische landschap weer verder met hun fantastische
vondsten en met zo’n onvoorstelbaar gebouw als het mas in Antwerpen.2
Zou je in Amsterdam voor de locatie waar je nu zit Rem Koolhaas een nieuw museumgebouw willen laten ontwerpen, zoals dat indertijd in Rotterdam het plan was?
Spies: Neen, en ik zal je uitleggen waarom. Om te beginnen zitten we op de verkeerde
plek. Het is een onvindbare locatie met een verkeerde symbolische uitstraling, namelijk
1 Serie in afleveringen vanaf 2007; te bekijken op de website van het Museum Rotterdam: www.museumrotterdam.
nl (1 november 2012).
2 B. de Munck, ‘Het mas als bestemming’, De Witte Raaf 152 (2011) 6-7.
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Afbeelding 3: mas – het nieuwe icoon van Antwerpen. Ontwerp: Neutelings Riedijk Architecten, 2010 (foto: Sarah Blee).
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die van een geestelijk gebouw als voormalig klooster. Hoe kan je nou de Amsterdamse
geschiedenis vertellen in een gebouw dat symbolisch zo ver van het huidige Amsterdam
afstaat. Er is maar één symbool dat historisch gezien klopt voor Amsterdam, en dat is
een plek aan de Herengracht in een historisch grachtenpand. Niettemin gaan wij niet
voor nieuwbouw en blijven we waar we zijn. Dat is ook een gebaar: we blijven daar
zitten, want het geld mag niet in steen worden gestopt. Nogmaals, het mas is een fantastisch gebouw, maar het is onhaalbaar en iets dergelijks zou voor Amsterdam – niet
voor Vlaanderen – het verkeerde signaal zijn.
Je zegt dat het huidige gebouw – oorspronkelijk een klooster, later heringericht tot
weeshuis – niet representatief is voor Amsterdam. Zou je ook het tegenovergestelde
kunnen zeggen door te stellen dat hier indertijd iets heel bijzonders gebeurd is, dat
niet alleen typerend is voor Amsterdam maar voor vrijwel Hollandse steden. Aan het
begin van de zeventiende eeuw is een voormalig kloostercomplex niet afgebroken maar
herbestemd en opnieuw ingericht als instelling voor publieke sociale zorg, namelijk als
weeshuis voor stadskinderen. Het verbaast ons dat je dit aspect van het gebouw aan de
kant zet. Als je het hebt over de actualiteit van een historisch gebouw in de eigentijdse
stad, mag je de nieuwsgierigheid en de vraag van bezoekers om die gelaagdheid uit te
leggen toch niet bij voorbaat uitsluiten?
Spies: Dat gaan we ook steeds meer vertellen en dat gaan we ook allemaal doen. We zijn
Geheimtipp in al die toeristengidsjes. Mensen lopen door de schuttersgalerij en een wereld openbaart zich als ze naar die fantastische binnenplaats komen, waar alle gevels zitten die door de meest vooraanstaande architecten uit die tijd werden ontworpen, zoals
Jacob van Campen of Hendrick en Pieter de Keyser. De stad heeft veel geld uitgegeven
om die wezen op niveau onder te brengen. Dat is een prachtig verhaal over burgerschap in Amsterdam, maar dan moeten de bezoekers eerst wel drie, vier drempels over
voordat ze daar zijn. Er zitten ontzettend veel voordelen aan het huidige gebouw maar
jullie vroegen of je als stadsmuseum niet liever een ander gebouw wilt hebben. Welnu,
de tempel op de heuvel wordt het niet. Dat had het natuurlijk moeten zijn, zoals het
Rijksmuseum. Het is bij ons wel héél erg het tegenovergestelde.
Van de Laar: Voor ons zou Rem Koolhaas wel goed uitkomen, omdat je daarmee
een gebaar maakt van ‘kijk naar buiten, dit is Rotterdam’. Een gebouw van Koolhaas
is een uitstekend symbool voor een moderne stad als Rotterdam. Wij zitten weliswaar
op een uitstekende locatie, maar qua uitstraling en representativiteit, in een volstrekt
verkeerd gebouw.
De kracht van de tv-serie waar Paul van de Laar zojuist over sprak, is wellicht dat die
op locatie is opgenomen. Waar kun je de geschiedenis beter uitleggen dan op de plekken
waar die letterlijk heeft ‘plaats’ gevonden? Daar zijn ook nieuwe technieken voor. Hoe
actueel is dat voor jullie?
Spies: Daar zijn we heel erg mee bezig. We hebben twee grote bedragen gekregen voor
de ontwikkeling van projecten waarmee objecten binnen de collectie kunnen worden
gekoppeld aan de wereld buiten het museum. Het eerst bedrag was afkomstig van de
BankGiro Loterij voor de zogenaamde MuseumApp. De bedoeling is om het publiek
locatie-gerelateerde informatie over de stad en haar geschiedenis te bieden. De eerste pi-
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lot die we maken is in het kader van onze nieuwe snelle rondleiding – het kleine rondje
Amsterdam oftewel Amsterdam in 45 minuten, speciaal voor de toerist en bezoeker
met weinig tijd. Daarin vind je de hoogtepunten en de scharnierpunten van de geschiedenis van Amsterdam. Naast deze kleine rondgang ontwikkelen we in de komende
jaren ook een grotere, verdiepende route gericht op de versterking van beleving en
ervaring van het museale erfgoed voor een groot en geïnteresseerd publiek. We weten
nog niet precies hoe dat grote rondje er uit komt te zien. Het wordt waarschijnlijk niet
chronologisch, eerder thematisch. Maar of je nu het grote of het kleine rondje hebt
gemaakt, je gaat naar buiten met je wandeling, als je dat wilt. Dat is een download (vandaar de naam MuseumApp) of een keurig printje met het programma van je keuze. Dat
kan de grachtengordel zijn, dat kan de geldgeschiedenis van de stad zijn, nieuwkomers,
tolerantie, enzovoorts. De in- en uitgang van het museum worden zo tevens een vvv
voor verantwoord toerisme in de stad en de metropool.
Het andere project is het vorig jaar gestarte ‘Plaatsen van betekenis’.3 Dat is een erfgoedplatform dat drie ontwikkelingen binnen de actuele omgang met cultureel erfgoed
met elkaar wil verbinden: de groeiende vraag van het publiek om het verleden in de
meest letterlijke zin aan te raken en historische gebeurtenissen ter plekke te beleven en
te ervaren, vervolgens de noodzaak voor digitale ontsluiting van de collecties van de
klassieke erfgoedinstellingen, en, tenslotte, de opties van toeristische marktinstellingen.
Meer in het bijzonder gaat het in dit project niet alleen om geïnteresseerde stadsbezoekers naar concrete locaties te lokken, maar vooral ook om hen de mogelijkheid te
bieden zelf hun eigen favoriete objecten en verhalen uit de archieven en musea te koppelen aan fysieke locaties.
Meerstemmige stadsgeschiedenis versus de canon
In projecten als ‘Plaatsen van betekenis’ gaat het duidelijk om het stimuleren van verschillende verhalen over de stad, haar bewoners en plaatsen – verhalen die elkaar niet
uitsluiten maar juist aanvullen. Dat levert weliswaar een meerstemmig geschiedbeeld
op, waar ook professionele stadshistorici voor pleiten, maar de vraag blijft hoe je daar
in een museale context mee omgaat.4 In hoeverre is en blijft het museum de kritische
instantie die niet alleen selecteert maar ook historisch situeert? Dreigt het ideaal van
meerstemmigheid het stadshistorisch museum niet te reduceren tot een doorgeefluik van
anekdotes en volksverhalen?
Van de Laar: Het stadsmuseum was en is nog steeds niet representatief voor de pluriforme samenstelling van de stadsbevolking – en zal dat misschien ook nooit zijn.
Bovendien is het verhaal dat in het museum wordt verteld een verhaal dat doortrokken
is van mythen. Geschiedenis is geen exacte wetenschap. Het gaat om verhalen en om
interpretatie van gebeurtenissen. Het is heel interessant om in het museum aandacht
te besteden aan verhalen, maar dan moet er wel iets overgeleverd zijn in de vorm van
materiële cultuur. Zo vind ik het bijvoorbeeld ongelooflijk jammer dat de grote veranderingen zoals die in Rotterdam aan het einde van de negentiende eeuw hebben plaats
gegrepen en Rotterdam tot transitostad hebben gemaakt, nauwelijks in de collectie zijn
3 Voor meer informatie over dit project zie: www.plaatsenvanbetekenis.nl (1 november 2011).
4 W. Willems, ‘Verplaatsing als opdracht. Naar een meerstemmige stadsgeschiedenis’, in: L. Lucassen en W. Willems
(red.), Gelijkheid en onbehagen. Over steden, nieuwkomers en nationaal geheugenverlies (Amsterdam 2006) 37-68.
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vastgelegd. Dat geldt met name voor de migratie en de grote trek naar de stad. Zo is
daar de mythe dat Rotterdam-Zuid is groot geworden door de boeren uit het zuiden:
de Brabanders en de Zeeuwen. Voor de beeldvorming van de stadsgeschiedenis is dat
uitermate belangrijk. Bouman & Bouman hebben dat verhaal op impressionistische
wijze in 1952 opgeschreven.5 Hun beschrijving paste zo goed in het bestaande beeld
van de werkstad op Zuid dat het nooit werd onderzocht of getoetst. Het verhaal is
zo hardnekkig dat niemand gelooft dat het anders kan zijn geweest. Zelf heb ik met
Jan Bruggeman statistisch onderzoek gedaan, Leo Lucassen heeft het met zijn aio’s
onderzocht – de uitkomsten van het levensloop- en migratieonderzoek staan wat dat
betreft als een huis.6 Maar vanuit het perspectief van een museale, meerstemmige stadsgeschiedenis zou je graag ook andere mensen aan het woord willen laten; persoonlijke
getuigenissen, beelden en voorwerpen, brieven, foto’s of stemmen die een glimp laten
zien van de dagelijkse werkelijkheid van deze ‘grote’ mythe. Dat is de meerstemmigheid waar we in Rotterdam naar streven. Ik vind een museum leuker naarmate er meer
met die meerstemmigheid wordt gespeeld. Daarom vind ik de idee van een canon ook
zo suf. Toen iemand vroeg ‘wil je niet ook een canon maken voor Rotterdam?’, zei ik
‘de canon ligt in mijn la’. Als ik maar hard doorschrijf kost me dat een week, dan heb
ik de canon in 40 pagina’s. Wat ik veel leuker vind is: maak de canon, streep hem door.
Welk verhaal vertel je van de stad als je de canon doorstreept. Een museum moet veel
meer spelen met de stad.
Toen ik tien jaar geleden in het museum kwam als hoofd collecties, werd als bezwaar
gezien dat ik geen museumachtergrond had. De stafleden vroegen zich af of ik wel genoeg affiniteit had met voorwerpen. Ik ben per slot van rekening geen kunsthistoricus.
Waarop de pas benoemde directeur zei: ‘maar die man weet wel verrot veel van de geschiedenis van deze stad. En dat is toch ook niet zo gek, dat je in een stadsmuseum een
stadshistoricus hebt!’ In die dagen had iedereen het nog over ‘zijn’ of ‘haar’ collectie
van kunstnijverheid, schilderijen, glaswerk, en het denken in termen van stadscollectie
moest nog rijpen. Maar dat is inmiddels gebeurd. Iedereen is nu ‘stadsconservator’, met
een eigen specialisme. De stad is de collectie en die bestaat uit verschillende museale
en niet-museale kernwaarden die verankerd zijn in de geschiedenis van de stad. We
moeten zorgen voor een goede koppeling tussen object en verhaal. In die zin moet de
curator nieuwe stijl veel meer een waarnemer zijn die de stad opzoekt. Een moderne
conservator is naar mijn idee meer een heritage broker, die kennis en informatie uit alle
lagen van de samenleving selecteert, verzamelt en interpreteert. Dan kan het dus gebeuren dat de conservator te maken krijgt met voorwerpen uit het dagelijks leven waar hij
vanuit zijn eigen milieu en opvoeding geen weet van heeft. Maar ‘daarbuiten’ zijn er
genoeg mensen die dergelijke voorwerpen nog steeds gebruiken of hebben gebruikt. Zij
kunnen die objecten duiden en daar soms ook een andere betekenis aan geven. Daarmee
veranderen ook de beschrijvingen van die voorwerpen meer in de richting van antropologische beschrijving. Daarom moet de conservator nieuwe stijl open staan voor de
5 P.J. Bouman en W.H. Bouman, De groei van de grote werkstad. Een studie over de bevolking van Rotterdam
(Assen 1952).
6 J. Bruggeman en P. van de Laar, ‘Rotterdam als migrantenstad aan het einde van de negentiende eeuw’, in: P. van
de Laar e.a. (red.), Vier eeuwen migratie. Bestemming Rotterdam (Rotterdam 1998) 146-171; P. van de Laar, L. Lu
cassen en K. Mandemakers (red.), Naar Rotterdam. Immigratie en levensloop in Rotterdam vanaf het einde van de
negentiende eeuw (Amsterdam 2006).

SG 2011-2_binnenwerk.indd 210

22-05-12 12:37

6 (2011) 2

musea buiten de muren    211

stad en zich meer als stadswaarnemer gedragen. Dat betekent veldwerk maar vooral
ook dialoog. We zetten voor onze collectie-items in toenemende mate de nieuwe media
in en plaatsen alles op onze website, ook als niet alle details zijn gecontroleerd. Maakt
niets uit, als het niet klopt zijn er genoeg bezoekers om ons op de vingers te tikken. We
noemen dat collection in action. Eigenlijk zou ik nog verder willen gaan en als experiment de collectie op eBay zetten – uiteraard niet om te verkopen, maar om bezoekers
en kijkers uit te dagen daarop te reageren en een waarde toe te kennen. Er ontstaat dan
een waardematrix waarmee we ons voordeel kunnen doen. Als er door veel mensen op
dezelfde voorwerpen wordt gereageerd, is dat een mooie indicatie van de waarde die
ze eraan toekennen en op deze manier communiceer je met het publiek via de collectie.
Hoe kijken jullie medewerkers hier tegen aan, want die hebben natuurlijk wel een
vakopleiding en een daarbij behorende beroepseer?
Spies: Het museum blijft uiteraard een gezaghebbend instituut, ook als het gaat om de
omgang met uit het ‘veld’ verkregen materiaal. Het is niet voldoende om als conservator alleen te luisteren naar verhalen. Je moet het ook allemaal kunnen plaatsen. Je hebt
een kritisch vermogen nodig om alles wat er aan verhalen binnenkomt te taxeren, te
situeren en te verbinden aan de vele thema’s en verhaallijnen die al bekend zijn.
Kun je een voorbeeld noemen van een project waar dat aan de orde is?
Spies: De ‘Buurtwinkels’ zijn een goed voorbeeld, want we doen het niet meer zoals bij
een eerder project over het ‘Geheugen van Oost’, waar we eigenlijk iedereen zijn gang
lieten gaan.7 Toen meenden we dat het mooi was zoals het het museum binnenkwam,
in welke vorm dan ook. Je krijgt dan kaf en koren. Bij ‘Buurtwinkels’ konden mensen
ook van alles aanleveren, maar wij hebben vanuit het museum wel de redactie gevoerd.
We gaan hun verhalen niet ontkennen en zullen ook geen censuur uitoefenen, tenzij
het fascistoïde geschreeuw is, maar onze conservatoren proberen vanuit hun kennis en
ervaring het nieuwe materiaal in een historische context te plaatsen en toetsen daarmee
als het ware de authenticiteit van het verhaal. Daarmee kan je aangeven of deze persoon
een uitzonderlijk of een generiek verhaal heeft. Dat is belangrijk, want anders gaan de
uitzonderlijke verhalen een eigen leven leiden. Voor je het weet is de derde generatie
geschiedschrijving afhankelijk van de uitzonderingen die wij niet hebben uitgefilterd.
Dat betekent dus als je aan de slag gaat met shared authority, dat je een verdomd zware
taak hebt om dat goed en zorgvuldig te doen.
Jullie vragen met deze aanpak erg veel van je medewerkers. Die moeten immers hun
eigen professionaliteit kunnen relativeren en het debat aangaan met ‘deskundigen’
zonder opleiding. Is dat in de praktijk haalbaar?
Van de Laar: Ja, die worden daar ook horendol van, dat besef ik wel. Toen ik voor het
eerst zelf onderzoek in de wijk deed, heb ik deze extra belasting ook ervaren. Ik heb
toen een aantal straten in een achterstandswijk in Delfshaven uitgekozen, een van de
zogenoemde Vogelaarwijken. Ik wou weten ‘wat zijn dat voor Rotterdammers?’ en
heb toen willekeurig bij elk tiende huis aangebeld. Ik werd door gigantische honden
aangesprongen. Mijn conservatoren vonden dat in eerste instantie wel vreemd; een en7

P. Knevel, ‘“Public history”: Stadsgeschiedenis van en voor Amsterdammers’, Amstelodamum 97 (2010) 103-111.
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Afbeelding 4: Tentoonstelling Buurtwinkels in het
Amsterdam Museum 2011
(Amsterdam Museum).

keling vond het zelfs ‘volstrekt gek’. Maar de ervaringen hebben er wel toe bijgedragen
dat we nu een ‘urban curator’ hebben en een vierjarig erfgoedproject ‘Stad als Muze’.
Spies: Ik heb geen behoefte aan nog meer specialisten in het museum. Ik verwacht gewoon van de mensen dat ze multidisciplinair zijn. Je kunt je echt niet meer beperken tot
exclusieve kennisvelden. Je moet tegenwoordig van alles iets weten in plaats van dat je
alles van iets weet. Ik heb geen glasconservator, maar moet toch alles van glazen weten.
Uiteindelijk ben ik niet helemaal afhankelijk van mijn eigen conservatoren; musea als
het Amsterdam Museum opereren in dat opzicht in brede samenwerkingsverbanden.
Van de Laar: Dat bedoel ik ook met een heritage broker, die moet de markt kennen en de beschikbare kennis opzoeken. Er zijn zo ongelooflijk veel specialisten in
Nederland die dat uit liefhebberij doen en waarop je beroep kunt doen, bijvoorbeeld
de Numismatische Kring Rotterdam als je iets wil weten over Rotterdamse penningen.
Spies: Ik heb deze kenniskringen al aan het museum verbonden. We hebben een genootschap opgericht dat zogenaamde ‘schouwen’ met topexperts organiseert. Die heb
ik nu op zeven terreinen in het leven geroepen. Onze conservatoren zijn multidisciplinair en die staan soms met de oren te klapperen van wat ze allemaal te horen krijgen.
En het kan niet anders. Ik kan niet een conservator prenten en etsen, én een conservator
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glas, én een conservator schilderijen enzovoorts hebben. Dat kan niet meer. We hebben
nu een wetenschappelijke staf van zeven personen, méér kun je maatschappelijk niet
verantwoorden in tijden van bezuinigingen.
Toch vragen we ons af hoe al die op de stad en buitenwereld gerichte activiteiten zich
verhouden tot de zorg die de eigen collectie – en de presentatie daarvan – vraagt. Je
hebt nog steeds dat gebouw en in dat gebouw blijft het object een essentiële rol spelen.
Je komt niet in een zaal waar alleen maar computers staan.
Spies: Het feit dat we in ons museum van de 75.000 objecten maar 3.000 kunnen laten
zien betekent dat binnen het museum collectie en openbaarheid met elkaar op gespannen voet staan. Dat is de reden waarom we aan het nieuwe depot een semi-openbare
functie hebben gegeven. Bovendien is de hele collectie digitaal beschikbaar: eigenlijk
een soort bestelcatalogus met het verschil dat je de spullen niet kunt kopen.
Van de Laar: We moeten als Museum Rotterdam het instituut zijn dat het beste
verhaal van Rotterdam vertelt – het verhaal als een soort verzamelbegrip voor een
meerstemmige stadsgeschiedenis. Vandaar dat ik ook zo’n groot voorstander van samenwerking ben in Rotterdam, wat wij doen met Kosmopolis, of wat ze in Amsterdam
met Imagine IC doen. Er zijn allerlei plekken waar mensen bezig zijn hun verhalen te
vertellen, laten wij nu zorgen dat wij wat ik de erfgoedketen noem – het materiële, het
immateriële en het mentale – met elkaar verbinden. Dat moet onze niche zijn in het
hele aanbod.
Migratiecultuur in stadsmusea
In de programma’s van de twee musea valt de grote aandacht op voor migranten en
migrantencultuur. In sommige steden in het buitenland met veel migranten zoals Parijs
of Berlijn zijn migrantenmusea gesticht.8 Daar staan de naoorlogse migratie en de daaraan gerelateerde problemen centraal. Je kunt niet meer de Nederlandse samenleving
beschrijven zonder het te hebben over de spanningen die migratie heeft opgeroepen aan
beide kanten. Is dat ook een van de redenen waarom het thema zoveel aandacht krijgt?
En wat betekent dat voor de aard van het museum?
Van de Laar: Ik ben geen voorstander van een migratiemuseum.9 Ik hou me niet bezig
met migrantenerfgoed, want dat moeten de migrantengemeenschappen zelf koesteren.
Voor het stadmuseum kijk ik naar de transformaties in de stad en naar transnationale
locaties waar je de multiculturele stad tegenkomt. We moeten als stadsmuseum geen
erfgoed verzamelen van bepaalde etnische of migrantengroepen. Dan zijn we teveel
gefocust op het erfgoed van het herkomstland. Dat is niet de bedoeling. Ik wil kijken
naar wat Leo Lucassen zo mooi sporen van migratie heeft genoemd. Hoe vind je die
sporen terug in de stad en welke betekenis kun je in het museum daaraan geven? Het
is dus opnieuw een erfgoedketen, maar dan wel een die vanuit de stad tot uitdrukking
komt. Als je een migratiemuseum accepteert, ga je migratie als iets uitzonderlijks be8 Een ander voorbeeld is de aanpak in Londen om de meerstemmigheid van stadsgeschiedenis in het denken van
professionals uit de cultuursector te verankeren: L. Young, ‘Bringing the outside in – taking the inside out. Inventing
new strategies for London’s multicultural development’, Boekman 61 (2004) 123-129.
9 P. van de Laar, ‘Migratie in het Museum’, ZemZem. Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam
5 (2009) 28-38.
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schouwen. Je moet er juist voor zorgen dat het thema verweven is met de stadscultuur,
en dan wordt al snel duidelijk dat je niet buiten het onderwerp om kunt: de afgelopen
decennia hebben immers de opkomst van de transnationale stad laten zien.
Spies: Ik ben het daar honderd procent mee eens, maar ik moet ook toegeven dat we
juist in het niet zo recente verleden projecten in het Amsterdams Historisch Museum
hebben gehad die heel erg over dat migrantenerfgoed gingen: ‘Mijn hoofddoek’, ‘Ik heb
een tante in Marokko’ en dat soort zaken. Dat was inderdaad een beetje aangestuurd
vanuit de politiek doordat extra geld vrijgemaakt werd voor het thema diversiteit. Het
was de tijd dat we een Surinaamse wethouder hadden, die vond dat het museum te
wit was, en voor alle duidelijkheid: het museum was ook te wit. We zitten nu echter
in een volgende fase. We willen het, net zoals Rotterdam, helemaal niet meer hebben
over het exclusieve dat te maken heeft met één groep mensen. Veel interessanter zijn de
culture clashes tussen de nieuwkomers en de ingezetenen. Dat is ook wat in Rotterdam
zo mooi wordt getoond. Vooruitgang ontstaat altijd door confrontatie, chaos en dan
nieuwe opbouw, alweer snel gevolgd door nieuwe confrontatie, chaos en opbouw.
Dat perpetuum mobile van de vernieuwing ontstaat door instroom. Door de stad als
‘laboratorium van de maatschappij’ te laten zien, zijn we mede-vormgevers van het
imago van de stad.
Van de Laar: Laatst heb ik nog opnames gemaakt voor het programma ‘Rotterdammers van Formaat’ in Pendrecht. Het wordt tegenwoordig gezien als de achterstandswijk bij uitstek, maar het was ooit het paradepaardje van de wijkgedachte. Ik spreek
dan met mensen die daar al veertig jaar wonen. Ze kankeren over het feit dat hún
Pendrecht niet meer bestaat, maar als je vraagt of ze gaan verhuizen zeggen ze: ‘ik ga
nooit weg’. Ik zeg: ‘dan heeft u het toch blijkbaar naar uw zin!’ Of kunnen ze niet weg
omdat er geen alternatief is? Ze wezen naar drie bankjes verderop en dan zitten daar
de Surinamers, die daar misschien al twintig jaar wonen. Dat is het interessante, die
tegenstellingen zijn precies wat we als museum moeten vastleggen!
Educatieve opdracht
We hebben veel over jullie plannen gesproken. Wat zou je willen dat mensen meenemen
die over een paar jaar jullie museum hebben bezocht?
Van de Laar: Ik ben zelf geen Rotterdammer en heb, toen ik naar Rotterdam kwam, de
stad helemaal moeten eigen maken. Rotterdam is een stad die je echt moet leren kennen,
bijna net als klassieke muziek. Naarmate je het vaker hoort en je er meer in verdiept,
wordt het steeds interessanter. Dat is eigenlijk wat ik de mensen wil meegeven: ‘Goh,
wat woon ik toch eigenlijk in een ontzettend leuke stad en nu begrijp ik ook hoe die
stad in elkaar zit.’ Het gaat dus om wat wij als stadshistorici reading the city noemen.
En of ze dan kritisch zijn, dat vind ik helemaal niet erg. Ik hou niet van die geweldige
verhalen over trots op de stad. Dat hoeft allemaal niet, dat is citymarketing en dat heeft
niets met geschiedenis te maken. Als mensen kunnen zeggen: dit is Rotterdam en om
die en die redenen – dus dat ze de stad begrijpen, dat zou ik mooi vinden!
Spies: Het is het oude liedje van lering en vermaak. Mensen besteden hun vrije tijd
bij ons. We moeten een heel goed museumbezoek aanbieden, waarvan mensen onder
de indruk zijn. Dat is toch vermaak. Wat is dan de lering? Bij een stadsmuseum kom je
dan op een metaniveau. Wat kan je doelstelling zijn? Dat is volgens mij binding. Dat is
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voor allerlei mensen die bij ons komen een verschillende binding. Als het een toerist is,
dan scoren we als hij een fan van Amsterdam wordt. Voor de bewoner gaat het eerder
om vragen als ‘wat kan ik voor de stad betekenen?’ Uiteindelijk wil je heel graag dat
je mensen weet te binden aan de plek en aan elkaar, want ze delen met elkaar die plek.
Burgerschap is het hoogste goed wat je als museum kunt proberen te stimuleren. Je
hebt natuurlijk beperkte middelen, maar volgens mij moet dat je hogere doelstelling
zijn. De binding aan de stad betekent betrokkenheid en ook verantwoord met elkaar
omgaan: gedeeld burgerschap.
Museum Rotterdam (www.museumrotterdam.nl)
Het Museum Rotterdam heeft twee vestigingen, het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam en Museum de Dubbelde Palmboom in Delfshaven. Het museum
is voortgekomen uit het Museum van Oudheden (1905). In 2011 werd de naam van het
Historisch Museum Rotterdam gewijzigd in Museum Rotterdam. In 2010 bezochten ongeveer 80.000 mensen het museum; maar een klein gedeelte daarvan is toerist.
De collectie telt meer dan honderdduizend voorwerpen van de meest uiteenlopende
aard, van aalsteker tot zwingelspaan, kunsthistorische en cultuurhistorische voorwerpen.
In Museum Rotterdam is ook de Atlas Van Stolk ondergebracht, een verzameling prenten,
kaarten en tekeningen van de geschiedenis van Nederland.
In april 2012 gaat de nieuwe vaste opstelling in het Schielandshuis open. Tot die tijd
lopen er nog drie tentoonstelling parallel in het Schielandshuis: Verwacht: laatste nieuws!
(t/m december 2011) over de neergaan van Rotterdam als krantenstad;
Rijk Leven (t/m januari 2012), de
luxueuze levensstijl en grandeur van
de Rotterdamse elite van weleer; en
Rituelen (t/m februari 2012) over
uiteenlopende vormen van rituelen in
Rotterdam. In de dubbele Palmboom
is te langtijdtentoonstelling Hoezo
waardeloos!, die speciaal voor kinderen is gemaakt. Tot mei 2012 loopt
ook nog de tentoonstelling Mijn Rotterdam, de stad uit het perspectief van
jongeren.

Afbeelding 6: Het Museum Rotterdam, gevestigd in het Schielandshuis
(foto: Tom Kroeze).
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Amsterdam Museum (www.amsterdammuseum.nl)
Het Amsterdam Museum is gevestigd in het voormalige Burgerweeshuis midden in de historische binnenstad. In 2011 is het voormaals Amsterdams Historisch Museum van naam
veranderd en kwam het woordje ‘historisch’ te vervallen. Het Museum Willet-Holthuysen, een grachtenpand met volledig ingerichte stijlkamers en een aanzienlijke kunstverzameling, wordt ook door het Amsterdam Museum beheerd. Samen zijn ze goed voor zo’n
250.000 bezoekers per jaar, waarvan 200.000 in het Amsterdam Museum. Minstens zeventig procent van alle bezoekers zijn toeristen. Sinds een aantal jaren stijgt het aantal bezoekers gestaag.
De Collectie bestaat uit het historische gedeelte van de Collectie Amsterdam (voornamelijk beeldende kunst: schilderijen, beelden, maar beperkt tekeningen, prenten, foto’s en
boeken – laatste categorieën zijn taak van het Stadsarchief), toegepaste kunst en historische memorabilia, waaronder de stadsarcheologische collectie. Aanvankelijk bestond de
collectie uitsluitend uit kunstvoorwerpen van vóór 1890, want de periode daarna was de
opdracht van het Stedelijk Museum. Voor het tonen van de moderne geschiedenis is uiteindelijk toch een bescheiden collectie aangelegd.
Amsterdam dna en Het Kleine
Weeshuis zijn de vaste tentoonstellingen voor respectievelijk toeristen
en gezinnen met kinderen. In 2012
opent in het kader van 400 Nederlands-Turkse betrekkingen het project Amsterdam–Istanbul, bestaande
uit de exposities De Kamer van de
Levantse Handel, Amsterdamse pioniers in Turkije nu en (in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord) Turkse
pioniers in Amsterdam. Verder gaat
de aandacht naar de 65. verjaardag
van Cruyff in de tentoonstelling Johan en ik. In 2013 staat de tentoonstelling De Gouden Eeuw in de programmering.

Afbeelding 5: Het Amsterdam Museum, gevestigd in het voormalige
Burgerweeshuis (foto: Amsterdam
Museum, Jeroen Oerlemans).
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Joris Vandendriessche, Medical expertise and political struggles. Medical supervision of
public schools in Antwerp, 1860-1900
This article uses the Antwerp service of medical supervision of public schools as a case-study
of the interaction between physicians and politicians in Antwerp. From the 1860s onwards,
Antwerp physicians developed a hygienist program of health reforms, including on school
hygiene. The reception of their program in liberal political circles was multifold because of
different opinions on government intervention. The specific organization of the service therefore showed how the hygienist program was negotiated between conservative and progressive
liberal fractions and was intended to highlight the modern character of urban public education
during the School War of the 1880s. In the political struggles of the 1890s, however, the image
of an exemplary service came under pressure, showing the limits of the political uses of medical expertise.
Jelena Dobbels, Towards a heritage policy. The demolition of the Antwerp ‘Burcht’ as a casestudy for the changing attitude towards heritage (1863-1900)
This article offers a closer look on the nineteenth-century ‘paradoxical’ handling of the past:
demolition next to preservation. As a result of enormous infrastructure works, great parts of
the old European town centers were demolished. On the other hand a conservative vision
arose that pleaded for town renewal with respect for the historical heritage. In the literature
Belgium is seen as an example of the top-down model, because of the fast institutionalization
of heritage conservation through the creation of the Royal Commission for Monuments in
1835. However, this article argues that the importance of the local and regional level has been
underestimated in studies of emerging heritage conservation. The main focus of this article is
the local level, more specifically the functioning of the supervision commission (1882-1885),
which decided on the preservation of relicts from the citadel area that had to be demolished in
the period of the redrawing of the river Scheldt. A study of the preservation arguments used by
this commission offers insight in its policy vision. The resemblance between these urban lines
of policy and the provincial, national and even international visions becomes clear. This study
of the urban supervision commission intents to offer an alternative view on the (inter)national
story of the rise of a nineteenth-century monument care.
Jorg Amende, A modern iconoclasm. Outdoor advertising and the struggle for the public
space of Amsterdam, 1870-1930
In the course of the years 1870-1930 an advertising explosion erupted in Amsterdam. Outdoor advertising was everywhere and increasingly determined the urban landscape. The aim
of this article is to show how entrepreneurs, heritage-organisations and the local government
struggled for the city’s countenance. Although initially the local government only tried to
regulate outdoor advertising on municipal property, heritage-organisations such as the Bond
Heemschut increasingly succeeded to convince the municipality to severely restrict the presence of ‘un-aesthetic’ advertisements throughout the city. As the first systematic study on late-
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nineteenth and early-twentieth-century outdoor advertising in the Netherlands, this article
contributes to divergent disciplines such as business history, history of advertising, heritage
studies, visual culture studies and urban history.
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Joris Vandendriessche, Expertise médicale et querelles politiques. Le service d’inspection
médicale des écoles à Anvers, 1860-1900
Cet article examine le service d’inspection médicale des écoles à Anvers comme un exemple
de l’interaction entre médecins et politiques en cette ville. Dans les années 1860 et 1870, les
médecins anversois développent un programme hygiéniste de réformes en santé publique, y
compris l’hygiène scolaire. La réception de leur programme dans les cercles libéraux de la ville
était multiple à cause des différentes opinions sur l’intervention publique. L’organisation du
nouveau service d’inspection médicale montrait les négociations entre les libéraux conservateurs et progressistes et devait accentuer le caractère moderne de l’éducation publique pendant
les querelles scolaires des années 1880. Dans les années 1890, l’image d’un service exemplaire
était de plus en plus contestée et ainsi les limites de la disponibilité politique de l’expertise
médicale devenaient claires.
Jelena Dobbels, Mise en évidence d’une politique de préservation du patrimoine. Etude de
cas de la démolition du site historique de la ‘Burcht’ d’Anvers (1863-1900)
Cette contribution étudie la manière ‘paradoxale’ dont on envisageait le passé au 19e siècle: la
démolition ainsi que la préservation. Des grands travaux d’infrastructure du 19e siècle allaient
en effet de pair avec la destruction de nombreux anciens noyaux urbains à tout l’Europe. Face
à cette situation, il y avait néanmoins une vision conservatrice qui plaidait pour un renouveau
urbain respectueux du patrimoine historique. Dans la littérature, la Belgique est considéré
comme un exemple du modèle top-down, à cause d’une institutionnalisation rapide du patrimoine par la création de la Commission Royale des Monuments en 1835. Cet article soutient
que l’importance du niveau local et régional a été sous-estimée dans les études sur la conservation du patrimoine émergents. L’objectif principal de cet article est d’étudier le niveau local,
plus précisément le fonctionnement de la commission de contrôle (1882-1885) qui, lors de la
rectification des quais de l’Escaut (1874-1885), prenait des décisions quant à la conservation
des vestiges du quartier de la citadelle appelé à être démoli. Une étude de l’argumentation
conservatoire utilisée par la commission de tutelle dans son travail pratique permet d’aborder
sa vision en termes de gestion. La façon dont ces politiques urbaines se sont positionnées par
rapport aux politiques provinciales, nationales et même internationales apparaît ainsi clairement. Ces recherches menées sur la commission de tutelle de la ville tentent dès lors également
d’apporter une réponse par le bas sur la problématique (inter)nationale de la patrimoine telle
qu’elle émerge au 19e siècle.
Jorg Amende, Un iconoclasme moderne. L’histoire de la publicité extérieure et la lutte pour
l’espace public de la ville d’Amsterdam, 1870-1930
Au cours des années 1870-1930, une explosion de la publicité s’est produite à Amsterdam. La
publicité extérieure etait partout et a déterminé le paysage de la ville. Le but principal de cet
article est de montrer comment les entrepreneurs, les sociétés du patrimoine et le gouvernement local ont lutté pour l’apparence public de la ville. Le sujet de la publicité extérieure aux
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Pays-Bas étant étudié à peine, cette enquête fournit une contribution à des études en cours sur
des disciplines divergentes comme l’histoire des entrepreneurs, l’histoire de la publicité, l’histoire du patrimoine, l’histoire de la culture visuelle, et l’histoire urbaine.
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Personalia

Joris Vandendriessche (°1987) studeerde cultuurgeschiedenis aan de K.U. Leuven en schreef
zijn eindverhandeling over de Antwerpse carrière van de arts en politicus Victor Desguin
(1838-1919). Tijdens het academiejaar 2009-2010 volgde hij de masteropleiding in de History
of Science, Technology and Medicine aan de University of Minnesota (vs) met de steun van de
Belgian American Educational Foundation (baef). Sinds oktober 2010 bereidt hij als aspirant
van het fwo een proefschrift voor over medische wetenschap in de negentiende-eeuwse stad.
Zijn onderzoek richt zich op de wetenschappelijke praktijken en stedelijke inbedding van medische genootschappen in België tussen 1830 en 1914.
Correspondentieadres: Katholieke Universiteit Leuven (kul), Faculteit Letteren, oe Cultuurgeschiedenis vanaf 1750, Lokaal 05.40, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven. Tel.: ++32 16 32
50 17. E-mail: joris.vandendriessche@arts.KULeuven.be
Jelena Dobbels (° 1988) behaalde in 2010 haar Master in de Geschiedenis aan de Universiteit
Antwerpen. Haar masterscriptie – Aanzetten voor een stedelijk erfgoedbeleid. De afbraak van
de Antwerpse burcht als case-study voor de veranderende omgang met erfgoed – behandelde
de negentiende-eeuwse lokale omgang met, en ideeën over erfgoed. Dit onderzoek zette haar
aan zich verder te specialiseren in de richting van monumentenzorg (Master Monumentenen Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen). Sinds oktober 2011 is ze aan de Vrije
Universiteit Brussel verbonden, waar ze onderzoek uitvoert naar het lokale negentiende- en
twintigste-eeuwse erfgoedbeleid.
Correspondentieadres: Pleinlaan 2, 1050 Brussel (5C469A). Tel.: 02 6291377 E-mail:
Jelena.Dobbels@vub.ac.be
Jorg Amende (° 1981) studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn studie rechten rondde hij in 2008 af met
een scriptie over de juridische status van de Amsterdamse stadsdelen. Zijn studie geschiedenis
rondde hij in 2010 af met een scriptie Beeldvorming of beeldbepalend? Buitenreclame en de
strijd om de openbare ruimte van de Amsterdamse binnenstad, 1870-1930. Zijn historische
onderzoek richt zich op stadsbestuur en openbare ruimte in de periode 1860-1940. In maart
2011 publiceerde hij in Ons Amsterdam een kort artikel over etalagewedstrijden. Op dit moment is hij freelance historicus/ journalist.
Correspondentieadres: Admiralengracht 8 3hg, 1057 ex Amsterdam. Tel: 06-19007426. Email:
amendejorg@gmail.com
Miriam van de Kamp (° 1980) is als postdoc onderzoeker verbonden aan het Centre for
Modern Urban Studies van de Universiteit Leiden/Campus Den Haag, waar ze onderzoek
doet naar de revitalisering van buurten. Ze studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op het
proefschrift Where corporate culture and local markets meet. Music and film majors in the Netherlands, 1990-2005. De rol van bevlogen individuen en de menselijke factor in op het eerste
oog rationele beslissingsprocessen lopen als een rode draad door haar werk. Zij is geïnteresseerd in mensen die het verschil maken en hun motivatie daarvoor. Via een multidisciplinaire
aanpak probeert ze een nieuw licht te werpen op vraagstukken rondom stedelijke dynamiek en
bedrijfsprocessen in de culturele industrie.
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Correspondentieadres: Universiteit Leiden/Campus Den Haag, t.a.v. Miriam van de Kamp
(mus), Postbus 13228, 2501 ee Den Haag, Nederland. Email: m.c.van.de.kamp@cdh.leidenuniv.nl
Jan Hein Furnée (° 1972) is universitair docent cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en hoogleraar geschiedenis aan de Open Universiteit. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Vrijetijdscultuur en sociale verhoudingen in Den Haag, 1850-1890’
en publiceerde diverse artikelen over o.a. herensociëteiten, concertleven, schouwburgbezoek,
grands cafés, badplaatsen, schaatsvertier, winkelcultuur en stedelijk cultuurbeleid in de negentiende eeuw. Hij is redactielid van Stadsgeschiedenis, De Negentiende Eeuw en Geschiedenis
Magazine, en secretaris van de European Association for Urban History.
Correspondentieadres: Capaciteitsgroep Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 vb Amsterdam. Tel. +31 (0)20 525 4465. E-mail: w.j.h.furnee@uva.nl
Tim Verlaan (° 1984) behaalde in 2010 zijn bachelor geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, met een scriptie over de bouw van Hoog Catharijne 1962-1973. In 2010/11 volgde hij
de master ‘European urbanisation’ aan de University of Leicester en de Technische Universität
Berlijn. Zijn masterscriptie over de stadsvernieuwing in stadsdeel 1963-1974 werd bekroond
met de David Reeder Prize van het Centre for Urban History. Sinds oktober 2011 bereidt hij
aan de Universiteit van Amsterdam een proefschrift voor over het democratische spanningsveld tussen burgers, politiek en marktpartijen bij stadsvernieuwingen 1960-1980.
Correspondentieadres: Capaciteitsgroep Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam. Tel. +31 (0)20 525 44 92. E-mail: t.verlaan@uva.nl
Ed Taverne (° 1938) was van 1982 tot 2002 hoogleraar in de Geschiedenis van Architectuur
en Stedenbouw aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef in 1978 een proefschrift over
de zeventiende-eeuwse stadsuitleg in de Republiek, maar was tegelijk actief op het gebied van
de eigentijdse architectuur en stadsontwikkeling en dat zowel in Nederland als daarbuiten. Op
dit moment geeft hij leiding aan het interdisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Urbanization &
Urban Culture’ van nwo (www.urbansciences.eu).
Correspondentieadres: Dillenburglaan 2, 9717 ca Groningen. Tel. +31 (0)50 312 22 90. E-mail:
ermtaverne@tele2.nl
Paul Knevel (° 1961) is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep Nieuwe
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 op Burgers in het
geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700. Hij publiceert regelmatig over de politieke,
sociale en culturele geschiedenis van Nederland in de vroegmoderne tijd en is coördinator van
de Master Publieksgeschiedenis aan de Universiteit Amsterdam.
Correspondentieadres: Capaciteitsgroep Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 vb Amsterdam. Tel. +31 (0)20 525 44 70. E-mail: p.knevel@uva.nl
Sebastian Dembski (° 1979) is als promovendus verbonden aan het Amsterdam Institute voor
Social Science Research (aissr) van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich
op planningsstrategieën voor de eigentijdse stedelijke transformatie. Sinds mei 2011 is hij als
redacteur werkzaam voor de afsluitende publicatie van het onderzoeksprogramma ‘Urbanization & Urban Culture’ van nwo.
Correspondentieadres: aissr, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht 130, 1018
vz Amsterdam. Tel. +31 (0)20 525 14 97. E-mail: s.dembski@uva.nl
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Uitgeverij Verloren
Hans van Hall, Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een
rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt
tussen Maas en Rijn (ca. 1300-ca. 1550). (mm 74), 478 blz.,
gebonden, geïllustreerd, isbn 978-90-8704-245-5, € 39,–
Op basis van rechtsregels en rechtspraktijk, ruimtelijke,
demografische en sociaaleconomische aspecten conclu
deert Van Hall, dat Eijsden als een Minderstadt kan worden
beschouwd. Eijsden is exemplarisch voor tal van stadjes
die in de Late Middeleeuwen door landsheren zijn gesticht
in het politiek fel betwiste gebied aan weerszijden van de
Maas.
Stedelijk verleden in veelvoud.
Opstellen over laatmiddeleeuwse
stadsgeschiedenis in de Neder
landen voor Dick de Boer. (msb 134), onder redactie van Hanno
Brand, Jeroen Benders en Renée Nip, 262 blz., ingenaaid,
geïllustreerd, isbn 978-90-8704-235-6, € 25,–
De laatmiddeleeuwse stad onderscheidde zich door eigen
politieke, sociaal-culturele en economische structuren
die een enorme variatie van levens- en organisatievormen
toelieten. In de bundel Stedelijk verleden in veelvoud worden de
centrale functies van steden en
de wijze waarop de inwoners
de stedelijke samenleving be
leefden, nader belicht.
Eddy Verbaan, De woonplaats van de faam. Grondslagen van de
stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek. 366 blz.,
gebonden, geïllustreerd, isbn 978-90-8704-246-2, € 35,–
In de zeventiende eeuw verschenen opmerkelijk veel stads
beschrijvingen: omvangrijke boeken waarin één enkele stad
tot in detail werd behandeld. Dit is de eerste diepgaande studie
naar dit verschijnsel. Aan bod komen de stadsbeschrijvingen
zelf en ook de chorografie, stedenlof, reisliteratuur en
geschiedwetenschap, die dienden als grondslagen van het
genre.
Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum | t 035-6859856 | f 035-6836557 |
e-mail info@verloren.nl| www.verloren.nl |
Onze boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel.
Bij directe bestellingen worden de verzendkosten in rekening gebracht.
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Stadsgeschiedenis is een initiatief van het Centrum voor Stadsgeschiedenis van het
departement Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Het wordt uitgegeven door
Uitgeverij Verloren, Hilversum en verschijnt twee keer per jaar.
Redactiesecretariaat:
Bert De Munck
Universiteit Antwerpen, Centrum voor Stadsgeschiedenis
Prinsstraat 13, b-2000 Antwerpen
++ 32 (0)3 265 42 68
bert.demunck@ua.ac.be
Redactie:
Inge Bertels (Vrije Universiteit Brussel, redactiesecretariaat), Petra Brouwer (Universiteit van
Amsterdam), Anne-Laure Van Bruaene (Universiteit Gent), Maarten F. Van Dijck (Erasmus Universiteit Rotterdam, redactiesecretariaat), Jan Hein Furnée (Universiteit van Amsterdam), Manon
van der Heijden (Universiteit Leiden), Bert De Munck (Universiteit Antwerpen, coördinator),
Peter Stabel (Universiteit Antwerpen), Ed Taverne (ru-Groningen), Bart Tritsmans (Universiteit
Antwerpen, eindredactie) Pieter Uyttenhove (Universiteit Gent), Wim Willems (Universiteit Leiden/
Amsterdam).

Redactieraad:
Claire Billen (Université Libre de Bruxelles), Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen), Marc Boone
(Universiteit Gent), Sophie De Schaepdrijver (Pennsylvania State University), Reindert Falkenburg
(Universiteit Leiden), Pim Kooij (ru-Groningen), Clé Lesger (Universiteit van Amsterdam), Herman
Pleij (Universiteit van Amsterdam), Marcel Smets (ku-Leuven), Hugo Soly (Vrije Universiteit Brussel), Frans Theuws (Universiteit van Amsterdam), Paul van de Laar (Erasmus Universiteit Rotterdam), Frans Verhaeghe (Vrije Universiteit Brussel), Jan Vranken (Universiteit Antwerpen), Michiel
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