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Tineke Van de Walle

Op weg naar het centrum van de wereld
Een analyse van pelgrimsverhalen naar Jeruzalem en de perceptie van
stedelijkheid (1480-1585)*

Inleiding
Pelgrimsverhalen van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne reizigers vormen in het historisch onderzoek een veelgebruikte bron om de gangbare westerse opvattingen, percepties en ervaringen in die periode te reconstrueren.1 Gedurende de vijftiende eeuw
vergrootte de populariteit van de langeafstandsbedevaarten door de opkomst van religieuze stromingen, zoals de Moderne Devotie in de Nederlanden. Zij gaven de spiritualiteit en, hiermee samenhangend, de Jeruzalemvaart een nieuwe dynamiek.2 Bijgevolg
werd uit deze periode een belangrijk corpus aan pelgrimsverhalen overgeleverd: een
interessant uitgangspunt voor de studie hoe westerse stedelingen steden percipieerden
waarmee ze niet vertrouwd waren.
Sinds Henri Lefebvre in zijn La production de l’espace een nieuwe visie op het gebruik van het concept ruimte voorstelde, richtte historisch onderzoek zich meer en
meer op de perceptie van stedelijkheid. Lefebvre benadrukte dat de stad niet enkel
een concentratie van gebouwen is, maar beschouwde de stedelijke ruimte ook als een
sociale constructie, die op haar beurt vorm geeft aan sociale handelingen en dus aan de
vorming van een stedelijke identiteit.3 Welke elementen in de stedelijke ruimte precies
voor een stedelijke ervaring zorgen, is afhankelijk van de speciﬁeke sociale, economische, politieke en culturele status en strategieën van de verschillende groepen binnen de
stad. In de laatmiddeleeuwse West-Europese stad blijken dit in eerste instantie publieke
ruimtes te zijn – zoals belforten, hallen, marktplaatsen, kerken, stadsmuren en poorten – die op basis van hun functie identiteitsverstrekkend waren.4
* fwo-aspirant Vlaanderen. Graag wil ik Peter Stabel en Kim Overlaet danken voor het delen van hun expertise over
de vijftiende en zestiende-eeuwse Nederlandse pelgrimsverhalen.
1 U. Haarman, ‘The Mamluk system of rule in the eye of Western travelers’, Mamluk Studies Review 5 (2001) 1;
H. Kästner, ‘Nilfahrt mit Pyramidenblick. Altvertraute Wunder und fremde Lebenswelt in abendländischen Reiseberichten an der Wende der Neuzeit’, in: E. Iwasaki (red.), Begegnung mit dem ‘Fremden’: Grenzen-TraditionenVergleiche. Akten des VIII. Internationalen Germanistenkongresses Tokyo 1990 vii (Tokio 1991) 307-317.
2 R. Lutton, ‘Richard Guleford’s pilgrimage. Piety and cultural change in late ﬁfteenth- and early sixteenth-century
England’, History 98 (2013) 41-78, 41-42; B. Dansette, ‘Les pèlerinages occidentaux en Terre Sainte: une pratique de la
‘Dévotion Moderne’ à la ﬁn du Moyen Age? Relation inédite d’un pèlerinage effectué en 1486’, Archivum Franciscanum Historicum 1 (1979) 106-133; J. van Herwaarden, ‘Late-Medieval religion and expression of faith. Pilgrimages to
Jerusalem and the cult of the passion and the way to the cross’, in: Idem, Between Saint James and Erasmus. Studies in
the Late-Medieval religious life: devotion and pilgrimage in the Netherlands (Leiden 2003) 412; P. Stabel, ‘Venetië in
de ogen van pelgrims. Stedelijkheid en stadservaring in laat-middeleeuwse reisverhalen uit de Nederlanden’, Tijdschrift
voor Geschiedenis 122 (2009) 134-147, 137; J. Sumption, Pilgrimage. An image of mediaeval religion (Londen 1975)
114-136; M. Campopiano, ‘Islam, Jews and Eastern Christianity in late medieval pilgrims’ guidebooks. Some examples
from the Franciscan convent of Mount Sion’, Al-MasƗq: Islam and the medieval Mediterranean 24 (2012) 75-89, 75;
C. Morris, The Sepulchre of Christ and the Medieval West. From the beginning to 1600 (Oxford 2005) 345.
3 H. Lefebvre, La production de l’espace (Parijs 1974).
4 M. Howell, ‘The spaces of late Medieval urbanity’, in: M. Boone en P. Stabel (red.), Shaping urban identity in late
Medieval Europe (Antwerpen 2000) 3; K. Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt van Alkayeren … Een analyse van de
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De vraag rijst echter of deze plaatsen – die voor de laatmiddeleeuwse stedelingen
essentieel waren voor de creatie van een stedelijke identiteit – ook als referentiekader
dienden wanneer deze stedelingen zich buiten de voor hen vertrouwde stedelijke omgeving begaven. In dit opzicht vormen de verhalen van pelgrims een aangewezen bron,
aangezien pelgrims buiten de dagelijkse realiteiten stonden van de steden die zij bezochten. Onderzoek naar de perceptie van stedelijkheid op basis van pelgrimsverhalen
uit de Nederlanden is niet nieuw – eerder onderzoek richtte zich al op de representaties
van Venetië,5 Caïro6 en moslimsteden in het algemeen7 – maar Jeruzalem werd tot op
heden niet onderzocht. Nochtans was deze stad van alle pelgrimsbestemmingen in de
late middeleeuwen het belangrijkste en meest prestigieuze reisdoel. Net zoals Santiago
de Compostela en Rome maakte Jeruzalem deel uit van de zogenaamde peregrinationes
maiores, maar door zijn positie als navel van de wereld in het middeleeuwse denken
en als plaats waar Christus gekruisigd en begraven werd, had deze stad een speciﬁeke
aantrekkingskracht.8 De devotie voor het lijden en sterven van Christus in diens menselijke gedaante vormde een centraal thema in de laatmiddeleeuwse vroomheid en
nergens op aarde kon dit lijden beter tot uiting worden gebracht dan in het Heilige
Land: enkel daar kon men de in gedachten voorgestelde plaatsen van Christus’ lijden
werkelijk gewaarworden.9 Dit westerse, christelijke interpretatieschema en de daarmee
gepaard gaande verwachtingen van het publiek maakten dat middeleeuwse beschrijvingen van Jeruzalem volgens verschillende auteurs nauwelijks verder reikten dan een
opsomming van heilige plaatsen aan de hand van bestaande topoi.10 De representaties
van Jeruzalem blijven inderdaad sterk geënt op vroegere middeleeuwse visuele en literaire beschrijvingen.11 Door deze vertrouwde representaties van de stad ervoeren de
pelgrims waarschijnlijk een gevoel van herkenning wanneer zij daadwerkelijk Jeruzalem bezochten. De vraag blijft in welke mate zij zelf inbreng hadden in de weergave van
de stad wanneer zij er in de realiteit mee werden geconfronteerd. De westerse pelgrim
had immers niet alleen een christelijke achtergrond, maar had ook – als inwoner van
één van een van de meest verstedelijkte regio’s in laatmiddeleeuws en vroegmodern
Europa – een stedelijk referentiekader. Meer dan in Venetië – dat voor de pelgrims een
representaties van Cairo in laatvijftiende-eeuwse reisverhalen uit de Nederlanden’, Stadsgeschiedenis 5 (2010) 1-18,
4-5; Stabel, ‘Venetië’, 136; P. Arnade, M. Howell en W. Simons, ‘Fertile spaces. The productivity of urban space
in Northern Europe’, Journal of Interdisciplinary History 32 (2002) 515-520; P. Stabel, ‘The market-place and civic
identity in late Medieval Flandres’, in: M. Boone en P. Stabel (red.), Shaping urban identity in late Medieval Europe
(Antwerpen 2000) 43-64.
5 Stabel, ‘Venetië’, 134-147.
6 Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt …’, 3-18.
7 J.-P. Bonnin, ‘Les pèlerins de Jérusalem dans les villes musulmanes. Du rejet systématique à la difﬁcile séduction’,
Hypothèses 1 (2003) 87-97, 87.
8 J. Tigelaar, ‘Soe avontuerden wij de pelgremagie. De pelgrimage van Jan van Berchem (1495-1496)’, Transparant
13 (2002) 8-11; N. Chareyron, Pilgrims to Jerusalem in the Middle Ages (New York 2005), vii, 78; A.J. Wensinck, The
navel of the earth (Amsterdam 1916); K.D. Lilley, City and Cosmos. The Medieval world in urban form (Londen 2009)
7-40; A. Gurevich, Categories of Medieval culture (Londen 1985) 59.
9 J. van Herwaarden, ‘Geloof en geloofsuitingen in de late middeleeuwen in de Nederlanden. Jerusalembedevaarten,
lijdensdevotie en kruiswegverering’, BMGN 98 (1983) 400-429, 413.
10 Lutton, ‘Richard Guleford’s pilgrimage’, 43; Van Herwaarden, ‘Late-Medieval religion’, 412; Overlaet, ‘… zo
comt men ter stadt …’, 4; S. Villerius, Op zoek naar pape Jan of naar avontuur? Een discoursanalyse van boek III van
Tvoyage van Mher Joos van Ghistele (1482-1483) (onuitgegeven masterproef UGent, 2009) 47.
11 Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt …’, 4-5; Haarman, ‘The Mamluk system’, 2; A. Graboïs, Le pèlerin occidental
en Terre sainte au Moyen Âge (Brussel 1998) 109.
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verplichte tussenstop was op hun weg naar Jeruzalem en dat door hen als een geheel
van economische, politieke en religieuze ruimtes werd beschouwd12 – en het exotische,
niet-christelijke Caïro was in Jeruzalem een confrontatie mogelijk tussen deze twee
achterliggende interpretatiekaders. Daarenboven kwamen de pelgrims door het expliciete religieuze karakter van de stad en hun devote reisdoel in Jeruzalem in een heel
andere context terecht dan in de overige steden op hun tocht. Ze bezochten niet enkel
de heilige plaatsen in Jeruzalem zelf, maar maakten ook uitstappen: dit zorgde ervoor
dat zij de stad in hun beschrijvingen expliciet konden afzetten tegen het omringende
landschap. Door deze tochten in het Heilige Land kwamen de pelgrims ook meermaals
de stad binnen – telkens langs een andere invalsweg – waardoor ze Jeruzalem steeds op
een nieuwe manier konden benaderen en beschrijven.
Ten slotte kwam Jeruzalem in 1516 – na drie eeuwen van Mameluks bewind – in handen van de Ottomaanse Turken.13 Hoewel deze Ottomaanse overname van Jeruzalem
mede aanleiding gaf tot de teloorgang van de Jeruzalemvaart, vormt dit kantelmoment
een interessant uitgangspunt om de perceptie van stedelijkheid te onderzoeken.14 De
eerste twee decennia lieten de Ottomanen de stad onaangetast, maar vanaf de jaren 1530
onderging Jeruzalem – onder Selims opvolger SüleymƗn ‘de Grote’ of ‘de Prachtlievende’ (1494-1566) – immers een ware metamorfose: nieuwe architecturale projecten
en grootschalige restauratiewerken moesten het idee van islamitische dominantie onderstrepen.15 Werden deze veranderingen gecapteerd in de reisverhalen van de pelgrims
naar Jeruzalem? Hoe beschreven de christelijke pelgrims hun Heilige stad, die door
verschillende geloofsgroepen werd geclaimd? De val van Jeruzalem en de daarmee
gepaard gaande overgang van het Mamelukse naar het Ottomaanse bewind maken
het mogelijk om pelgrimsverhalen voor en na 1516 te vergelijken en na te gaan – dit in
tegenstelling tot de genoemde studies van Caïro en Venetië – of dit verschil in regime
een invloed had op de stadsrepresentaties van de pelgrims.
Westerse pelgrimsverhalen en oosterse auteurs
Dit artikel analyseert de perceptie van stedelijkheid vanuit het perspectief van pelgrims
uit de Nederlanden met een stedelijke achtergrond, van wie we kunnen verwachten
dat zij in hun reisverslagen de gerepresenteerde stedelijke ruimtes zouden afzetten tegen de Nederlandse steden. Daarnaast werden een selectie gemaakt op basis van drie
tijdsperiodes: zo bestuderen we verhalen uit de late vijftiende eeuw (met Jeruzalem
onder het bewind van de laatste Mamelukken), verhalen van net na de verovering van
Jeruzalem en de Turkse machtsovername en reisverhalen na 1560 (de Ottomaanse architecturale en stedenbouwkundige ingrepen zijn dan al meer dan twee decennia aan
12 Stabel, ‘Venetië’, 134-147.
13 J. Brefeld, A guidebook for the Jerusalem pilgrimage in the late Middle Ages. A case for computer-aided textual
criticism (Hilversum 1994) 35; J.-L. Nardone, La representation de Jérusalem et de la Terre Sainte dans les récits de
pèlerins européens au XVIe siècle (Parijs 2007) 9.
14 Over de oorzaken van de terugval van de Jeruzalemvaart vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw: zie Z. Shalev,
‘Antiquarian zeal and sacred measurement on the road to Jerusalem’, in: Idem, Sacred words and worlds. Geography,
religion, and scholarship, 1550-1700 (Leiden 2012) 74-94; Nardone, La répresentation de Jérusalem, 9-12; Sumption,
Pilgrimage, 188-191; Morris, The sepulchre of Christ, 363-383.
15 Y.S. Natsheh, Sixteenth century Ottoman buildings in Jerusalem. A study based on the standing monuments and
the evidences of the Jerusalem sjill (onuitgegeven proefschrift University of London, 1997) 35.
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de gang). Voor de late vijftiende en vroege zestiende eeuw bestaan veelvuldige verhalen
van westerse pelgrims naar Jeruzalem. De keuze voor juist deze vier verhalen is vooral
ingegeven door de aanwezigheid van achtergrondinformatie over de auteurs en hun
relaas. Voor de late zestiende eeuw – een periode waarin de Jeruzalemvaart was teruggevallen – zijn de verhalen veel schaarser en was vooral de beschikbaarheid van de
verhalen van doorslaggevend belang.
Chronologisch bronnenoverzicht
Periode

Reisdatum

Auteur

Uitgave / Bron

Mamelukken
(tot 1516)

1481-1485

Joos Van Ghistele

zeebout, Ambrosius, Tvoyage van Mher Joos
van Ghistele. (editie R.J.G.A.A. Gaspar),
Hilversum, Verloren, 1998.

1485-1486

Georges
Lengherand

marquis de godefroy-menilglaise, Voyage
de Georges Lengherand, Mayeur de Mons en
Haynaut, à Venise, Rome, Jérusalem, mont Sinaï
et le Kayre, 1485-1486, Mons, 1861.

1495

MudjƯr al-DƯn
al-‘UlaymƯ

sauvaire, Henry, Histoire de Jérusalem et
d’Hébron depuis Abraham jusqu’à la ﬁn du xve
siècle de J.-C. : fragments de la Chronique de
Moudjir-ed-dyn (1876), Parijs, 1876.

1518

Jacques Le Saige

le saige, Jacques, A Rome, Notre-Dame de
Lorette, Venise, Jérusalem et autres Saints Lieux,
Douai, Duthilloeul, 1851.

1525

Arent Willemszoon

willemszoon, Arent, “Bedevaart naar
Jerusalem in 1525”, (editie C. J. Gonnet).
Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom
van Haarlem, deel 11. Haarlem, 1884.

1565-1565

Adriaen
De Vlaming

van nispen, Adriaen, Verscheyde voyagien ofte
reysen: gedaen door Joris van der Does na Constantinopelen, Adr. de Vlaming na Hierusalem,
den factoor van den koning van Portugael door
verscheyde landen, Nic. Clenard na
Turckyen etc. Als mede door’t Koninckrijck van
Siam …, Dordrecht, Caymaeck, 1652.

1586

Jean Zuallart

zuallart, Jean, Le tresdevot voyage de
Iersusalem, Antwerpen, Coninckx, 1608.

1648

EvliyƗ Çelebi

shiller, Eliyahu en Stephan Hanna,
stephan, Evliya Tshelbi’s Travels in Palestine,
1648-1650, Jeruzalem, Ariel Publication, 1980.

Vroege
Ottomaanse
periode

na 1530
onder Süleyman
(1494-1566)

Joos van Ghistele, edelman en schepen te Gent, reisde van 1481 tot 1485 door het
Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied. In 1490 tekende Ambrosius Zeebout
de belevenissen van van Ghistele op, gebaseerd op de notities van Jan van Quisthout.
Zeebout voegde hier nog talrijke andere bronnen aan toe, waaronder reisverhalen en
vele religieuze, historische en humanistische werken.16 De rol van Zeebout in de re16 Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt …’, 4; Villerius, Op zoek naar pape Jan, 28-34; S. Lievens, ‘Tvoyage’ van Joos
van Ghistele naar het nabije oosten (1481-1485) (onuitgegeven licentiaatsverhandeling ku Leuven, 1986).
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dactie van van Ghisteles Tvoyage is niet onbelangrijk.17 Een analyse van het derde
boek – de beschrijving van Egypte – toont alvast dat de eerste dertien kapittels van de
hand van Joos van Ghistele zijn. Deze hoofdstukken zijn duidelijk herkenbaar aan de
vele details en informatie betreffende de ‘andere’. In dit deel vinden we weinig literaire
verwijzingen terug en staat de persoonlijke beleving van de schrijver centraal. In de
overige kapittels is de invloed van Zeebout, gebaseerd op zijn kerkelijke achtergrond
en kennis van middeleeuwse literatuur, voelbaar: hier wordt de originaliteit van de
reiservaring, zoals we die bij van Ghistele terugvinden, naar de achtergrond geschoven
en neemt het religieuze aspect van de pelgrimage een belangrijke plaats in.18 In het
vervolg van dit artikel wordt steeds verwezen naar van Ghistele als auteur, maar men
moet in het achterhoofd houden dat – zeker omwille van de sterk religieuze dimensie
van de Jeruzalembeschrijving – delen van het relaas ook kunnen toegeschreven worden
aan Zeebout.
Georges Lengherand, burgemeester van Bergen ondernam zijn reis naar Venetië,
Rome, Jeruzalem, de berg Sinaï en Caïro van 1485 tot 1486. In de analyse van zijn beschrijvingen van Caïro en Venetië blijkt dat Lengherand zijn verhaal doorspekte met
persoonlijke ervaringen en indrukken.19 Arent Willemszoon (1525), een barbier uit
Delft beschrijft buiten de gebruikelijke tussenstop in Venetië enkel het Heilige Land.
Le Saige was een lakenverkoper te Douai die in 1518 Rome, Venetië en Jeruzalem
bezocht. Adriaen De Vlaming, raadsheer te Dordrecht, ondernam tussen mei 1565 en
maart 1566 samen met zijn hele gezin – meid, hond en kat inbegrepen – een pelgrimage naar Jeruzalem.20 In 1612 werd zijn pelgrimsverslag opgenomen in een bundel
reisverhalen, samengesteld door Adriaen Van Nispen, schepen van Dordrecht, en opgedragen aan Cornelis Vaens, schepen en thesaurier in diezelfde stad.21 Jean Zuallart,
burgemeester van Ath, reisde op het einde van de zestiende eeuw (1586) samen met
baron Philippe de Mérode, Domenique Danesi, kapelaan van de paus, en Marin Van
der Zande, kanunnik van Cambrai na een bezoek aan Syrië en Tripoli door naar Jeruzalem.22 Ook in zijn verhaal vinden we – net als bij Joos van Ghistele – verwijzingen
terug naar bijkomende bronnen.23
Het is duidelijk dat het werk van van Ghistele en Zuallart – die beiden inleidende
hoofdstukken met praktische informatie voor toekomstige pelgrims aan hun verhaal
toevoegden – zich richtte op reizigers die zelf een pelgrimage planden. Ook bij Lengherand merken we dat hij vooral lezers wilde bereiken die zelf plannen hadden voor
een pelgrimage: zo geeft hij immers door zijn relaas heen raadgevingen aan potentiële
bedevaarders.24 Daarnaast blijkt uit de inleiding van Tvoyage en uit de nauwkeurige
informatie van Zuallart dat ook nieuwsgierigen naar vreemde landen en steden tot
het publiek werden gerekend. De precieze sociale status van dit publiek kan moeilijk
17 S. Verweire, De karakterisering van laatmiddeleeuwse reisliteratuur. Een onderzoek toegepast op Tvoyage van
Mher Joos van Ghistele (1481-1485) (onuitgegeven masterproef ku Leuven, 2009) 9-10.
18 Villerius, Op zoek naar pape Jan, 82.
19 Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt …’, 4.
20 A.J. Van der Aa, Biograﬁsch woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1868) xiii, 281-282.
21 Ibidem, vol. 19, 267.
22 Zuallart, Le tres devot voyage, I, Au pelerin devot, 3.
23 Zuallart verwijst in de marge expliciet naar de oorspronkelijke literatuur.
24 P. Martin, Reizen in de middeleeuwen. De reis van Georges Lengherand naar Jeruzalem (1487-1487) (onuitgegeven licentiaatsverhandeling ku Leuven, 1995) 38-39.
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worden achterhaald, maar reizen was duur in de late middeleeuwen en enkel de rijke
toplaag, waartoe ook de zes pelgrims in dit artikel behoren, kon zich dit veroorloven.25 Ze bezaten niet alleen een duidelijke stedelijke afkomst, maar waren ook leden
van de sociaaleconomische en/of politieke elite. Dat deze verhalen gekleurd zijn door
westerse christelijke interpretatieschema’s en dat de educatieve, religieuze en culturele
achtergrond van de auteurs het betoog beïnvloedt, belet echter niet om de beleving
van stedelijkheid door de pelgrims na te gaan. Zij deelden immers hetzelfde stedelijke
referentiekader en dezelfde (devote) motieven met hun publiek.26
Hoe deze Europese pelgrims de stad Jeruzalem ervoeren, wordt niet alleen duidelijk
als we nagaan hoe en in hoeverre zij westerse denkkaders toepasten op de stad, maar
vooral ook als we hun beschrijvingen confronteren met verslagen van een andere (religieuze) groep in Jeruzalem: de moslims, voor wie Jeruzalem de derde belangrijkste heilige stad was.27 We zetten deze westerse pelgrimsverhalen daarom af tegen de verhalen
van twee islamitische auteurs. MudjƯr al-DƯn al-‘UlaymƯ (1456-1522), een opperrechter
uit Jeruzalem, schreef in 1495 een gedetailleerde geschiedenis van de stad onder de
Mamelukken.28 De beschrijving van de uit Istanboel afkomstige Turkse auteur EvliyƗ
Çelebi geeft de stad weer na de metamorfose onder SüleymƗn. Dit verhaal verscheen in
1648 als één van de tien delen in zijn SeyƗhatnƗme.
De selectie van deze twee auteurs werd ingegeven door het gebrek aan vijftiende
en zestiende-eeuwse islamitische pelgrimsverhalen.29 In tegenstelling tot de westerse
pelgrimage was het ‘onderweg zijn’ geen wezenlijk spiritueel facet van de islamitische
pelgrimstocht, wat dit gebrek aan neergeschreven reisverslagen ten dele kan verklaren.
Kanttekeningen bij deze keuze zijn echter dat MudjƯr al-DƯn een inwoner was en de
stad waarschijnlijk anders percipieerde dan bezoekers deden en dat Çelebi Jeruzalem
pas in de zeventiende eeuw bezocht. Hoewel Jeruzalem na de ingrepen door SüleymƗn
nauwelijks aan veranderingen onderhevig was, kan men er niet zeker van zijn dat zijn
perceptie goed vergelijkbaar is met die van een laatzestiende-eeuwse auteur.30
Stadsmuren als symbool van stedelijkheid?
Stadsmuren -en poorten representeerden in de vijftiende en zestiende eeuw voor de
westerse stedelingen hun stedelijke trots en autonomie in een gedachtewereld waarin
de stad werd beschouwd als een eiland, afgescheiden door haar stadsmuren en stadspoorten van het omliggende platteland.31 Deze gedachte komt ook tot uiting in de
afbeeldingen van laatmiddeleeuwse steden, die geïsoleerd van hun ommeland werden
gerepresenteerd. Als scheidingslijn tussen de stad en het platteland speelden de stadsmuren -en poorten in de middeleeuwse stad dan ook een cruciale rol in de creatie van
25 Villerius, Op zoek naar pape Jan, 47
26 Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt …’ , 4-5; Haarman, ‘The Mamluk system’, 2.
27 M.J. Kister, ‘You shall only set out for three mosques. A study of an early tradition’, Le Muséon 82 (1969) 176-196,
182; S.D. Goitein, ‘al-kuds’, in: C.E. Bosworth (red.), Encyclopedia of Islam vol. 2 (Leiden 1986) 331.
28 D. Little, ‘MudjƯr al-DƯn Al-‘Ulaumi’s vision of Jerusalem in the ninth/ﬁfteenth century’, American Oriental
Society 115 (1995) 237-247.
29 We kennen slechts één zestiende-eeuws handschrift, een gids voor de moslimpelgrim, zie A. Elad, Medieval Jerusalem and Islamic worship. Holy places, ceremonies, pilgrimages (Leiden 1995) 164-173.
30 D. Ze’evi, An Ottoman century. The district of Jerusalem in the 1600’s (Jeruzalem 1996) 23.
31 Howell, ‘The spaces’, 4-5: ‘The city appears like a jewel set in a sea of otherness, a seperate, whole and coherent
set of buildings that in their style and position evoke the elegance and bustle of the city’.
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een stedelijk identiteitsbesef. Muren en poorten maakten het onderscheid tussen erbij
horen of niet:32 een stad kon maar als stad gedeﬁnieerd worden door de aanwezigheid
van stadsmuren.33 Vanuit dit interpretatiekader valt het te verwachten dat ook de pelgrims stadsmuren en poorten met stedelijkheid associeerden.
In 1219 en 1227 waren de muren van Jeruzalem grotendeels verwoest34 en deze
situatie van ruïneuze stadsmuren veranderde ook gedurende de drie daaropvolgende
eeuwen nauwelijks. Wie op het einde van de vijftiende eeuw Jeruzalem bezocht, trof
muren aan die bijna volledig in verval waren.35 Alleen aan de oostzijde van de stad was
er een stenen muur opgetrokken en in het noorden was Jeruzalem afgebakend door
greppels.36 Men zou verwachten dat een Nederlandse stedelijke pelgrim zijn verwondering uitdrukt over de deplorabele staat van zulke stadsomwalling. Dat de meeste auteurs dit echter niet doen, bevestigt de situatie die we ook in de Nederlanden aantreffen
waarbij de idee van de ommuurde stad ook als ideëel concept werd beschouwd. Ook
in de Nederlanden bezaten slechts weinig middeleeuwse steden een ononderbroken
stadsomwalling en – net als in Jeruzalem – werden grote delen van de stad met een
gracht, aarden omwalling of natuurlijke barrière afgeschermd. Stenen muren, verdedigingstorens en versterkte poorten waren enkel aanwezig op strategische plaatsen.37
Hier stuiten we op de dubbelzinnige betekenis van middeleeuwse stadsmuren. Enerzijds was de stadsommuring inderdaad de meest tastbare begrenzing van de stad en de
fysieke barrière die bescherming bood tegen gevaren van buitenaf. Anderzijds nuanceert onder meer Alexander Cowan het insulaire middeleeuwse idee dat de ommuurde
stad zich, zoals te zien op visuele representaties, afsnijdt van haar rurale omgeving. Zo
wijst hij onder meer op het feit dat de stedelijke grenzen aangaande ﬁscaliteit en jurisdictie tot buiten haar muren liepen.38
De pelgrimsverhalen bevestigen dit dubbelzinnige middeleeuwse idee van de ommuurde stad, waarbij meer dan de werkelijke fysieke conditie van de muren, of de
ononderbroken aanwezigheid daarvan, het van belang leek dat er muren waren. Joos
van Ghistele besteedde, alvorens zijn eigen ervaringen in Jeruzalem weer te geven, aandacht aan de bouw en heropbouw van de stad. Het was hem echter niet ontgaan dat de
muren en poorten in zijn periode nog weinig nut hadden. Zo meldde hij dat ‘men niet
vele bescheets daer an en vindt van poorten noch mueren’,39 zonder daar conclusies
aan te verbinden. Ook voor de andere pelgrims leek de gebrekkige toestand van de
stadsmuren geen enkel probleem: ze verwezen er althans op geen enkele manier naar.
Dat de stad muren had, in welke conditie dan ook, bleek voor hen voldoende ‘stedelijk’
om ze niet te vermelden. Dit merken we duidelijk in de beschrijvingen van niet om32 J. De Rock, Beeld van de stad. Picturale voorstellingen van stedelijkheid in de laatmiddeleeuwse Nederlanden
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling UAntwerpen, 2011) 138-139; Lilley, City and cosmos, 155.
33 J. Tracy, City walls. The urban enceinte in global perspective (Cambridge 2000) 1; H. Boockmann, Die Stadt im
spâten mittelalter (München 1986) 11.
34 Natsheh, ‘Sixteenth Century Ottoman public buildings’, 56-58; M. Ghosheh, ‘The walls and gates of Jerusalem
before and after SüleymƗn’s rebuilding’, in: J. Pahlitizsch en L. Korn (red.), Governing the Holy City. The interaction
of social groups in Jerusalem between the Fatimid and the Ottoman period (Wiesbaden 2004) 117-129.
35 Natsheh, ‘Sixteenth century Ottoman public buildings’, 56-58.
36 A. Arnon, ‘The quarters of Jerusalem in the Ottoman period’, Middle Eastern Studies 28 (1992) 1-65, 11.
37 De Rock, Beeld van de stad, 139; Howell, ‘The spaces’, 5.
38 De Rock, Beeld van de stad, 139; A. Cowan, Urban Europe (1500-1700) (Oxford 1998) 65.
39 Zeebout, Tvoyage, 81-83.
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muurde steden, waar deze eigenaardigheid vaak gesignaleerd werd. Zo gaf bijvoorbeeld
Georges Lengherand bij zijn beschrijving van Caïro aan dat deze stad geen muren had
en Arent Willemszoon kenschetste Jericho als ‘seer cleyn […] ende onbemuert’.40
Stadsmuren vervulden hun rol als symbool van stedelijkheid ongeacht de toestand
waarin ze zich bevonden, want ook na de heropbouw van de stadsmuren van Jeruzalem
onder SüleymƗn leken latere bezoekers weinig onder de indruk. Toen Adriaen de Vlaming Jeruzalem in 1565 bezocht was de stadsmuur vijfentwintig jaar heropgebouwd:
toch is er ook bij deze pelgrim geen enkele verwijzing naar de stadsmuren, of naar de
recente bouwpolitiek te vinden. Het verhaal van Zuallart vormt met betrekking tot de
stadsmuren van Jeruzalem een uitzondering: voor hem waren de muren van de stad
meer dan vermeldenswaardig. Hij bezocht de stad in 1585, meer dan veertig jaar na de
restauratie van de stadswallen. In de inleidende hoofdstukken besteedde hij aandacht
aan de muren en poorten, waarbij hij niet enkel hun geschiedenis maar ook de heropbouw onder de aandacht bracht. Dit afstandelijke feitenrelaas lijkt echter eerder ingegeven door een historische, wetenschappelijke interesse dan vanuit zijn persoonlijke
ervaringen als pelgrim.41
Hadden de muren van Jeruzalem eenzelfde betekenis voor de Islamitische auteurs?
Van de twee oosterse auteurs beschreef enkel Çelebi de stadsmuren, op een moment
dat deze al ruim honderd jaar heropgebouwd waren. Onder het regime van SüleymƗn
waren naast de stadswallen van Jeruzalem ook deze van Mekka en Medina (her)opgebouwd, waardoor deze (re)constructies van muren rond de drie heiligste islamitische
steden duidelijk te interpreteren zijn vanuit een religieus-propagandistisch programma.42 Daarnaast vervulde de stadsmuur van Jeruzalem tevens dezelfde strategischdefensieve functie als westerse omwallingen: de stad werd immers belaagd door
bedoeïenenstammen en vanaf de Middellandse kust was er de mogelijke dreiging van
christelijke vijanden.43 Çelebi was zich duidelijk bewust van de militaire functie van de
omwalling.44 Zijn belangstelling voor de stadsmuren en de citadel en diens inzicht in de
functionaliteit ervan, contrasteert met het stilzwijgen (De Vlaming) of het afstandelijke
relaas (Zuallart) van onze twee westerse pelgrims. Deze vaststelling bevestigt enerzijds
de ‘normaliteit’ van stadsmuren als symbool voor stedelijkheid in een westerse context
en anderzijds het exceptionele karakter van een ‘oosterse’ stadsomwalling45, waardoor
Çelebi er zich terecht om kon verwonderen.
Stadspoorten als symbool van stedelijkheid?
Stadspoorten hebben vanuit het westerse middeleeuwse interpretatiekader dezelfde
betekenis als die van de stadsmuren waar ze deel van uit maken: poorten controleerden
de toegang tot de stad en symboliseerden de stedelijke geborgenheid en autonomie.46
Tijdens processies en Blijde Intredes vervulden de stadspoorten een belangrijke functie
40 Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt …’, 7; Marquis de Godefroy-Meninglaise, Voyage, 175; Willemszoon, ‘Bedevaart’, 120.
41 Zuallart, Le tres devot voyage, i, 13-23.
42 Ze’evi, An Ottoman century, 22.
43 A. Cohen, ‘The walls of Jerusalem’, Studies on Ottoman Palestine (Burlington 2011) 469.
44 Shiller, Evliya Tshelebi’s, 66.
45 R. Hillenbrand, Islamic architecture. Form, function and meaning (New York 1994) 3.
46 Howell, ‘The spaces’, 4-5.
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in de identiteitsconstructie van de stedelingen: zij waren de ceremoniële drempels tot
de stad.47 In de pelgrimsverhalen vinden we talrijke vermeldingen omtrent de stadspoorten van Jeruzalem. Het pragmatisme waarmee de pelgrims ernaar verwezen, doet
echter vermoeden dat ze het praktische aspect van deze voor hen duidelijk herkenbare
monumenten apprecieerden: het bood hen een bekend referentiepunt in een onbekende stedelijk ruimte. Dit pragmatisme ligt in de lijn van de nuance die Élodie Lecuppre-Desjardin aanbracht op de misschien wat eenzijdige visie die stadspoorten enkel
symbolische functies toedicht: meer dan dat immers kan hun benaming – verwijzend
naar richtingen, sites en commerciële activiteiten – aangeven dat deze poorten betekenisdragers waren van andere, reële (sociale en economische) activiteiten in de stad.48
Hoewel onder Mameluks bewind ook van de stadspoorten weinig overbleef, vervulden ze voor de pelgrims een belangrijke functie en fungeerden ze duidelijk als orientatiepunten. Georges Lengherand, Joos Van Ghistele, Arent Willemszoon, Jacques
Le Saige en Adriaen de Vlaming vermeldden de poorten telkens ze de stad uitgingen
of binnentraden, al structureerden ze het eigenlijke verhaal van hun tochten langs de
heilige plaatsen door concrete beschrijvingen te geven van de weg die ze aﬂegden en
de christelijke sites die ze bezochten. Op basis van de hoofdstraten en de stadspoorten
gaven de pelgrims een precieze wegbeschrijving van alle heilige bezienswaardigheden
in Jeruzalem zoals ze bezocht werden onder leiding van de Franciscanen.49 Op deze
manier gaven de pelgrims een mentale kaart van Jeruzalem weer.50 Zo schreef Adriaen
de Vlaming bijvoorbeeld dat ze de derde dag het huis van Anna hadden bezocht ‘dat
byde poorte van Syon is, binnen die poorte van Jerusalem’.51 Ook Jean Zuallart, die
weliswaar net zoals de stadsmuren ook de stadspoorten eerder als historische monumenten benaderde, paste het procédé van Le Saige, Van Ghistele, Lengherand en Willemszoon toe.52
Daarnaast moet ook het spirituele belang van de stadspoorten erkend worden,
aangezien in de Bijbelse beschrijving van het hemelse Jeruzalem de vorm van de stad
benadrukt wordt als een vierkant met in totaal twaalf poorten, overeenkomstig met
de twaalf stammen van Israël.53 Dit religieuze interpretatiekader van de stadspoorten
komt ook tot uiting in de pelgrimsverhalen, waar de pelgrims een beschrijving van de
poorten geven op basis van Bijbelpassages. Wanneer van Ghistele een kort overzicht
geeft van de geschiedenis van Jeruzalem verwijst hij bij de beschouwing van de poorten
expliciet naar Jeremias.54 Niet alleen de westerse pelgrims beschreven de stadspoorten,
ook bij MudjƯr al-DƯn vinden we verschillende verwijzingen. Opmerkelijk hierbij is
47 Ibidem, 3-5; De Rock, Beeld van de stad, 141; H. Soly, ‘Plechtige intochten in de steden van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd: communicatie, propaganda, spektakel’, Tijdschrift
voor Geschiedenis 97 (1984) 341-361, 343; P. Arnade, ‘City, state and public ritual in the Late-Medieval Burgundian
Netherlands’, Comperative Studies in Society and History 39 (1997) 300-318; A. Brown, ‘Civic ritual. Bruges and the
counts of Flanders in the later Middle Ages’, The English Historical Review 112 (1997) 277-299.
48 E. Lecuppre-Desjardin, ‘Poetique de l’espace: la fête résume le ville’, in: E. Lecuppre-Desjardin (red.), La ville de
la céremonies. Essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons (Turnhout 2004) 240-241.
49 Marquis de Godefroy-Meninglaise, Voyage, 116; Zeebout, Tvoyage, 82 ; Willemszoon, ‘Bedevaart’, 78-79, 108.
50 Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 88.
51 Van Nispen, Verscheyde voyagien, 61.
52 Zuallart, Le tresdevot voyage, iii, 27, 90.
53 Lilley, City and cosmos, 16.
54 Zeebout, Tvoyage, 82.
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dat de benaming van sommige poorten verschilt: zo is de ‘Belastingspoort’ bij MudjƯr
al-DƯn55 de ‘Porte de Saint Etienne’ bij Georges Lengherand en Jean Zuallart;56 de ‘Hebronpoort’ bij MudjƯr al-DƯn57 wordt bij Jean Zuallart de ‘Jaffa-poort’.58
Het straatbeeld van een oosterse stad
In welke mate was het straatbeeld van Jeruzalem – naast de poorten en muren een makkelijk waarneembaar element in de stad – belangrijk in de pelgrimsbeschrijvingen? Hoewel de omwalling en de poorten van de stad gerestaureerd werden onder Ottomaans
bewind, bleef het algemene beeld dat de meeste bezoekers van de stad hadden er één
van een vervallen stad met huizen die er instabiel uitzagen.59 Van Ghistele – die de stad
wel bezocht onder het late Mamelukkenbewind – beschreef expliciet hoe Jeruzalem ‘in
voorledenen tijden plocht verchiert te zijne met schoonen huusen’.60 Deze toestand
bleef dezelfde in de Ottomaanse periode, want Willemszoon had het over huizen in
bouwvallige toestand.61 Over het volledige straatbeeld vertelden de pelgrims weinig,
behalve Le Saige die de straten er vervallen en vooral vuil vond bijliggen.62 Willemszoon
schreef dan weer dat ‘alle die principael straten van Iherusalem sijn al meest overwulft
van dat een huus tottet ander’.63 De verwondering over de overdekte straten van Jeruzalem was groot, want hij herhaalde dit fenomeen bij zijn algemene beschouwingen over
de stad.64 De overwelving in de straten van Jeruzalem diende enerzijds als bescherming
tegen de hitte, anderzijds tegen de modder die ontstond, wanneer het regende op de
stofﬁge straten.65
Sommige pelgrims waren niet zozeer onder de indruk van de staat waarin de huizen verkeerden, maar wel van hun architecturale eigenheid. Voor Zuallart waren de
platte en multifunctionele daken van de huizen – die men gebruikte om te wandelen,
de omgeving gade te slaan en zelfs om te slapen – bijzonder en kenmerkend voor het
Oosten.66 De meeste pelgrims vermeldden ook de moskeeën in Jeruzalem, maar alleen
van Ghistele en Zuallart beschreven ze uitvoerig. Een toename van het aantal beschrijvingen vinden we doorheen de zestiende eeuw niet: het islamiseringsproces onder
SüleymƗn werd dus niet als dusdanig gepercipieerd door de pelgrims. Over dat andere
speerpunt van het Ottomaanse beleid – de madrassa’s in de stad – zeiden de pelgrims
bijvoorbeeld helemaal niets.
Hoe werd dit oosterse straatbeeld weergeven door auteurs die bekend waren met
het uitzicht van een islamitische stad? Volgens moslimobservator MudjƯr al-DƯn
waren de huizen in Jeruzalem – in tegenstelling tot de bevindingen van de westerse
55 Sauvaire, Histoire de Jérusalem, 185.
56 Marquis de Godefroy-Meninglaise, Voyage, 120; Zuallart, Le tres devot voyage, iii, 90.
57 Sauvaire, Histoire de Jérusalem, 185.
58 Zuallart, Le tres devot voyage, iii, 27, 90.
59 Ze’evi, An Ottoman century, 29.
60 Zeebout, Tvoyage, 87.
61 Willemszoon, ‘Bedevaart’, 89.
62 Le Saige, A Rome, 106, 113-114.
63 Willemszoon, ‘Bedevaart’, 79.
64 Ibidem, 145.
65 F.E. Peters, Jerusalem. The Holy City in the eyes of chroniclers, visitors, pilgrims, and prophets from the days of
Abraham to the beginnings of modern times (New Jersey 1984) 391-392.
66 Zuallart, Le tres devot voyage, iii, 64.
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pelgrims – buitengewoon stevig gebouwd en hij stelde dat ook de andere islamitische
bezoekers bevestigden dat de huizen in geen enkele andere stad in het rijk zo stevig
waren als in Jeruzalem.67 De meeste huizen in Jeruzalem waren – ook tijdens het regime van SüleymƗn – in steen opgetrokken en aan de binnenkant bepleisterd: hout was
in de stad, vanwege het droge klimaat, nauwelijks beschikbaar en duur.68 De dichte
bebouwing van de huizen in Jeruzalem was volgens MudjƯr al-DƯn kenmerkend voor
elke islamitische stad: de steden zouden anders tweemaal zo groot zijn. Voor hem
was Jeruzalem zowaar nu al een immense stad.69 Nochtans was de bevolking op het
einde van de vijftiende eeuw door droogtes, pestepidemieën en een zware aardbeving in 1496 teruggevallen tot amper 4.000 inwoners.70 Joos van Ghistele schreef dat
Jeruzalem zo groot was als Kortrijk, zonder haar buitenwijken:71 een stad die in het
midden van de vijftiende eeuw ongeveer 5.300 inwoners moet hebben gehad.72 In een
denkkader waarin de hiërarchie van steden volgens hun grootte werd geduid,73 is het
niet verwonderlijk dat hij Jeruzalem vergeleek met Kortrijk: een relatief kleine stad
in vergelijking met de ongeveer 60.000 inwoners van zijn thuisstad Gent.74 Door de
bezochte steden te vergelijken met bekende, westerse steden – het oude centrum van
Caïro vergeleek hij bijvoorbeeld met Gent75 – maakte van Ghistele zijn verhaal realistischer en aantrekkelijker voor zijn publiek.76 Het gevoel dat Jeruzalem een kleine
stad was, werd waarschijnlijk nog versterkt door de afwezigheid van hoge stadsmuren
rondom het grootste gedeelte van Jeruzalem en de lage bevolkingsdichtheid in het
westen van de stad, het deel dat net door de pelgrims bezocht werd.77 De illustratie
van Jeruzalem aan de hand van Erhard Reuwich, gepubliceerd in het reisverhaal van
Bernard von Breydenbach (1486) bevestigt in elk geval de leegte in het westelijke gedeelte van de stad.78
Tijdens het Ottomaanse regime groeide het bevolkingsaantal razendsnel: de economie herleefde, de veiligheid werd door de heropbouw van de muren en de citadel
gegarandeerd en de bouw van een aquaduct verbeterde de levensomstandigheden in

67 Sauvaire, Histoire de Jérusalem, 183.
68 Peters, Jerusalem, 391; Ze’evi, An Ottoman century, 29.
69 Sauvaire, Histoire de Jérusalem, 170-171.
70 Ghosheh, ‘The walls’, 121.
71 Zeebout, Tvoyage, 87.
72 P. Stabel, ‘Composition and recomposition des réseaux urbains des Pays-Bas au Moyen Age’, in: E. CrouzetPavan (red.), Villes de Flandre et d’Italie (13e-16e siècles) (Turnhout 2008) 31.
73 E. Lecuppre-Desjardin, ‘L’autre et la ville: l’apport des témoignages étrangers dans la connaissance des villes des
anciens Pays-Bas bourguignons à la ﬁn du Moyen Age’, in: M. Boone, E. Lecuppre-Desjardin en J.-P. Sosson (red.),
Le verbe, l’image et les représentations de la société urbaine au Moyen Age (Antwerpen 2002) 58-59.
74 W. Prevenier en M. Boone, ‘De steden van de Zuidelijke Nederlanden in de late middeleeuwen. Stedelijke identiteit
en corporatieve solidariteiten’, Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet 183 (1993) 25-42, 29; Overlaet, ‘… zo comt
men ter stadt …’, 9.
75 Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt …’, 7; Villerius, Op zoek naar pape Jan, 48-49.
76 Villerius, Op zoek naar pape Jan, 48-49; I. Bejczy, ‘Between Mandeville and Colombus: Tvoyage by Joos van
Ghistele, in: Z.R.W.M. von Martels (red.), Travel fact and travel ﬁction: studies on ﬁction, literary tradition, scholarly
discovery, and observation in travel writing (Leiden 1994) 87.
77 Arnon, ‘The quarters’, 11.
78 Ibidem; H. Goren, ‘Pilgrimage, tapestries, and cartography. Sixteenth-century wall hangings commemorating a
pilgrimage to the Holy Land’, Journal of Historical Geography 33 (2007) 489-513, 508. Reuwich roteerde in deze illustratie Jeruzalem met 180° in verhouding tot de rest van het Heilige Land. Op deze manier nam hij de stad waar van
op de Olijfberg en creëerde hij een perspectief waarbij de Tempelberg op de voorgrond treedt.
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Jeruzalem in B. von Breydenbach, Sanctarum peregrinationum in montem Syon ad Christi
sepulcrum in Hierusalem opus[culum], (P. Drach, 1502), fo 50v-51v.

Jeruzalem in G. Braun en F. Hogenberg, Hierosolyma urbs sancta, Iudeae, totiusque orientis
longe clarissima, qua amplitudine ac magniﬁcentia hoc nostro aeuo conspicua est (1574).
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de stad aanzienlijk.79 In 1525 telde de bevolking 5.600 inwoners, een aantal dat tegen
1553 was gestegen tot ongeveer 16.000;80 nog steeds zeer weinig in vergelijking met
een metropool zoals Caïro (tussen de 150.000 en 200.000 inwoners).81 Ook onder Ottomaans bewind was de bevolkingsdruk nog weinig uitgesproken. Dit blijkt alvast uit
een afbeelding uit 1574: in het westen en het zuiden van de stad zien we nog steeds grote
open ruimtes langs de stadsmuren.
Jeruzalem als multiculturele handelsstad?
Marktplaatsen waren in West-Europese steden naast politieke en sociaal-religieuze
centra steeds ook belangrijke economische kernen. Het ruimtelijke weefsel van de
stad, de onderlinge sociale verhoudingen en loyaliteiten werden in aanzienlijke mate
gevormd in functie van de economische behoefte en realiteit.82 Deze voornamelijk op
economische factoren gebaseerde organisatorische kracht was in de middeleeuwse islamitische stad minder uitgesproken. Vaak ontstaan vanuit tribale, militaire overwegingen, eerder dan uit economische gunstfactoren en minder autonoom dan westerse
steden, vormden de oosterse sociale groepen zich meer op basis van etnisch-religieuze
identiteiten, afkomst en beroepsuitoefening dan op basis van economische omstandigheden.83 Dit organisatiekader werd door westerse bezoekers niet altijd correct
waargenomen of ingeschat.84 Ook hier maakte de westerse perceptie van stedelijkheid
– met alle verwachtingspatronen en referentiekaders van dien – dat de oosterse stad als
ongestructureerd werd ervaren. Deze westerse perceptie (die leidde tot de idee dat de
ruimtelijke ordening van oosterse steden gebaseerd is op een spontane en niet-intentionele groei) werd onlangs genuanceerd door Hassan Radoine, die aantoonde dat er
wel degelijk structuur zit in deze ‘chaotische’ steden; tenminste wanneer het westerse
referentiekader achterwege blijft.85
Slaagden de pelgrims erin de economische situatie in Jeruzalem weer te geven? Het
devote karakter van hun bezoek aan Jeruzalem maakte dat de pelgrims slechts weinig
aandacht hadden voor het economische leven van de stad: dit in tegenstelling tot hun
beschrijvingen van andere steden in het Midden-Oosten.86 Enerzijds was het de pelgrims niet toegestaan alle delen van Jeruzalem te bezoeken.87 Anderzijds maakte het
strakke tijdschema waarmee ze tijdens de religieuze manifestaties en processies onder
leiding van de Franciscanen deze heilige plaatsen bezochten dat ze zich minder konden
79 R. Hillenbrand, ‘Structure, style and context in the monuments of Ottoman Jerusalem’, in: S. Auld en R. Hillenbrand (red.), Ottoman Jerusalem. The living city: 1517-1917 (Jeruzalem 2000) 3.
80 A. Cohen en B. Lewis, Population and revenue in the towns of Palestine in the sixteenth century (Princeton 1978)
14-15.
81 J.P. Berkey, ‘Culture and society during the late middle ages’, in: C.F. Petry (red.), The Cambridge History of
Egypt, Vol. 1 Islamic Egypt, 640-1517 (Cambridge 1998) 380.
82 W. Blockmans, ‘Urban space in the Low Countries (13th-16th centuries)’, Spazio urbano e organizzazione economica nell’Europe medieval. Annali delle Facoltà di Scienze Politiche xxix (Perugia 1994) 166; Stabel, ‘The marketplace’, 43.
83 Arnon, ‘The quarters’, 1; D. Valérian, ‘Middle-East: 7th-15th centuries’, in: P. Clark, The Oxford handbook of cities
in world history (Oxford 2013) 259.
84 Arnon, ‘The quarters’, 1-2; Ze’evi, An Ottoman Century, 23; H. Inalcik, The Ottoman empire. The classical age:
1300-1600 (Phoenix 2000) 151; Valérian, ‘Middle-East’, 262.
85 H. Radoine, ‘Planning paradigm in the madina: order in randomness’, Planning perspectives 26:4 (2011) 527-549.
86 Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt …’, 15-17; Bonnin, ‘Les pèlerins de Jérusalem’, 88-89.
87 Nathsheh, ‘Sixteenth Century’, 27-28.
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oriënteren dan wanneer ze zich relatief vrij konden bewegen zoals bijvoorbeeld in
Rome, Caïro of Venetië.88 In Jeruzalem en directe omgeving waren er in de tweede helft
van de vijftiende eeuw meer dan zeventig plaatsen te aanschouwen die de pelgrims een
aﬂaat opleverden: een strakke tijdsindeling was dus meer dan noodzakelijk.89
Waar MudjƯr al-DƯn haast lyrische beschrijvingen gaf van de bazaar van de katoenwevers – in die tijd nog niet zo ﬂorerend als later onder SüleymƗn – zwegen de Nederlandse pelgrims over deze soek, die volgens MudjƯr al-DƯn rijkdom en pracht kende ‘die
men nergens anders ter wereld ooit heeft gezien’: een perceptie die volgens hem ook
gedeeld werd door de (islamitische) reizigers die Jeruzalem bezochten.90 Enige aanwijzingen over de economische activiteiten in Jeruzalem vinden we bij Joos van Ghistele
die een karavanserai – ‘datmen in dien landen noemt een chaen’91 – beschreef: een rustplaats voor rondtrekkende handelaren. Joos van Ghistele koppelde er de functie van
herberg aan, een combinatie die ook in de grote Vlaamse handelssteden gebruikelijk
was.92 Le Saige sprak over ‘petits bouticles comme hobettes de sept pieds de large et
profondeur et haulteur’93 en Zuallart gaf in zijn inleidende hoofdstukken aan dat de
bazaar de plaats is waar men zijn waren verkocht, maar uit zijn beschrijving blijkt niet
dat hij deze bazaar ook werkelijk had bezocht.94
Deze beperkte informatie contrasteert met de nochtans grote bloei die de economie
onder de regering van SüleymƗn had gekend. Onder de Mamelukken was de stedelijke
economie van Jeruzalem – een stad zonder natuurlijke grondstoffen – verwaarloosd
geraakt. Eén van de verwezenlijkingen onder SüleymƗn was de heropleving en uitbreiding van de bazaar, vanaf dat moment voornamelijk gericht op katoenwevers en specerijenhandelaars om een antwoord te bieden op de groeiende Portugese specerijenhandel. De kruisvormige bazaar diende enerzijds als fysieke buffer tussen de verschillende
wijken, maar anderzijds vormde hij ook een verenigingsplaats waar de verschillende
gemeenschappen elkaar troffen.95
De stadswijken
Jeruzalem was opgedeeld in vier kwadranten gebaseerd op het oude kruisvormige patroon.96 Deze indeling was voornamelijk gebaseerd op de verschillende religieuze identiteiten van de inwoners: zo was er een moslimwijk, een Joodse buurt, een wijk voor
de christenen en een apart stadsdeel voor de Armeense inwoners van Jeruzalem.97 De
islamitische bevolking vestigde zich rond de Haram-al-Sharif in het noordoosten van
Jeruzalem, terwijl de christenen de wijk rond de Heilig Grafkerk in het noordwesten
van de stad bewoonden. De joden waren in het zuiden van Jeruzalem gevestigd – dicht88 Van Herwaarden, ‘Geloof’, 413; Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 84.
89 Ibidem, 419
90 Sauvaire, Histoire de Jérusalem, 171.
91 De benaming khan was echter foutief, aangezien een khan een binnenkoer is met allerlei werkplaatsen rondom.
R. Hillenbrand, Islamic architecture. Form, function and meaning (New York 1994) 331; Valérian, ‘Middle East’, 262.
92 Zeebout, Tvoyage, 81.
93 Le Saige, A Rome, 114.
94 Zuallart, Le tres devot voyage, I, 76.
95 P. Cuneo, ‘The urban structure and physical organisation of Ottoman Jerusalem in the context of Ottoman urbanism’, in: S. Auld en R. Hillenbrand (red.), Ottoman Jerusalem. The living city: 1517-1917 (Jeruzalem 2000) 215.
96 Lilley, City and Cosmos, 16.
97 Ze’evi, An Ottoman century, 23.
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bij de Klaagmuur – en de Armeense christenen vond men terug rond hun klooster in
het zuidwesten van de stad.98 De vier wijken waren gegroeid rondom de gebouwen die
voor de desbetreffende groepen belangrijke religieuze symbolen vormden.99
Het lijkt er echter op dat deze indeling in verschillende wijken niet als een noodzakelijk stedelijk element werd beschouwd. Jean Zuallart schreef als enige westerse
pelgrim over de wijken. Hij stelde dat er in de stad vier gelijke wijken waren. Zuallart
gaf er geen namen aan, maar identiﬁceerde ze op basis van de belangrijke religieuze
monumenten en voor hem waren alle wijken – behalve de christelijke wijk waarin de
westerse pelgrims meestal vertoefden – ‘bezet’ door de moslims.100 Werd de indeling in
stadswijken wel opgenomen door de islamitische auteurs? MudjƯr al-DƯn – als inwoner
van Jeruzalem – onderscheidde negen wijken in Jeruzalem. Enkel een beschrijving van
de christelijke wijk ontbreekt, al verwees MudjƯr al-DƯn er in de loop van zijn verhaal
wel impliciet naar.101 Çelebi gaf geen opsomming van de verschillende stadsdelen van
Jeruzalem, maar vermeldde wel dat alle wijken islamitisch waren.102 Nochtans kende
Jeruzalem gedurende de zestiende eeuw een grote poly-etniciteit. In de periode van de
Mamelukken kenden de verschillende wijken een homogeen karakter, gebaseerd op
etnische en sociale status.103 Deze situatie veranderde aan het begin van de Ottomaanse
periode: een multiculturele samenleving werd gestimuleerd omdat de smeltkroes aan
ervaringen, vaardigheden en specialiteiten onder de verschillende nationaliteiten en
religies een meerwaarde betekende voor de economische productie en handel. Bijgevolg leverde dit hogere belastingen op voor de Ottomaanse staat.104 In principe was
het voor christenen en joden toegestaan om zich ook in de moslimbuurten te bewegen
en te vestigen, maar veelal waren het wel moslims die zich over de andere buurten
verspreidden:105 mogelijk de verklaring voor de visie van Çelebi en Zuallart die de
wijken als islamitisch bestempelden.
‘Soe waren wij seer beanxt ende bevreest’: de verschillende etnische
bevolkingsgroepen
Stedelijke ervaringen worden niet alleen bepaald door de fysieke kenmerken van een
stad, maar ook door het contact met haar inwoners. Hoe werden de bewoners gepercipieerd door de pelgrims? Ernst Axel Knauf stelt dat weinig westerse pelgrims
opmerkten dat in het Ottomaanse Palestina zowel Turken als Arabieren leefden.106
We merken nochtans in de Nederlandse reisbeschrijvingen dat de meeste pelgrims een
genuanceerd beeld weergaven van de verschillende etnische groeperingen: daarbij onderscheidden ze meestal de Arabieren en de overheersers van Jeruzalem; respectievelijk
de Mamelukken en de Ottomanen.107 Joos van Ghistele gaf in zijn algemene inlei98 Arnon, ‘The quarters’, 5; Cuneo, ‘The urban structure’, 214-215.
99 Cuneo, ‘The urban structure’, 211.
100 Zuallart, Le tres devot voyage, iii, 37.
101 Sauvaire, Histoire de Jérusalem, 174-175.
102 Shiller, Evliya Tshelebi’s, 68.
103 Ze’evi, An Ottoman Century, 23; Cohen en Lewis, Population and revenue, 14-15.
104 Cuneo, ‘The urban structure’, 215.
105 Ze’evi, An Ottoman Century, 23; Cohen en Lewis, Population and revenue, 14-15.
106 E.A. Knauf, ‘Ottoman Jerusalem in western eyes’, in: S. Auld en R. Hillenbrand (red.), Ottoman Jerusalem. The
Living City: 1517-1917 (Jeruzalem 2000) 73.
107 Nicole Chareyron wijst er op dat de pelgrims een onderscheid maakten tussen Saracenen, Oosterse christenen en
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ding een overzicht van de verschillende etnische groepen die de pelgrims op hun tocht
konden tegenkomen: Mamelukken, Turken of Ottomanen, Moren en Arabieren.
Ook hun relatieve status werd door de pelgrims aangegeven: zo werden de Arabieren
voornamelijk aanzien als arm en onbetrouwbaar. Van Ghistele sprak speciﬁek over
de ‘Arabianen ende bouven’ met betrekking tot de vele gevaren op de wegen rondom
Jeruzalem en de veelvuldige tollen die (illegaal) werden geïnd.108 Wie alleen door het
Heilige Land wilde reizen – zoals van Ghistele deed – kon dus best beroep doen op
‘trussemannen’.109 Van Ghistele vertrouwde hiervoor op drie Mamelukken, geboren
te Bordeaux, die zich uit angst voor de moslims hadden bekeerd.110 Hij had een goed
contact met het gezelschap en gebruikte daarbij zelfs een woord als vriendschap om
hun relatie te benoemen.111 Dat zijn drie gezellen vaak in Vlaanderen waren geweest,
had hier wellicht mee te maken, samen met het besef dat hij, zonder beroep te doen op
hun ervaring, nooit veilig in Palestina zou kunnen reizen.112
Ook onder het Ottomaanse bewind maakten de Arabieren volgens de pelgrims – en
ook volgens de islamitische reiziger Çelebi113 – de wegen rondom Jeruzalem onveilig.
De groep van Arent Willemszoon was zich bewust van het gevaar om overdag de wegen te berijden.114 Jean Zuallart gaf in zijn inleidende hoofdstukken omstandig informatie over hoe de pelgrims moesten omgaan met enerzijds de Arabieren en anderzijds
de Turken.115
Een verwijzing naar de religieuze achtergrond van deze groepen vinden we enkel bij
Georges Lengherand. Hij sprak uitsluitend over de Moren – die hij met moslims leek
te associëren – als het ging over gesloten kerken, geweigerde toegangen of vervelende
confrontaties.116 De overige pelgrims leken de etnische achtergrond van de autochtone
bewoners niet te koppelen aan hun religieuze identiteit. Daarenboven identiﬁceerde alleen Arent Willemszoon de Turken als eigenlijke inwoners van de stad: voor de overige
auteurs blijkt niet zozeer de etnische afkomst, maar eerder hun religieuze overtuiging
een belangrijk criterium om de stedelingen te onderscheiden.117
Heidenen en inﬁdèles: de houding tegenover de moslims
De Turk, Arabier, heiden, Moor of ongelovige verscheen enkel in het verhaal wanneer de pelgrims over het onderdrukte christendom schreven: daarbij benadrukten de
christelijke pelgrims vooral de duistere kant van de moslims.118 We merken inderdaad
dat de negatieve ervaringen van de pelgrims steeds rond religieuze aangelegenheden
Mamelukken: naar deze laatste groep wezen de pelgrims wanneer zij spraken over de lokale autoriteiten in het Heilige
Land. Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 73.
108 Zeebout, Tvoyage, 128.
109 Hij bedoelt een dragoman of tolk. W. Williams, ‘The diplomat, the trucheman and the mystagogue. Forms of
belonging in Early Modern Jerusalem’, in: S. Coleman en J. Elsner, Pilgrim voices. Narrative and authorship in Christian pilgrimage (New York 2003) 26-32.
110 Zeebout, Tvoyage, 113.
111 Ibidem, 142.
112 Ibidem, 131.
113 Shiller, Evliya Tshelebi’s, 62.
114 Willemszoon, ‘Bedevaart’, 62-67.
115 Zuallart, Le tresdevot voyage, i, 63,75.
116 Marquis de Godefroy-Meninglaise, Voyage, 114, 123.
117 Willemszoon, ‘Bedevaart’, 81.
118 Knauf, ‘Ottoman Jerusalem’, 73.
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draaien: de hoge belastingen om de heiligdommen te bezoeken, de gesloten kerken, het
ombouwen van kerken tot moskeeën en de weigering van de toegang tot moslimschrijnen. Deze klachten werden ook hardnekkiger naarmate de zestiende eeuw vorderde.
Betekende dit dat de pelgrims door middel van deze ervaringen een negatieve beeldvorming wilden creëren over deze religieuze ‘anderen’?
Hoewel het Ottomaanse regime even tolerant was tegenover de christenen als het
Mamelukkenbewind manifesteerde zich na 1516 inderdaad een stijging van het aantal
klachten over gesloten kerken en nieuw opgerichte moskeeën. Dit had alles te maken
met het Ottomaanse beleid in de stad: de christenen konden nog steeds in discretie
hun geloof beoefenen en bleven volgens de islamitische wet nog steeds beschermde
personen, maar tegelijk was er ook een politiek van conﬁscatie van religieuze centra
in de moslimwereld.119 De meest opvallende maatregel in deze context was – zoals de
Vlaming duidelijk aangaf120 – de verdrijving van de Franciscanen van de berg Zion en
de daarmee gepaard gaande omvorming van deze christelijke heiligdommen tot moskeeën.121 Dat de Heilig Grafkerk en de Geboortekerk onaangetast bleven, had vooral
te maken met de inkomstenstroom die beide plaatsen voor het bewind genereerden.122
De stijging van de beschrijvingen over veelvuldig gesloten kerken en nieuw opgerichte
moskeeën ging echter niet gepaard met een stijgend aantal verwijzingen naar de verraderlijkheid van moslims. We merken dat vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw
– op enkele uitzonderingen bij Zuallart na – beschrijvingen als ‘heidenen’ en ‘ongelovigen’ zelfs volledig verdwenen. Dit is volledig in overeenstemming met de visie dat vanaf
de opkomst van het humanisme ruimte ontstond voor een genuanceerder vertoog over
de ‘andere’ en dat er in laatmiddeleeuws West-Europa niet één dominante (negatieve)
visie op de islam bestond.123
De beschrijvingen van de zeden en gewoonten van de islamitische bevolking verbonden de pelgrims – met uitzondering van Zuallart – niet met concrete stadservaringen. De meeste informatie krijgen we in de inleidende hoofdstukken die de eigenlijke
reisverhalen voorafgaan. Daarin verschijnt een dubbelzinnige houding tegenover de
islamitische andere, waarbij een accurate beschrijving van allerlei islamitische rituelen
en praktijken – veelal om de lezer te informeren – enerzijds blijk diende te geven van
een neutrale en open houding, maar anderzijds gepaard ging met negatieve clichébeelden over de islam.124 In het algemeen zetten van Ghistele en Zuallart zich echter niet
af tegen de islam: ze erkenden de godsdienst, ook al was het niet die van hen. Moslims
119 O. Peri, Christianity under Islam in Jerusalem. The questions of the Holy Sites in early Ottoman times (Leiden
2001) 64.
120 Van Nispen, Verscheyde voyagien, 62;
121 Cuneo, ‘The urban structure’, 213.
122 Peri, Christianity under Islam, 73-74; Sumption, Pilgrimage, 183.
123 N. Bisaha, ‘New barbarian or worthy adversary’, in: D.R. Blanks en M. Frassetto (red.), Western views of Islam
in medieval and early modern Europe. Perception of other (New York 1999) 198; D. Blanks, ‘Western views of Islam
in the premodern period’, in: D.R. Blanks en M. Frassetto (red.), Western views of Islam in medieval and early modern
Europe. Perception of other (New York 1999) 12; M. Cruz en J.A. Hoeppner, ‘Popular attitudes towards Islam in medieval Europe’, in: D.R. Blanks en M. Frassetto (red.), Western views of Islam in medieval and early modern Europe.
Perception of other (New York 1999) 69-72.
124 Overlaet, ‘… zo comt men ter stadt van Alkayeren … Een analyse van de representaties van Cairo in laatvijftiende-eeuwse reisverhalen uit de Nederlanden’ (onuitgegeven masterproef UAntwerpen, 2009) 32. Zeebout, Tvoyage,
14-15 ; Zuallart, Le tres devot voyage, iii, 76.
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werden consequent heidenen genoemd,125 maar dit bedoelde van Ghistele niet stigmatiserend: hij wilde enkel aangeven dat het om niet-christenen ging.126 Ondanks het grote belang van Jeruzalem in de middeleeuwse christelijke gedachtewereld reduceerde hij
de stad niet tot een broeinest van de islam, maar was er ook plaats voor verwondering:
zo nam hij moskeeën in Jeruzalem waar en sprak er zelfs in lovende woorden over.127
De ‘sekten van kersten menschen’: de houding tegenover de christenen
Ook de beeldvorming tegenover de overige christelijke kerken in Jeruzalem was complex en genuanceerd. De meeste pelgrims maakten kennis met hen tijdens de processies
in de Heilig Grafkerk die vooral gehouden werden in de Paasweek, van Goede Vrijdag
tot en met Pasen. De rol van de Franciscanen in deze houding tegenover de oosterse
christenen valt niet te onderschatten: verscheidene tekstcompilaties – die vanaf de veertiende eeuw duidelijk te linken zijn aan het Franciscaanse klooster op de berg Zion –
bevatten informatie over de gebruiken en religieuze opvattingen van de inwoners van
het Heilige Land en over de geschiedenis van deze streek.128 Eén van de belangrijkste
doelen van de samenstellers van deze tekstverzamelingen lijkt het informeren over de
onorthodoxe geloofsopvattingen van de oosterse christenen, de moslims en de joden.
De houding tegenover deze groepen was dan ook negatief: zo werden de oosterse
christelijke gemeenschappen als verloren beschouwd, aangezien ze zich bezondigden
aan theologische vergissingen.129
De opvatting van de pelgrims over de andere christenen in Jeruzalem kon inderdaad
ronduit negatief zijn, aangezien de grote christelijke heiligdommen in Jeruzalem en
omgeving werden gedeeld door de verschillende christelijke gemeenschappen: dit
zorgde niet alleen voor co-existentie en samenwerking voor onder meer gezamenlijke
processies, maar het riep ook spanningen op over de precieze verdeling van de heiligdommen. In de praktijk kwam het er immers op neer dat die gebeurde op basis van de
omvang van de groep, wat maakte dat de Grieks-Byzantijnse kerk meer aandeel had
in de Heilig Grafkerk dan de katholieke christenen, die slechts de derde gemeenschap
vormde.130 Deze spanningen vinden we onder meer terug bij Georges Lengherand. Hij
identiﬁceerde negen christelijke gemeenschappen in Jeruzalem, van wie de Armeense
christenen het dichtst bij de eigenlijke katholieke geloofsbeleving stonden. De andere
christelijke kerken vond hij afvallig.131 Jacques Le Saige schreef dat er naast de eigen katholieke geloofsgemeenschap nog zes andere groeperingen binnen de christelijke kerk
waren. Over de ‘Idiens’ wist hij dat ze zwart en mager waren en hij dat hun erediensten
slecht waren wegens te veel dans.132 Ook Arent Willemszoon onderscheidde zeven
verschillende ‘sekten’, waarvan volgens hem de minderbroeders (de vertegenwoordigers van de Westerse kerk in de stad) het beste geloof hadden.133 Zuallart had het in zijn
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Zeebout, Tvoyage, 85-86, 91, 101-102.
Villerius, Op zoek naar pape Jan, 71-72.
Zeebout, Tvoyage, 142-143.
Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 85; Campopiano, ‘Islams, Jews and Eastern Christianity’, 75-89.
Campopiano, ‘Islams, Jews and Eastern Christianity’, 75-89; Chareyron, Pilgrims to Jerusalem, 69.
Peri, Christianity, 32-33.
Marquis de Godefroy-Menilglaise, ‘Voyage’, 127.
Le Saige, A Rome, 112-113.
Willemszoon, ‘Bedevaart’, 81.
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De Heilig Grafkerk in B. von Breydenbach, Peregrinatio in terram sanctam (Mainz 1486), fo 27v.

inleiding dan weer over de Grieken, Armeniërs, Jacobieten en andere ‘heretiques orientaux’.134 Anderzijds bestond er ook oprechte bewondering voor de andere gebruiken
en rituelen. Zo vertelde Joos van Ghistele accuraat hoe de verschillende geloofsgemeenschappen de precieze ommegangen deden, welke kledij ze droegen, welke gebaren en
handelingen ze maakten en ook welke instrumenten en gezangen ze gebruikten ter
muzikale ondersteuning ‘dwelc al te wonderlic om hooren es’.135
De stelling dat de moslims de aanwezigheid van de christenen in Jeruzalem als vanzelfsprekend aannamen,136 wordt door de twee moslimauteurs bevestigd: beiden geven
weinig informatie over de christenen, maar er blijkt bij beide auteurs ook geen speciﬁeke vijandige houding tegenover de christenen. MudjƯr al-DƯn ging slechts op vier
kerken en kloosters in: de Heilig Grafkerk, de kerk van Sion, de Sint-Jacobskerk – beter
gekend als het klooster van de Armeniërs en de Georgische kerk van het Heilige Kruis,

134 Zuallart, Le tres devot voyage, iii, 67.
135 Zeebout, Tvoyage, 100.
136 Peri, Christianity under Islam, 64.
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buiten Jeruzalem gelegen.137 EvliyƗ Çelebi verwees slechts één keer naar de christenen
in Jeruzalem, namelijk als belastingbetalers van de zogenaamde Dgizya of hoofdelijke
belasting die de dhimmi’s – de niet-moslims – moesten betalen.138
Besluit
Bij de analyse van westerse pelgrimsverhalen naar Jeruzalem – een stad met vele connotaties en betekenissen in de laatmiddeleeuwse christelijke samenleving – moet steeds
in het achterhoofd gehouden worden dat de pelgrims vanuit dit devote motief hun reis
aanvingen. Hoewel ze allen uit één van de meest verstedelijkte regio’s in de late middeleeuwen kwamen, en dus duidelijk een stedelijke context gewoon waren, beschreven
ze Jeruzalem in de eerste plaats vanuit hun christelijk referentiekader. Persoonlijke
ervaringen en indrukken waren beperkt aanwezig, maar werden bijna volledig verbonden met de religieuze aspecten van hun verblijf in Jeruzalem: de sociale en economische gelaagdheid van Jeruzalem bleef zo buiten beeld. Ondanks het feit dat de
Nederlandse steden in de vijftiende en zestiende eeuw belangrijke economische centra
waren, konden de pelgrims in een heilige stad als Jeruzalem er niet over spreken: niet
omdat zij de fenomenen niet (h)erkenden, wel omdat ze door de speciﬁeke context
van hun bezoek aan Jeruzalem weinig in contact kwamen met andere facetten van het
dagelijkse leven. Een vergelijking met islamitische auteurs versterkt deze vaststelling.
MudjƯr al-DƯn – die permanent in Jeruzalem verbleef – slaagde er wel in om de fysieke
eigenschappen van de stad – zoals markante islamitische gebouwen, stadswijken en
het economische leven – te beschrijven. Over de bevolking van de stad gaf MudjƯr alDƯn – net zoals de Turkse Çelebi – weinig speciﬁeke informatie: hun vertrouwdheid
met de islamitische samenleving kan verklaren waarom ze er weinig acht op sloegen.
De pelgrims daarentegen schreven wel over de inwoners van de stad: ze zagen hen niet
zozeer als stedelingen, maar in functie van hun religieuze – eerder dan hun etnische –
achtergrond. De houding tegenover deze ‘anderen’ maakt dan ook een belangrijk deel
uit van de perceptie van de pelgrims. De inwoners van Jeruzalem werden voornamelijk
als gelovigen voorgesteld, zonder hen een positie toe te schrijven in de stedelijke samenleving, terwijl dat voor Caïro en Venetië wel gebeurde. Hoewel klassieke motieven
en modellen gebruikt werden om de islam te marginaliseren, ontstond parallel ook een
vertoog dat net door deze klassieke thema’s de ‘anderen’ wilde verheerlijken. In elk
geval was er vanaf de vijftiende eeuw een alternatief discours mogelijk waarbij men
niet alleen in religieuze, maar ook in culturele en politieke termen kon spreken over de
islam.139 Deze vertogen vinden we terug in de inleidende, informatieve hoofdstukken
die als handleiding voor toekomstige pelgrims dienden. Ondanks de bewuste verspreiding van negatieve propaganda over de joden, moslims en oosterse christenen door
de Franciscanen slaagden de pelgrims er dus toch in een genuanceerde houding aan te
nemen tegenover deze andere religieuze groepen in Jeruzalem.
Stedelijke festivals en feesten, nochtans elementen die samen met religieuze rituelen
het stedelijke leven van de westerse middeleeuwse stad bepaalden en waarnaar verwe-

137 Sauvaire, Histoire de Jérusalem, 61.
138 Shiller, Evliya Tshelebi’s, 61.
139 Bisaha, ‘New Barbarian’, 198.
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zen wordt in de beschrijvingen van Venetië,140 komen voor Jeruzalem niet aan bod.
Konden de pelgrims deze festiviteiten niet zien of namen de religieuze processies en
plechtigheden die zij in Jeruzalem ondernamen de profane rituelen over? In Jeruzalem
maakten ze immers in levenden lijven mee wat in vele westerse middeleeuwse steden
jaarlijks werd nagebootst: processies die de intrede van Christus in Jeruzalem nabootsten en passiespelen die zijn lijden en sterven verhaalden.141
Hoewel de pelgrims Jeruzalem in de eerste plaats vanuit een devote motivatie bezochten en de christelijke facetten van de stad benadrukten, werd de stad toch niet louter gereduceerd tot een beschrijving van de belangrijke plaatsen van Christus’ lijden en
sterven. De stedelijke achtergrond die alle pelgrims bezaten, beïnvloedde – misschien in
mindere mate dan in Cairo en Venetië – hun representaties van Jeruzalem: meermaals
werd immers verwezen op voor hen gekende en vertrouwde stedelijke fenomenen en
voornamelijk de stadsmuren en -poorten blijken van wezenlijk belang voor hun begrip
van de stedelijke ruimte. De vraag blijft echter of deze verwijzingen naar de voor hen
gekende stedelijke aspecten een uitdrukking waren van de appreciatie voor deze stedelijke ruimte of dat ze louter bedoeld waren om de lezers gunstig te stemmen en een
vorm van herkenning te bieden.

140 Stabel, ‘Venetië’, 144.
141 G. Bresc-Bautier, ‘Les imitations du Saint-Sépulchre de Jérusalem (ix-xve siècles). Archéologie d’une dévotion’,
Revue de l’histoire de la spiritualité 50 (1974) 319-342; H. Van Nierop, ‘Amsterdam in the Age of Reformation’, in:
M. Boone en M. Howell (red.), The Power of Space on Late Medieval and Early Modern Europe (Turnhout 2013) 157.

Brecht Dewilde

Theater en commerciële cultuur in een secundaire stad
Rederijkerskamer De Kersouwe te Leuven, zeventiende-achttiende eeuw*

Inleiding
In zijn klassieke studie The English urban renaissance uit 1989 beschreef Peter Borsay
de culturele transformatie van de Engelse provinciesteden in de zeventiende en achttiende eeuw. Borsays urban renaissance raakte alle aspecten van de samenleving,
maar manifesteerde zich het meest nadrukkelijk op het vlak van stadsvernieuwing en
vrijetijdsbesteding.1 Verschillende kleine en middelgrote Engelse steden werden in
de periode 1660-1770 hertekend tot zogenaamde leisure towns, waar een uitgebreide
infrastructuur en een ontluikende entertainmentindustrie op de behoeften en vooral
verlangens van een expanderende middenklasse inspeelden. Groene promenades en
gezellige pleinen werden aangelegd voor recreatieve doeleinden, maar ook het commercieel vermaak nam aanzienlijk toe, met de introductie van sportcomplexen, kofﬁehuizen, een uitgestrekt winkelnetwerk, concertzalen en schouwburgen. De these
van Borsay sluit aan bij de ideeën van John Plumb omtrent de commercialisering van
de cultuursector, namelijk een ontwikkeling waarbij leisure en culturele faciliteiten in
toenemende mate via de markt werden aangeboden. De doorbraak van het provinciaal
theater bezette een belangrijke plaats binnen die opkomende entertainmentindustrie,
met de bouw van talrijke nieuwe schouwburgen en een programmering die afgestemd
was op signalen vanuit de markt.2
Borsays ideeën hebben op een aantal problemen gestuit. In de eerste plaats is er kritiek gekomen op de impact en de reikwijdte van de vernieuwingsbeweging. Heel wat
secundaire steden bleven immers buiten dit verhaal van vernieuwing. Of de uitbouw
van de leisure-infrastructuur was er te oppervlakkig om van een urban renaissance te
kunnen spreken. Ten tweede zorgt een te strikte focus op vernieuwing dat het doorleven van traditionele culturele praktijken onderbelicht blijft.3 Los van deze problemen
stellen historici de idee van een leisure revolution en de commercialisering van cultuur
echter niet fundamenteel in vraag. In de literatuur luidt het dat Engelse provinciesteden
in de achttiende eeuw een bloeiend cultuurleven ontwikkelden, dat heel wat elementen
* Dit artikel kwam tot stand binnen het iuap-project P7/26: ‘City and Society in the Low Countries (ca. 1200-ca.
1850)’. Ik dank Manon van der Heijden, Erik Aerts, Johan Verberckmoes, Jelle Haemers, Lyvia Diser en de redactieleden van Stadsgeschiedenis voor het aanreiken van nuttige ideeën en voor hun hulp bij de totstandkoming van dit artikel.
1 P. Borsay, The English urban renaissance. Culture and society in the provincial town 1660-1770 (Oxford 1989).
Eerder al: P. Borsay, ‘The English urban renaissance. The development of provincial urban culture, c. 1680-c. 1760’,
Social History 2 (1977) 581-603. Noot over terminologie: ik gebruik de termen ‘secundaire’ en ‘provinciale’ steden
afwisselend om het geheel aan kleine en middelgrote steden aan te duiden.
2 J.H. Plumb, ‘The commercialization of leisure in eighteenth-century England’, in: N. McKendrick, J. Brewer en
J.H. Plumb (red.), The birth of a consumer society. The commercialization of eighteenth-century England (Londen
1982) 265-285.
3 Een overzicht in: J. Stobart, ‘Leisure and shopping in the small towns of Georgian England. A regional approach’,
Journal of Urban History 31 (2005) 479-503, 480.
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van de grootstedelijke (Londense) cultuur incorporeerde, maar daarnaast ook een duidelijke eigen dynamiek bezat.4 In dit artikel wordt onderzocht of het provinciaal theater in de secundaire steden van de Zuidelijke Nederlanden een vergelijkbare culturele
transformatie doormaakte. Zoals in het onderzoek van Borsay en Plumb concentreer
ik me in dit artikel op de provinciale stad, en de culturele dynamiek die daar ontstond.
De centrale vraag is of theater hier eveneens evolueerde tot een verhandelbaar koopwaar en of de rederijkerskamers, als traditionele producenten van toneel, in staat waren
zich aan deze gewijzigde situatie aan te passen. Die vraag is relevant om minstens twee
redenen. Ten eerste laat het onderzoek toe om de in de literatuur voorgestelde kloof
tussen de grootstedelijke en kleinstedelijke theatercultuur kritisch te evalueren. Ten
tweede wil ik meer klaarheid scheppen omtrent de culturele rol en identiteit van de
Zuid-Nederlandse provinciesteden.
Voor de leidende centra in de Zuidelijke Nederlanden is meermaals gewezen op de
belangrijke vernieuwingen in het zeventiende- en achttiende-eeuwse theaterleven. Timothy De Paepe beschreef de introductie van nieuwe genres en opvoeringspraktijken
in het Antwerpse theater, en de opkomst van de professionele schouwburg.5 Katrien
Goossens en Maarten Van Dijck toonden hoe de Antwerpse rederijkerskamer De
Violieren zich in die evolutie inpaste door zich om te vormen tot een commercieel toneelgezelschap.6 In tegenstelling tot dit beeld van vernieuwing en ﬂexibiliteit, wordt de
rederijkerscultuur in de kleine en middelgrote steden veelal als traditioneel of conventioneel bestempeld. Van geograﬁsche aanduiding evolueert provinciaal dan al gauw tot
kwaliteitslabel. In het meest recente overzichtswerk van de Nederlandse literatuur Een
nieuw vaderland voor de muzen zetten Porteman en Smits-Veldt die tegenstelling tussen de grootstedelijke en de kleinstedelijke rederijkerscultuur krachtig aan. Terwijl de
Antwerpse rederijkersgezelschappen zich als commercieel genootschap heruitvonden,
bleven de kleinsteedse rederijkerskamers volgens hen gehandhaafd als stedelijke verenigingsvormen ‘van de oude stempel’ wiens activiteiten in dienst stonden van Kerk en
staat. Kleinsteedse rederijkers zetten in de zeventiende en achttiende eeuw nog steeds
overwegend religieuze of belerende stukken op de planken. Hun opvoeringen vonden
voornamelijk plaats op de markt of in de kerk en waren op die manier gratis toegankelijk voor de massa. Volgens Porteman en Smits-Veldt was de continuïteit met de vijf4 P. Clark (red.), The transformation of English provincial towns (Londen 1984); M. Reed, ‘The cultural role of
small towns in England 1600-1800’, in: P. Clark (red.), Small towns in early modern Europe (Cambridge 1995) 121147; P. Borsay en L. Proudfoot (red.), Provincial towns in early modern England and Ireland. Change, convergence
and divergence (Oxford 2002); Stobart, ‘Leisure and shopping’; J. Stobart, A. Hann en V. Morgan (red.), Spaces of
consumption. Leisure and shopping in the English town, c. 1680-1830 (New York 2007); B. Harris, ‘Cultural change in
provincial Scottish towns, c. 1700-1820’, The Historical Journal 54 (2011) 105-141.
5 T. De Paepe, ‘Inrichting en gebruik van het Antwerpse rederijkerstoneel tussen 1619 en 1664. Een virtuele reconstructie’, De Zeventiende Eeuw 22 (2006) 316-332; Idem, ‘“Un des plus jolis Théâtres hors de l’Italie & point de
spectacle”. The design and construction of the ﬁrst proper theatre in Antwerp (1711-1746)’, Restoration and 18th
century theatre research 23 (2008) 7-21; Idem, ‘“Des operas avecq plus d’esclat”. De eerste commerciële schouwburg
van Antwerpen en de introductie van opera’, De Zeventiende Eeuw 24 (2008) 25-37; Idem, ‘“De liefhebbers van den
herstelden Olyf-tack”. De Antwerpse rederijkers en hun overgeleverde repertoire tussen 1662 en 1762’, Handelingen
van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 62 (2009) 235-250;
Idem, ‘“Dit luysterlijk prael-bal”. De balcultuur in het Antwerpse theater van het Tapissierspand in de achttiende
eeuw’, Tijd-schrift 1 (2011) 7-15.
6 K. Goossens en M.F. Van Dijck, ‘Rederijkerskamers tussen oude en nieuwe theatercultuur. De Antwerpse rederijkerskamer De Violieren en de opkomst van een commerciële cultuur (1619-1762)’, Stadsgeschiedenis 7 (2012) 22-41.
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tiende- en zestiende-eeuwse rederijkerscultuur in de kleine steden dus vrij manifest.7
Maar is dit beeld wel accuraat? Minstens voor een aantal provinciesteden zijn er
redenen om de hypothese van een culturele revival in overweging te nemen. De Zuidelijke Nederlanden – het hertogdom Brabant in het bijzonder – golden in de zeventiende en achttiende eeuw nog steeds als één van de meest verstedelijkte regio’s van
Europa. Binnen deze verstedelijkte, Brabantse samenleving waren de middelgrote steden
(Leuven, Mechelen) en de kleine steden (onder meer Diest, Herentals, Lier, Nijvel,
Tienen, Turnhout) samen goed voor ongeveer een derde van de stedelijke bevolking.8
Naast hun demograﬁsch gewicht vervulden deze steden belangrijke centrale functies
voor een kapitaalkrachtig hinterland. Door de stijgende vraag naar goederen en diensten vanuit het platteland beleefden heel wat kleine steden in de achttiende eeuw zelfs
een bloeiperiode, die vooral de middenklasse van ambachtsmeesters en winkeliers
ten goede kwam.9 Naar analogie van het Engeland van Borsay en Plumb kunnen we
ons afvragen of deze ontwikkeling gepaard ging met een grotere vraag en aanbod van
cultuurgoederen. Recent onderzoek maakt op dat vlak immers duidelijk dat de zogenaamde consumptierevolutie en de ontwikkeling van de commerciële sector in de
Zuidelijke Nederlanden geen louter grootstedelijke fenomenen waren. Ook in kleine
en middelgrote centra waren er vóór 1700 al sporen van een groeiende middenklasse die
via consumptie van allerhande nieuwe genotsmiddelen op zoek ging naar identiteit en
sociaal aanzien.10 Die gestegen vraag correspondeerde met een sterke expansie van de
kleinhandelssector – een expansie die in verhouding tot het aantal inwoners misschien
niet de vergelijking met Antwerpen kon doorstaan, maar wel met andere grote steden
zoals Brussel of Gent.11 Werd er in die secundaire steden dan niet eveneens geïnvesteerd in andere recreatieve activiteiten of in andere vormen van betalend vermaak, zoals
kofﬁehuizen, kaatsbanen of theater?
Ik onderzoek deze vraagstelling aan de hand van de casus Leuven. Concreet werp
ik licht op de commercialisering van het Leuvense theaterleven en het aanpassingsvermogen van de Leuvense rederijkerskamers. Op die manier wil ik aantonen dat het
onderzoek naar de theatercultuur in de Zuidelijke Nederlanden niet gebaat is met een
te strikte tegenstelling tussen de grootstedelijke en kleinstedelijke theatercultuur. Mijn
stelling is dat er in de praktijk veel meer raakvlakken en interacties waren, en dat er
ook in de secundaire steden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw een complexe dynamiek ontstond. In de bestudeerde periode telde Leuven twee rederijkersgezelschappen: De Roose en De Kersouwe. Het verhaal spitst zich hoofdzakelijk toe
op rederijkerskamer De Kersouwe, omdat van De Roose nauwelijks archief bewaard
bleef. Ik begin met een korte introductie op de casus Leuven om de bredere context van
7 K. Porteman en M.B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700 (Amsterdam 2008) 447, 552, 741-742.
8 P.M.M. Klep, ‘Population estimates of Belgium, by province (1375-1831)’, in: Historiens et populations. Liber
amicorum Etienne Hélin (Brussel 1991) 485-507; M. Livi Bacci, The population of Europe. A history (Oxford 2000) 36.
9 B. Blondé, Een economie met verschillende snelheden. Ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling van het
Brabants stedelijke netwerk (ca. 1750-ca. 1790) (Brussel 1999).
10 Bijvoorbeeld: J. Poukens en N. Provoost, ‘Respectability, middle-class material culture and economic crisis. The
case of Lier in Brabant, 1690-1770’, Journal of Interdisciplinary History 42 (2011) 159-184.
11 B. Dewilde, Corporaties en confrerieën in conﬂict: Leuven 1600-1750 (onuitgegeven doctoraatsproefschrift ku
Leuven, 2012) 121-125.
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commercialisering en cultuurconsumptie in kaart te brengen. Tegen die achtergrond
volgt een grotendeels chronologische uiteenzetting waarin de positie van De Kersouwe
wordt bestudeerd.
Leuven: consumptieveranderingen en commercialisering in een secundaire stad
Tussen 1600 en 1750 schommelde het Leuvense bevolkingsaantal tussen circa 10.000 en
15.000 inwoners. De stad fungeerde traditioneel als een belangrijke graanmarkt voor
het zuiden en het oosten van Brabant. Die centrale rol werd in de bestudeerde periode
nog versterkt door de uitbreiding van het aantal vrije marktdagen (1658-1660) en de expansie van het graanstapelrecht (jaren 1720). Behalve de brouwnijverheid ontwikkelde
Leuven vóór het midden van de achttiende eeuw weinig noemenswaardige industriële
activiteit. De economie was overwegend afgestemd op de voorziening van de lokale
markt en de noden van de universiteit, kloosters en het agrarische hinterland. Dankzij
de uitbreiding van het wegennet en de aanleg van het kanaal Leuven-Mechelen ontwikkelde de stad zich na 1750 tot een belangrijke draaischijf in de internationale doorvoerhandel. Ook de industrie bloeide op door de vestiging van manufacturen en de sterke
expansie van de brouwnijverheid. Tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw klom
het inwonersaantal richting 20.000.12
Naast een kapitaalkrachtige bovenlaag van ambtenaren, universiteitsprofessoren,
geestelijken en (adellijke) renteniers herbergde Leuven een uitgebreide groep ambachtsmeesters en winkeliers. De sectoren voeding, drank en kledij domineerden nadrukkelijk. Samengeteld waren zij omstreeks 1700 goed voor 75 procent van de ambachtspopulatie. Uit een analyse van de registers van het hoofdgeld (waarover later
meer) blijkt dat de vermogens zowel tussen de diverse sectoren onderling als binnen
één en hetzelfde ambacht erg ongelijk verdeeld waren. Meesters uit de voeding- en
dranksector wisten in de achttiende eeuw relatief omvangrijke vermogens op te bouwen. Heel wat ‘vettewariërs’, beenhouwers, wijntaverniers, bakkers, kruideniers en
herbergiers kunnen tot de hoge middenklasse gerekend worden. Sommigen onder
hen – de brouwers op kop – prijkten in de belastinglijsten zelfs tussen de tien procent
meest gefortuneerde inwoners. Met uitzondering van een aantal grote handelaars en
ondernemers, werd de kledijsector gedomineerd door een laag middenklasseproﬁel.
De levensstandaard van kleermakers, kousenmakers, oudkleerkopers, schoenmakers
en schoenlappers verbeterde in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw, maar
niettemin balanceerde een aanzienlijk aantal omstreeks 1750 nog steeds op de armoedegrens. Uitbaters van zogenaamde boutiques à la mode situeerden zich bovenaan de
sociale ladder doordat zij belangrijke winsten wisten te halen uit de introductie van de
Franse mode.13
De welstand van de elite en de hoge middengroepen – die sociale groepen die volgens
Borsay en Plumb de ﬁnanciële onderbouw van de urban renaissance en de leisure revolution vormden – toonde zich in een vernieuwde consumptiecultuur. Omstreeks 1680
12 R. Van Uytven (red.), Leuvens verleden (Leuven 1964); L. Van Buyten, ‘Verlichting’ en traditie. De Leuvense
stadsﬁnanciën en hun economische grondslagen onder het Oostenrijks Regiem (1713-1794) (onuitgegeven doctoraatsproefschrift ku Leuven, 1970); R. Van Uytven, ‘Leuven 1575-1635’, in: E. Cockx en G. Huybens (red.), De Leuvense
prentenatlas: zeventiende-eeuwse tekeningen uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (Leuven 2003) 823-858.
13 Dewilde, Corporaties en confrerieën, 53-70.
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beschikte 16 procent van de Leuvense middengroepen en elite over een (porseleinen)
kofﬁeservies of een theetafel. Een eeuw later was dit opgelopen tot 98 procent. Pruiken treffen we vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw in boedelinventarissen
aan. Complementair aan de verspreiding van die nieuwe producten kende Leuven een
sterke expansie van het winkelnetwerk, met de snelle opkomst van boutiques à la mode
en speciaalzaken die een weelde aan geïmporteerde Franse goederen aanprezen. Nieuw
was ook de introductie van kofﬁe- en theehuizen, wijnbars, ‘hotels’ (uitspanningen)
en kaatsbanen.14 Ten slotte maakte ook de commerciële leescultuur opgang, met een
groter aantal gespecialiseerde boekverkopers en winkels die boeken als onderdeel van
een breder gamma aanboden.15 In de laatste decennia van de achttiende eeuw verschenen een achttal verschillende dag- en weekbladen.16 Vanaf 1787 participeerde Leuven
ook in de nieuwe trend van commerciële leesbibliotheken, waar geïnteresseerden tegen
betaling kranten, tijdschriften en boeken konden inkijken.17
Coup de théâtre: een rollenwissel als aanzet voor een nieuwe theatercultuur
Een grondige herschikking van de rollen binnen De Kersouwe luidde de vernieuwingsbeweging in het Leuvense theaterleven in. Sinds de late vijftiende eeuw bestond De
Kersouwe uit twee afdelingen of twee onderscheiden groepen leden: de ‘vaste gezellen’
en de ‘(broeders) liefhebbers’. De vaste gezellen vormden de actieve kern van de kamer,
die sociale en religieuze verplichtingen combineerden met een literaire sociabiliteit. Ze
vertegenwoordigden De Kersouwe tijdens publieke rituelen en brachten jaarlijks een
theaterstuk op de Grote Markt als afsluiter van de Ommegang. Ze woonden het huwelijk
en de begrafenis van confreers bij en dienden aanwezig te zijn tijdens herdenkingsmissen
en andere collectieve activiteiten. Tijdens de groepsfeesten of ‘kolven’ in de zomermaanden vertoonden groepjes gezellen luchtige of ernstige stukken voor eigen publiek. Naast
een jaarlijks lidgeld van vier stuivers dienden ze het tekort op de jaarrekeningen te vereffenen en elke twee jaar een nieuw gildehabijt met zilveren deviezen laten maken. Van de
gezellen werd een aanzienlijk literair talent verwacht. Bij hun intrede in de rederijkerskamer moesten ze een zelfgeschreven toneelstuk voorleggen dat nog nooit eerder was
vertoond. De taak van de liefhebbers was daarentegen nauwelijks omlijnd. Zij maakten
vrijwillig deel uit van de rederijkerskamer, dienden geen eed af te leggen en hoefden niet
deel te nemen aan de gemeenschappelijke activiteiten. Behalve een stuiver lidgeld en een
bijdrage in de jaarkosten hadden zij geen andere verplichtingen. De liefhebbers speelden
voornamelijk een ondersteunende rol, als toeschouwer of gelegenheidsacteur.18
14 B. Dewilde en J. Poukens, ‘Confraternities, Jansenism and the birth of a consumer society in 17th-18th-century
Leuven’, in: F. Ammannati (red.), Religione e istituzioni religiose nell’economia europea 1000-1800. Religion and
religious institutions in the European economy 1000-1800 (Florence 2012) 671-693, 684-690; Dewilde, Corporaties en
confrerieën, 44-53, 119-178.
15 P. Delsaerdt, Suam quisque bibliothecam. Boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense universiteit, 16de-18de eeuw (Leuven 2001) 78 -80; Dewilde, Corporaties en confrerieën, 131-133, 153-156.
16 W. Nauwelaerts, Bijdrage tot de geschiedenis van de pers in het arrondissement Leuven: repertorium (1773-1914)
(Leuven-Parijs 1978) 30-38, 110-216.
17 P. Delsaerdt, ‘Het leeskabinet van citoyen Carpen, 1804’, in: J. Pauwels (red.), Gheprint tAntwerpen. Het boek in
Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw (Kapellen 2004) 91-137, 93-94.
18 A. Meulemans, ‘De Leuvense rederijkerskamers’, Eigen schoon en de Brabander 53 (1970) 87-111, 211-232, 381400, 54 (1971) 85-94, 306-312 en 55 (1972) 33-45, hier 53 (1970) 217-223; A.-L. Van Bruaene, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650) (Amsterdam 2008) 76-82.
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Het oordeel van Salomon: rederijkerstoneel op de Grote Markt. Bron: SAL, Memorie-boek van
Willem Boonen (1593-1594), f° 493v°-494r° (© Stadsarchief Leuven).

De verhouding tussen beide afdelingen was in 1545 vastgelegd op 24 vaste gezellen
en 8 liefhebbers.19 Een rekening uit 1610-1611 vermeldt inderdaad 8 liefhebbers, maar
het eveneens genoteerde getal van 39 of 42 vaste gezellen oversteeg het opgelegde aantal van 24 man. Voor het vervolg van de eerste helft van de zeventiende eeuw kende
De Kersouwe een gezond ledenverloop, met een gecontroleerde balans tussen in- en
uitstroom. Het aantal vaste gezellen rondde in de jaren 1630 en 1640 zelfs meermaals
de kaap van vijftig.
Op het moment waarop de afdeling van de vaste gezellen haar hoogste ledenaantal
bereikte, evolueerde ze paradoxaal genoeg in de richting van een besloten gezelligheidsvereniging die voor haar entertainment beroep deed op de liefhebbers. Die evolutie
is zichtbaar in het opvoeringsritme. Omstreeks 1649-1650 werd het gebruikelijke
tafelspel op Sint-Margrietdag (20 juli) vervangen door het optreden van een nar en een
concert van ingehuurde muzikanten.20 In de jaren 1630 en 1640 voerden de gezellen
niet langer hun jaarlijkse zinnespel op. Ook het zogenaamde esbattement, een komisch
spel ter afsluiting van de Ommegang tijdens Leuven Kermis (september), kwam niet
langer ieder jaar op de planken. Weliswaar valt het spelverloop niet nauwkeurig te
19 Universiteitsarchief Leuven [ual], P98: Archief van de familie Spoelberch de Lovenjoel [verder
Antiquiteyten ende privilegien der oude, groete, ende edele hand-boge-gulde (…) (ca. 1638), f° 137.
20 Stadsarchief Leuven [sal], inv. 11795, f° 108r° (1649-1650).
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Nieuwe en actieve vaste gezellen in De Kersouwe, 1608-1669
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* Het aantal actieve gezellen is berekend op basis van de bijdragen in de jaarkosten. Bron: sal, inv.nr. 11795.

reconstrueren omdat de rekeningen niet altijd aangeven voor welk stuk de decors, de
rekwisieten en de toneelkostuums bestemd waren. Toch wijzen de uitgaven erop dat
het Kermistoneel in die periode nog slechts met onregelmatige tussenpozen werd vertoond. De verantwoordelijkheid voor die verstoorde frequentie lag echter niet bij de
rederijkers. Omwille van ﬁnanciële problemen besliste het stadsbestuur steeds vaker
om de Ommegang op te schorten. Daardoor kwam het esbattement, als sluitstuk van de
processie, evenmin op de afﬁche.21 In de jaren waarin het esbattement wel geprogrammeerd stond, wentelden de vaste gezellen de verantwoordelijkheid steeds meer af op
de liefhebbers. Bij de editie van 1629-1630 waren enkele rollen in Tspel vanden rijcken
vreck reeds door liefhebbers ingevuld. Twee jaar later was de volledige groep van de
liefhebbers bij het Ommegangtoneel betrokken. Kort daarop gaven zij kamervoorstellingen voor de vaste gezellen ter vervanging van het traditionele kolvetoneel, waarvoor
ze telkens beloond werden met een maaltijd.22
Het gebrek aan literair engagement bij de vaste gezellen correspondeert met een patroon dat zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw ook in andere steden aftekende.23 Zo vertoont de Leuvense casus opvallend veel gelijkenissen met wat er de periode
21 E. Van Even, L’Omgang de Louvain, dissertation historique et archéologique sur le célèbre cortège communcal
(Leuven-Brussel 1863) 18, 32-34, 43-44.
22 sal, inv. 11795, f° 72v° (1629-1630), f° 74v° (1631-1632), f° 88v° (1637-1638), f° 90v° (1638-1639), f° 93r° (16391640).
23 A.-L. Van Bruaene, ‘De contouren van een nieuw cultuurmodel. Rederijkers in Vlaanderen en Brabant in de
zeventiende eeuw’, Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis 58 (2005) 221-237; Van Braene, Om beters wille, 183-188.
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na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) in Antwerpen gebeurde, en biedt daarmee al
meteen een eerste reden om het verschil tussen de grootstelijke en de provinciale rederijkerij niet te fel aan te zetten. Ook in de Antwerpse rederijkerskamer De Violieren
won een groep vrijwillige leden in de zeventiende eeuw gradueel aan belang ten koste
van de vaste leden of ‘confreers’.24 Maar terwijl in Antwerpen de functies van confreers
en liefhebbers gaandeweg versmolten, bleven in Leuven de twee groepen naast elkaar
bestaan. Door een aanwervingcrisis bij de vaste gezellen gingen de liefhebbers in Leuven al snel de boventoon voeren.
Na het midden van de zeventiende eeuw keerde het tij in De Kersouwe. In tien jaar
tijd verloren de vaste gezellen tweederde van hun leden. In 1658-1659 dook de teller
onder de grens van 24. Op het dieptepunt in 1660-1661 telde de kamer nog slechts
zeventien vaste gezellen. Gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw ﬂirtte
het ledenaantal permanent met de symbolische grens van 24.25 In diezelfde periode
trokken de liefhebbers het laken naar zich toe. In 1655-1656 verdeelden de liefhebbers
de acteursrollen. Vanaf 1660-1661 aanvaardden ze niet langer een vergoeding in natura
maar wensten ze als volwaardige acteurs voor hun prestaties betaald te worden. De
vaste gezellen presenteerden daartoe een verzoekschrift aan het stadsbestuur om de
liefhebbers speelgeld toe te kennen. In de jaren daarop ontvingen die jaarlijks zes gulden voor hun diensten.26 Tegen die tijd was de afdeling van de vaste gezellen weggezakt
naar een absoluut dieptepunt en lag het initiatief volledig bij de liefhebbers. Daarmee
namen de verhoudingen binnen De Kersouwe een dramatische wending. Waren de
liefhebbers in de vijftiende eeuw in het leven geroepen om een ondersteunende rol te
spelen, dan bepaalden ze nu de voorstellingsagenda. De gezellen, of de oorspronkelijke
producenten van toneel, ‘degradeerden’ tot consumenten van toneel.
Burgers en creatieve geesten: proﬁelschets van de vaste gezellen en de liefhebbers
Wie waren die liefhebbers, en waarin verschilde hun proﬁel met dat van de vaste gezellen? Alvorens ik aantoon hoe de rollenwissel binnen De Kersouwe de aanzet vormde
voor een grondige vernieuwing en commercialisering van het Leuvense theaterleven,
werk ik deze vraag verder uit. Ik maak daarvoor gebruik van de eerder vermelde registers van het hoofdgeld uit 1631 en 1747. Het hoofdgeld of capitale impositie was een
hefﬁng op het beroep van het gezinshoofd en andere uiterlijke tekenen van welstand,
zoals het dienstpersoneel, de veestapel, en het aantal schouwen, ovens en fornuizen
(als indicatie voor de grootte van het huis en de werkplaats). Op basis van die gegevens deelde ik de Leuvense bevolking op in vier welvaartsgroepen (onderklasse, lage
en hoge middenklasse, elite). Eerder dan ‘sociale klassen’, met een gedeelde identiteit
en waardenpatroon, moeten deze klassen beschouwd worden als ﬁscale categorieën,
bedoeld om wijzigingen in de sociale verhoudingen te analyseren. In die optiek werden
de klassen niet afgebakend op basis van gemeenschappelijke culturele eigenschappen,
maar op basis van de ﬁscale afstand tussen groepen. De grens tussen de middenklasse en
24 Goossens en Van Dijck, ‘Rederijkerskamers’, 24-28.
25 sal, inv. 322, f° 227v°-228r° (18 augustus 1660), f° 243r° (21 oktober 1660); sal, inv. 323, f° 130v° (12 november
1664); sal, inv. 327, f° 12r° (1 april 1679), f° 166r° (4 juni 1681); sal, inv. 329, f° 245v°-246r° (6 augustus 1686); sal,
inv. 4658, f° 79r°-80r° (23 mei 1697); sal, inv. 334, f° 80-81 (23 mei 1697), f° 673 (9 maart 1699).
26 sal, inv. 11795, f° 114v° (1655-1656), f° 122r° (1660-1661), f° 137r° (1665-1666).
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Sociaal proﬁel van de vaste gezellen van De Kersouwe, 1631 en 1747
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de elite is door mij vastgelegd op het negende deciel, wat inhoudt dat ik de 10 procent
hoogst aangeslagen huishoudens als upper class beschouw. Tussen de middenklasse en
de onderklasse is moeilijk een geloofwaardige grens te trekken zonder een terugkoppeling naar beroepsgroepen. Arbeiders en ambachtsgezellen kunnen bezwaarlijk als
middengroepen beschouwd worden. Om die reden hanteer ik de mediaanaanslag van
ambachtsgezellen en loonarbeiders als grens tussen de middenklasse en de onderklasse.
In 1631 lag die grens op het vijfde deciel; door een uitbreiding van het stedelijk proletariaat in 1747 pas op het zesde deciel. Als scheidingslijn tussen de lage en hoge middengroepen hanteer ik de mediaanaanslag van alle middenklassenhuishoudens.
Zowel in 1631 als in 1747 rekruteerden de vaste gezellen hoofdzakelijk binnen de
middengroepen: in 1631 behoorde 65 procent tot de ﬁscale categorie die ik als middenklasse heb gedeﬁnieerd; in 1747 was dat maar liefst 94 procent. Het toegenomen
gewicht van de middengroepen ging ten koste van de laagste sociale groepen die omstreeks het midden van de achttiende eeuw bijna volledig uit de rederijkerskamer waren
verdwenen. In absolute zin was er dus beslist geen sprake van een sociaal verval, zoals in
de bestaande literatuur over de zeventiende-eeuwse rederijkerij soms wordt gesteld.27
27 E.K. Grootes, ‘De ontwikkeling van de literaire organisatievormen tijdens de zeventiende eeuw in Noordnederland’, De Zeventiende Eeuw 8 (1992) 53-65.
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Beroepsproﬁel van de vaste gezellen van De Kersouwe, 1631 en 1747
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In relatieve zin kan daarentegen wel van sociale achteruitgang worden gesproken. Er
zijn namelijk aanwijzingen dat De Kersouwe in de bestudeerde periode tot een netwerk
evolueerde dat in prestige voor de schuttersgilden moest onderdoen. Het zeventiendeeeuwse proﬁel van De Kersouwe correspondeerde nog in grote mate met dat van de
schuttersgilden. Maar terwijl De Kersouwe in de achttiende eeuw nog steeds binnen de
brede middengroepen wierf, verschoof het zwaartepunt bij de schuttersgilden nadrukkelijk richting hoge middengroepen en elite.28 Dat verschil toont zich ook op vlak van
professionele activiteiten. Zowel in 1631 als 1747 waren schutters en rederijkers grotendeels afkomstig uit de dominante sectoren voeding, drank en kledij. Het stedelijk
verenigingsleven werd dus bij uitstek beheerst door een populatie van (onder meer)
bakkers, brouwers, vettewariërs, kruideniers, wijntaverniers, herbergiers, kleermakers,
oudkleerkopers, kousenmakers, schoenmakers en boetiekhouders. Opvallend is echter
dat de vaste gezellen – in tegenstelling tot de schuttersgilden – rond het midden van
de achttiende eeuw meer en meer meesters uit de (armere) kledingsector aantrokken:
die meesters die de lagere regionen van De Kersouwe bevolkten en die mogelijk geen
toegang tot de schuttersgilden hadden.
Naast vaste gezellen die bewust kozen voor een literaire sociabiliteit, telde De
Kersouwe ook vaste gezellen voor wie het lidmaatschap onderdeel was van een bredere corporatieve identiteit. Discussies tonen aan dat de Leuvense schuttersgilden en
rederijkerskamers gedurende de zeventiende eeuw in zekere zin communicerende
vaten waren – wat de sterke overeenkomst in sociaal proﬁel alleen maar bevestigt.
28 Dewilde, Corporaties en confrerieën, 219, 251-252.
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Lidmaatschap van deze stedelijke verenigingsvormen was niet vrijwillig in Leuven.
Iedere poorter die huwde of het meesterschap in een ambacht verwierf, kon namelijk
gedwongen worden om zich bij een schuttersgilde of een rederijkerskamer aan te sluiten.29 In de praktijk waren heel wat Leuvenaars echter vooral geïnteresseerd om tot de
grote kruisbooggilde toe te treden, omdat deze schuttersgilde over een uniek privilege
beschikte dat haar leden gratis toegang tot een ambacht gaf. Via giften, steekpenningen
en het aanspreken van de juiste relaties probeerden Leuvense burgers een plaats in de
kruisbooggilde te reserveren. In afwachting tot die plaats vrijkwam, doken zij onder in
De Kersouwe of De Roose, omdat lidmaatschap van deze rederijkerskamers vrijstelling
van coöptatie door de schuttersgilden verleende. Eenmaal er een plaats in de kruisbooggilde vacant was, namen de kandidaten ontslag uit de rederijkerskamer en traden
ze toe tot de kruisbooggilde. Precieze cijfers zijn niet voorhanden maar uit de talrijke
klachten van de andere schuttersgilden en uit de tussenkomsten van het stadsbestuur
kunnen we aﬂeiden dat dergelijke schijnbewegingen in de eerste helft van de zeventiende eeuw schering en inslag waren. Wanneer schuttersgilden en rederijkerskamers
er niet in slaagden om hun beoogde ledenaantal te bereiken (zoals in het geval van De
Kersouwe in de tweede helft van de zeventiende eeuw), zette het stadsbestuur gedwongen rekruteringscampagnes op. Bij die gelegenheid kregen alle verenigingen een
aanwervingsverbod, totdat de noodlijdende schuttersgilde of rederijkerskamer haar
ledenbestand terug had aangevuld.30 Dergelijke maatregelen geven aan dat er in Leuven
niet altijd een onderscheid tussen de verschillende corporaties werd gemaakt. Mogelijk
werd die inwisselbaarheid van schuttersgilden en rederijkerskamers extra gestimuleerd
door gebrek aan een duidelijk proﬁel in de jaren na het Twaalfjarig Bestand.
Het verplichte lidmaatschap van de vaste gezellen stond in schril contrast met de
vrijwillige toetreding van de liefhebbers. Liefhebbers sloten zich niet bij de rederijkerskamer aan om te voldoen aan gestelde corporatieve eisen, maar omwille van een individuele interesse in theater en literaire expressie. Interessant is net dat precies die groep
van liefhebbers omstreeks het midden van de zeventiende eeuw het artistieke initiatief
naar zich toetrok. Hoewel we op basis van rekeningen en ledenlijsten een goed beeld
kunnen vormen van het sociale proﬁel van de vaste gezellen, ontbreken dergelijke seriele gegevens helaas om een duidelijk proﬁel van de liefhebbers te schetsen. Om zicht te
krijgen op de identiteit van de liefhebbers moeten we het stellen met de enkele namen
die in het resolutieboek uit de periode 1764-1786 staan genoteerd.31 De namen die geidentiﬁceerd konden worden, tonen dat de liefhebbers in de achttiende eeuw een ander,
meer artistiek georiënteerd publiek aantrokken dan de vaste gezellen (en de schuttersgilden). We kunnen redelijkerwijs aannemen dat dit in de zeventiende eeuw ook zo
was. In plaats van ambachtsmeesters uit de voeding- en de kledijsector zien we in het
resolutieboek inderdaad bekende namen uit het Leuvense artistieke milieu opduiken.
Een prominent ﬁguur bij de liefhebbers was bijvoorbeeld de metselaar-architect Paulus De Groodt (mr. 1728-1785), die in de jaren 1750-1760 verantwoordelijk was voor
29 ual, P98: AFSL, Annex: Antiquiteyten (...), f° 14v°.
30 B. Dewilde, ‘In de ban van hertog Jan. Schuttersgilde en kleinhandelsrevolutie in Leuven, zeventiende en achttiende eeuw’, Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 99-119; Dewilde, Corporaties en confrerieën, 211-234,
240-247.
31 sal, inv. 11794 (1764-1786).
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het ontwerp van twee universiteitsgebouwen en voor de constructie van het sas van
Tildonk.32 Naast De Groodt waren ook de kunstschilders Laurent Geedts (1728-1813)
en Antoon Clevenbergh (1755-1810) bij de werking van de liefhebbers betrokken.
Geedts verwierf bekendheid in Leuven als schilder van stillevens en als decorateur van
burgersalons.33 Clevenbergh was eveneens een veelgevraagd schilder in burgermiddens en voerde daarnaast opdrachten uit voor een adellijk cliënteel. Aan het einde van
de achttiende eeuw stond hij mee aan de wieg van de Leuvense academie voor schone
kunsten.34 De groep van de liefhebbers bevatte verder toonaangevende ﬁguren uit de
Leuvense literaire kringen zoals Jan-Baptist Staes (1732-1813), notaris, ‘journalist’ en
van 1773 tot 1789 uitgever van het Leuvense blad Het Wekelyks Nieuws uyt Loven,35
en Petrus-Maximilianus-Josephus Michel (1745-1812), drukker en uitbater van de
commerciële leesbibliotheek Limborgh met een ruim aanbod aan werken over politiek,
ﬁlosoﬁe, theologie, geschiedenis, wetenschappen, literatuur en kunst.36
Hoe smal de basis om uitspraken te doen ook is, de beschikbare gegevens suggereren
dat de groep van de liefhebbers de creatieve en artistieke elite van Leuven verenigde.
Uit biograﬁeën van Leuvense schilders blijkt dat heel wat onder hen ook buiten De
Kersouwe contacten onderhield en ideeën uitwisselde.37 In die zin fungeerde De
Kersouwe als een verlengstuk of misschien zelfs brandpunt van de Leuvense kunstenscène. Het verschil met de groep van de vaste gezellen (of de schuttersgilden) kon niet
groter zijn. In dat opzicht loopt de situatie in Leuven overigens parallel aan de situatie
in Antwerpen. Ook daar bestonden de liefhebbers in de achttiende eeuw uit een select
groepje van kunstenaars, musici, drukkers en een architect.38
Van publieke lering tot box ofﬁce: commercialisering en professionalisering van de
theatercultuur
Onder de directie van de liefhebbers privatiseerde en commercialiseerde het Leuvense
theaterleven. In 1681 was er nog een laatste, erg spectaculaire editie van de Ommegang,
waarbij de stad 300 gulden uittrok voor de bouw van een nieuw podium op de Grote
Markt.39 Ondertussen hadden de liefhebbers hun publieke toneelvoorstellingen echter
al ingeruild voor opvoeringen in de zaal. In 1657 stond de grote zaal van het stadhuis
al ter beschikking van De Kersouwe. Vanaf 1681 mochten zowel De Kersouwe als
De Roose hun opvoeringen permanent in het stadhuis laten doorgaan. Beide rederijkerskamers kregen 340 gulden voor de bouw van een toneelpodium en de nodige
aanpassingswerken. In 1697 verhuisde het theater ten slotte naar het Artilleriehuis op
de Oude Markt.40

32 Dewilde, Corporaties en confrerieën, 201.
33 V. De Munter, François Jacquin et son oeuvre (Leuven 1928) 6-7.
34 E. Van Even, Un peintre belge de la ﬁn du dix-huitième siècle, Antoine Clevenbergh de Louvain (Gent 1897).
35 Nauwelaerts, Geschiedenis van de pers, 30-38.
36 sal, inv. 7685, f° 73r°-90v° (14 juli 1783-23 januari 1784); Delsaerdt, Suam quisque, 391-392.
37 E. Van Even, De schilder P.-J. Verhaghen, zijn leven en zijne werken (Leuven 1875).
38 De Paepe, ‘De liefhebbers’, 248; Goossens en Van Dijck, ‘Rederijkerskamers’, 24-32.
39 sal, inv. 327, f° 165v°-166r° (4 juni 1681), f° 171r° (27 juni 1681), f° 175v° (30 juli 1681), f° 181r° (4 september
1681).
40 sal, inv. 322, f° 59v° (6 oktober 1657); sal, inv. 327, f° 143r°-v° (28 maart 1681); sal, inv. 328, f° 36v° (10 juni
1683); sal, inv. 334, f° 269 (20 november 1697), f° 437 (11 juni 1698); Meulemans, ‘Rederijkerskamers’, 54 (1971) 86-87.
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Die beweging binnenskamers had wellicht niet meteen invloed op de theaterpraktijk
omdat, zoals in Antwerpen, de podiumstructuur en de speelwijze in openlucht gewoon
binnenskamers werden overgenomen.41 Wel was de beweging van invloed op de samenstelling van het publiek. Nu de rederijkers in zalen speelden, moest er inkomgeld betaald
worden. Het stadsbestuur legde de prijs van de tickets in 1688 vast op zes stuivers, waarvan de helft de rederijkerskamer toekwam en de andere helft naar de arme vondelingen
ging.42 Zes stuivers betekende een half dagloon voor een metselaarsknecht en 30 procent van het dagelijks inkomen van een meester metselaar. Terwijl het openluchttoneel
voor alle lagen van de samenleving vrij toegankelijk was geweest, werd er nu aan de deur
geselecteerd. Armen, arbeiders, ambachtsgezellen en misschien zelfs een deel van de lagere middenklasse konden zich een theaterbezoek niet zomaar veroorloven. Toneelcultuur binnenskamers was voortaan het voorrecht van de (vooral hoge) middengroepen
en de elite, die op die manier de breuklijnen in de samenleving konden onderstrepen.
In de achttiende eeuw nam het private initiatief dat zich concentreerde op de schouwburgen de overhand in het grootstedelijke theaterlandschap. Achtereenvolgens in Brussel (1700), Antwerpen (1711), Gent (1737) en Brugge (1756) werden schouwburgen
ingericht naar Italiaans en Frans model, met een U-vormig auditorium, loges aan de zijkanten, een parterre en een ruime, licht hellende scène. Vernuftige machinerie liet spectaculair kunst- en vliegwerk toe en er was mogelijkheid om te werken met (automatisch)
wisselende decors. Rondreizende, internationale gezelschappen brachten er nooit geziene en erg spektakelrijke voorstellingen. Na de opvoering was er gelegenheid om na te
praten en contacten te leggen in het aanpalende kofﬁehuis. Aangetrokken door de sensatie van de schouwburg keerde de elite en de welvarende burgerij zich af van het sobere en
meer conventionele rederijkerstoneel. Voortaan vormde de stadsschouwburg het verzamelpunt bij uitstek voor de betere kringen. De rederijkers bezaten niet de mogelijkheden
om te concurreren met de schitterende spektakels van de schouwburg. In de genoemde
steden werden ze van de bühne verdreven door de buitenlandse gezelschappen of (speciﬁek voor Brussel) door de Compagnieën die hun opvoeringen in de Muntschouwburg mochten laten doorgaan en die hun repertoire afstemden op de Opéra de Paris.43
Leuven kende een ietwat andere ontwikkeling. Door het uitblijven van privé-initiatief behield De Kersouwe (samen met De Roose) tot het einde van de achttiende eeuw
het quasi-monopolie op de stedelijke theatercultuur. Sedert de vroege zeventiende
eeuw was het belerende school- en jezuïetentoneel een vaste waarde bij ofﬁciële plechtigheden, maar op geen enkel moment speelden die een rol in de marktgerichte cultuursector. Rondreizende toneel-, muziek- en acrobatengezelschappen deden de universiteitsstad aan, maar ze lijken nooit echt te duchten concurrenten te zijn geweest. Tegen
41 De Paepe, ‘Inrichting en gebruik’, 316-332.
42 sal, inv. 330, f° 121r° (21 februari 1688).
43 K. Langvik-Johannessen en K. Porteman, ‘1700. Inauguratie van de Muntschouwburg te Brussel. Het theaterleven
in de Zuidnederlandse hofstad van 1650 tot in de Oostenrijkse tijd’, in: R.L. Erenstein (red.), Een theatergeschiedenis
der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen (Amsterdam 1996) 284-289; A.-M. Muzzalupo, De Brusselse rederijkerskamers in de zeventiende en de achttiende eeuw. De rederijkerskamers ‘Het Mariacranske’ en ‘De Wyngaert’ (onuitgegeven masterscriptie ku Leuven, 2009) 59-64, 67-68, 73; De Paepe, ‘De liefhebbers’,
237-250; De Paepe, ‘Un des plus jolis’, 7-21; F. Van Besien, ‘De Fonteine in de eerste helft van de achttiende eeuw’,
Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’ te Gent 55 (2005) 157-199, 185; H. Lavens,
‘De zuyl van ’t Brugs Parnas’. De Brugse rederijkerskamer van de Heilige Geest in de 18de eeuw (onuitgegeven masterscriptie ku Leuven, 2012) 62.
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het midden van de achttiende eeuw vonden er occasioneel soirees en concertavonden
plaats in de weelderige salons van het brouwershuis en in de zalen van het nieuwe
kolveniershof.44 Deze en andere locaties groeiden vóór het einde van het ancien régime
echter niet uit tot volwaardige schouwburgen zoals in Gent en Antwerpen. Terwijl de
concurrentie van professionele gezelschappen en van parallelle speelinfrastructuren de
grootstedelijke rederijkers naar de marge verdreven, bleven de Leuvense rederijkers
hun dominante positie behouden.
Het marktleiderschap van de Leuvense rederijkers was echter niet louter een kwestie
van geluk. Het gebrek aan initiatief van buitenstaanders speelde beslist een rol, maar
vormt slechts een deel van de verklaring. Sinds de liefhebbers rond het midden van
de zeventiende eeuw de voortrekkersrol van de vaste gezellen hadden overgenomen,
introduceerden ze een aantal belangrijke vernieuwingen. In de achttiende eeuw evolueerden de liefhebbers van een vrijblijvend toneelgezelschap tot een haast professioneel
productiehuis. Bij gebrek aan goede bronnen valt de chronologie van deze gedaantewisseling niet te reconstrueren. Behalve stedelijke resoluties en documenten in verband
met de voorbereiding van een nieuw reglement bleef voor de periode 1670-1763 geen
archief bewaard. Tegen de jaren 1760 hadden de liefhebbers zich echter volledig aan
het gewijzigde culturele landschap aangepast. Eén en ander wijst erop dat ze omstreeks
1730 al een dynamische en professionele werking hadden uitgebouwd.
Het theateraanbod werd uitgebreid met ballet en opera. De toegenomen invloed
van de Franse cultuur op het Zuid-Nederlandse ontspanningsleven bracht een grote
interesse voor het innovatieve Franse theater en de opera’s van Jean-Baptiste Lully
(1632-1687) met zich mee. Opera werd in 1682 quasi gelijktijdig in Antwerpen en
Brussel geïntroduceerd. Gent volgde niet lang daarna.45 In een resolutie aangaande het
voorstellingsseizoen uit 1770 noemde De Kersouwe opera in één adem met kluchten,
tragedies en komedies,46 wat doet vermoeden dat de theatervorm toen al een vaste
plaats in het rederijkersrepertoire bezette. Aangezien Leuven in de culturele invloedsfeer van Antwerpen en Brussel lag, is het niet ondenkbaar dat er ook hier al vroeg in de
achttiende eeuw of zelfs al eind zeventiende eeuw met opera werd geëxperimenteerd.
De liefhebbers assimileerden bovendien heel wat eigenschappen van de Franse speelwijze in hun producties. Ze begeleidden de toneelvoorstellingen vaker met muziek, en
ze wisselden de gesproken stukken af met danspartijen. Behalve Nederlandse stukken
serveerden de rederijkers nu ook Franse stukken (of bewerkingen van Franse stukken)
zoals de tragedie Alzire van Voltaire (1694-1778) en de opera La Rosière de Salency
van de Luiks-Franse componist André Grétry (1741-1813).47 Vaak waren deze werken
eerder al in de Brusselse Munt vertoond.48
44 sal, inv. 11783, f° 54r°-v° (10 december 1752), f° 70r°-71v° (16 en 25 mei 1755); W. Leunckens, ‘Kronijk van
Leuven van 1599 tot 1766’, in: W. Boonen, Geschiedenis van Leuven geschreven in de jaren 1593 en 1594, uitg. E. van
Even (Leuven 1880) 399-436, 422.
45 C.B. Schmidt, ‘The geographical spread of Lully’s operas during the late seventeenth and early eighteenth centuries: new evidence from the livrets’, in: J. Hajdu Heyer (red.), Jean-Baptiste Lully and the music from the French
Baroque (Cambridge 1989) 183-211, 185, 202-207; De Paepe, ‘Des operas’, 25-37.
46 sal, inv. 11794, f° 76 (4 maart 1770).
47 sal, inv. 11794, f° 18 (2 november 1766), f° 19 (25 januari 1767), f° 24 (1766-1767), f° 35 (1767-1768), f° 69 (17691770), f° 116 (28 januari 1770), f° 132 (21 november 1776); Meulemans, ‘Rederijkerskamers’, 53 (1970) 397.
48 Muzzalupo, Brusselse rederijkerskamers, 63, 66.
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Huldedicht aan het Leuvense stadsbestuur naar aanleiding van de operavoorstelling La Rosière de Salency door theatergezelschap De Roose, 25 november 1784. Bron: Universiteitsbibliotheek Gent, BL 906527 (© Universiteitsbibliotheek Gent).

Ondertussen vonden de voorstellingen niet langer plaats in het Artillerietheater.
Nadat was gebleken dat hun producties een commercieel succes waren, ijverden de
liefhebbers voor de aankoop van een nieuwe theaterzaal met een grotere toeschouwerscapaciteit. De onderhandelingen met het stadsbestuur over dit dossier vatten aan
in 1730. In aanmerking kwamen de kaatsbaan in de Brusselsestraat (6.000 gulden) en
de kaatsbaan bij de Sint-Michielskerk (3.500 gulden). Het stadsbestuur nam een optie
op het complex bij Sint-Michiels maar liet de prijsbesprekingen door een commissie
afhandelen.49 Daardoor weten we voorlopig niet zeker of de koop daadwerkelijk gesloten werd. In ieder geval brachten de liefhebbers in de loop van de achttiende eeuw
ingrijpende wijzigingen in hun theaterzaal aan. De bronnen maken melding van loges
en van zitplaatsen in het parterre, wat (alle verhoudingen in acht genomen) doet denken aan de inrichting van de Antwerpse, Brugse, Brusselse en Gentse schouwburgen.50
Vermoedelijk werden er nu ook verschillende toegangsprijzen gehanteerd, naargelang
men de opvoeringen vanuit de loges of vanuit het parterre wenste bij te wonen. Op dit
moment hebben we nog geen informatie over de samenstelling van het publiek. Wel
lijkt het erop dat de Leuvense elite, anders dan in Antwerpen of Brussel, het liefhebberstoneel niet links liet liggen. De leden van het stadsbestuur werden steevast met
koetsen opgehaald om de premières bij te wonen.51 Bovendien traden verschillende
49 sal, inv. 350, f° 379-380 en 393-394 (20-28 oktober 1730); sal, inv. 5351, f° 238r°-v° (29 december 1730).
50 sal, inv. 11794, f° 115 (14 januari 1776), f° 159 (11 december 1777), f° 175 (1 januari 1779).
51 sal, inv. 11794, f° 32 (14 januari 1768), f° 47 (6 januari 1769), f° 63 (7 januari 1770).
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hooggeplaatste ﬁguren in de achttiende eeuw als geldschieter op. In ruil daarvoor werden zij vereerd met een gelegenheidsdicht of een aan hen opgedragen spel.52
Evenmin is het op dit moment duidelijk of de liefhebbers een ‘jaar-rond’ aanbod aan
betalend entertainment voorschotelden. Zoals in de Engelse provinciesteden lijkt het
er in elk geval wel op dat ze hun programma aanvulden door andere gezelschappen
aan te trekken.53 Uit het resolutieboek blijkt namelijk hoe de liefhebbers hun eigen
lokalen verhuurden voor concerten of andere vertoningen.54 Zo’n uitbesteding had
het voordeel dat de liefhebbers hun jaarprogramma konden uitbreiden met strategisch
gekozen voorstellingen, zonder de lasten en de kosten van de productie te dragen.
Naast aanvullende inkomsten uit de verhuur van hun speelinfrastructuur, liet het hen
toe om de controle over de Leuvense entertainmentmarkt te behouden. De Liefhebbers verhuurden daarnaast hun diensten voor feesten en vertoningen op locatie. Toen
de brouwersknechten in 1769 bijvoorbeeld een ballet wilden organiseren, deden ze
een beroep op de liefhebbers. In 1780 boekte het beenhouwersambacht acteurs van
De Kersouwe voor een toneelvoorstelling in het Vleeshuis. Zelfs kerkbesturen en de
universiteit klopten bij de kamer aan om de feestelijkheden naar aanleiding van een
heiligendag of een promotie op touw te zetten.55 Tot slot gingen de liefhebbers hun
aanbod diversiﬁëren. Naast theater, opera en ballet organiseerden ze in de achttiende
eeuw ook soirees of bals. Dergelijke evenementen, die erg in trek waren bij de rijke
burgerij en de elite, waren slechts toegankelijk tegen betaling.56 Te Antwerpen richtten
de uitbaters van de Tapissiersschouwburg in 1728 voor het eerst een bal in. Al gauw
werd het een vaste afsluiter van het theaterseizoen.57 De Leuvense rederijkers namen
die succesformule over om hun eigen voorstellingsjaar in stijl af te ronden. Zonder veel
discussie beslisten de liefhebbers meestal om de traditionele kolve te vervangen door
een bal, waarop ook de vaste gezellen waren uitgenodigd.58
Tot in de jaren 1780 bepaalden de liefhebbers de culturele werking van De Kersouwe. Terwijl de vaste gezellen wervingsproblemen bleven ondervinden,59 groeiden de
rangen van de liefhebbers fors aan. In 1731 telden de liefhebbers 24 leden, in 1769 41
leden, in 1783-1784 piekte de afdeling zelfs met 90 leden.60 Nochtans kon niet zomaar
iedereen meer tot de liefhebbers toetreden. De introductie van uit Frankrijk overgewaaide acteer- en bewegingsstijlen stelde voortaan hoge eisen aan de acteurs. Ten laatste in de tweede helft van de achttiende eeuw werden de kandidaten voor de liefhebbers
strenger geselecteerd. Alvorens ze lid konden worden, moesten ze op auditie bij de
regisseurs en het bestuur. Enkel de meest veelzijdige en bekwame kandidaten mochten
52 Universiteitsbibliotheek Gent, bl 009067/39: Rym-dicht opgedraegen door de Liefhebbers (…) (s.d. [achttiende
eeuw]); ual, P98: AFSL, 7: Den opgaenden dageraed (…) (31 augustus 1763); sal, inv. 11794, f° 41 (17 april 1768), f°
59 (17 april 1769), f° 67 (1769-1770).
53 J. Brewer, ‘“The most polite age and the most vicious”. Attitudes towards culture as a commodity, 1660-1800’,
in: A. Bermingham en J. Brewer (red.), The consumption of culture 1600-1800. Image, object, text (Londen 1997)
341-361, 347.
54 sal, inv. 11794, f° 83 (11 februari 1771), f° 90 (3 januari 1772).
55 sal, inv. 11794, f° 17 (8 juni 1766), f° 55 (1768-1769), f° 196 (31 augustus 1780).
56 sal, inv. 11794, f° 3 (20 februari 1764), f° 8 (20 januari 1765), f° 10 (10 februari 1765), f° 22 (8 februari 1767), f° 133
(22 december 1776).
57 De Paepe, ‘Luysterlijk prael-bal’, 7-15. Voor Brussel: Muzzalupo, Brusselse rederijkerskamers, 82.
58 sal, inv. 11794, f° 8 (20 januari 1765), f° 33 (31 januari 1768), f° 101 (9 februari 1774).
59 sal, inv. 11797 (4 september 1723).
60 sal, inv. 351, f° 577 (14 november 1731); sal, inv. 11794, f° 252 (1783-1784); sal, inv. 11797 (1783-1784).
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doorgaan. Via opgelegde oefensessies werden ze daarna verder getraind in het spelen
en het dansen. Geregeld trok De Kersouwe dans- en zangmeesters aan om nieuwe
balletten en zangspelen aan te leren. De beste spelers en dansers kregen inspraak in de
uitwerking van de choreograﬁeën.61
Van een gezelschap dat op een eerder vrije, losse basis een hobby beoefende, evolueerden de liefhebbers in de achttiende eeuw dus tot een commercieel productiehuis.
Het reglement van de vaste gezellen repte intussen met geen woord meer over toneel,
laat staan dat nieuwe leden bij hun toetreding nog een zelfgeschreven theaterstuk
moesten voorleggen. Met de rollenwissel binnen De Kersouwe verschoof dus ook de
eis van literaire bekwaamheid van de gezellen naar de liefhebbers. De activiteiten van de
vaste gezellen beperkten zich in de achttiende eeuw tot het houden van drinkgelagen of
groepsmaaltijden en deelname aan stedelijke en religieuze rituelen.62
Slotbedrijf: liefhebbers tussen vrijheid en corporatieve traditie
Voortbouwend op de ideeën van Borsay en Plumb rond de culturele transformatie van
de Engelse provinciesteden en de commercialisering van cultuur, bestudeerde ik de
wijzigingen in het Leuvense theaterlandschap van de zeventiende en achttiende eeuw.
Dit onderzoek was relevant omdat in de bestaande literatuur over de Zuidelijke Nederlanden vaak een tegenstelling wordt gesuggereerd tussen de innovatieve en marktgerichte grootstedelijke theatercultuur enerzijds, en het conventionele kleinstedelijke
theaterleven anderzijds. Er zijn echter indicaties, zoals een toenemende centraliteit van
de Brabantse secundaire steden, de ontluikende middenklasse, de expansie van de commerciële sector en de groeiende cultuurconsumptie, die aantonen dat er in de kleine
en middelgrote steden wél geïnvesteerd werd in een groter aanbod aan recreatieve activiteiten, waaronder theater. In het verhaal van Borsay en Plumb liggen genoemde
indicatoren immers aan de basis van de stedelijke renaissance en de leisure revolution.
Die ‘voorwaarden’ voor vernieuwing waren in het zeventiende- en achttiende-eeuwse
Leuven alleszins aanwezig. Dankzij de toegenomen marktactiviteit, de expansie van
de brouwnijverheid en de uitbouw van transportinfrastructuur ontpopte Leuven zich
in de achttiende eeuw tot een belangrijk economisch centrum in de Zuidelijke Nederlanden. Deze ontwikkelingen hadden niet voor alle ambachtsmeesters hetzelfde effect.
Vooral producenten en winkeliers uit de voeding- en dranksector wisten in de achttiende eeuw relatief grote vermogens te vergaren. Die relatieve welstand toonde zich
onder andere in een vernieuwde consumptiecultuur, de uitbouw van een winkelnetwerk en de introductie van een commerciële leescultuur.
Het onderzoek toonde aan dat de Leuvense rederijkers succesvol wisten in te spelen
op het groeiende belang van commercieel entertainment. Die dynamiek was vooral te
danken aan de liefhebbers, een oorspronkelijk informele groep ondersteunende leden die
omstreeks het midden van de zeventiende eeuw het artistieke initiatief naar zich toe trok.
Terzelfdertijd evolueerde de afdeling van de vaste gezellen, de oorspronkelijke actieve
kern van de kamer, tot een louter gezelligheidsvereniging die voor haar entertainment

61 sal, inv. 11794, f° 21 (15 februari 1767), f° 24 (1766-1767), f° 35 (1767-1768), f° 52 (17 januari 1769), f° 125-126 (3
maart 1776), f° 134-135 (26 december 1776), f° 181 (24 januari 1779), f° 233 (25 april 1783).
62 sal, inv. 391, f° 32v°-33r° (28 april 1771); sal, inv. 11794bis (23 juni 1771); sal, inv. 11796 (1722-1794).
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afhankelijk was van de liefhebbers. Het onderscheid tussen beide groepen was zichtbaar
in de invulling van het lidmaatschap en in het ledenbestand. De vaste gezellen trokken
voornamelijk middengroepen aan, voor wie lidmaatschap, naast potentieel economisch
voordeel, ook deel uitmaakte van een bredere corporatieve identiteit. De liefhebbers trokken vooral de creatieve elite aan de stad. Zij deelden niet zozeer een gemeenschappelijke
sociaal-economische achtergrond, als wel een liefde voor toneel en literaire expressie. Zij
bouwden De Kersouwe uit tot een commercieel productiehuis, met een eigen theater en
een programma dat aansloot bij het grootstedelijke schouwburgrepertoire. Het aanpassingsvermogen van de liefhebbers verklaart waarom de Leuvense rederijkerskamers tot
het einde van het ancien régime een dominante positie in het theaterlandschap bekleedden.
Maar het verhaal eindigt hier niet. Na hun pleidooi voor een nieuw theatergebouw
drongen de liefhebbers in 1731 bij het stadsbestuur aan op eigen statuten, waardoor
de oorspronkelijk informele groep ondersteunende leden een formele erkenning zou
krijgen. Het aangroeiende en zich professionaliserende gezelschap had immers nood
aan een uitgetekende structuur om de organisatie van evenementen te stroomlijnen en
de continuïteit te waarborgen. De originele conceptnota is niet bewaard, maar uit de
reactie van de vaste gezellen valt te distilleren dat de afspraken en regels die de liefhebbers voor ogen hadden, beantwoordden aan die van ambachten, schuttersgilden en
rederijkerskamers. In concreto betrof het regels in verband met de aanwezigheid bij
begrafenissen, lidgeld, uittredingsvergoeding, conﬂictbemiddeling en deelname aan
publieke rituelen.63 Het wekt misschien verbazing dat de Leuvense liefhebbers zich vrijwillig in een corporatieve logica inschreven, aangezien de liefhebbers van de Antwerpse
Violieren zich net aan de commercialisering van de theatercultuur aanpasten door de
corporatieve structuur van de rederijkskamer te ontmantelen en zich om te vormen tot
een vrij genootschap waar de nadruk eerder op vrijheden dan op plichten lag.64 Ondanks
een gelijke uitgangspositie deden de Leuvense liefhebbers kennelijk het omgekeerde.
Ze stonden een deel van hun autonomie af ten voordele van een formele erkenning.
Twee belangrijke verschillen tussen de Leuvense en de Antwerpse situatie bieden
naar mijn mening een verklaring voor deze tegengestelde gang van zaken. Terwijl
in Antwerpen de liefhebbers gaandeweg alle taken en functies van de confreers toeeigenden, bleven de Leuvense liefhebbers al die tijd statutair ondergeschikt aan de vaste
gezellen. Een erkenning als zelfstandige organisatie hield voor de Leuvense liefhebbers
dus in dat ze aan de controle van de vaste gezellen ontsnapten en zelf hun zaken, inclusief bestuur en ﬁnanciën, konden beheren. Ten tweede waren de Antwerpse liefhebbers
ﬁnancieel onafhankelijk van het stadsbestuur. Tijdens de achttiende eeuw was de jaarlijkse subsidiëring vanwege de stad verdwenen en haalde De Violieren haar inkomsten
enkel en alleen nog uit de betalende voorstellingen.65 In Leuven daarentegen, keerde
het stadsbestuur De Kersouwe nog jaarlijks speelgeld uit.66 Maar belangrijker was dat
de stad een jaar eerder nog steun had verleend aan de plannen voor een nieuw theater.
Door zich in de formele corporatieve kaders in te schrijven, hoopten de liefhebbers
mogelijk van die steun verzekerd te blijven.
63
64
65
66

sal, inv. 351, f° 582-592 (14 november 1731).
Goossens en Van Dijck, ‘Rederijkerskamers’.
Ibidem, 27, 36-37.
sal, inv. 327, f° 143r°-v° (28 maart 1681); sal, inv. 351, f° 571 (31 december 1731).
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De ambitieuze plannen van de liefhebbers werden enigszins gedwarsboomd door de
vaste gezellen, die gekant waren tegen verregaande inspraak voor de liefhebbers in het
bestuur en de administratie van de rederijkerskamer.67 Het compromis dat het stadsbestuur uittekende, behield de hiërarchie tussen de afdelingen, maar gaf de liefhebbers
wel een eigen bestuur met koningstabel, dekens, boetmeester en prins. De liefhebbers
mochten hun eigen goederen en ﬁnanciën beheren, zelf bestuursverkiezingen uitschrijven en autonoom beslissen over de aanwerving van nieuwe leden. Nieuwe liefhebbers
dienden nu een eed af te leggen en veertien stuivers entreegeld te betalen. Het duurzaam engagement van de liefhebbers werd gewaarborgd door de introductie van een
uittredingsprocedure en door het toneelspelen tot plicht te verheven: ontslag nemen
uit de vereniging kon enkel nog mits compensatie van drie gulden, en iedere liefhebber
moest zijn verantwoordelijkheid nemen bij de organisatie van een spel, hetzij door een
rol te vertolken, hetzij door logistieke assistentie te verlenen. De liefhebbers werden
ook betrokken bij het publieke corporatieleven. Voortaan moesten zij naast de gezellen optrekken in de processie van Onze-Lieve-Vrouw-Belegering en aanwezig zijn
tijdens de eucharistieviering op Sint-Margrietdag. Om het conﬂict tussen de liefhebbers en de vaste gezellen te ontmijnen, voegde het stadsbestuur een viertal artikels toe
die de integratie van de afdelingen bevorderden. Er werd een regeling getroffen voor
liefhebbers die naar de vaste gezellen wilden overstappen en voortaan waren liefhebbers en gezellen ook verplicht de begrafenis van elkaars leden bij te wonen.68 Hoewel
het stadsbestuur de afdeling van de liefhebbers dus niet als zelfstandige organisatie
erkende, kende ze toch verregaande vrijheden toe. De liefhebbers waren nog steeds een
(ondergeschikt) deel van De Kersouwe maar ze bezaten voortaan wel alle kenmerken
van een autonoom gezelschap met eigen middelen om ﬂexibel in te spelen op nieuwe
trends in de theaterwereld.
Dit artikel heeft een pleidooi gehouden om de tegenstelling tussen de grootstedelijke
en de kleinstedelijke theatercultuur te nuanceren. De casus van de Leuvense rederijkerskamer De Kersouwe toont dat die verschillen eerder gradueel waren. De Antwerpse en
Brusselse theatercultuur was uiteraard in alle opzichten rijker en veelzijdiger, maar dat
neemt niet weg dat er ook buiten de grootstad, in centra waarvan niet onmiddellijk veel
dynamiek lijkt uit te gaan, geen vernieuwing mogelijk was. Opvallend is namelijk hoe
de ontwikkelingen in Leuven parallel liepen aan die in Antwerpen, de best onderzochte
grootstedelijke casus. Ook daar lag een creatieve elite van liefhebbers aan de basis van
de omvorming van de ‘middeleeuwse’ rederijkerskamer De Violieren tot een commercieel genootschap. Het grote verschil met de situatie in Antwerpen is dat de evolutie
naar een vrij genootschap in Leuven voortijdig werd stopgezet en dat de Leuvense
liefhebbers zelf opteerden om zich alsnog in een corporatieve traditie in te passen. Ik
ben me ervan bewust dat de casus Leuven op zijn beurt niet zomaar veralgemeend kan
worden. Temeer omdat Leuven nog steeds meer centrale functies binnen haar wallen
concentreerde dan veel kleine steden. Maar in elk geval biedt dit onderzoek een eerste
aanzet om het ‘provinciale karakter’ van het theaterleven in secundaire steden aan een
nieuw oordeel te onderwerpen.
67 sal, inv. 351, f° 577-579 (14 november 1731).
68 sal, inv. 351, f° 567-577 (31 december 1731); sal, inv. 352, f° 424-456 (6 januari-26 augustus 1732).
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Inleiding
Het cultuurwetenschappelijke onderzoeksveld naar herinnering is de laatste decennia fors gegroeid.1 Veel wetenschappers, onder wie historici, zijn geïnteresseerd in de
manier waarop het verleden wordt en werd gevoeld en beleefd. Herinnering is voor
historici de moeite waard om te bestuderen omdat het een interessant inzicht geeft
in de heersende mentaliteit of cultuur en de machtsverhoudingen in het verleden. De
betekenis die men aan het verleden toekende en de manier waarop men het verleden
inzette zegt namelijk meer over de mensen die het verleden gebruiken dan over het
verleden zelf en kan dus indirect inzicht geven in de heersende ideeën en maatschappelijke spanningen.
Binnen de cultuurgeschiedenis is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar
de wijze waarop geschiedenis in het verleden instrumenteel werd gebruikt om continuïteit tussen heden en verleden te suggereren, de macht van de elite te legitimeren
en binnen een sociale groep een gevoel van lotsverbondenheid te smeden. Door herdenkingen en historische vieringen te organiseren gaf de elite vorm aan het collectief
geheugen, dat vervolgens voor allerhande politieke doeleinden kon worden gebruikt.2
Veel studies over het gebruik van het verleden hebben een sterk ontmaskerend karakter. Een terugkerende bevinding is dat de bestudeerde tradities zich niet organisch
ontwikkelden, maar opzettelijk van bovenaf door elites aan gemeenschappen werden
opgelegd.3
Het gebruik van het verleden is echter niet zo eenduidig als hier wordt geschetst.
Elites poogden weliswaar middels historische cultuur het collectief geheugen te beïnvloeden, maar zij waren zeker niet de enige spelers die het verleden betekenis gaven.
* Dit artikel is gebaseerd op mijn masterscriptie cultuurgeschiedenis De Amersfoortse keifeesttraditie: een marginale
geschiedenis? Burgerlijke omgang met een merkwaardig monument 1903-1971, die ik schreef onder begeleiding van
Jan Hein Furnée. Ik dank Timon de Groot, Robbert Kant, Reinier Vriend, Stefan Vriend en Jan Hein Furnée voor hun
hulp en de anonieme referenten en redactie van het tijdschrift Stadsgeschiedenis voor hun suggesties.
1 Enkele sleutelpublicaties zijn: A. Assmann, Cultural memory and western civilisation. Functions, media, archives
(New York 2011); A. Erll, A. Rigney en L. Shanti Besu, Mediation, remediation and the dynamics of cultural memory
(Berlijn 2009).
2 P. Burke, What is cultural history? (Cambridge-Malden 2008) 85-93; E. Hobsbawm en T. Ranger (red.), The invention of tradition (Cambridge 1983); D. Glassberg, American historical pageantry. The uses of tradition in the early
twentieth century (Chapel Hill 1990); S. Gunn, The public culture of the Victorian middle class. Ritual and authority in
the English industrial city 1840-1914 (Manchester-New York 2000); T. Gudewitz, ‘Performing the nation. The Schiller
centenary celebrations of 1859 and the media’, European Review of History 15 (2008) 587-601; H. te Velde, ‘Oranje,
koninginnedag en het verloren verleden’, in: N. van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse
herinneringen (Amsterdam-Antwerpen 1995) 127-136.
3 P. Post, ‘“God kijkt niet op een vierkante meter …” of Hobsbawm herlezen’, in: C. van der Borgt, A. Hermans
en H. Jacobs (red.), Constructie van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland (Amsterdam
1996) 175-200.
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De ontvangende partijen, veelal bestaande uit de lagere sociale klassen, schikten zich
niet automatisch naar de geschiedopvatting van de elites maar gaven vaak een eigen
invulling aan de betekenis van het verleden. Dit proces waarin verschillende groepen
het verleden gebruiken en een eigen betekenis geven, wordt doorgaans aangeduid met
de term toe-eigening.4 In het debat in het Nederlandse taalgebied heeft de historicus
Willem Frijhoff herhaaldelijk gewezen op het belang van een dergelijk perspectief
waarin ook de lagere klassen een actieve rol spelen in de omgang met het verleden.5 Het
gebruik van het verleden is vaak dynamisch, het kan verschillende betekenissen krijgen,
die door de tijd heen veranderen en ook naast elkaar bestaan. Door te onderzoeken
hoe tijdgenoten zich het verleden herinnerden, hoe zij het ﬁxeerden in het collectief
geheugen en welke conﬂicten hierbij speelden, verkrijgen historici inzicht in de manier
waarop een samenleving functioneerde, wat de onderhuidse spanningen waren en welk
identiteitsbesef men koesterde of propageerde.
Wat opvalt aan de historiograﬁe over historische cultuur is niet alleen dat zij zich
veelal focust op het gebruik van het verleden door de elite, maar tevens dat zij vrijwel
enkel oog heeft voor gebruik en receptie van belangrijk geachte historische gebeurtenissen. De veronderstelling hier lijkt dat een gevoel van betrokkenheid met het verleden
en identiteitsbesef altijd ontstaan met verwijzing naar een belangrijke geschiedenis. In
de wetenschappelijke literatuur lijkt zelfs het beeld te bestaan dat tijdgenoten zich pas
sinds de nostalgiegolf van de jaren zeventig van de twintigste eeuw gingen interesseren
voor het meer ‘marginale’ verleden.6
In dit artikel betoog ik aan de hand van een casestudy naar de omgang met de Amersfoortse kei in de twintigste eeuw dat dergelijke historische cultuur wel degelijk van
groot belang was vóór deze folkloristische wending. Ook aan het begin en het midden
van de twintigste eeuw speelden minder belangwekkende gebeurtenissen uit het verleden een belangrijke rol in lokale herinnering. In het door mij bestudeerde geval werd
de lokale herinnering zelfs gedragen door de bevolking, vooral aangevoerd door de
handeldrijvende middenstand, terwijl het gemeentebestuur en andere elites zich hierbij
afzijdig hielden. Door deze omgang met een ‘marginale’ traditie – die bovendien een
sterk ludiek karakter had – te bestuderen probeer ik inzicht te geven in een alternatieve
vorm van historische cultuur die in de geschiedschrijving onderbelicht is gebleven.
Deze historische cultuur was, ondanks het ludieke karakter ervan, van groot lokaal
belang. Sterker zelfs, ik betoog dat het ludieke karakter van de geschiedenis juist ruimte
bood die in ofﬁciële historische cultuur niet voorhanden was.

4 M. de Certeau, The practice of everyday life (Berkely 1988); R. Chartier, Cultural history. Between practices and
representations (Oxford 1988).
5 W. Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef. De historicus en de spanning tussen verbeelding, benoeming en herkenning’, BMGN 107 (1992) 614-634; Idem, ‘Toeëigening. Van bezitsdrang naar betekenisgeving’, Trajecta 6 (1997) 99-118;
Idem, Dynamisch erfgoed (Amsterdam 2007); Idem, De mist van de geschiedenis (Nijmegen 2011).
6 F. Davis, Yearning for yesterday. A sociology of nostalgia (New York 1979); P. den Boer, ‘Geschiedenis, herinnering
en lieux de mémoire’, 45; K. Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000
(Hilversum 2002) 21; J. Boissevain (red.), Revitalizing European rituals (Londen 1992) 1-10; F. van Vree, ‘Locale
geschiedenis, lieux de mémoire en de dynamiek van de historische cultuur’, Stadsgeschiedenis 3 (2008) 62-70; H. Michielse, E. de Paepe en G. Schutte (red.), Lokale geschiedenis tussen lering en vermaak (Hilversum 2004).
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De Amersfoortse Kei
Voor een goed begrip van de twintigste-eeuwse omgang met de Amersfoortse Kei is
enige context uiteraard geboden. De Amersfoortse kei is een grote zwerfkei, ongeveer
zeven ton zwaar, die in de ijstijd was opgestuwd tot nabij de plaats waar vele millennia
later Amersfoort zou verrijzen. Op 7 juni 1661 trokken de Amersfoorters deze kei in
een feestelijke stoet de stad binnen. Aanstichter van deze ‘Key-treckingh’ was Everard
Meyster, een gefortuneerde Amersfoortse dichter en vrijbuiter.7 Door de eeuwen heen
werden verschillende redenen gegeven voor deze merkwaardige gebeurtenis; de meest
gangbare is dat Meyster met enkele vrienden om drieduizend gulden had gewed dat hij
de kei enkel met mensenhanden de stad in zou kunnen krijgen.8 Door de Amersfoorters te laven met ‘Bier en Kraeckelingen’ wist Meyster hen zover te krijgen om de kei
binnen de stadsmuren te trekken en hem op de Varkensmarkt te plaatsen.
De Key-treckingh was een feestelijke gebeurtenis waarbij de hele stad uitliep. Ze
maakte een diepe indruk op tijdgenoten en vormde een inspiratiebron voor verschillende gedichten, etsen en herinneringspenningen.9 Omdat de Amersfoorters met veel
moeite een doodgewone kei naar de stad hadden gesleept, werden ze door bezoekers
en omwonenden bespot, en kregen ze al snel de spotnaam ‘keientrekkers’ toebedeeld.
Aangezien het woord kei in deze periode ook ‘krankzinnig’ betekende, waren de
Amersfoorters weinig ingenomen met deze naam. Daarom besloten zij de kei uit
schaamte na elf jaar, in 1672, onder de Varkensmarkt te begraven om de herinnering
aan de keitrekking voor eeuwig uit te wissen.10
De twintigste-eeuwse omgang met de kei die het onderwerp is van dit artikel begint
in 1903 toen enkele Amersfoorters besloten de kei weer op te graven. Deze opgraving
zorgde voor een groot enthousiasme in de stad, en mondde uit in een feestdag waarop
men in zeventiende-eeuws kostuum de kei opnieuw door de stad trok. Hoewel er van
hogerhand tot in de tweede helft van de twintigste eeuw geen periodiek evenement
rondom de kei werd georganiseerd, verkreeg de steen in de decennia hierna een belangrijke plaats in de stad. De bevolking organiseerde regelmatig feestelijkheden waarin de
kei de centrale rol vervulde. Zo werden er in 1932 en in 1954 grote stedelijke ‘keifeesten’ gevierd, waren er tal van andere feesten en evenementen, en stond Amersfoort voor
het grootste gedeelte van de twintigste eeuw bekend als de ‘Keistad’.

7 D. Hamer en W. Meulenkamp, De dolle jonker. Leven en werken van Everard Meyster (Amersfoort 1987) 9-16.
8 N.N., Waerachtige beschrijvinge van de afkomste van den Steen der steenen, z.j.: https://www.rijksmuseum.nl/
nl/search/objecten?q=kei+amersfoort&p=1&ps=12#/RP-P-OB-76.762,0 (6 januari 2014); Hamer en Meulenkamp,
De dolle jonker, 9-11.
9 Ibidem, 11-14; Waerachtige beschrijvinge; G. Wijckersloot en S.van Lamsweerde, Amersfoortsche Feestelycke
Groote Steen-trecking, 1661: https://www.rijksmuseum.nl/nl/search/objecten?q=kei+amersfoort&p=1&ps=12#/RPP-OB-82.305,1 (6 januari 2014); E. Meyster, Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt. In
Dolen-bergh gedicht en verdicht door Ev. M. str (Utrecht 1661); G. van Loon, Beschryving der Nederlandsche historipenningen of beknopt verhaal van ’t gene sedert de overdracht der heerschappye van keyzer Karel den vyfden op
koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den Uytrechtschen vreede in de zeventien Nederlandsche gewesten is
voorgevallen, tweede deel (’s-Gravenhage 1726) 492-494; J. Scheltema, Geschied- en letterkundig mengelwerk (Amsterdam 1836) Deel v.ii (1833) 226-227.
10 Hamer en Meulenkamp, De dolle jonker, 12; J. Hovy, Amersfoort in prent. Een historisch overzicht in woord en
beeld (Zaltbommel 1982) 199; Idem, ‘De Amersfoortse Kei in 1672’, Flehite. Tijdschrift voor verleden en heden van
Oost-Utrecht, tevens ofﬁcieel orgaan van de Stichting Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite 5:2
(1972) 27; L. Alberts e.a. (red.), Geschiedenis van Amersfoort. ‘Bruit van d’Eem’ (Utrecht 2009) 335.
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Veel belangstelling voor de opgegraven kei. Bron: Archief Eemland.

Het feit dat de Amersfoortse keitraditie bottom-up werd georganiseerd, een ludiek
karakter had en er een eerder marginale gebeurtenis werd herdacht, maakt de omgang
met deze zwerfkei interessant. Met dit artikel wil ik aantonen dat onderzoek naar dergelijke tradities bijdraagt aan een rijker en genuanceerder inzicht in lokale historische
cultuur in de twintigste eeuw.
Burgerlijke historische cultuur
De keitraditie werd gedragen door de stedelijke bevolking. Vaak aangevoerd door de
handeldrijvende middenstand, die zo haar eigen motieven had, waren het telkens de
Amersfoorters zelf en niet het stadsbestuur die het initiatief namen om iets met de kei te
doen. Ook in 1903 hield de hoge of deftige burgerij zich afzijdig van de feestelijkheden
rondom de kei, maar het initiatief tot de opgraving van de kei kwam oorspronkelijk
wel uit elitaire kring. Enkele hoogopgeleide, historisch geïnteresseerde Amersfoorters
realiseerden zich eind negentiende eeuw dat de kei nog ergens onder de Varkensmarkt
moest liggen. Binnen de deftige historische vereniging van Amersfoort, Flehite, gingen
daarom stemmen op om de kei, betrokken in de ‘lotgevallen van Amersfoort’, op te
delven en deze een mooie plaats in de stad te geven.11 Deze plannen werden echter
niet door de gehele elite omarmd.12 Het curieuze karakter van de keigeschiedenis was
11 Archief Eemland [ae], Archief Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort, 1811-1945 [Archief Stadsbestuur], inv.nr.
4535, Circulaire van de Keicommissie 1897, 1903, 19.
12 B.G.J. Elias, Flehite 1878-2003. Geschiedenis van een vereniging en een museum (Amersfoort 2005), 91-93; Idem,
Amersfoort zoals het was (Zwolle 1997) 273; Idem, ‘de Amersfoortse kei’, 213; Idem, ‘Van Rootselaar versus Flehite,
een tragisch conﬂict’, Flehite (1994) 17-20; Alberts, Bruit, 625. Amersfoortsche Courant (AC), 7 februari 1898. Verslag
van de werkzaamheden Flehite 1898, 11; Varia, ae 0129 Archief Oudheidkundige vereniging ‘Flehite’ te Amersfoort,
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waarschijnlijk de belangrijkste reden voor haar weifelende houding. De kei was in de
zeventiende eeuw niet zonder reden begraven en het is goed denkbaar dat velen er geen
heil in zag de zotte en zelfs pijnlijke geschiedenis weer op te rakelen door de kei op
te graven. Bovendien werd de kei door sommigen niet historisch genoeg bevonden.13
Uiteindelijk won de nieuwsgierigheid het toch van de terughoudendheid en begon
een speciaal opgerichte ‘Keicommissie’ bestaande uit een heel aantal hooggeplaatste
Amersfoorters in 1903, gesteund door het stedelijk bestuur, met de voorbereidingen
om de kei op te graven.14 Onder de bredere Amersfoortse bevolking was aanvankelijk
weinig animo voor dit project, zoals bleek uit de geringe inkomsten die de inzameling
van de Keicommissie opleverde.15 De opgraving van de kei bracht hier echter plotseling
verandering in. Op de Varkensmarkt werd vijf dagen lang onder grote belangstelling
gezocht.16 Een viertal geestdriftige arbeiders groef in de nacht van 1 op 2 mei de hele
nacht door. Het was Hendrik de Goede, een populaire loonarbeider van de gasfabriek,
met de bijnaam ‘Spekkie’, die om kwart voor zes in de ochtend als eerste de kei peilde
en het in Amersfoort befaamd geworden ‘jonges doaristie!’ uitriep.17 Dit was het begin
van een ongekend enthousiasme voor de kei onder de bevolking. Hoewel de omvang
van de gevonden kei de meeste Amersfoorters zal hebben teleurgesteld – in de verbeelding had de kei mythische proporties aangenomen – maakte zijn materiële aanwezigheid bij veel mensen iets los.18 Grote scharen nieuwsgierigen verdrongen zich in de
dagen na de ontgraving op de Varkensmarkt om de ‘zoo vermaarde Amersfoortsche
kei’ met eigen ogen te aanschouwen.19
Al snel rees er bij enkele Amersfoorters uit de sociaal-economische middengroepen
het idee om de verplaatsing van de kei op feestelijke wijze luister bij te zetten door een
feestdag met daarin als hoofdnummer een historische keitrekking te organiseren en
zo de oude spotnaam keientrekkers opnieuw te verdienen.20 Onder grote belangstelling richtten zij een Feestcommissie op die de organisatie van deze dag op zich zou
nemen.21 De bestuursleden van de nieuwe Feestcommissie waren allen afkomstig uit
de middengroepen,22 en hun commissie stond geheel los van de ofﬁciële Keicommissie van de elitaire historische vereniging Flehite. De Feestcommissie bleek interessant
genoeg een radicaal andere omgang met geschiedenis voor te staan dan de ofﬁciële Keicommissie. Laatstgenoemde had enkel het doel de kei op te graven en hem een mooie
plaats te geven. Zij had nooit de intentie de geschiedenis van 1661 uitgebreid te eren en
te herdenken en al helemaal niet om zich te identiﬁceren met de spotnaam keientrekkers. De Feestcommissie had aanmerkelijk minder problemen met de curieuze geschie1878-2009, inv.nr. 51, Stukken betreffende het plan tot opgraven van de Amersfoortse Kei, 1897-1898; Verslag van de
werkzaamheden der vereeniging “Flehite” gedurende het jaar ... 1895-1897.
13 AC, 14 februari 1903.
14 J.F.B. van Hasselt, De Amersfoortsche kei (Amersfoort 1941) 9; Elias, ‘Van Rootselaar versus Flehite’, 20. ae,
Archief Stadsbestuur, inv.nr. 4535, Circulaire, 19; AC, 5 februari 1903; Alberts, Bruit, 627.
15 ae, Archief Stadsbestuur, inv.nr. 4535, Kasboek van de Keicommissie, 57 en 58. AC, 2 mei 1903.
16 Eembode (EB), 2 mei 1903; AC, 2 en 5 mei 1903; ae, Archief Stadsbestuur, inv.nr. 4535, Varia, 27, 28 en 29.
17 AC, 2 mei 1903.
18 AC, 9 en 30 mei 1903.
19 EB, 2 mei 1903; AC, 2 mei 1903.
20 AC, 5 mei 1903.
21 AC, 5 mei 1903; Nieuwe Amersfoortsche Courant (NAC), 6 mei 1903.
22 AC, 5 mei 1903; NAC, 6 mei 1903; Amersfoortsche Almanak voor de jaren … 1903.
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denis van de kei. Het feit dat het hier om een malle, veel bespotte gebeurtenis ging,
betekende voor haar niet dat de kei niet historisch genoeg was.23 Deze zeventiendeeeuwse gebeurtenis vormde voor de middengroepen aanleiding genoeg om een groot
feest te organiseren waarin de zeventiende-eeuwse keitrekking op uitbundige wijze
werd nagespeeld in een historische optocht.24
De belangstelling voor deze keitrekking was enorm. Vrijwel de voltallige Amersfoortse bevolking was uitgelopen en ‘duizenden vreemdelingen’ waren naar de stad
gekomen om niets van het spektakel te hoeven missen.25 De tekst van het keilied, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd, liet er geen twijfel over bestaan dat het de
bevolking was die deze gebeurtenis droeg:
Komt trouwe burgers van Amersfoort / Trekt den kei nu tot waar hij behoort /
Spaart geen krachten op deez’ schoonen dag / Trekt die eeuwen hier begraven lag /
Allen te samen het touw aangevat / Op nu trouwe burgers van de Keienstad!26
De elitaire Keicommissie berustte erin dat deze ‘burgers’ ervandoor gingen met het
‘hun’ monument. Omwille van het vreemde karakter van de keigeschiedenis wilde de
vereniging zich er toch niet volledig mee verbinden, hoewel ze de weldadige gevolgen
voor de stad inzag. Door de bevolking een groots feest te laten vieren zouden Amersfoort en zijn kei op grote belangstelling van toeristen kunnen rekenen én zouden de
leden van de ‘ofﬁciële’, ‘deftige, haast niet uit haar plooi te krijgen’ Keicommissie hun
decorum behouden door zich niet publiekelijk in te laten met het keitrekken.27 Eenzelfde houding werd aangenomen door het gemeentebestuur. Ook dat verleende de
Feestcommissie goedkeuring, maar hield zich verder afzijdig van de viering.28
Bijna dertig jaar later, in 1932, toonden de middengroepen hoezeer zij de kei, die
inmiddels een vaste plaats in het Amersfoortse stadsbeeld had verworven, in hun hart
hadden gesloten. In dat jaar diende de kei noodgedwongen te verhuizen, omdat hij een
uitbreiding van het wegennet in de weg stond. De gemeente schreef een openbare aanbesteding uit om de kei zo goedkoop mogelijk te laten verplaatsen. De Amersfoortsche
Afdeeling van de Nederlandsche Aannemers Bond (nab) gaf hierop te kennen dat zij
bereid was om de kei gratis te verplaatsen.29 De nab sprong hier in een leemte die door
het gemeentebestuur werd gelaten. Het gemeentebestuur zag de keiverplaatsing niet als
een symbolische handeling, terwijl de nab zich opwierp als beschermer van de kei, die
door de jaren heen toch het symbool van de stad was geworden. De leden van de nab
presenteerde zich zo als echte Amersfoorters ‘die de traditie van het keitrekken niet
[…] prijs [willen] geven’.30 Het aanbod van de nab werd geroemd door andere ondernemers, en velen van hen boden hulp om de verplaatsing en de grote feestelijkheden
waarmee deze gepaard ging in goede banen te leiden.31 Het enthousiasme van de mid23 NAC, 9 mei 1903; Zie ook: NAC, 23 mei 1903.
24 NAC, 30 mei 1903.
25 NAC, 30 mei 1903.
26 ae, Archief Stadsbestuur, inv.nr. 4535, Programmaboekje 1903, 42.
27 AC, 28 mei 1903; Het Amersfoortsch Dagblad, (AD), 29 mei 1903; NAC, 29 augustus 1903.
28 ae, Archief Amersfoortse Contactcommissie [a.c.c.], inv.nr. 41, Oorkonde van de Feestcommissie.
29 AD, 12 april 1932.
30 AD, 12 april 1932.
31 ae, Plaatsingscode G5851, Plakboek Nederlandse Aannemersbond Afdeling Amersfoort (nab), Brief van N.V.
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denstanders wijst erop dat zij de kei beschouwden als iets dat hun toebehoorde. Met de
keiverplaatsing toonden ze dat zij de drijvende kracht achter de stad waren.
Ook hierna bleef het de stedelijke bevolking, en vooral de middenstanders, die het
initiatief nam in de gebeurtenissen rondom de kei. Dit bleek bijvoorbeeld in 1954 toen
een groep middenstanders besloot een groot historisch keifeest te organiseren, grotendeels met het doel om meer toeristen naar Amersfoort te trekken.32 De gemeente
speelde hierbij enkel een faciliterende rol. Zij was wel bereid om de benodigde vergunningen te verlenen, maar maakte duidelijk dat zij vond dat, aangezien het een initiatief
van de burgers betrof, deze ook zelf de kosten dienden te dragen.33 Deze traditie waarin
telkens op particulier initiatief feestelijkheden werden georganiseerd kwam pas in de
jaren zeventig ten einde. Vanaf die periode begon het gemeentebestuur zich actief met
de kei te bemoeien en verdween ook het grote enthousiasme van de bevolking.34
In alle kei-evenementen speelden de burgers de hoofdrol. In de diverse historische
optochten waren het telkens de ‘gewone’ Amersfoorters, de keientrekkers, die in het
middelpunt van de belangstelling stonden en diende de zeventiende-eeuwse elite, die
wel met verve door de bevolking werd nagespeeld, vooral als opvulling in de stoet. Ook
de eigentijdse elite speelde slechts een bescheiden rol in de festiviteiten. Zij werd niet
gepasseerd, maar werd zeker in 1903 vakkundig buiten de uitbundige feestelijkheden
gehouden. Deze rolverdeling waarin de bevolking, aangevoerd door de middengroepen, een uitbundig feest vierde en de stedelijke elite dit van een afstand bezag, was goed
te zien in toen een als ‘Everhard Meyster’ verklede Amersfoorter na de keitrekking
het woord nam. Hij richtte zich hierbij zowel tot de ‘Edel Achtbare Heeren Burgemeesteren, Schepenen en Raden’ als de ‘Burgers van Amersfoort’. ‘Meyster’ bedankte
allereerst de keientrekkers voor hun geleverde prestatie:
U vooral, lieve vrienden, die hebt medegewerkt tot het vereeuwigen van mijnen
naam en mij hebt geholpen in het winnen mijner weddenschap, mijnen hartgrondigen dank. Door de groote ordelijkheid door u betoond langs den door ons gevolgden weg, hebt gij dezen tocht tot een zegetocht gemaakt weshalve ik, Everhard
Meyster, u den eernaam wensch te schenken van ‘Amersfoortsche Keientrekker’,
met het verzoek, die wel te willen aanvaarden.35
Dit deel van de toespraak was heel duidelijk onderdeel van het historische spel dat op
deze dag werd gespeeld. Los van het feit dat ‘Everhard Meyster’ deze woorden sprak,
werd er ook gerefereerd aan het vereeuwigen van diens naam en aan de weddenschap.
Heel bewust werd hier dus de sfeer van 1661 opgeroepen. Ook schonk ‘Meyster’ zijn
helpers hierbij expliciet de naam keientrekkers. De boodschap gericht aan de Keicommissie en het stedelijk bestuur was heel anders van aard:

Houthandel v/h Jacob Dels aan nab, 14 april 1932 en Briefje van Restaurant ‘Princess’ aan nab. De Aannemer 3
mei 1932, 11.
32 Dagblad voor Amersfoort (DVA), 18 juni 1954.
33 ae, Archief Gemeentebestuur Amersfoort 1946-1974 [Archief Gemeentebestuur], inv.nr. 3585, Brief van het college van burgemeester en wethouders aan het Keicomité, 10 december 1953.
34 ae, acc, inv.nr. 47, Krantenknipsel 2 september 1971; Het Centrum, 18 augustus 1971.
35 AC, 30 mei 1903; NAC, 30 mei 1903.
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U Edel Achtbare heren wensch ik geluk met den dag waarop de U en ons allen
dierbare stad een dergelijk kostbaar aantrekkingspunt is rijker geworden, Gij toch
zult met mij willen aannemen, dat deze kostbare steen gansche scharen vreemdelingen zal lokken naar de dierbare plek waarop onze wieg eens stond, en dat zulks
ten voordele zal strekken van de neringdoende burgeren dezer veste. Ik verzoek U
dan ook bij deze, de Kei te willen aanvaarden en beveel hem in Uwe alvermogende
bescherming aan.36
De stijl van dit deel van de toespraak was nog onverminderd ‘zeventiende-eeuws’, terwijl de inhoud verwees naar het heden. ‘Meyster’ sprak over de vreemdelingen die,
aangetrokken door de kei, naar Amersfoort zouden komen en de voordelen hiervan
voor de handel. Dit speelde bij de keitrekking van 1661, voor zover bekend, geen enkele rol. De ‘Edel Achtbare heren’ werden op deze manier niet te veel meegezogen in
het historische spel van de bevolking.
De keitrekking werd gepresenteerd als een daad die de ‘Amersfoortsche Keientrekkers’ uit liefde voor de ‘dierbare stad’ hadden gepleegd, en die goedkeuring vereiste van
de elite. De zeggenschap over de kei werd hierbij nadrukkelijk in de ‘alvermogende’
handen van de elite geplaatst. In de feesten die later in de twintigste eeuw werden
gevierd werd dit ritueel telkens herhaald. De bevolking vierde feest en bood hierna de
kei aan het stedelijk bestuur aan. Het is interessant om te zien dat het stedelijk bestuur
zich in de loop der jaren steeds meer in de richting van de bevolking bewoog. Zo stak
de burgemeester in 1932 een vrolijke feestrede af en antwoordde hij in 1954 in een
toespraak in ‘zeventiende-eeuws’ Nederlands.37
Ludieke geschiedbeleving
Het karakter van de twintigste-eeuwse keifeestelijkheden in Amersfoort verschilde
substantieel van de bekende top-down georganiseerde historische spektakels die het
doel hadden om het serieuze verleden te eren. De keifeesten hadden niet het doel de
pracht van weleer te tonen en belangrijke historische personen en gebeurtenissen in
herinnering te roepen. Zij hadden veeleer een ludiek karakter waarbij performance en
directe geschiedbeleving, zonder mediatie van een elite, centraal stonden. De brede
middengroepen, de initiatiefnemers van de vieringen, hadden minder behoefte om het
volk op te voeden en de aard van de zeventiende-eeuwse keigeschiedenis leende zich
bovendien niet direct voor een erg serieuze benadering.
De speelse wijze waarop men met de geschiedenis omging was reeds te zien in de
optocht die het hoogtepunt vormde van de ‘stedelijken feestdag’ die de Amersfoorters
in 1903 ter ere van de kei vierden.38 De Feestcommissie die deze dag organiseerde zag de
keigeschiedenis niet als een zwaarmoedige en serieuze aangelegenheid die afstandelijk
bekeken diende te worden. Door de dwaze voorgeschiedenis leende de kei zich bij uitstek
voor een vreugdevolle viering waarbij men de pret van de voorvaderen herdacht door de
keitrekking na te spelen. Anders dan bij de meer serieuze historische optochten in deze

36 Ibidem; AC, 30 mei 1903.
37 ae, Archief Gemeentebestuur, inv.nr. 3585, Varia, 2 juli 1954. DVA, 8 juli 1954.
38 AC, 5 en 30 mei 1903.
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Keivinder Spekkie zit tijdens de optocht van 1903 op de kei. Bron: Archief Eemland.

periode, die in de historiograﬁe meer aandacht hebben gekregen, had deze optocht niet
het doel om bij het volk trots en een gevoel van verbondenheid met het grootse verleden
te kweken.39 De deelnemers speelden juist een ludieke episode uit de geschiedenis van
de stad na, waarin niet het stedelijk bestuur, noch de stedelijke elite, maar de gewone
burgers centraal stonden. Bij deze viering bleek historische correctheid geen halszaak
te zijn. De deelnemers waren weliswaar in zeventiende-eeuws kostuum gestoken, maar
de historische werkelijkheid die de stoet trachtte te benaderen werd ruw verstoord
door Spekkie, de keivinder, die tot vermaak van velen tijdens de optocht stomdronken
op ‘de kei’ zat en door de aanschouwende menigte enthousiast werd toegejuicht.40
De jaren hierna bleef de kei een ludiek onderdeel van de stad. Zo kon de jeugd zonder
problemen met de autoriteiten op de kei klimmen, iets wat met serieus erfgoed, zoals
een standbeeld voor een grote vaderlander, minder voor de hand lag.41 Ook het feest
39 W. Hartmann, Der historische Festzug. Seine Entstehung und Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert (München
1976) 7-10, 144-154; T. Verschaffel, ‘Het verleden tot weinig herleid. De historische optocht als vorm van de romantische verbeelding’, in: J. Tollebeek, F. Ankersmit en W. Krul (red.), Romantiek en historische cultuur (Zwolle 1996)
297-320, aldaar 298-305; Boudien de Vries, ‘Feesten voor het vaderland? De viering van het ontzet van Alkmaar en
Leiden omstreeks 1900’, in: Bart van der Boom en Femme S. Gaastra (red.), Kerk cultuur en koloniën. Opstellen over
Nederland rond 1900 (Amsterdam 2005) 24-43, aldaar 25; Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (’s-Gravenhage 2000) 61-65.
40 Nieuws- en advertentieblad voor Amersfoort e.o., 30 mei 1903; NAC, 30 mei 1903; AC, 28 en 30 mei 1903; EB, 30
mei 1903.
41 AC, 20 november 1906; EEML, 1 oktober 1907; Cf. AC, 7 december 1906.
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van 1932 kende een niet-plechtig karakter. De keitrekking werd bij dit feest weliswaar
niet nagespeeld, maar niettemin hing er een buitengewoon jolige sfeer om de hele gebeurtenis heen. Dit kwam met name tot uitdrukking door de grote hoeveelheid versjes
die bij deze gelegenheid verschenen in de kranten, die het enthousiasme rondom de kei
versterkten. Ook de inschrijving van de Nederlandsche Aannemers Bond op de openbare aanbesteding voor de keiverplaatsing gebeurde in dichtvorm.42 Meer dan ofﬁciële
(kranten)berichten leken juist deze versjes bij uitstek het medium om de gevoelens over
de kei te uiten.43 Hun lichtvoetige aard neemt niet weg dat zij een interessante bron zijn
om te achterhalen hoe men de kei beschouwde.
Uit een analyse hiervan blijkt dat de betekenis van de kei niet vastlag. De keigeschiedenis kon met groot gemak door iedereen worden toegeëigend. Anders dan bij de
meeste andere monumenten, die in de regel het doel hadden een gewichtig verleden in
herinnering te roepen, diende de kei niet om de brede bevolking een eenduidig, dwingend geschiedbeeld over te brengen. De kei en de keitrekkingen riepen in de eerste
instantie wel de zeventiende-eeuwse gebeurtenis in herinnering, maar dit was geenszins exclusief. Omdat de kei op zichzelf niets direct representeerde én omdat hij geen
ofﬁciële betekenis had, functioneerde hij als een open monument, dat vele mogelijke
betekenissen in zich droeg en mogelijk maakte.
De kei werd niet alleen gezien als een relict van de zeventiende-eeuwse keitrekking,
maar werd als zwerfkei ook regelmatig opgevoerd als een getuigenis van de ‘geweldige
werking der natuurkrachten’.44 In de oorlogsjaren stond de kei, die in de meidagen van
1940 was begraven en gedurende een deel van de oorlog onder de grond bleef, voor
sommigen zelfs symbool voor de verloren vrijheid.45 Ook werd hij in de loop der jaren
steeds meer gezien als hét symbool van de stad dat, bijvoorbeeld met zijn standvastigheid, de Amersfoorters tot voorbeeld diende.46 De middenstand gebruikte de kei
bovendien met grote regelmaat om hun waren aan te prijzen of de stad in de nationale
belangstelling te zetten.47 Al in 1903 speelden economische motieven mee in het besluit
om de kei op te graven, en door de jaren heen werd de kei veelvuldig aangegrepen om
de aandacht van potentiële bezoekers te trekken.48
Het is interessant dat de kei in de loop der tijd ook steeds meer werd gezien als een
getuige van de twintigste-eeuwse geschiedenis. Door de jaren heen begon de kei namelijk steeds meer het Amersfoort van 1903 te symboliseren. Een eerste teken hiertoe
was reeds in 1921 te zien, toen bij het twintigjarig bestaan van middenstandsvereniging
Handel en Nijverheid de kei werd genoemd als de getuige ‘van jolijt en pret, die toen

42 AD, 12 april 1932
43 AD, 31 december 1931; AD, 18 en 25 april 1932; EB, 26 april 1932.
44 ae, Archief Stadsbestuur, inv.nr. 4535, Circulaire, 19. Dit blijkt ook uit de oorkonde die door de Keicommissie in
een loden buis in het voetstuk werd gemetseld. Deze stelde dat de kei naast ‘een herinnering aan onze voorvaderen van
de 17e eeuw’, ook ‘als een getuigenis van de werking der natuurkrachten’ diende. Zie: Hasselt, De Amersfoortse kei, 17.
45 EB, 9 augustus 1940; Hasselt, De Amersfoortsche kei, 23.
46 EB, 26 april 1932.
47 Elias, Ach lieve tijd ,266; DVA, 5, 6 en 8 juli 1954. ae, Archief Gemeentebestuur, inv.nr. 3585, Circulaire Keicomité,
23 januari 1953; AD, 22 februari 1927; AD, 17 augustus 1933; AD, 22 augustus 1939; DVA, 17 januari 1952; DVA, 27 mei
1952; DVA, 17 maart 1960; DVA, 29 oktober 1960; J. Geerse, ‘Feesten in Amersfoort. Over koningen, kroonjaren en
keifeesten’, Flehite (1993) 26-33, aldaar 28, 29
48 AC, 10 februari 1903; DVA, 18 juni 1954; DVA, 29 oktober 1960.
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[in 1903] heerschte in het ontwakende stedeke Amersfoort’.49 Waar Amersfoort rond
1903 slechts een bescheiden provinciestadje was, groeide het in de jaren hierna uit
tot een substantieel regionaal centrum.50 Door deze enorme veranderingen leek het
Amersfoort van 1903 opeens ver verwijderd. Hierdoor kon de kei fungeren als ‘getuige
van de welvaart’ van de stad.51 De kei was een stille getuige van de ontwikkelingen in
de explosief groeiende stad, en kwam hierdoor symbool te staan voor het ‘ontwakende’
stadje dat Amersfoort eens was geweest.
Bij het feest in 1954 was de keiviering van 1903 zelfs het hoofdthema. De samenstelling van de historische, zeventiende-eeuwse stoet was vrijwel identiek aan die van 1903.
Zelfs keivinder ‘Spekkie’, gespeeld door diens neef, zat op de kei en zwaaide de menigte
vrolijk toe.52 De stoet was dus niet zozeer een getrouwe nabootsing van de keitrekking
van 1661, maar veeleer een imitatie van de verbeelding van deze trekking die in 1903
had plaatsgevonden. Dit was duidelijk te zien in de andere activiteiten op de feestdag.
Zo werd het keilied van 1903 uit volle borst gezongen en lazen de herauten die ’s ochtends door de stad gingen, exact dezelfde ‘zeventiende-eeuwse’ tekst voor als in 1903.53
Om de sfeer van 1903 op te wekken was er de hele dag een ‘Oud-Hollandse’ markt op
de Hof. Dit alles zorgde ervoor dat de feestenden zich, zoals het Dagblad voor Amersfoort stelde, ‘voor één dag in het Amersfoort van vijftig jaar geleden [konden] wanen’.54
Bij de feestdag was eveneens aandacht voor de keiverplaatsing van 1932. Amersfoortse
bioscopen toonden beelden van deze feestelijke gebeurtenis en het Amersfoorts Mannenkoor verzorgde een reprise van het keilied van dat jaar.55
Het gebruik van de geschiedenis bleek bijzonder ﬂexibel. De twintigste-eeuwse elementen werden langzamerhand steeds meer onderdeel van de keifeesten. Het speelse
karakter waarin de keitrekking van 1661 en de latere gebeurtenissen door elkaar heenlopen, blijkt nog wel het beste door de rol van ‘Spekkie’ die niet alleen in 1954 werd
nagespeeld, maar ook in de ‘historische’ optochten in 1949, 1961 en 1971 op de kei
zat.56 De ludieke wijze waarop men de kei en zijn geschiedenis zag, zorgde dat hij geen
achterhaald relict werd dat men in historische overmoed in de stad had geplaatst, een
lot dat veel standbeelden wel ten deel viel. De kei kreeg het karakter van een dynamisch
symbool en kon op elk moment een relevante betekenis vervullen.
Belangrijke marginale geschiedenis
De ludieke historische cultuur rond de kei, verwijzend naar een gebeurtenis van marginaal historisch belang, speelde in de stad bepaald geen marginale rol. De kei nam gedurende het grootste gedeelte van de twintigste eeuw een zeer belangrijke plaats in de stedelijke cultuur in. Dit bleek uit de landelijke bekendheid die de kei genoot. De kei werd
49 AD, 9 augustus 1921.
50 L.H. Klaassen e.a., Hoofdlijnen van de sociaal-economische ontwikkeling der gemeente Amersfoort van 1900-1970
(Leiden 1949) 10, 61; Alberts, Bruit, 556-622; Brusse, Amersfoort 1850-1930. Economische bedrijvigheid en sociale
verhoudingen (Amersfoort 1993) 8-11, 36-41, 48; H. Molendijk, ‘Voorwoord’, in: Klaassen, Hoofdlijnen, v-x.
51 AD, 26 mei 1928.
52 DVA, 19 juni 1954; DVA, 8 juli 1954.
53 Ibidem.
54 DVA, 6 juli 1954.
55 DVA, 28 juni 1954; DVA, 10 juli 1954.
56 DVA, 3 mei 1946; DVA, 1 mei 1946; AC, 3 mei 1946; DVA, 19 juni 1954; DVA, 8 juli 1954; DVA, 31 juli 1961; DVA, 7
augustus 1961; AC, 20 augustus 1971; AC, 4 september 1971.
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De keitrekking van 1903 in de Utrechtsestraat. Bron: Archief Eemland.

gezien als het zinnebeeld van de stad en mocht bij een bezoek niet gemist worden.57
In 1940 stelde het Algemeen Handelsblad dat ‘een bezoek aan Amersfoort zonder den
kei te zien gelijk stond met een verblijf in Rome zonder den Paus te aanschouwen.’58
In het grote feest dat in 1959 werd georganiseerd om het zevenhonderdjarig jubileum
van de stadsrechten te vieren speelde de kei bij de populaire historische optochten zelfs
de hoofdrol. De optochten begonnen én eindigden bij de kei, en met de keitrekking als
sluitstuk van de historische stoet werd deze gepresenteerd als het symbolische hoogtepunt in de geschiedenis van de stad.59
Van de schaamte die de Amersfoorters in de zeventiende eeuw nog hadden voor de
keitrekking was in de twintigste eeuw niets meer over.60 Zij droegen hun imago als
keientrekkers vol trots uit, zoals bleek in 1937 toen zij een speciaal voor deze gelegenheid aangeschafte ‘Lippische kei’ naar paleis Soestdijk trokken om deze aan Juliana
en Bernhard aan te bieden.61 Dit enthousiasme voor de kei bleef in de jaren hierna
onverminderd groot. In de periode kort na de oorlog werden een voetbaltoernooi, een
57 AD, 14 juni 1909; AD, 18 juni 1922; AD, 11 augustus 1923; AD, 30 juli 1927.
58 Het Algemeen Handelsblad, 27 september 1940.
59 DVA; 1 en 4 juli 1954.
60 AD, 15 maart 1934; AD, 12 en 18 juli 1934; AD, 22 augustus 1934; AD, 6 en 10 december 1935; EB, 10 december 1935;
AD, 2 september 1936.
61 EB, 6, 16, 20 en 23 juli 1937.
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biljarttoernooi, een biljartteam, een bridgeclub, een damgroep, een toneelvereniging,
een wandelclub en een motorclub vernoemd naar de kei.62 Ook werd bij diverse activiteiten een miniatuurkei als souvenir of prijs gegeven.63
De grootse keifeesten werden effectief gebruikt om Amersfoort in het hele land te
promoten en uit heel Nederland toeristen te trekken. Al in 1903 werd kort na de grote
feestdag opgemerkt:
Werd dikwerf op Amersfoort gesmaald als eene drooge saaie plaats en op de
Amersfoorters als lieden, waarmede niet zoo bijzonder veel is aan te vangen, rasAmersfoorters hebben getoond dat zij weten feest te vieren, al is de aanleiding
daartoe dan ook slechts een koude harde kei.64
Ook bij het grote feest van 1954 kon Amersfoort zich verheugen op de aandacht van
‘tienduizenden en tienduizenden belangstellenden’.65 Het Amersfoortsch Katholiek
Dagblad merkte trots op: ‘onze Amsterdamsche collega’s vertrouwden ons toe, dat
de festijnen, welke de hoofdstad op Koninginnedag en andere hoogtijdagen pleegt te
beleven, buurtfeestjes waren vergeleken bij dit Kei-spectacle.’66
Deze grootse feesten konden echter niet op zichzelf bestaan. Zij werden telkens
gedragen door een groot deel van de bevolking, die een grote hartstocht voor de kei
koesterde. Deze hartstocht voor de kei en zijn geschiedenis was zelfs dé reden voor de
optocht van 1903. De Feestcommissie werd opgericht als gevolg van een oproep die
‘een echte keientrekker’ kort na de vondst van de kei in de Amersfoortsche Courant
en de Nieuwe Amersfoortsche Courant deed:
De kei, waaraan onze voorouders hebben getrokken, kunnen wij nu toch niet door
andere krachten op de aangewezen plaats laten brengen? Dit zou een schande zijn,
een blaam werpen op den naam der nakomelingen van die voorouders. Gij allen
ras-Amersfoortsters en -ers, toont, door inzending van uw kaartje aan het Bureau
van dit blad, dat gij medevoelt met deze uiting.67
De schrijver toonde duidelijk aan dat hij het keitrekken zag als iets waar men zich mee
kon laten gelden als een echte Amersfoorter. Het is veelzeggend dat men ervoor koos
om enkel geboren Amersfoorters de kei te laten trekken. Hierbij greep men deels terug
op een in Amersfoort bekende bron over de zeventiende-eeuwse trekking waarin werd
vermeld dat de ‘Amersfoortsche Treckelingen (…) niemandt vreemts d’eer gunden om
mede te helpen trecken en begeerden deze Romeijnsche daedt voor de Heer Meijster
Keij der Keijen alleen te doen’.68 De keuze om enkel geboren Amersfoorters deel te la62 DVA, 22 augustus 1949; DVA, 23 augustus 1952; DVA, 3 september 1951; DVA, 19 september 1947; DVA, 14 december
1953; DVA, 19 november 1949; DVA, 29 oktober 1948; DVA, 18 januari 1951; DVA, 24 november 1947; DVA, 11 oktober
1954.
63 DVA, 24 januari 1949; DVA, 13 augustus 1951; DVA, 6 september 1952; DVA, 26 januari 1953; DVA, 8 juni 1953; DVA,
8 juni 1954.
64 AC, 30 mei 1903.
65 DVA, 8 juli 1954.
66 Amersfoortsch Katholiek Dagblad, 8 juli 1954.
67 AC, 2 mei 1903; NAC, 2 mei 1903. Cursivering van de oorspronkelijke auteur.
68 Waerachtige beschrijvinge. C. Kramm, ‘Utrechtsche en Amersfoortsche keijen’, De Navorscher 4 (1854) bijblad
lxv-lxviii.
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De keiverplaatsing van 1932 op de Varkensmarkt. Bron: Archief Eemland.

ten nemen was waarschijnlijk niet enkel historisch van aard. Het constante appèl op de
‘ras-Amersfoorters’ en de Amersfoorters ‘van echten bloede’ laat zien dat de ‘autochtone’ stadsbewoners zich met de benaming ‘keientrekkers’ wensten te onderscheiden
van de niet-Amersfoorters en de stadgenoten die niet in Amersfoort waren geboren.69
Afkomst speelde dus een rol in het keifeest. Ook in 1954 stond deelname aan de keitrekking enkel open voor geboren Amersfoorters die hierbij hun geuzennaam keientrekkers konden verdienen.70 Ook in 1932, toen er een feest zonder keitrekking werd
georganiseerd, speelde de eer van de stad een rol. De Nederlandsche Aannemers Bond
verhinderde met zijn aanbod om de kei gratis te verplaatsen dat ‘niet-stadgenooten’ de
opdracht zouden binnenhalen.71 De voortdurend beleden hartstocht voor de kei bleek
duidelijk uit een rijmpje dat al in 1903 in de Amersfoortsche Courant verscheen:
Hoezee, hoezee, wat een groote vreugd, / Heerscht in ons Amersfoort, / De Kei,
der burgers grootste schat, / is thans weer opgespoord, / En oud en jong en groot
en klein / Zingt thans uit éenen mond: / Hoera voor d’ Amersfoortsche Kei.72

69
70
71
72

AC,

2, 5 en 30 mei 1903.
25 juni 1954.
AD, 12 april 1932; AD, 25 april 1932.
AC, 28 mei 1903.
DVA,
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De kei was niet zomaar een historische rariteit, maar ‘der burgers grootste schat’ en,
zoals men het in 1932 verwoordde, de ‘lievling van de heele burgerij’.73 Hij diende
weliswaar met een knipoog te worden bezien, maar had niettemin een belangrijke
betekenis voor veel Amersfoorters. Het stedelijke verleden diende als een rechtstreekse
aanjager voor groepsbinding en identiteitsvorming. Omdat de feestelijkheden niet van
bovenaf werden opgelegd, was er veel ruimte voor directe beleving. De deelnemers
hoefden zich niet eerbiedig te gedragen en plechtig in het gareel te staan, maar konden
zonder remming en vol overtuiging de keitrekking naspelen. De Amersfoorters zagen
zich niet alleen als keientrekkers, zij zetten deze benaming ook actief kracht bij.
De belangrijke symbolische rol van de kei voor Amersfoort bleek ook toen de kei
na de Tweede Wereldoorlog verplaatst moest worden. Hij was namelijk in 1943 op
initiatief van het NSB-bestuur op de Hof geplaatst, het centrale plein van de stad.74
Na de bevrijding besloot men al snel besloot de kei weer op zijn vooroorlogse locatie
terug te zetten.75 Ondanks het feit dat er voor de oorlog herhaaldelijk was gepleit om de
kei naar de Hof te verhuizen, stuitte de terugplaatsing van de kei op geen enkel verzet
onder de bevolking.76 De kei was in de oorlog door de toenmalige machthebbers op de
Hof gezet en moest om deze reden worden gerehabiliteerd.
De onbeduidende voorgeschiedenis van de kei had nog een ander voordeel. Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw was de ofﬁciële geschiedschrijving dusdanig gepolariseerd dat zij niet altijd gemakkelijk kon dienen als basis voor verbindende
feesten.77 De keigeschiedenis leverde weinig belemmeringen op. Het keiverleden was
dusdanig onbeduidend dat het op geen enkele wijze een conﬂict tussen de geschiedinterpretaties van de verschillende gezindten in zich droeg en daardoor door iedereen geaccepteerd kon worden. De kei was het symbool voor heel Amersfoort. Bij de optocht
in 1932 zong het Amersfoorts Mannenkoor:
Hier geen plaats voor rang of stand / Meening of partij, / Slechts het doel van iedereen / Trekken aan de “Kei”. / Als symbool voor wat we zijn / Keientrekkers
voort, / Leve de aloude Kei / Hoog ons Amersfoort!78
De keivieringen vormden niet zozeer aanleiding om sociaal-economische verschillen
te accentueren, maar veeleer om deze te overbruggen. De kei groeide uit tot het symbool van Amersfoort omdat hij door alle sociale en levensbeschouwelijke groepen kon
worden geaccepteerd. Organisaties van vrijwel elke gezindte organiseerden in de loop
73 AD, 12 april 1932.
74 AC, 11 februari 1943.
75 ae, Archief Dienst Gemeentewerken te Amersfoort, 1945-1979, inv.nr. 54.4, Brief van de directeur gemeentewerken aan het college van burgemeester en wethouders, 23 april 1946; DVA, 3 mei 1946.
76 AD, 23 juni 1931; AD, 25 november 1931; ae, Archief Stadsbestuur, inv.nr. 4536, Brief vvv aan het college van
burgemeester en wethouders, 1 april 1932.
77 H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918 (Groningen
1992) 129-134; Idem, ‘Oranje, koninginnedag en het verloren verleden’, in: Niek van Sas (red.), Waar de blanke top der
duinen en andere vaderlandse herinneringen (Amsterdam en Antwerpen 1995) 127-136, aldaar 129-130; Bank, 1900,
60-71; M.E. Halbertsma, ‘De Brielsche feesten van 1872. “Grooter feest is er nooit geweest” ’, De Negentiende Eeuw
26 (2002) 61-80; Jos Perry, Wij herdenken, dus wij bestaan. Over jubilea, monumenten en de collectieve herinnering
(Nijmegen 1999) 60-64; De Vries, ‘Feesten’, 24-43.
78 AD, 25 april 1932; ae, Archief Amersfoorts Mannenkoor 1907-2008, inv.nr. 146, Stukken betreffende de keiverplaatsing in 1932 met een aantal keistadliederen, 1932-1968, ‘Bij de kei-verplaatsing’.
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der jaren wel een activiteit die met de kei te maken had.79 Dit breed gedragen karakter
bleek opnieuw in de aanloop naar het feest van 1954. Dit werd georganiseerd door
een comité wiens leden afkomstig waren van de verschillende verzuilde middenstandsverenigingen.80 Omdat iedereen in Amersfoort te winnen had bij meer aandacht voor
de stad kon het Comité op veel steun rekenen.
Hoewel de kei in de loop der jaren vaak als instrument werd aangewend om Amersfoort landelijk te promoten bleek een zuiver instrumentele benadering onsuccesvol.
Toen een groep middenstanders in 1961 een keifeest organiseerde zonder te appelleren
aan de hartstocht van de bevolking, liep dit uit op een ﬁasco.81 Ook in 1971 toen de
gemeente de kei aangreep om grootse feestelijkheden te organiseren bleek dat de gehechtheid aan de kei de basis vormde voor de successen die in de jaren hieraan voorafgaand waren geboekt. In 1971 vormde de keitrekking slechts een onderdeel van het
brede feestaanbod. De keitrekking had hier een vrij carnavalesk karakter en was daarbij
ook niet meer een exclusieve aangelegenheid voor de geboren Amersfoorters.82 Desondanks, of wellicht juist dankzij dit gebrek aan exclusiviteit, had de organisatie grote
moeite om voldoende keientrekkers te vinden. Waar in 1903 nog geloot moest worden
omdat het aantal gegadigden voor de keitrekking te groot was, waren in 1971 zelfs na
bij scholen, de padvinderij en sportverenigingen te hebben ‘geronseld’, slechts vijftig
Amersfoorters bereid om een door Engeland geschonken kei door de stad te trekken.83
Deze desinteresse van de Amersfoorters toont dat er nog maar weinig over was van
het grootse enthousiasme voor de kei dat de burgers eerder in de eeuw nog tentoonspreidden. De traditie waarin Amersfoorters hun onderlinge verbondenheid en hun
geworteldheid in de stad toonden door de kei te trekken, was hiermee vrij plotseling
deﬁnitief voorbij. Wat hiervoor in de plaats kwam was een van bovenaf georganiseerd
feest, waarin de keigeschiedenis als instrument werd gebruikt om de aandacht van
toeristen op de stad te richten en het zomerprogramma een lokaal en folkloristisch
element te geven. De rol van de kei als ‘der burgers grootste schat’ en ‘liev’ling van de
heele burgerij’ was deﬁnitief uitgespeeld.84
Conclusie
De kei speelde gedurende de periode 1903-1971 een belangrijke rol in Amersfoort.
Anders dan men op basis van de historiograﬁe over het gebruik van het verleden zou
vermoeden, kon een marginale zeventiende-eeuwse gebeurtenis als de keitrekking in
deze periode aanleiding vormen tot grootse stedelijke feesten waarin geschiedbeleving
en identiteitsvorming een belangrijke plaats innamen. Historische cultuur hoefde in de
twintigste eeuw niet altijd in het teken te staan van serieuze gebeurtenissen uit het verleden. Ook een ogenschijnlijk irrelevante geschiedenis als de keitrekking van 1661, die men
destijds liever wenste te vergeten, kon een grote rol spelen in de stedelijke gemeenschap.
79 AD, 26 januari 1931; EB, 20 november 1931; AD, 23 november 1931; AD, 7 maart 1932; AD, 2 augustus 1932; AD, 14
december 1932.
80 ae, Archief Gemeentebestuur, inv.nr. 3585, Circulaire Keicomité 23 januari 1953.
81 DVA, 24 mei 1962; DVA, 15 augustus 1961; DVA, 10 juni 1961; DVA, 19 juli 1961; DVA, 2 augustus 1961.
82 AC, 4 en 20 augustus 1971; AC, 4 september 1971; ae, acc, inv.nr, 47, Krantenknipsel en Programmaboekje 1971;
AC, 23 augustus 1971.
83 AC, 19 mei 1903; Het Centrum, 12 en 18 augustus 1971.
84 AC, 28 mei 1903. AD, 12 april 1932.
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Wat de keifeesttraditie van de twintigste eeuw zo interessant maakt is dat zij gedragen werd door de bevolking. De keifeesten kwamen tot 1971 telkens tot stand op initiatief van de brede middengroepen. Anders dan bij de meeste historische vieringen was
het dus niet de stedelijke elite die de bevolking top-down middels een historisch feest
een bepaald beeld van het verleden trachtte op te leggen, maar gaf de bevolking zelf
vorm aan de historische vieringen. De keifeesttraditie geeft ons hierdoor inzicht in de
manier waarop burgers omgingen met geschiedenis. Deze benadering van het verleden
kende een minder afstandelijk karakter dan de ‘ofﬁciële’ omgang met geschiedenis. De
keitrekking van 1661 was dan wel geen belangrijke historische gebeurtenis, zij sprak
de Amersfoorters niettemin zeer tot de verbeelding. Zij zagen de keitrekking als een
‘pretmakerij’ van de voorvaderen. Door dit op feestelijke wijze na te spelen herdachten
zij hun voorouders op een wijze die niet plechtig, maar juist vrolijk en uitbundig was.
De keitrekking bood voor hen een geschikte aanleiding om een groot stedelijk feest te
organiseren.
Wat opvalt bij de bestudering van de twintigste-eeuwse keifeesten is de losse, ondogmatische manier waarop men met geschiedenis omging. Bij de ‘historische’ keitrekkingen putte men niet alleen uit het zeventiende-eeuwse verleden, maar werden in de
loop der tijd ook elementen van gebeurtenissen rondom de kei in de twintigste eeuw
versmolten. Historische correctheid was van weinig belang. Niemand koesterde de illusie dat de optochten de oorspronkelijke keitrekking benaderden. De aanbieding van
de kei aan de burgemeester en de rol van ‘Spekkie’ op de kei behoorden op den duur
net zo goed tot het ritueel als het keitrekken zelf.
Het niet-plechtige karakter zorgde er ook voor dat de kei gemakkelijk voor allerlei
doelen kon worden toegeëigend. Anders dan bij monumenten die tot doel hebben een
gewichtig verleden in herinnering te roepen, diende de kei niet om een dwingend geschiedbeeld over te brengen. De kei en keitrekkingen riepen in de eerste instantie wel de
keitrekking van de zeventiende eeuw in herinnering, maar dit was geenszins exclusief.
Men kon hem gemakkelijk een andere betekenis toekennen of voor eigen doeleinden
inzetten, zonder anderen hiermee voor het hoofd te stoten. Waar erfgoed instinctief
wellicht wordt gezien als iets waarmee men op eerbiedige wijze diende om te gaan,
toont de omgang met de kei dat geschiedenis al vroeg in de twintigste eeuw enthousiast
en zonder gêne werd ingezet voor commerciële doeleinden.
Juist omdat de kei niet verwees naar een belangrijk, maar politiek-religieus beladen
verleden kon hij uitgroeien tot hét symbool van de hele stad. Omdat de zeventiendeeeuwse keitrekking, los van de spotnaam die zij had opgeleverd, geen enkele weerslag
had gehad op de loop van de geschiedenis, vormde zij ook geen aanleiding tot onenigheid tussen verschillende sociale en levensbeschouwelijke groepen. Bestudering van
dergelijk ludieke geschiedbeleving helpt ons om een rijker en genuanceerder inzicht te
verwerven in lokale historische cultuur in de twintigste eeuw.

Maarten Walraven

De luisterende historicus,
akoestische gemeenschappen en de moderne stad

Inleiding
De negentiende en twintigste-eeuwse moderne stad lijkt speciﬁek geschikt te zijn als
onderzoeksthema voor auditieve geschiedenis. Stedelijke ontwikkeling ging (en gaat)
immers samen met de introductie van nieuwe geluiden en nieuwe manieren van luisteren. Dit artikel buigt zich dan ook over hoe het luisteren naar de moderne stad zich
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat het heeft toegevoegd aan de historiograﬁsche thema’s binnen de sociale en culturele geschiedenis van de stad. Het laatste gedeelte van de vraag is in lijn met enkele baanbrekende boeken en artikelen waarin de
schrijvers zich hebben afgevraagd waarom historici geluid moeten onderzoeken.1 De
Franse historicus Alain Corbin onderzocht in befaamde Les cloches de la terre hoe
het geluid van de kerkklokken op het Franse platteland een auditieve ruimte creëerden die haaks stond op wat hij deﬁnieerde als de versnelling die de hele negentiende
eeuw doortrok. Met andere woorden, door te luisteren naar kerkklokken en naar hoe
mensen daarop reageerden kon Corbin een ander perspectief bieden op het heersende
idee onder historici dat de negentiende eeuw om mobiliteit en kracht draaide. Corbins
boek richt zich op de gevoeligheid van een sociale groep die gedeﬁnieerd werd door het
speciﬁeke geluid van de kerkklok. In de negentiende-eeuwse industriële stad waren er
ook zulke overkoepelende geluiden, zoals de fabriekstoeter. Gedurende de afgelopen
tweehonderd jaar breidde de stad zich steeds verder uit, waardoor het klanklandschap
voller werd. Er kwamen steeds meer geluiden bij die mensen enerzijds een gevoel van
gemeenschap gaven, maar die er anderzijds ook voor zorgden dat mensen en ruimtes van elkaar afsneden raakten. Daar ligt een waardevol onderdeel van het historisch
onderzoek naar geluid en het belang van de stad als onderzoeksobject. Zoals Michael
Bull en Les Back stellen in de inleiding van The auditory culture reader: ‘Sound makes us re-think our relational experiences, how we relate to others, ourselves and the
spaces and places we inhabit.’2 Een van de redenen hiervoor is, en dit zal ook blijken in
dit reviewartikel, dat geluid de grenzen van de discrete en van de visueel afgebakende
ruimtes waar historici vaak over schrijven overschrijdt.
Dit artikel speelt in op de ontwikkelingen die plaatsvonden sinds Corbins studie
naar wat in brede zin ‘sound studies’ of ‘sonic studies’ genoemd kan worden. Het veld
1 A. Corbin, Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle (Parijs 1994);
B. Smith, The acoustic world of early-modern England. Attending the O-factor (Londen 1999); J. Sterne, The audible
past. Cultural origins of sound reproduction (Durham, nc 2003); D. Morat, ‘Sound studies – sound histories. Zur frage
nach dem klang in der geschichtswissenschaft und der geschichte in der klangwissenschaft’, Auditieve Perspektiven
4 (2010) 1-8; K. Keeling en J. Kun, ‘Introduction. Listening to American studies’ American Quarterly 63 (2011) 445459; S. Rosenfeld, ‘On being heard. A case for paying attention to the historical ear’, The American Historical Review
116 (2011) 316-334.
2 M. Bull en L. Back, ‘Introduction. Into sound’, in: M. Bull en L. Back (red.), The auditory culture reader (Oxford
2003) 1-18, 4.
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heeft zich de afgelopen jaren meer en meer geïnstitutionaliseerd, wat tot uiting kwam
in de oprichting van historische onderzoeksgroepen in Maastricht, die zich richt op
technologie; in Amsterdam, die focust op auditief herinneren; in Berlijn, waar technologie en ideeëngeschiedenis centraal staan; en in Denemarken, die zich richt op radio.3
Al deze groepen onderzoeken geluid in de geschiedenis vanuit een andere invalshoek,
boren nieuwe bronnen aan, en ontwikkelen nieuwe methodes. Daarbij wordt het veld
ondersteund door de recente oprichting van twee nieuwe tijdschriften die zich speciﬁek op geluid richten: Journal of Sonic Studies (2011) en SoundEffects (2011).4 Verder
verschenen een aantal verzamelbundels: een eerste reeks na de publicatie van een aantal
monograﬁeën rond de eeuwwisseling en een tweede tijdens het laatste jaar.5 De eerste
golf richtte zich vooral op het tot stand brengen van een internationaal onderzoeksveld. De tweede golf richtte zich recent op de verbreding van het onderzoeksveld. Dit
artikel speelt in op deze ontwikkelingen binnen de geluidsgeschiedenis en richt zich op
de negentiende en twintigste-eeuwse stad. De moderne stad geeft aan de ene kant de
mogelijkheid om de bredere ontwikkelingen binnen ‘sound studies’ te volgen door in
te haken op het werk van antropologen, architecten, geluidsingenieurs, etcetera. Aan
de andere kant spitst historisch onderzoek naar de moderne stad zich ook speciﬁek toe
op de noodzaak voor het verder ontwikkelen van wat het betekent om een luisterende
historicus te zijn.
Dit artikel zal zich concentreren op twee vormen van geluid in de stad waarover
historici hebben geschreven en die van invloed waren op identiteitsvorming en het creeren van gemeenschap: lawaai en muziek. De twee vormen sluiten elkaar niet uit, maar
komen juist samen in ideeën omtrent bijvoorbeeld esthetiek. In dit artikel zal de nadruk
eerst liggen op de historiograﬁe rondom lawaai, die zich vooral heeft toegespitst op
hoe lawaai de scheidslijnen tussen klassen doorbreekt of juist bevestigt. Vervolgens
zal, via de overlap tussen lawaai en muziek, de link gemaakt worden naar historici die
muziek in de stad onderzochten en hoe er naar geluisterd werd. Deze historici toonden
aan dat de manier waarop er geluisterd werd naar geluiden in de stedelijke omgeving
de organisatie en de ervaring van de stad deﬁnieerde. Binnen dit review-artikel zal ik
bekijken hoe stadshistorici geluid benaderden, welke bronnen zij gebruikten en welke
methodologie zij toepasten. Vanuit de methodologische vraagstukken rond geluid zal
een aanzet worden gegeven tot de mogelijke volgende stappen in de ontwikkeling van
historisch onderzoek naar de invloed van geluid in de stad.
Lawaai en de stad
Met de industriële revolutie kwam de stedelijke ontwikkeling in een stroomversnelling terecht. De technologische ontwikkelingen zorgden er samen met het drukkere
3 Een selectie van publicaties is: K. Bijsterveld en J. van Dijck, Sound souvenirs. Audio technologies, memory and
cultural practices (Amsterdam 2009); C. Birdsall, Nazi soundscapes. Sound, technology and urban space in Germany,
1933-1945 (Amsterdam 2012); H. Schulze, Sound studies. Traditionen – methoden – desiderate. Eine einführung (Bielefeld 2008); E. Granly Jensen, ‘Access and history. The digitisation of the Danish broadcasting archives and its cultural
heritage’, International Journal of Media and Cultural Politics 8 (2012) 305-316.
4 Beide journals zijn open access, zie respectievelijk: www.sonicstudies.org en www.soundeffects.dk.
5 M. Bull en L. Back (red.), The auditory culture reader (Oxford 2003); M.M. Smith (red.), Hearing history. A reader
(Athene, GA 2004); V. Erlmann (red.), Hearing cultures. Essays on sound, listening and modernity (Oxford 2004);
T. Pinch en K. Bijsterveld (red.), The Oxford handbook of sound studies (Oxford 2012); J. Sterne (red.), The sound
studies reader (Londen 2012).
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stadsleven voor dat het leven tijdens de negentiende en twintigste eeuw steeds luider
werd. Raymond Murray Schafer startte in de jaren zestig van de vorige eeuw met zijn
onderzoek naar wat hij ‘soundscapes’ of klanklandschappen noemde. Voor hem had
de wereld zich sinds de industriële revolutie ontwikkeld van een hi-ﬁ klanklandschap
– waarin elk geluid afzonderlijk hoorbaar en noembaar is – naar een lo-ﬁ klanklandschap – waarin het onmogelijk is om een duidelijk onderscheid te maken in een brei
aan geluiden.6 De drukte van de stad en haar industrie maakten dat het menselijke oor
overspoeld werd met lawaai. De invloed van het stedelijke geluidsniveau op het fysieke
gestel van de bevolking, werd vooral gevoeld door fabrieksarbeiders die doof werden onder het constante lawaai van de machines waarmee ze werkten. Het was echter
niet het lot van de fabrieksarbeider dat aanleiding gaf tot anti-lawaaicampagnes. Zoals
Karin Bijsterveld toonde, werd gehoorbescherming in de meeste geïndustrialiseerde
landen pas verplicht in de jaren zestig van de vorige eeuw.7 Bijstervelds onderzoek
demonstreerde dat de anti-lawaaicampagnes vooral voortkwamen uit het idealisme van
een kleine elite die zocht naar een zo stil mogelijke omgeving voor zichzelf binnen
het tumult van de stad. John Picker, die onderzoek heeft gedaan naar het klanklandschap van Victoriaans London, toonde eveneens aan dat het een speciﬁeke elite was die
campagne voerde tegen lawaai in de stad. Picker noemt deze elite ‘brainworkers’ omdat ze vooral bestond uit journalisten, schrijvers, ﬁlosofen en andere beroepsgroepen
die vooral met hun brein werkten.8 De boeken van Picker en Bijsterveld tonen dat er
speciﬁeke geluiden waren die in verschillende periodes in de negentiende en twintigste
eeuw tot irritatie leidden bij een stedelijke elite. Voor Pickers brainworkers was het
vooral een klasseprobleem, waarbij de straatmuziek van de lagere klassen de persoonlijke ruimtes van de midden klasse binnendrong. In Bijstervelds onderzoek lag de focus
in de twintigste eeuw op het lawaai van technologie, zoals auto’s en vliegtuigen.
De invloed van lawaai op de stedelijke bevolking vanuit het perspectief van Pickers
brainworkers leidde niet tot doofheid, maar tot onrust en nervositeit. De periode van
het midden van de negentiende eeuw tot het begin van de Eerste Wereldoorlog is door
historici zoals Joachim Radkau en Michael Cowan omschreven als het nerveuze tijdperk.9 De eerder genoemde drukte van de stad leidde volgens psychologen en zenuwspecialisten tot neurasthenie of zenuwstoringen.10 Het oor, omdat het zich niet kan
sluiten, was erg vatbaar voor overstimulatie.11 Daarbij kwam dat geluiden resoneerden
6 R.M. Schafer, The soundscape. Our sonic environment and the tuning of the world (Rochester, vt 1994) 32. Voor
een genealogie van de term soundscape, zie: A. Kelman, ‘Rethinking the soundscape. A critical genealogy of a key term
in sound studies’, Senses & Society 5 (2010) 212-234.
7 K. Bijsterveld, Mechanical Sound. Technology, culture and public problems of noise in the twentieth century
(Cambridge, MA 2008) 80.
8 J. Picker, Victorian soundscapes (Oxford 2003) 52.
9 J. Radkau, Das zeitalter der nervosität. Deutschland zwischen Bismarch und Hitler (München 1998); M. Cowan,
The cult of the will. Nervousness and German modernity (University Park, pa 2008).
10 M. Gijswijt-Hofstra en R. Porter (red.), Cultures of neurasthenia. From Beard to the First World War (Amsterdam
2001); A. Killen, Berlin Electropolis. Shock, nerves and German modernity (Londen 2006); J. Radkau, ‘Die Wilhelminische Ära als Nervöses Zeitalter, oder: Die Nerven als Netz zwischen Tempo- und Körpergeschichte’, Geschichte
und Gesellschaft 20 (1994) 211-241.
11 De socioloog Georg Simmel schreef al over de overstimulatie van alle zintuigen door de vele activiteiten in de
stad in zijn publicaties in de vroege twintigste eeuw: G. Simmel, ‘The metropolis and mental life’, vert. K. Wolff, in:
K. Wolff, The sociology of Georg Simmel (New York 1950) 409-424. Voor een breder overzicht vanuit de ‘history of
the senses,’ zie: J. Steward en A. Cowan, ‘Introduction’, in: J. Steward en M. Cowan (red.), The city and the senses.
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tussen verschillende ruimtes wat maakte dat geluiden van de straat, maar ook bijvoorbeeld van de buren, werk- en thuislocaties binnendrongen. Het was op die momenten
dat geluiden in de oren van de stedelijke elite lawaai werden. Picker drong er vanwege
de lichamelijke reacties op geluid op aan dat ‘the objection to street noises (...) is not a
matter of taste, but of hearing.’12 Er werden uitgebreide debatten gevoerd over de esthetische kwaliteiten van bepaalde geluiden, maar de invloed van geluid op het fysieke
oor en brein zorgde er voor dat anti-lawaaicampagnes relatief succesvol werden.
Ze waren relatief succesvol, omdat lawaai altijd een subjectieve categorie is geweest.
Peter Bailey, omschreef lawaai in zijn essay dat historisch onderzoek naar lawaai op de
kaart zette als ‘sound out of place.’13 In bepaalde situaties en op bepaalde tijden waren
bepaalde geluiden voor bepaalde mensen ongewenst. Soms ging het effect van lawaai
verder dan een kleine irritatie. En juist omdat het bijna onmogelijk was lawaai buiten
te sluiten, was het voor Radkau, maar ook voor contemporaine zenuwspecialisten en
psychologen, een belangrijke oorzaak voor zenuwafwijkingen.14 Geluid, en vooral
luisteren, was een belangrijk onderdeel van hoe de moderne stad beleefd werd. Door
onderzoek te doen naar de luisterpraktijken van verschillende groepen in de stedelijke
bevolking kan duidelijker worden hoe deze groepen ‘akoestische gemeenschappen’
construeerden. De term komt van Barry Truax, een van Schafers collega’s op het gebied
van klanklandschapsonderzoek, die de akoestische gemeenschap als volgt deﬁnieert:
Acoustic cues and signals constantly keep the community in touch with what is
going on from day to day within it. Such a system is ‘information rich’ in terms
of sound, and therefore sound plays a signiﬁcant role in deﬁning the community
spatially, temporally in terms of daily and seasonal cycles, as well as socially and
culturally in terms of shared activities, rituals and dominant institutions.15
Uit de deﬁnitie van Truax wordt duidelijk waarom geluid zo belangrijk is voor
stadshistorici die van nature geïnteresseerd zijn in de ruimtelijke indeling van de stad
en hoe verschillende plekken een eigen invloed hebben op de constructie van identiteit.
De anti-lawaaibetogers en de nervositeitstheoretici van de late-negentiende eeuw waren het met Schafer eens dat de overvloed aan geluiden in de stad een negatieve invloed
had op het welzijn van de bevolking. Maar Truax maakte duidelijk dat ook binnen een
zogenoemd lo-ﬁ klanklandschap nog akoestische gemeenschappen konden ontstaan.
Hoe akoestische gemeenschappen zich tegen elkaar af konden zetten wordt duidelijk
als gekeken wordt naar de critici van de anti-lawaaibetogers. Peter Payer, schrijft in
zijn onderzoek naar de Weense reacties op het veranderende klanklandschap in die
stad tussen 1870 en 1914 dat ‘[the] refusal to put up with noise was seen as a neurotic
sign of weakness, an inability to adapt to modern life’.16 Hier werd de nervositeitsUrban culture since 1500 (Aldershot, 2007) 1-22; en voor een theoretische introductie tot het idee van overstimulatie
van de zintuigen, zie: B. Highmore, Everyday life and cultural theory. An introduction (Londen 2002) 40-44.
12 Picker, Victorian soundscapes, 65.
13 P. Bailey, ‘Breaking the sound barrier. A historian listens to noise’, Body & Society 2 (1996) 49-66, 50.
14 Radkau, Das Zeitalter, 190-215; W. Hellpach, Nervosität und Kultur (Berlijn 1902); G.M. Beard, A practical treatise on nervous exhaustion. Its symptoms, nature, sequences, treatment 3e ed. (New York 1894).
15 B. Truax, Acoustic communication 2e ed. (Westport, ct 2001) 66.
16 P. Payer, ‘The age of noise. Early reactions to noise in Vienna, 1870-1914’, Journal of Urban History 33 (2007)
773-793, 782. Vergelijk ook: A. Golan, ‘Soundscapes of urban development. Tel Aviv in the 1920s and 1930s’, Israel
Studies 14 (2009) 120-136.
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theorie omgedraaid: het waren juist de mensen die zich lieten aﬂeiden door lawaai
die mentaal niet sterk genoeg waren voor het moderne stadsleven. Het was dus niet
noodzakelijk om bepaalde geluiden te voorkomen, maar die geluiden waren juist wat
er zo goed was aan het stadsleven. Met andere woorden, identiteit werd gevormd door
hoe er geluisterd werd.
In het werk van Mark M. Smith over het sectionalisme tussen het noorden en het zuiden in het Amerika van voor de burgeroorlog wordt bevestigd hoe identiteit gevormd
werd door geluid en manieren van luisteren. De akoestische gemeenschap van de industriële elite in het noorden hoorde in het lawaai van fabrieken het geluid van vooruitgang
en moderniteit. De slavenliederen die de stillere plantages in het zuiden domineerden,
werden door de elite in het noorden beschouwd als negatieve geluiden, terwijl de plantage-eigenaren in het zuiden ze juist als positief ervoeren. Het sectionalisme tussen het
stedelijke noorden en het agrarische zuiden werd dus duidelijk in hoe beide omgevingen
klonken en hoe, in ieder geval de elite, luisterde naar die omgevingen. Lawaai was een
onontkoombaar onderdeel van de moderne stad, wat leidde tot debatten over gezondheid, identiteit en ruimte. Door zowel de geluiden die als lawaai werden omschreven
als de reacties daarop te onderzoeken, hebben historici aangetoond dat de stedelijke
ruimte werd bevochten via het oor. Lawaai gaf bepaalde groepen in de stad de mogelijkheid zich te deﬁniëren als een gemeenschap met dezelfde waarden en normen. Met
andere woorden, identiteitsvorming vanuit bepaalde geluiden kan niet los gezien worden van de beleving van de ruimte waarin een akoestische gemeenschap zich bevond.
Muziek en de stad
Historici zoals Lynn Abrams, Simon Gunn, Gareth Stedman Jones en Dagmar Kift
hebben de populaire cultuur van de laat-negentiende en vroegtwintigste eeuwse stad
onderzocht vanuit de perspectieven van klasse en ruimte.17 Abrams beargumenteert in
haar boek over arbeiderscultuur in keizerlijk Duitsland dat straatmuzikanten vooral een
probleem waren omdat ‘the streets were beginning to be regarded as threathening and
dangerous by the new elite’.18 Deze elite bestond uit de brainworkers omschreven door
Picker en de mensen die hun geld verdienden in de ﬂorerende industrie. Behalve dat
de straatmuziek ruimte innam was ook de esthetische waarde ervan een probleem voor
deze elite. Het oordeel dat straatmuziek van weinig culturele waarde was en dat klassieke muziek, gespeeld in de daarvoor bestemde huiskamerconcerten en concertzalen, wel
waarde had, creëerde volgens Gunn een culturele hiërarchie.19 Voor deze historici was
straatmuziek een van de culturele uitingen van de arbeidersklasse die de elite als vervuiling van de openbare ruimte ervoer. Straatmuziek voldeed niet aan de waarden van de
elite die door Gunn werden gedeﬁnieerd als ‘reﬁnement, decorum and self-discipline’.20
17 L. Abrams, Workers’ culture in Imperial Germany. Leisure and recreation in the Rhineland and Westphalia (Londen 1992); S. Gunn, The public culture of the Victorian middle class. Ritual and authority in the English industrial city,
1840-1914 (Manchester 2007); G. Stedman Jones, ‘Working-class culture and working-class politics in London, 18701900. Notes on the remaking of a working class’, Journal of Social History 7 (1974) 460-508; D. Kift, Kirmes – Kneipe
– Kino: Arbeiterkultur im Ruhrgebiet zwischen Kommerz und Kontrolle 1850-1914 (Paderborn 1992).
18 Abrams, Workers’ culture, 93.
19 Gunn, The public culture, 152-156. Vergelijk ook met: M. Umbach, German cities and bourgeois modernism, 18901924 (Oxford 2009) 173-178; J. Kennaway, ‘Musical hypnosis. Sound and selfhood from mesmerism to brainwashing’,
Social History of Medicine 25 (2012) 271-289.
20 Ibidem, 154.
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Door hun macht op planmatig en bestuurlijk niveau kon deze intellectuele en industriële elite de straatmuziek verbieden en hun waarden in de openbare ruimte opleggen.
Muziek had bepaalde kwaliteiten voor de stedelijke elite in de zin van educatie en
zelfontwikkeling. Dat zulke kwaliteiten een brede identiteit konden dragen wordt
duidelijk in Celia Applegates werk over Mendelssohns herwaardering van Bach door
middel van het uitvoeren van de Mattheuspassie.21 Voor Applegate staat Mendelssohns opvoering van Bachs Mattheuspassie in 1829 centraal in het samenkomen van
een Duitse nationale cultuur. Het gaf een elite ‘whose identity came from the possession of property and knowledge rather than privilege and space’ een gezamenlijke
identiteit aan het begin van de negentiende eeuw.22 Een belangrijk onderdeel dat leidde
tot het succes van Mendelssohns Mattheuspassie was dat het stuk werd opgevoerd
door een gedeeltelijk amateuristisch koor: de ‘Singakademie’. Voor Applegate was
het belang van de Singakademie ten eerste dat hun eerste optreden in een kerk was, ‘a
circumstance that signals changes in religious practice as well as the dearth of public
venues for choral concerts’. Ten tweede, ‘The Singakademie included amateur women,
not professional ones. In this regard, it reﬂected new expectations of what women,
especially middle-class ones, should do.’23 Door middel van muziek werd de stedelijke ruimte heringedeeld en werd de emancipatie van vrouwen gedeeltelijk mogelijk
gemaakt.
Applegate volgt evenals Gunn het idee van een culturele hiërarchie gebaseerd op
esthetische waardeoordelen, wat ook in Pickers notie weerspiegeld wordt dat ‘the
most damning method of attacking street music (...) was to deny its very musicality’.24
Het was de elite die de mogelijkheid had meningen te uiten in de publieke ruimte en
hoewel er natuurlijk stemmen waren binnen die elite die voor de kwaliteit van straatmuziek pleitten, was de strijd om muziek in de openbare ruimte gebaseerd op ongelijke
machtsrelaties. Maar muziek, en geluid in het algemeen, beschikt over de mogelijkheid
om die machtsrelaties te doorbreken. James Hepburn laat dit zien door middel van het
idee van een ‘captive audience’, wat hij deﬁnieert als ‘all sorts of people who crossed
the paths of ballad singers and reciters’ in de straten waar zij optraden.25 Het verschil
met hoe historici over het algemeen straatmuziek beschouwen is dat zij het idee van de
elite van de tijd, dat straatmuziek door en voor de arbeidersklasse was, hebben overgenomen. Hepburns ‘captive audience’ toont dat een publiek niet alleen bestond uit de
mensen die actief luisterden.
21 C. Applegate, Bach in Berlin. Nation and culture in Mendelssohn’s revival of the St. Matthew Passion (Ithaca,
ny 2005). Applegate’s werk past in een historiograﬁsche traditie die muziek als leidend voor sociale, culturele en
politieke veranderingen ziet. Andere recente werken in deze traditie zijn: S. Rumph, Beethoven after Napoleon.
Political Romanticism in the late works (Londen 2004); J.S. Sposato, The price of assimilation. Felix Mendelssohn and
the nineteenth-century anti-semitic tradition (Oxford 2006). Voor een breed overzicht van de traditie, zie: M. Carroll
(red.), Music and ideology (Aldershot 2012).
22 Applegate, Bach in Berlin, 10-11.
23 Ibidem, 136.
24 Picker, Victorian soundscapes, 62.
25 J. Hepburn, A book of scattered leaves. Poetry of poverty in broadside ballads of nineteenth-century England.
Study and anthology i (Londen 2000) 62. Hepburns idee slaat een nieuwe weg in voor het bestuderen van ballades.
Historici hebben traditioneel ballades gebruikt als tekstueel in plaats van auditief material. Zie: P. Joyce, Visions of the
people. Industrial England and the Question of Class, 1848-1914 (Cambridge 1994) 215-229; R. Palmer, The sounds
of history. Songs and social commentary (Oxford 1988); M. Vicinus, Industrial Muse. A study of nineteenth-century
British working-class literature (Londen 1974) 26-37.
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Met het idee van een captive audience wordt het moelijker om de sociale hiërarchie
gebaseerd op smaak in stand te houden, omdat het horen van straatmuziek niet uit te
sluiten viel. De sociale hiërarchie, zoals Gunn en anderen die deﬁniëren, is niet alleen
gebaseerd op smaak, maar ook op het idee dat verschillende smaken alle hun eigen
ruimte hebben. Onderzoek naar muziek, en geluid in het algemeen, ontmantelt de visueel afgescheiden ruimtes waarin historici gewend zijn te denken. Omdat straatmuziek
werk- en thuisruimtes binnendrong, bracht het de straat met zich mee en omdat esthetische oordelen over muziek altijd subjectief bleven, doorbrak het de sociale en culture
hiërarchie vaak van binnen uit. De belangrijkste reden dat oordelen over muziek subjectief bleven lag niet in het feit dat luisteren cultureel en sociaal aangeleerd was, maar
juist in het feit dat muziek altijd een lichamelijk en geestelijk effect had op haar – actieve
of passieve - luisteraars. Zo kan Applegate aannemen dat ‘Bach’s creation affected the
Berlin audience of 1829 much as it continues to affect listeners today, in its inexorable
accumulation of lamentation, anger, anguish, resignation, and faith’.26
In zijn studie over het ontstaan van technologieën voor geluidsreproductie stelt
Jonathan Sterne dat ‘the history of sound must move beyond recovering experience to
interrogating the conditions under which that experience became possible in the ﬁrst
place.’27 Een geschiedenis gebaseerd op geluid en luisteren kan dus uitgaan van een
onderzoeksveld dat breder is dan de ervaring die zo belangrijk is geweest in de ontwikkeling van de sociale geschiedenis. Muziek in de moderne stad moet, zoals Applegate ook heeft aangetoond, niet alleen in de context van sociale orde en esthetische
waardeoordelen geplaatst worden, maar ook in de ruimtelijke context.28 Daarbij komt
Sternes opmerking dat de eigenschappen van de locatie waar geluiden uit voorkwamen
bepalend waren voor hoe geluid werd gehoord en geïnterpreteerd. Voor historici die
muziek in de moderne stad onderzoeken brengt een begrip van muziek als geluid, met
de daarbij horende lichamelijke effecten, een extra dimensie met zich mee. Muziek
als geluid kan namelijk onderzocht worden buiten of tussen de afgebakende ruimtes
waar historici muziek meestal plaatsen. Die ruimtes worden opengebroken, want in de
studie naar muziek als geluid moet verder gekeken worden dan een discussie over de
esthetische waarden ervan in kranten en tijdschriften. Muziek als geluid resoneert in
verschillende ruimtes en daarmee binnen verschillende gedachtegoeden.
Geluid en methodologie. De luisterende historicus
Geluidshistorici baseren hun begrip van geluid op het werk van klanklandschapsonderzoekers zoals Schafer en Truax. Toch blijft geluid vaak een ontastbaar gedeelte van
de bronnen en moeten historici gebruik maken van tekstuele beschrijvingen van geluid.
Sommige historici maken hiervan een kracht door te schrijven over de speciﬁeke methodes van luisteren toegepast door bepaalde, vaak elitaire, bevolkingsgroepen. Mark
M. Smith is hiervan een goed voorbeeld, omdat hij zich speciﬁek richt op ‘the nature
of the broader aural fabric and how it was constructed by elites [and] how it was con26 Applegate, Bach in Berlin, 40.
27 Sterne, The audible past, 28.
28 C. Applegate, ‘Music in place. Perspectives on art culture in nineteenth-century Germany’, in: D. Blackbourn en
J. Retallack (red.), Localism, landscape, and the ambiguities of place in German-speaking Central Europe, 1860-1930
(Londen 2007) 39-59.
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tested by workers and slaves’.29 De constructie en betwisting van het klanklandschap
van Amerika voor de burgeroorlog baseert Smith op (auto)biograﬁeën, overheidsdocumenten en artikelen in kranten en tijdschriften. Zoals eerder aangetoond, beschikt
geluid echter over bepaalde ruimtelijke kwaliteiten die niet naar voren komen in geschreven bronnen.
De moeilijkheid ligt nog steeds in het beschrijven van geluiden die er niet meer zijn.
Hier kunnen historici van de moderne periode leren van de historici van de vroegmoderne periode. De eerste groep richt zich vooral op het schrijven over de sociale,
culturele en politieke contexten waarin sociale groepen geluid hoorden en halen hun informatie vooral uit tekstueel bronmateriaal.30 De tweede groep is tot nu toe creatiever
omgesprongen met de mogelijkheden om geluid uit te drukken in tekst. Zo heeft Niall
Atkinson de constructie van een akoestisch regime in het Florence van de Renaissance
geanalyseerd door foto’s en kaarten te gebruiken om de ruimtelijkheid van geluid te
benadrukken.31 Bruce Smith heeft in zijn boek over het klanklandschap van vroegmodern Engeland ook al een stap gezet in de richting van schrijven over geluid zelf.32
In een hoofdstuk over het theater analyseert Smith de akoestische mogelijkheden van
een fysiek theater en komt tot de conclusie dat de ruimte niet alleen een metaforische
uitwerking op geluid heeft, zoals aangetoond in dit artikel, maar ook een praktische.33
Historici kunnen de rol van een geluid in de waarneming van een ruimte beter begrijpen door de akoestische kwaliteiten van geluid in de ruimte te analyseren.
Binnen de stedelijke situatie is dit moeilijker dan in een afgesloten ruimte zoals een
theater. Een zeer waardevol werk in de moderne, stedelijke context is Carolyn Birdsalls
Nazi Soundscapes waarin zij door middel van akoestische overwegingen aantoont dat
de Nazi’s bewust de akoestische ruimte van een stad gebruikten tijdens festivals en
politieke manifestaties om te creëren wat Birdsall ‘afﬁrmative resonance’ noemt.34 Met
resonance bedoelt Birdsall ‘the frequency of vibrations within a particular system or
area, to the richness, variety or intensiﬁcation of a sound, or the reactions it provokes
among people’. Door afﬁrmative toe te voegen plaatst ze het begrip ‘more concretely
within social and political contexts,’ omdat het een door mensen gemaakt karakter
toevoegt aan de resonantie.35 Birdsall geeft enkele substantiële aanzetten tot verder
historisch onderzoek naar geluid in de stad. Ten eerste wordt de akoestische context
toegevoegd aan de sociale, culturele en politieke context. Dit is belangrijk, omdat
historici geluid tot nu toe vaak niet begrepen hebben als een veranderlijke factor die
beïnvloed wordt door een omgeving, net zoals het geluid die omgeving beïnvloedt.
Ten tweede brengt het gebruik van resonantie de akoestische kwaliteiten van geluid
naar voren. Geluiden veranderen door verschillende waarnemingen, maar ook door
hoe ze resoneren in hun omgeving. Ten derde, en dit is waar de methodologie op het
toneel verschijnt, vloeit hieruit voort dat de historicus aandacht moet besteden aan de
29 M.M. Smith, Listening to nineteenth-century America (Londen 2001) 262.
30 Smith, Listening, 261-270; Morat, ‘Sound studies – sound histories’, 1-8; Sterne, Audible past, 1-30.
31 N. Atkinson, ‘Sonic armatures. Constructing an acoustic regime in Renaissance Florence’, Senses & Society 7
(2012) 39-52.
32 Smith, The acoustic world.
33 Ibidem, 206-145.
34 Birdsall, Nazi soundscapes, 31-64.
35 Ibidem, 32.
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materialiteit van een bewuste locatie. Hierdoor komen andere bronnen ter sprake dan
degene die gebruikt werden door Mark Smith. Om de akoestische context van een
locatie te analyseren kunnen historici gebruik maken van foto’s en bouwplannen, maar
juist ook van akoestiek zelf om te begrijpen hoe een bepaald geluid binnen de stad,
maar ook binnen een sociale groep resoneerde. Dit wil niet zeggen dat de intellectuele
discussies over geluid niet waardevol zijn, maar dat met de toevoeging van akoestiek er
een vollere reconstructie gemaakt kan worden van een bepaalde plek in een bepaalde
tijd. Voor stadshistorici betekent de aandacht voor resonantie een mogelijkheid tot het
herinterpreteren van bronnen die het klanklandschap openen en bestaande ideeën over
de constructie van gemeenschap aan de kaak stellen.
Besluit
De eerste uitdaging voor de historici die in dit artikel besproken werden was om te
beargumenteren dát geluid een belangrijke rol heeft gespeeld in de sociale, culturele en
politieke organisatie en ontwikkeling van de stad. De casestudies die historici hiervoor
gekozen hebben zijn over het algemeen hoofdsteden, zoals Londen, Parijs of Wenen,
in de moderne tijdsperiode van de negentiende en twintigste eeuw. Hoofdsteden groeiden in deze periode net zo sterk als de nieuwe industriële centra en al deze stedelijke
gebieden ondergingen gelijkaardige sociale, economische en culturele processen. Veel
geluidshistorici beschouwden de stad echter als een metafoor voor veel bredere nationale, of zelfs internationale processen zoals de staat of de constructie van een burgerlijk
waardesysteem. Niet dat deze argumenten ongegrond zijn; natuurlijk zijn er vergelijkingen te trekken tussen bepaalde sociale groepen in eenduidige stedelijke milieus in
dezelfde periode. Dat doet echter niets af aan de speciﬁciteit van geluid. Nu de toegevoegde waarde van geluid is vastgesteld moeten stadshistorici met een interesse in
geluid hun historiograﬁe verder uitbreiden.
Hetzelfde patroon valt in andere historische methoden te zien. Eén voorbeeld is de
aandacht voor second cities binnen de stadsgeschiedenis. Maiken Umbachs argument
dat second cities een eigen moderniteit ontwikkelden die zich uitte in de materialiteit
van de bebouwde omgeving kan een leidraad zijn voor geluidshistorici.36 Dit artikel
heeft zich gericht op de ontwikkeling van een methodologie voor onderzoek naar geluid in de stad die betrekking heeft op een akoestische context. Uit het werk van Bruce
Smith werd duidelijk dat de analyse van de materialiteit van een ruimte aan het licht
brengt welke rol geluid speelde in het deﬁniëren van de relatie tussen mens en ruimte
en tussen mensen onderling. Smith richt zich echter niet op de moderne stad, iets wat
Carolyn Birdsall wel heeft gedaan. In Birdsalls werk staat Düsseldorf centraal als een
grootstedelijke, industriële stad waar een bepaalde sociale groep, in dit geval de Nazi’s,
de akoestische kwaliteiten van de stedelijke ruimte gebruikten om mensen aan zich te
binden. In Birdsalls analyse heeft Düsseldorf niet een eigen, speciﬁeke, kwaliteit zoals
de second cities van Umbach dat wel hebben. Natuurlijk ondergingen steden dezelfde
ontwikkelingen in de moderne periode, maar iedere stad had, en heeft, haar eigen geluiden. Door de aandacht te vestigen op die geluiden kunnen historici een balans vinden
36 M. Umbach, ‘A tale of second cities. Autonomy, culture, and the law in Hamburg and Barcelona in the latenineteenth century’, American Historical Review 110 (2005) 659-692.
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tussen de internationale stedelijke processen van de moderniteit en de speciﬁeke eigenschappen van de individuele stad.
Speciﬁeke boeken en artikelen over de geschiedenis van de stad die geschreven werden vanuit de rol van geluid en akoestische gemeenschappen, gebruiken de stad niet
alleen vaak als metafoor, maar richten zich ook speciﬁek op centrumgebieden. Een reden hiervoor kan zijn dat deze centra ruimtes waren waar verschillende sociale groepen
elkaar tegenkwamen. Maar als de akoestische context een grote rol speelt in hoe geluid
sociale processen beïnvloedde, dan moeten ook de geluiden in andere stedelijke locaties
worden onderzocht. Een uitbreiding van de onderwerpskeuze van geluidshistorici binnen de stedelijke ruimte is dan ook nodig. Hiervoor leent het idee van de akoestische
gemeenschap zich, omdat het kan verklaren hoe mensen in een bepaalde wijk, of zelfs
in een bepaalde straat, een eigen identiteit ontwikkelden en hoe die identiteit werd
opgelegd door invloeden van buiten de plek zelf. Nu de basis is gelegd voor een stadsgeschiedenis met een akoestische insteek, kunnen historici enerzijds de methodologie
verﬁjnen door op de resonantie te letten en te focussen op de akoestische, en materiële
context. Anderzijds kunnen ze de onderwerpen en casestudies verﬁjnen. door naar
speciﬁeke locaties te luisteren die een identiteit aan bepaalde geluiden ontleenden en
waarin mensen die identiteit vormden en beïnvloedden door geluid te maken of stilte
te eisen.

Jan Hein Furnée, Petra Brouwer en Manon van der Heijden

Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2012)

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 en Vlaamse 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

Stadsbestuurders, vorsten en burgers
Rond 1100 beschikten verschillende steden in het Heilige Roomse Rijk over voordelige
markt-, tol-, en muntrechten: stedelijke privileges die waren verstrekt door de keizer of
andere landsheren ter bevordering van de lokale economie. In 1111 verwierven inwoners van Spiers, na het vroege en beperkte voorbeeld van het Waalse Hoei, middels een
keizerlijk privilege voor het eerst ook vergaande persoonlijke vrijheden. Op gezag van
Hendrik V kregen alle stadsbewoners, ongeacht herkomst en stand, de volledige vrijheid om na overlijden hun bezit aan hun erfgenamen of de kerk over te dragen, zonder
langer verplicht te zijn een zogenaamd ‘Buteil’ aan hun heer af te staan, terwijl hun
persoonlijke rechtszekerheid ook in andere opzichten aanzienlijk werd versterkt. Kurt
Andermann, ‘Bürgerrecht. Die Speyer Privilegien von 1111 und die Anfänge persönlicher Freiheitsrechte in deutschen Städte des hohen Mittelalters’, Historische Zeitschrift
295 (2013) 593-624 maakt, zoals in dit gezaghebbende tijdschrift vaker het geval is, niet
expliciet duidelijk wat zijn onderzoek precies toevoegt aan de zeer uitgebreide literatuur op dit terrein. Zijn uiteenzetting is echter belangwekkend genoeg. De privileges
van Spiers, die samen met een in goud gegoten portret van de keizer in gouden letters
in het hoofdportaal van de dom waren gegraveerd, legden in veel opzichten de basis
van de moderne rechtstaat.
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. Jan Hein Furnée depouilleerde de tijdschriften en schreef paragraaf 1, 2 en 6; Manon van der Heijden schreef paragraaf 3, 4, en 5; Petra Brouwer
schreef paragraaf 7, 8 en 9.
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Terwijl steden vanaf de late middeleeuwen met hand en tand hun bevochten privileges tegen de toenemende vorstenmacht probeerden te verdedigen, wisten sommige
steden hun autonomie behendig te bewaren door rivaliserende vorsten tegen elkaar
uit te spelen. Neil Murphy, ‘Between France, England and Burgundy. Amiens under
the Lancastrian dual monarchy’, French History 26 (2012) 143-163 beschrijft hoe het
stadsbestuur van Amiens van 1422 tot 1435 de Bourgondische hertog Filips de Goede
tegemoetkwam door de Engelse koning Hendrik vi als legitiem opvolger te erkennen
van de Franse koning Karel vi. De notulen van het stadsbestuur en andere archiefbronnen maken duidelijk dat de Engelse administrateurs zich niet of nauwelijks met het
lokale bestuur bemoeiden en alle privileges respecteerden, zo lang het stadsbestuur de
belastingen op tijd betaalde en gevraagde militaire steun verleende. De in 1429 in Reims
gekroonde Karel vii bleef in Amiens volledig buiten beeld, ook nadat Filips de Goede
kort daarop een einde maakte aan de Engelse hegemonie. Ruim driekwart eeuw later,
aldus dezelfde auteur in ‘Henry’s French crown. His royal entry into Tournai revisited’, Historical Research 85 (2012) 617-631, eiste de Engelse koning Hendrik vii opnieuw de Franse troon op en dwong hij het stadsbestuur van het onderworpen Doornik om hem met een spectaculaire Blijde Intocht als nieuwe Franse koning te erkennen.
Het stadsbestuur zette gehoorzaam diverse stedelijke groepen en instituties aan het
werk om de belegerde stad met schone straten, groenversiering en kleurige tapijten uit
de ramen tijdelijk te herscheppen tot een Nieuw Jeruzalem, maar spoorde de nieuwe
koning met de zorgvuldig gekozen route langs stadhuis en andere stedelijke instellingen nadrukkelijk aan om de stedelijke privileges te respecteren. De Blijde Intocht zou
de stedelijke orde echter onbedoeld ontwrichten: in de veronderstelling aan te sluiten
bij de Franse traditie verleende Hendrik royaal gratie aan verbannen moordenaars en
verkrachters die zich van heinde en ver naar de stad hadden teruggesneld om de intocht
bij te wonen. Het stadsbestuur van Doornik was uiteindelijk niettemin beter af dan de
Engelse stadsbesturen die, zoals Mark R. Horowitz in ‘ “Contrary to the liberties of
this city”. Henry vii, English towns and the economics of law and order’, Historical
Research 85 (2012) 32-56 uiteenzet, onder Hendriks regering gestaag hun juridische en
ﬁnanciële autonomie zouden zien afbrokkelen.
Naarmate Europese vorsten de steden in hun greep probeerden te krijgen, ontwikkelden stedelijke middengroepen steeds complexere protestrepertoires om op hun
beurt de oligarchisering van het stadsbestuur te bestrijden. Carl i. Hammer, ‘Complaints of the lesser commune, oligarchic rule and baronial reform in thirtheenth-century Oxford’, Historical Research 85 (2012) 353-371 analyseert de uitgebreide petitie
die kleine handelaren en ambachtslieden uit Oxford in 1253 aan de koning richtten
over de onrechtvaardige manier waarop de kleine coterie van lokale ‘magnaten’ hun
ambten misbruikten, illegitieme belastingen hieven, en oneerlijke restricties oplegden
aan handel en nijverheid. De petitie sorteerde geen structureel effect, maar de klachten werden wel meegenomen door de adellijke oppositiebeweging die de macht van
de koning poogde in te dammen.2 Aan het eind van de zeventiende eeuw waren de
technieken om de publieke opinie tegen lokale autoriteiten te organiseren in Keulen en
2 En stadsbesturen voelden zich rond 1500 gedwongen om de oligarchisering met onder meer kostbare wandtapijten publiekelijk te legitimeren, zo betoogt Christian D. Liddy, ‘Urban politics and material culture at the end of the
Middle Ages. The Coventry tapestry in St Mary’s Hall’, Urban History 39 (2012) 203-224.
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Hamburg inmiddels veel complexer en succesvoller geworden. In ‘The early modern
city as a resonating box. Media, public opinion and the urban space of the Holy Roman
Empire, Cologne and Hamburg, ca. 1700’, Journal of Early Modern History 16 (2012)
201-240 en ‘Organising public opinion in a resonating box. The Gülich rebellion in
early modern Cologne, 1680-1686’, Urban History 39 (2012) 553-570 zet Daniel Bellingradt gedetailleerd uiteen hoe lokale oppositieleiders door een uitgekiende combinatie en distributie van mondelinge, geschreven en gedrukte klachten de stedelijke ruimte
van kroegen, kerken en pleinen strategisch benutten als een soort ‘resonantiebox’
om hun particuliere klachten te doen aanzwellen tot breed gedragen publieke opinie.
Bellingradt veegt Habermas’ inmiddels lang betwiste visie op de achttiende-eeuwse
opkomst van publieke opinie op een rituele maar overtuigende manier deﬁnitief van
tafel, net als de alternatieve visie dat Engeland in de opkomst van de publieke sfeer in
de zeventiende eeuw een pioniersrol vervulde.
Vanwege corrupte praktijken van nepotisme, verkoop van ambten en gebruik van
publieke functies voor privaat gewin staan oligarchische stadsbesturen in de vroegmoderne tijd onder historici in een kwade reuk. Mary Lindemann, ‘Dirty politics or
‘harmonie’? Deﬁning corruption in early modern Amsterdam and Hamburg’, Journal
of Social History 45 (2012) 582-604 hekelt terecht het anachronistische karakter van
deze kritiek, want veel van de veroordeelde praktijken werden door tijdgenoten niet
algemeen als corrupt of anderszins moreel ongewenst beschouwd. Aan de hand van
onder meer Hamburg laat ze mooi zien hoe de bestuurlijke, ﬁnanciële en juridische
praktijken van de Senaat met name door leden van de Raad niettemin steeds vaker
in termen van corruptie werden afgeschilderd om de macht en legitimiteit van dit
oligarchische bestuurslichaam ter discussie te stellen, zelfs als er technisch gezien niet
van misbruik sprake was. Met dezelfde genuanceerde insteek bestrijdt Mark Latham,
‘From oligarchy to a ‘rate payer’s democracy’. The evolution of the Corporation of
London, 1680-1750s’, Urban History 39 (2012) 225-245 de gevestigde theses dat het
oligarchische karakter van het Londense stadsbestuur in de vroege achttiende eeuw
plotseling ten einde kwam toen de Whigs het meest exclusieve bolwerk van de Court
of Aldermen onder controle kregen, dan wel omdat de topelite zich terugtrok en haar
heil zocht in het landsbestuur, de ﬁnanciële wereld en deftige sociabiliteit. Politiekhistorisch en prosopograﬁsch onderzoek naar de samenstelling van bestuurslichamen,
zo stelt Latham terecht, volstaat niet om de opkomst van een meer democratisch opererend stadsbestuur te verklaren. Het verdient te worden aangevuld met nauwgezette
analyse van concrete bestuurlijke praktijken. Zijn onderzoek naar het beheer van de
London Bridge wijst uit dat de Aldermen tussen 1680 en 1750 wel degelijk vasthielden
aan hun prestigieuze functies en bleven opdagen op belangrijke vergaderingen, maar
dat zij het daadwerkelijke bestuur stap voor stap overdroegen aan subcommissies van
professioneel werkende commoners.
De overgang van censuskiesrecht naar algemeen kiesrecht riep rond 1900 in westerse steden de vraag op of laagopgeleide kiezers eigenlijk wel in staat waren om hun
verworven burgerrechten naar behoren in te vullen. Jennifer S. Light, ‘Building virtual
cities, 1895-1945’, Journal of Urban History 38 (2012) 336-371 analyseert de opkomst
en ondergang van een van de meest fascinerende Amerikaanse initiatieven om goed
stedelijk burgerschap te kweken: zogenaamde kindersteden of miniatuurgemeentes,
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waar honderden jongens en meisjes van zes tot achttien jaar samen een virtuele stad
vormden die zij zelf bestuurden en waar zij alle rollen vervulden – van burgemeester,
raadsleden en betrokken kiezers, tot politiecommissarissen, gevangenisdirecteuren, fabrikanten, restauranthouders en krantenuitgevers. Na het eerste initiatief in New York
verspreidde het model zich razendsnel van Philadelphia, Milwaukee, Omaha tot San
Francisco. Er deden in totaal enkele honderdduizenden kinderen aan mee. De eerste
kindersteden richtten zich voornamelijk op immigranten en training in burgerrechten
en burgerplichten, maar in de jaren 1930 richtten ze zich vooral op Afro-Amerikanen
en preventie van criminaliteit. Hoewel de positieve resultaten door politici en journalisten alom werd toegejuicht – de kinderen toonden een verbazingwekkend begrip van
het kiesrecht, waardering voor de rechtstaat, respect voor autoriteiten en een sterk dalende criminaliteit – bleef hun structurele betekenis uiteindelijk beperkt. Door gebrek
aan (overheids)ﬁnanciering bleven de meeste kindersteden niet langer dan enkele jaren
bestaan.
Veel van de bovengenoemde thema’s komen mooi samen in Peter Jones, ‘Re-thinking corruption in post-1950 urban Britain. The Poulson affair, 1972-1976’, Urban
History 39 (2012) 510-528. In 1973 kwam aan het licht dat stadsbestuurders in NoordEngeland zich met een bekende projectontwikkelaar, John Poulson, op grote schaal
hadden schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling en zelfverrijking. De uitgebreide
wetgeving die in de decennia rond 1900 was ingevoerd om de corruptie van stadsbestuurders tegen te gaan had duidelijk niet geholpen: de Poulson affaire leek het topje
van de ijsberg te zijn. Of viel het eigenlijk wel mee? Terwijl Engeland in 1974 maar liefst
26.000 raadsleden en 7 miljoen gemeenteambtenaren telde werden in de periode 19641978 ‘slechts’ 527 Engelsen wegens corruptie vervolgd en werden 14 raadsleden en 70
gemeenteambtenaren door de ‘Crown Court’ veroordeeld (waarvan 21 in de Poulsonaffaire). Door de agressieve mediacampagne rond de Poulson affaire en de Koninklijke
commissie die de stal schoonveegde en nieuwe gedragsregels opstelde voor publiek
bestuur, raakte het Engelse publiek er niettemin van overtuigd dat de vermeende ‘gouden tijd’ van moreel hoogstaande stadsbestuurders uit de Victoriaanse en Edwardiaanse
periode deﬁnitief voorbij was: 40 procent van de kiezers was overtuigd dat veel lokale
raadsleden op oneerlijke wijze ﬁnancieel voordeel trokken van hun ambt. Het was volgens Jones koren op de molen van Margaret Thatcher. Zij hoefde van de kiezers weinig
oppositie te vrezen toen zij vanaf 1979 met wetgeving en bezuinigingen de bestuurlijke
macht en de slagkracht van het lokaal bestuur dramatisch uitholde, en zo het werk afmaakte waar haar illustere middeleeuwse voorgangers aan waren begonnen.3
Economie en arbeidsmarkt
In de pre-industriële tijd was de economie van de meeste steden onlosmakelijk verbonden met die van het omringende platteland. In veel gevallen plukten zowel stad
als hinterland hier vruchten van: steden proﬁteerden van het agrarisch surplus op het
platteland, terwijl stedelijke groei de landbouwtechnologie en -productie bevorderde.
3 Zie in verband met de relatie tussen stad en (natie)staat ook het interessante themanummer van Journal of Urban
History 38 (2012) 5, over de relatie tussen steden en nationalisme, met bijdragen over Shanghai, Alexandria, Kinshasa,
Kirkuk, Dublin en Bombay. Zie o.a. Vivian Bickford-Smith, ‘Introduction: the case for studying cities and nationalisms’, 855-861.
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Maar in veel andere gevallen viel de balans voor het platteland zeer nadelig uit. Daniel
R. Curtis, ‘Florence and its hinterland in the late Middle Ages. Contrasting fortunes
in the Tuscan countryside, 1300-1500’, Journal of Medieval History 38 (2012) 472-499
draagt nieuwe verklaringen aan waarom deze balans zo sterk uiteen kon lopen door
twee verschillende streken rond Florence te bestuderen en, anders dan tot dusverre gebruikelijk, de verklaring niet te zoeken in stedelijke instituties en keuzes van stedelijke
elites, maar in de speciﬁeke bezits-, machts- en economische structuren in het hinterland. In de Casentino-vallei verzette de lokale aristocratie zich met lokale gemeenschappen krachtig tegen belastingverhogingen vanuit Florence, terwijl de bevolking
met een breed palet aan economische activiteiten van de stedelijke bloei kon proﬁteren.
In de heuvels direct rond Florence waren de stedelijke grondbezitters te machtig en
de boeren te zwak georganiseerd om zich succesvol tegen de stedelijke exploitatie te
verzetten. In de loop van de veertiende eeuw liepen de dorpen hier leeg en zochten de
verpauperde boeren vergeefs een betere toekomst in de stad.
Om de groei van de lokale economie te bevorderen spanden middeleeuwse stadsbesturen zich net als tegenwoordig actief in om hun stad een goede reputatie te bezorgen
als aantrekkelijke vestigingsplaats. Catherine Casson, ‘Reputation and responsability
in medieval English towns. Civic concerns with the regulation of trade’, Urban History
39 (2012) 387-408 bevestigt bestaande inzichten op basis van kwantitatief en kwalitatief
onderzoek naar 318 rechtsdossiers over oneerlijke handelspraktijken ten aanzien van
bijvoorbeeld maten en gewichten in zes Engelse steden in de periode 1250-1400. Haar
analyse wijst uit dat stadsbesturen voor alle soorten dagelijkse benodigdheden, luxeartikelen en lokale specialiteiten de bestaande regels systematisch handhaafden, en in
de dossiers even systematisch verwezen naar de noodzaak dat in hun stad de nationale
en internationale standaarden werden gerespecteerd, dat de reputatie bij de kroon en
adel niet in gevaar werd gebracht en tegelijk een zekere mildheid gerechtvaardigd was
tegenover kwetsbare overtreders. Op deze wijze, zo betoogt Casson, overtuigden
stadsbesturen handelaren en producenten van elders met succes dat deze in hun stad op
een eerlijke en succesvolle manier hun brood konden verdienen.
In de internationale literatuur over gilden en leertijd staat de Engelse leertijd, nationaal geüniformeerd in 1563, bekend als uitzonderlijk lang, streng gereglementeerd
en even streng gehandhaafd. Leerlingen moesten minimaal zeven jaar bij een meester
dienen, onder quasi-ouderlijk gezag met strikte regels voor gedrag, vrije tijd en partnerkeuze, waarna zij uiteindelijk wel werden beloond met substantiële privileges.
Maar hielden leerlingen zich eigenlijk aan deze strenge regels? Chris Minns en Patrick
Wallis, ‘Rules and reality. Quantifying the practice of apprenticeship in early modern
England’, The Economic History Review 65 (2012) 556-579 bewijzen op basis van een
steekproef uit verschillende gekoppelde databestanden voor Londen en Bristol in de
jaren 1680 en 1690 dat de meeste leerlingen reeds in de eerste helft van hun termijn hun
meesters verlieten: niet alleen omdat ze overleden, vanwege slecht gedrag buiten de
deur werden gezet of door hun meesters werden verlaten, maar ook omdat veel leerlingen met toestemming van hun meesters voor het aﬂopen van hun contract gewoon
elders aan de slag gingen. Bij bakkers en slagers gebeurde dat nog weer veel vroeger en
op grotere schaal dan bij timmerlieden of bijvoorbeeld zeepmakers. Een nadere analyse
wijst uit dat leerlingen met lokale banden gemiddeld langer bleven dan migranten: de
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eersten beschouwden een volledige leertijd vaker als entreekaartje om zich als burger
te vestigen, terwijl migranten vaker door familiale netwerken buiten de stad werden
weggetrokken. Formele instituties en reguleringen, zo concluderen de auteurs, waren
in de praktijk dus minder belangrijk voor de lokale economie en samenleving dan tegenwoordig door veel historici wordt verondersteld.
Paola Lanaro, ‘Flexibilité et diversiﬁcation. Les investissements du patriciat de
Venise et de la Terre Ferme (xve-xviiie siècles)’, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine 59 (2012) 62-82 geeft een samenvatting van recent onderzoek naar de investeringsstrategieën van commerciële elites in Venetië en de Terra Ferma in de vroegmoderne tijd. Anders dan lange tijd is verondersteld reageerden kooplieden in de zestiende
tot achttiende eeuw vrij behendig op de verschuivingen in de Europese en wereldwijde
economie, met een welbewuste spreiding van investeringen in landbouw, bankwezen,
industrie en lange afstandshandel. Het traditionele beeld van conservatisme, stagnatie
en verval van de Venetiaanse economie moet sterk worden genuanceerd.4
Oorlogsvoering in de stad brengt vaak langdurige schade toe aan de lokale economie. Na een korte en ongekend verwoestende oorlog met Japan in 1937 bleek de lokale
industrie in Shanghai echter al na ruim een jaar het vooroorlogs productieniveau te
hebben hersteld. In ‘Regeneration and mobility. The spatial dynamics of industries in
wartime Shanghai’, Journal of Historical Geography 38 (2012) 167-180 probeert Christian Henriot dit verrassend snelle herstel te verklaren met behulp van bronnen die hij
al lang geleden had bestudeerd, maar nu voor het eerst in gis heeft ingevoerd: jaarlijkse
politiedocumentatie van fabrieken met meer dan tien man personeel. Aan de hand
van gedetailleerde kaarten kan hij heel precies laten zien hoe honderden fabrieken en
werkplaatsen en in totaal duizenden arbeiders wegtrokken uit de verwoeste gebieden
en zich elders in de stad opnieuw vestigden, vooral in de Internationale Sector die onder
Brits, Frans en Amerikaans gezag stond en waar de productie enkele jaren lang relatief
onbelemmerd door de Japanse bezetter kon worden voortgezet.5
Familie en gemeenschap
In het Europese onderzoek naar familiegeschiedenis is de discrepantie tussen de huwelijksideologie van stedelijke elites en de dagelijkse praktijk een centraal onderwerp.
Waar de focus eerst lag bij de ideologie, komen historici steeds meer te weten over
het dagelijkse familieleven van minder voor de hand liggende groepen zoals arbeiders,
matrozen en migranten. In het artikel van Aysu Dincer, ‘Wills, marriage and business
contracts. Urban women in late-medieval Cyprus’, Gender & History 24 (2012) 310332, ligt de nadruk op de verscheidenheid in de huwelijkssluiting en het erfrecht in de
stedelijke praktijk. Historici gaan er al te vaak van uit dat het patriarchale systeem van
de bruidsschat in Zuid-Europa de keuzemogelijkheden van vrouwen en hun families
beperkten. Dincer kijkt juist naar de onderhandelingsmogelijkheden van vrouwen in
4 Histoire Urbaine wijdde een themanummer aan ‘Villes europeénnes et crises ﬁnanciers, xive-xvie siècles’, 33 (2012)
5-106.
5 Een interessante ruimtelijke analyse van industriële en commerciële dynamiek bieden ook Peter Maw, Terry Wyke
en Alan Kidd, ‘Canals, rivers and the industrial city. Manchester’s industrial waterfront, 1790-1850’, The Economic
History Review 65 (2012) 1495-1523 en Tolga Ünlü, ‘Commercial development and morphological change in Mersin
from the late nineteenth century to the mid-twenties: modernization of a mercantile port of exchange in the Eastern
Mediterranean’, Planning Perspectives 73 (2012) 81-102.
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verschillende sociaaleconomische omstandigheden en constateert dat haven- en handelssteden in de praktijk een grotere vrijheid boden omdat zij aantrekkelijk wilden zijn
voor migranten. Het onderzoek van Rosa Ros, ‘The decline of indivisble inheritance in
Catalonia. Artisans, sailors, and merchants in two Catalan towns (1780-1860)’, Journal
of Family History 37 (2012) 68-83, sluit hier goed bij aan, want ook zij komt tot de conclusie dat de migratiestromen in haven- en handelssteden leidden tot een minder strikte
toepassing van het traditionele erfrecht en een grotere verscheidenheid in huwelijkscontracten. In de praktijk betekende dit vooral dat in testamenten de erfenis vaker aan
vrouwen werd toebedeeld. In de Catalaanse stad San Feliu was tijdens de eerste helft
van de negentiende eeuw de kans zo groot dat een zoon zou emigreren, dat de erfenis
veiliger was bij een dochter. Wellicht wordt het tijd voor een comparatieve stadsgeschiedenis op dit gebied, want Dincers laatmiddeleeuwse bevindingen over Cyprus en
de Catalaanse studie van Ros over de achttiende en negentiende eeuw doen ons sterk
denken aan de Hollandse havensteden in de zeventiende eeuw.
Een wat minder geslaagd artikel van Didier Lett, ‘Genre et paix. Des marriages
croisés entre quatre communes de la Marche d’Ancône en 1306’, Annales HSS 67 (2012)
657-678, richt zich op een door het pauselijk gezag opgelegde vredesovereenkomst in
1306 tussen de Italiaanse stad Camerino en drie kleinere steden in de buurt. Om de lieve
vrede te bewaren en de banden te versterken, moest een sociaal representatieve vertegenwoordiging van 140 mannen uit deze gemeenschappen een huwelijk aangaan met
vrouwen uit de andere – vijandelijke – steden. De opstellers van het verdrag hielden er
geen rekening mee dat de stedelijke elite zelf geen enkel voordeel zag in deze uitwisseling van huwelijkspartners waardoor geen van de huwelijken tot stand kwam. Hoewel
de casus op zich interessant is, zegt het vooral iets over de strijd tussen pauselijk gezag
en stedelijke autonomie en uiteindelijk weinig over de stedelijke huwelijkspraktijk.6
Een heel ander vraagstuk maar zeker de moeite waard om hier te noemen, betreft
de studie van Lotta Vikström en Tom Ericsson, ‘Like father, like daughter? Intergenerational social mobility among business- and craftswomen in Sundsvall, Sweden,
1860-1893’, Continuity and Change 27 (2012) 409-431, over de toegenomen sociale
mobiliteit van vrouwen in een periode van snelle stedelijke industrialisatie. De auteurs
plaatsen hun casus goed in het internationale historiograﬁsche debat over sociale mobiliteit in het algemeen en in het bijzonder die van vrouwen en constateren dat vooral
over het laatste nog heel weinig bekend is. Op basis van verschillende primaire bronnen, zoals bevolkingsregisters, lokale kranten en handelsadministraties reconstrueren
zij de opwaartse mobiliteit van vrouwelijke handels- en ambachtslieden tussen 1860 en
1893. Wisten deze vrouwen een betere sociale positie te bereiken dan hun vaders? De
resultaten zijn verassend, want minstens 60 procent van de door hen onderzochte vrouwen (156 in totaal) wist te proﬁteren van de mogelijkheden die de industrialisatie bood
en als gevolg daarvan kwamen zij hoger op de sociale ladder te staan dan hun vaders.
Een mooie casus dus die zeker navolging verdient in andere steden.
In genderonderzoeken ligt, ondanks de bedoeling om zowel naar mannen als vrouwen te kijken, de nadruk op de geschiedenis van vrouwen en minder op die van man6 Zie in ditzelfde nummer ook: Gabriela Signori, ‘Similitude, égalité et réciprocité. L’économie matrimoniale dans les
sociétés urbaines de l’Empire à la ﬁn du Moyen Âge’, Annales HSS 67 (2012) 657-678.
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nen. Julie-Marie Strange stelt in ‘Fatherhood, providing, and attachment in late Victorian and Edwardian working-class families’, The Historical Journal 55 (2012) 1007-1027,
dat het tijd wordt om de aandacht te verleggen naar de zorg van mannen en vader-kind
relaties omdat het kostwinnaarsideaal in de praktijk vaak niet bestond. Dat blijkt ook
uit twee studies over arme ouders die de opname van hun kinderen in weeshuizen
beschouwden als een tijdelijke overlevingsstrategie van het gezin. Bárbara A. Revuelta
Eugericios demonstreert in haar artikel ‘Releasing mother’s burdens. Child abandonment and retrieval in Madrid, 1890-1935’, Journal of Interdisciplinary History 42 (2012)
645-672, dat in Madrid tussen 1890 en 1935 een aanzienlijk deel van de moeders die hun
kind in de stedelijke instituties achterlieten, hen na enige jaren weer kwam ophalen. Een
tweede interessante conclusie is dat de tijdelijke plaatsing in deze huizen ook door de
bestuurders van deze instanties werd geaccepteerd. Weeshuizen waren dus niet meer
bedoeld als permanente oplossing voor een beter leven van de kinderen, maar een vorm
van armenzorg die ouders konden inzetten. Het is opvallend dat dezelfde strategie
werd toegepast door weduwen en weduwnaars in Pittsburgh. Jessie B. Ramey geeft in
zijn artikel ‘ “I dream of them almost every night”. Working-class fathers and orphanages in Pittsburgh, 1878-1929’, Journal of Family History 37 (2012) 36-54 heldere cijfers
over het aantal kinderen dat door weduwen en weduwnaars naar het weeshuis werd
gebracht en de lengte van hun verblijf. In beide gevallen kwam de meerderheid van de
kinderen weer thuis, hoewel er ook een belangrijk verschil was: kinderen van weduwnaars verbleven gemiddeld 14,5 maanden in het weeshuis, de kinderen van weduwen
slechts 9,2 maanden. De vaders die Ramey onderzocht beschouwden het weeshuis – net
als de alleenstaande moeders in Madrid – als een overlevingsstrategie die hen in staat
stelde om tijdelijk ﬁnancieel ontlast te worden en de kinderen bij elkaar te houden.
Criminaliteit
Stedelijk geweld wordt in de historiograﬁe grofweg op twee manieren bekeken: als sociaal probleem waarvoor overheden oplossingen zochten of als manier waarop mensen
zich verdedigden en conﬂicten oplosten. Daniel Lord Smail probeert in zijn artikel
‘Violence and predation in late medieval Mediterranean Europe’, Comparative Studies in Society and History 54 (2012) 7-34, een nieuwe visie te ontwikkelen binnen de
eerste benadering. Op basis van laatmiddeleeuwse rechterlijke archieven van Lucca en
Marseille concludeert hij dat het algemeen aangenomen idee dat staten (lees: steden)
door rechtbanken en gevangenissen geweld bedwongen om hun macht te bestendigen
niet klopt. Smail argumenteert dat overheden niet geïnteresseerd waren in geweld of
criminaliteit, maar in schulden en belangen van schuldeisers. De staat zette zijn dwangmiddelen voornamelijk in tegen schuldenaars. Het is een aardige invalshoek omdat de
vervolging van schuldenaars nog weinig is onderzocht, maar Smail lijkt te vergeten dat
het recht in de laatmiddeleeuwse periode juist werd gekenmerkt door een onduidelijke
scheidslijn tussen het civiele- en strafrecht en de vervolging van criminelen zich pas
langzamerhand zou ontwikkelen. Dat neemt niet weg dat hij ons wijst op een punt dat
in de criminaliteitsgeschiedenis meer aandacht verdient, namelijk: welke bevolkingsgroepen maakten gebruik van stedelijke rechtbanken en welke persoonlijke belangen
werden daarmee gediend? Het meest is bekend over de aanpak van geweld en criminaliteit, maar we weten nog weinig over economische belangen in het strafrecht. Dat de
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private belangen van vooral handelslieden een sterke invloed hadden op de rechtspraak
blijkt onder andere uit het onderzoek van David G. Barrie en Susan Broomhill, ‘Public
men, private interests. The origins, structure and practice of police courts in Scotland,
c. 1800-1833’, Continuity and Change 27 (2012) 83-123, dat aantoont dat de Schotse
stedelijke rechtbanken in de negentiende eeuw voornamelijk werden gebruikt door de
stedelijke elite en zakenlieden om hun persoonlijke belangen te behartigen.
De meeste criminaliteitsstudies richtten zich op de vervolging van seksuele misdrijven en vermogensdelicten om een beter beeld te krijgen van de sociale verhoudingen in steden en de aanpak van overheden. In Engeland krijgen de achttiende en
negentiende eeuw de meeste aandacht omdat industrialisatie en sterke bevolkingsgroei
hervormingen in het rechtssysteem en nieuwe visies op crimineel gedrag tot gevolg
hadden. Een belangrijke verandering betrof de focus op verwaarloosde en criminele
kinderen, waarbij overheden enerzijds criminele kinderen als probleem van de sociale
orde beschouwden en anderzijds verwaarloosde kinderen als groep die moest worden
beschermd en verzorgd. In de praktijk liepen beide groepen natuurlijk door elkaar
en kwamen uit huis geplaatste kinderen uit arme families in gevangenissen terecht.
Donald M. Macraild en Frank Neal laten in ‘Child-stripping in the Victorian city’,
Urban History 39 (2012) 431-452, mooi zien hoe de angst voor jeugdcriminaliteit en
de bezorgdheid over arme kinderen in steden tot een gezamenlijke aanpak van politie,
rechters en hervormers leidde. Hun onderzoek is aanzienlijk, want zij baseren zich op
krantenberichten over kledingdiefstal in tien plaatsen in Engeland tussen 1800 en 1900,
waaronder Londen, Liverpool en Glasgow. Rond 1850-1860 nam de bezorgdheid
van overheden over kinderen die kleding stalen enorm toe. De verhalen zijn bekend
uit het werk van Charles Dickens: jongeren stalen meestal in opdracht van criminele
volwassenen die het gestolen goed doorverkochten. In de beeldvorming zijn dat jongens, maar het onderzoek van Macraild en Neal toont aan dat in negentiende-eeuws
Engeland vooral meisjes zich schuldig maakten aan kledingroof. De gestolen goederen
verkochten zij aan winkels en lommerds in Ierse buurten. Opgepakte kinderen kregen
soms zware straffen en belandden bijna altijd in de gevangenis. De auteurs willen laten
zien dat de vervolgende instanties niet alleen uit waren op bestrafﬁng, maar ook op
bescherming van de kinderen en heropvoeding in zogenaamde reformatory institutions. Geconfronteerd met een sterke toename van kinderen in gevangenissen, maakten
autoriteiten zich ervan bewust dat zij te maken hadden met een sociaal probleem dat
een andere aanpak vergde.
Het artikel van Janet Oswald, ‘The Spinning House girls. Cambridge University’s
distinctive policing of prostitution, 1823-1894’, Urban History 39 (2012) 453-470 sluit
goed aan bij de bovenstaande bevindingen. Oswald bekeek de zaken van 1550 meisjes
die tussen 1823 en 1894 in het werkhuis in Cambridge terechtkwamen. De toezichthouders van de universiteit en de ruimte daarom heen waren verantwoordelijk voor de
arrestaties. Het ging in alle gevallen om jonge meisjes; 61 procent was jonger dan 20
jaar en een aantal was zelf jonger dan 15 jaar. De gearresteerde en vastgezette meisjes
waren vaak prostituees, maar zij werden ook simpelweg opgepakt omdat zij zonder
duidelijk doel in de straten liepen. Sommige meisjes meldden zich zelf aan omdat zij in
het werkhuis werden behandeld voor geslachtsziekten, maar veel vaker had hun arrestatie het tegenovergestelde effect. Een groot aantal meisjes dat was opgepakt omdat ze
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vertier op straat zocht, ontmoette in de inrichting meisjes die hen in aanraking brachten
met prostitutie. Oswald concludeert dat deze groep duidelijk slachtoffer werd van het
strikte beleid van de toezichthouders.
Uit de studie van Stephen, Jankiewicz, ‘A dangerous class. The street sellers of
nineteenth-century London’, Journal of Social History 46 (2012) 391-415, blijkt dat
ook straatverkopers in negentiende-eeuws London als een bedreiging werden gezien
voor de publieke orde. Jankiewicz wijst erop dat zij door hun beroep ook belangrijke
sprekers waren op bijeenkomsten voor de rechten van de arbeidersklasse. Terwijl
straatverkopers en jonge meisjes door hun zichtbaarheid in de publieke ruimte een
groter oppakrisico liepen, werden fysiek aangetaste personen vaker gearresteerd wegens hun uiterlijk, zo blijkt uit het artikel van David M. Turner, ‘Disability and crime
in eighteenth-century England’, Cultural and Social History 9 (2012) 47-64. Turner
onderzoekt de relatie tussen fysieke misvormingen en criminaliteit voor de Londense
rechtbank Old Bailey in de achttiende eeuw. Met behulp van de online database van
de Old Bailey (www.oldbaileyonline.org) wist Turner tussen 1675 en 1775 192 rechtszaken te vinden waarin verdachten, getuigen of slachtoffers fysieke gebreken hadden.
De vraag is of deze personen door hun uiterlijk sneller verdacht waren of dat zij eerder
slachtoffer werden van een misdrijf. Turner erkent de bias in zijn onderzoek; hij heeft
namelijk alleen processen waarin kenbaar werd gemaakt dat iemand een fysiek gebrek
had. Hij vond vooral verdachten in deze categorie en concludeert op basis daarvan dat
invalide en verminkte mannen een grotere kans hadden om opgepakt te worden omdat
zij eerder als bedreigend werden gezien en meer opvielen dan anderen. Een groot aantal van hen gebruikte hun invaliditeit om zichzelf vrij te pleiten, maar jammer genoeg
wordt niet duidelijk in hoeverre de rechters dit excuus als verzachtende omstandigheid
beschouwden. Een ander probleem is dat Turner nauwelijks informatie heeft over de
aard van de gebreken, omdat er in de stukken slechts in algemene termen zoals ‘lam’
of ‘ kreupel’ werd gesproken. Hij eindigt zijn betoog met de conclusie dat deze termen enerzijds werden geassocieerd met slachtofferschap, zwakte en kwetsbaarheid en
anderzijds met agressie en bedrog en dat deze connotaties strategisch werden ingezet
in het strafproces. Een interessante bevinding die helaas in dit stuk niet met bewijzen
wordt gestaafd.
Buurten en sociale segregatie
Hoe wisten buitenstaanders een plek te veroveren in de stedelijke samenleving en in
hoeverre was hun integratie succesvol? De laatste jaren komen migratiespecialisten en
sociaalhistorici steeds meer te weten over de interactie tussen stedelijke instellingen en
migranten en armen die een bestaan poogden op te bouwen. K.D.M. Snell besteedt in
‘Belonging and community. Understandings of ‘home’ and ‘friends’ among the English poor, 1750-1850’, The Economic History Review 65 (2012) 1-25, aandacht aan
het gemeenschapsgevoel van Engelse armen tussen 1750 en 1850. Op basis van brieven
die armen schreven aan hun thuisbuurten, petities van arme migranten in Londen en
krantenberichten ontdekt Snell dat migranten een beroep deden op de verbondenheid
en het plichtsgevoel van hun oude buurtgenoten genieten bij het verkrijgen van armenzorg. Negatieve ervaringen die migranten ondervonden van de Britse industrialisatie
gingen dus gepaard met hoop en de bestendiging van oude netwerkbanden. Ook Ka-
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therine Aron-Beller, ‘Outside the Ghetto. Jews and Christians in the Duchy of Modena’, Journal of Early Modern History 17 (2013) 245-271, schetst een positiever beeld
van integratie van joden in zeventiende-eeuws Modena. In de stadsstaten van Noord
Italië leefden Joodse migranten in getto’s waar hun activiteiten in de gaten werden
gehouden, maar tegelijkertijd waren er wel degelijk intieme contacten tussen joden
en christenen. De auteur pleit er dan ook voor dat historici beter kijken naar de wisselwerking tussen de ofﬁciële ideologie en de dagelijkse praktijk waarin joden leefden.
Het meeste onderzoek naar buurten en de integratie van verschillende bevolkingsgroepen richt zich op Amerika in de twintigste eeuw. Dat bleek het afgelopen jaar
niet alleen op het jaarlijkse congres van de Social Science History Association, maar
ook uit het grote aantal artikelen in verschillende tijdschriften. Hier zal slechts kort
een aantal studies aan de orde komen. Interessant is het artikel van Andrea M.K. Gill,
‘Moving to integration? The origins of Chicago’s Gautreaux Program and the limits of
voucher-based housing mobility’, Journal of Urban History 38 (2012) 662-686, over de
grotendeels mislukte pogingen van Chicago tussen 1976 en 1997 om arme AfrikaansAmerikaanse families te integreren in witte buitenwijken. Dit soort hervormingen mislukte vaak omdat er geen structurele veranderingen plaatvonden in de woningmarkt en
er weinig werd geluisterd naar de wensen van de bewoners. Dat was niet anders bij de
architectonische plannen in de jaren ’60 om de wijk Harlem in New York te verbeteren,
zo toont de studie van Suzanne Frank, ‘Harlem and the 1967 ‘New City’ Exhibition’,
Journal of Planning History 11 (2012) 210-225. Tegenbewegingen bleken soms succesvoller, simpelweg omdat ze gedragen werden door mensen met macht en kapitaal.
Charles G. Steffen stelt in ‘The corporate campaign against homelessness. Class power
and urban governance in neoliberal Atlanta, 1973-1988’, Journal of Social History 46
(2012) 170-196, dat de campagne van Atlanta’s zakenlieden tussen 1973 en 1988 voor de
verwijdering van daklozen uit het zakendistrict uiteindelijk succesvol was. De sleutel
van dat succes zou liggen in de samenwerking tussen degenen die hun belangen wilden
behartigen en de overheid die op deze wens inspeelde met lange termijn plannen om
daklozen te weren.
Ten slotte vormen de suburbs een belangrijk discussiepunt in het Amerikaanse
wijkendebat. Een aardige bijdrage is er van Jason Jindrich, ‘Suburbs in the city. Reassessing the location of nineteenth-century American working-class suburbs’, Social
Science History 36 (2012) 147-167, die historici waarschuwt zich niet blind te staren op
segregatie en homogeniteit in wijken. Volgens Jindrich gaan historici er te veel vanuit
dat rijke en middenklasse stadsbewoners in de dichtstbevolkte wijken wonen, terwijl
arme stadsbewoners met lage status uitwijken naar de periferie van de stad. Zijn onderzoek naar een groot aantal Amerikaanse steden in de negentiende eeuw zou op een veel
grotere diversiteit wijzen en demonstreren dat er in de buitenwijken aanzienlijk meer
stadsbewoners uit de middenklasse woonden dan wordt aangenomen.
Cultuur en vertier
Sinds de vijftiende eeuw werden Italiaanse pleinen en straten opgevrolijkt door rondtrekkende straatzangers. Rosa Salzberg, ‘Street singers in Italian renaissance urban culture and communication’, Cultural and Social History 9 (2012) 9-26 beschrijft dat hun
liederen in de zestiende eeuw behalve hoofse, historische en religieuze thema’s steeds
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vaker politieke gebeurtenissen en oorlogsnieuws bezongen, gecombineerd met de verkoop van gedrukte nieuwspamﬂetten: een gegeven dat volgens Salzberg nog verrassend weinig is onderzocht. Lokale autoriteiten probeerden hun opiniërende rol in de
publieke sfeer in de tweede eeuwhelft steeds vaker te beteugelen: door hun optredens
te beperken tot een aantal pleinen, dagen en tijdstippen, en door de straatzangers te
dwingen zich aan te sluiten bij gilden en licenties te kopen. Veel straatzangers keerden
terug tot traditionele, minder politiek geladen thema’s, of speelden als amusante verkopers juist behendig in op de opkomende vraag naar consumptie-artikelen.
In de zeventiende en achttiende eeuw namen Duitse stadsbesturen steeds meer
stadsmusici in dienst om publieke ceremonies luister bij te zetten. Tanya Kevorkian,
‘Town musicians in German Baroque society and culture’, German History 30 (2012)
350-371 beschrijft in een zeer goed gedocumenteerd artikel hoe deze stadsmusici zowel
bij publieke als private evenementen een brugfunctie vervulden tussen elite en populaire cultuur. Aan de hand van een systematische vergelijking van handelstad Leipzig,
de residentiesteden Munchen en Gotha, vrijstad Augsburg en de kleine provinciestad
Erfurt brengt de auteur in kaart hoe het aantal stadsmusici – hoofdzakelijk blazers en
violisten – in diverse steden sterk uiteenliep en welke taken zij vervulden. Met name in
kleine steden ﬂeurden ze niet alleen stedelijke ceremonies op, maar vormden ze samen
met tamboers en trompetters ook onderdeel van de stedelijke (brand)wacht, terwijl de
sociaal lager gewaardeerde trompetters en tamboers ook in concerten werden ingezet.
Stadsmusici, die op hun beurt in de vaak academisch getrainde kerkorganisten, cantors
en dirigenten hun meerderen moesten erkennen, kregen van het stadsbestuur ter aanvulling van hun lage traktement vaak een (quasi)monopolie op de muzikale omlijsting
van private huwelijken en huwelijksfeesten, waarbij het aantal musici dat families
mochten inhuren in lokale verordeningen expliciet afhankelijk werden gesteld van hun
status. Aan de hand van verzoekschriften aan lokale autoriteiten om tijdens publieke
rouwperiodes toch private concerten te mogen geven, biedt Kervokian een uitstekend
inkijkje in de eervolle en tegelijk precaire positie van deze beroepsgroep, die voortdurend met hun onduidelijke status worstelden.
Buiten Frankrijk beschikten in de achttiende eeuw maar liefst 27 Europese steden
voor kortere of langere periode over een vaste Frans theatergezelschap. Hoewel tijdgenoten en historici hierin een bewijs hebben gezien van een spontane en ‘vanzelfsprekende’ Franse culturele hegemonie, blijkt de vestiging van een Frans gezelschap bijna
altijd een politieke daad. Rahul Markovits, ‘L’Europe française’, une domination culturelle? Kaunitz et le theatre français à Vienne au xviiie siècle’, Annales HSS 67 (2012)
717-751 maakt op basis van grondig onderzoek duidelijk hoe het peperdure Franse
theater in Wenen in de jaren 1752-1765 en 1768-1772 bijna volledig het initiatief was
van kanselier en voormalig ambassadeur in Parijs W.A. von Kaunitz, die hiermee zijn
politieke positie wilde verzilveren in sociale erkenning als leider van de Weense haute
volée. Verrassender is dat Kaunitz’ culturele diplomatie en stimulering van de Franse
cultuur in Wenen niet kon rekenen op steun van de Franse overheid. Integendeel: op
verzoek van theaterdirecteuren in Franse provinciesteden, die hun beste talenten naar
het buitenland zagen verdwijnen, probeerde de Franse staat de culturele transfer van
Franse topacteurs in de jaren 1760 juist actief te verhinderen door geen paspoorten uit
te reiken. Expliciete appels dat de uitzending van Franse topacteurs naar het buitenland
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zou bijdragen aan de diplomatieke betrekkingen en de ‘gloire de la nation’ mochten
weinig baten. Keizer Joseph ii zou met zijn voorkeur voor de nationale, Duitstalige
cultuur Kaunitz’ verwoede initiatieven in 1772 de genadeslag geven.
Behalve door vorsten, stadsbesturen en diplomaten werd de culturele infrastructuur
van negentiende-eeuwse steden steeds vaker geﬁnancierd door industriële mecenassen.
Stephen Pielhoff, ‘Gabe und Anerkennung. Mäzene in rheinischen und westfälischen
Städten des Kaiserreiches’, Archiv für Kulturgeschichte 94 (2012) 147-175 zet aan de
hand van enkele sleutelﬁguren in steden als Barmen, Essen, Elberfeld, Dortmund
en Munster uiteen dat de miljoenen die dit soort mecenassen tijdens hun leven en
bij testament aan stedelijke musea, theaters en muziek dan wel aan kerken, scholen
en dergelijke schonken, geenszins eenduidig op basis van hun afkomst, confessie of
kinderloosheid kunnen worden verklaard. De industriële mecenassen wilden er wel
altijd wel iets voor terug, liefst een gedenkmonument. Pielhof laat goed zien hoe zij als
evenwichtskunstenaars opereerden: ze gaven graag meer dan hun directe concurrenten,
maar hielden goed in de gaten dat ze niet teveel gaven en daarmee hun positie als ‘natuurlijke’ leiders binnen hun peergroep in gevaar zouden kunnen brengen.
Sinds het begin van de twintigste eeuw verenigden arbeiders in Rio de Janeiro zich
massaal in dansclubs om populaire bals en carnavalsparades te organiseren. In het voetspoor van contemporaine vakbondsleiders, die minachtend constateerden dat arbeiders
al dansend liever hun uitbuiting en honger vergaten dan zich in vakbonden tegen hun
bazen te verenigen, hebben sociaalhistorici deze clubs tot nog toe grotendeels genegeerd. In ‘The ﬂower of the union. Leisure, race and social identity in Bangu, Rio de
Janeiro (1904-1933)’, Journal of Social History 46 (2012) 154-169 zet Leonardo Affonso
de Miranda Pereira gedetailleerd uiteen dat deze clubs een belangrijke rol speelden in de
vormgeving van lokale arbeiderscultuur en identiteit. Zijn bronnen zijn jaloersmakend:
jaarlijkse licentieverzoeken die elke vereniging aan de locale politieautoriteiten moest
voorleggen, vergezeld van formele statuten vol ontroerende grammaticale fouten en
complete ledenlijsten met opgave van adres en beroep. In de geïsoleerde buitenwijk
Bangu, geconcentreerd rond een grote textielfabriek, zetten arbeiders in 1903 de eerste
dansclub op, Flor da Lira, die sterk gericht was op de westerse muziekcultuur. De
discriminatie van zwarte arbeiders leidde een jaar later tot oprichting van de Flor da
União: deze club stond expliciet open voor alle nationaliteiten, religies en rassen, en
koos tijdens de carnavalsparade uitsluitend voor muzikale omlijsting met percussieinstrumenten die een Afrikaanse oorsprong hadden. De Prazer das Morenas, opgericht
in 1909, omarmde daarentegen de sambamuziek als kern van een Afro-Braziliaanse
cultuur. Behalve in de vakbonden, zo betoogt de auteur, kreeg de waaier van arbeidersidentiteiten in deze dansverenigingen vorm.
Waren straatmusici een zegen of een vloek in de stedelijke ruimte? Deze vraag was
in vroegtwintigste-eeuws New York opnieuw zeer actueel. Robert Hawkins, ‘ “Industry cannot go on without the production of some noise”. New York’s street music
ban and the sound of work in the New Deal Era’, Journal of Social History 46 (2012)
106-123 beschrijft hoe met name hoogopgeleide beoefenaren van (semi-)intellectuele
beroepen steeds actiever bij lokale autoriteiten en in kranten over straatmuzikanten
klaagden. De belangrijkste steen des aanstoots was nu niet zozeer hun politieke rol,
maar de onaangename aanblik van wat zij ervoeren als bedelarij en vooral: het ‘lawaai’
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dat ‘pijn’ deed aan hun oren. Als onderdeel van een bredere campagne tegen ‘onnodig’
stadslawaai besloot burgemeester La Guardia in 1935 om uitgereikte licenties niet langer te verlengen en straatmuziek zo geleidelijk een stille dood te laten sterven. Anders
dan verwacht leidde dat echter tot veel protest. Niet alleen van de straatmusici, maar
ook van burgers die enthousiast uiteenzetten hoezeer de straatmuziek hun leven in de
grote stad opvrolijkte en – de interessante kern van het artikel – zelfs van stedelingen
die aanvankelijk blij waren dat ze van de orgelplaag waren verlost, maar in het zicht
van de New Deal niet bereid waren om werkloos gemaakte musici met overheidsgeld
aan werkverschafﬁng te helpen. In hun perceptie veranderde straatmuziek razendsnel
van bedelarij tot ‘eerlijke’ arbeid.
Tot ver in de twintigste eeuw waren Franse politici niet bereid om te investeren in
de belangrijkste vrijetijdsbesteding van arbeiders: het bezoek aan voetbal- en andere
sportwedstrijden. Het Parijse stadsbestuur weigerde in de jaren 1920 tot 1950 elk initiatief om (deels) op publieke kosten nieuwe stadia te bouwen, redenerend dat passieve
sportbeschouwing alleen maar passieve en ongezonde burgers kweekte. Robert W.
Lewis, ‘From the “Phoenix of Legends” to the “Ultimate Monument” of the times. Stadia, spectators and urban development in postwar Paris’, Journal of Urban History 38
(2012) 319-335 laat zien hoe deze politieke visie sinds de jaren 1960 begon te kantelen.
Met de ambitieuze herbouw van Parc des Princes in het luxe zestiende arrondissement,
geschikt gemaakt voor 50.000 toeschouwers, investeerde het stadsbestuur niet alleen in
het Franse imago van technologische superioriteit, maar ook in de democratisering en
‘familiarisering’ van het sportbezoek: de sociale kloof tussen staan- en zitplaatsen werd
opgeheven en sportbezoek werd meer geschikt gemaakt voor het hele gezin. Ook het
Stade de France, in 1998 opgericht in de arbeiderswijk Saint-Denis en ingericht voor
80.000 bezoekers, paste niet alleen in de politiek van stedelijke vernieuwing en nationale marketing (in 1998 vond hier de World Cup voetbal plaats), maar ook in de optimistische ambitie om de toeschouwersport en het massapubliek te beschaven. Vrijwel
zonder resultaat, zo toont Lewis aan.
Bouwen aan de stad
De bouw van de stad is een kennisgebied dat traditioneel tot het domein van de bouwhistorie en techniekgeschiedenis gerekend wordt. In de stads- en stedenbouwhistorische tijdschriften is het aantal artikelen over dit onderwerp niet zo groot, maar hun
bijdrage is interessant. Wellicht onder invloed van de Science, Technology and Society
Studies, worden de techniek en organisatie van de bouw in een sociaal-culturele context
bestudeerd, met vragen als: Wie bouwden de stad? Hoe was de bouw georganiseerd?
Welke partijen waren betrokken en op welke wijze veranderde het gebruik en de inrichting van de stad? Wat opvalt is dat de vele Angelsaksische stadshistorische literatuur over met name Londen, auteurs over dit onderwerp kennelijk noopt de historische
speciﬁciteit van de bouwopgave in de door hen bestudeerde periode te benadrukken.
Zo zet William C. Baer zich in ‘The house-building sector of London’s economy,
1550-1650’, Urban History 39 (2012) 409-430 af tegen John Summersons klassieke studie Georgian London (1988). Summersons focus op de bouw van de duurdere woningen aan bekende pleinen als Bedford Square, zou een eenzijdig beeld geven van Londens woningbouwproductie. Baer richt zich op de kleine bouwers, die volgens hem
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de markt eeuwenlang domineerden en daarmee bepalender waren voor het aanzien
van de stad, maar waarover weinig bekend is. Dit geldt zeker voor de periode 15501650, omdat er nog geen kadaster of bouwgilde was. In deze honderd jaar groeide het
inwoneraantal van Londen met maar liefst 330.000 nieuwkomers, die ondergebracht
moesten worden in de bestaande stad, want nieuwbouw, op nieuwe funderingen, was
per koninklijk decreet verboden. Op basis van bronnen als bouwhandleidingen en
rechtbankverslagen beschrijft Baer de bouwpraktijk van kleine aannemers, die, zo is
zijn weinig opzienbarende conclusie, geen professionele achtergrond hadden, maar van
diverse pluimage waren, zoals timmerman, kleermaker of cafébaas.
Spannender inzichten bieden de artikelen van Stana Nenadic, ‘Architect-builders
in London and Edinburgh, c. 1750-1800, and the market for expertise’, The Historical Journal 55 (2012) 597-617 en Laurel Flinn, ‘Social and spatial politics in the
construction of Regent Street’, Journal of Social History 46 (2012) 364-390. Nenadic
ontkracht het idee van de achttiende eeuw als opmaat naar de negentiende-eeuwse
professionalisering van het architectenberoep. Zo stond het ontwerp – in latere eeuwen de kernexpertise van de architect – in de achttiende eeuw nog niet zo centraal.
Architecten waren in de eerste plaats vakkundige bouwers, die kennis hadden van de
nieuwste technische ontwikkelingen en het bouwproces konden plannen en begeleiden. Ten tweede kenmerkte de achttiende-eeuwse professionalisering zich door een
felle competitie, waarin architecten hun eigen strategieën ontwikkelden (publicaties,
zelf ontwikkelde projecten) om zich in de markt te zetten. Daarnaast schetst Nenadic
de hechte band tussen architectenfamilies en opdrachtgevers, vaak meerdere generaties lang. Zo betaalde een opdrachtgever een deel van Robert Adams grand tour door
Europa, omdat Adam diens zoon begeleidde. Het contact was geregeld via Adams
vader, ook architect. Onderling waren architecten losjes georganiseerd in architectengezelschappen, die in vaste cafés samenkwamen om te eten en te drinken. In deze
zelf georganiseerde en overerfde sociale netwerken was de professionaliteit van de
architect-bouwer gebaseerd op sociale controle en reputatie, anders dan de geformaliseerde, op regulering gerichte beroepsverenigingen die in de negentiende eeuw tot
stand kwamen.
Flinn werpt een nieuw licht op het bekende door de Kroon geïnitieerde plan van
John Nash voor Regent Street uit de jaren 1810-1830, eerder bestudeerd de genoemde
John Summerson en Dana Arnold. Met Lefebvres concept van ‘geleefde ruimte’ (espace
vécu) als uitgangspunt, stelt Flinn de vraag in hoeverre Nash’ plan daadwerkelijk een
verbetering behelsde. In tegenstelling tot de door Peter Borsay bestudeerde Engelse
provinciesteden, waar de stedelijke verfraaiingsplannen met steun van de lokale gemeenschap werden ontwikkeld, was hier sprake van een eenzijdig opgelegd top-down
plan. De juridische strijd over de buurten in de West End, die voor Regent Street
moesten wijken, levert prachtig materiaal op waarin de schoonheid en rationaliteit
van de nieuwe stedelijke ruimte, worden afgewogen tegen Good Will, de waarde die
de stedelijke ruimte door gewoonten en in de loop van de tijd had aangenomen. Voor
ondernemers waren nabijheid (bij klanten, leveranciers, andere winkels) en locatie (op
de route naar de markt, op de hoek tegenover een belangrijke publiekstrekker) essentiële kwaliteiten van de stedelijke ruimte. Bewoners wezen op de sociale en emotionele
waarde van hun buurt, waar ze geboren en getogen waren. Tot grote ergernis van Nash
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erkende de rechter dat Good Will ook moest worden meegerekend in de ﬁnanciële
compensatie voor de uitplaatsing van bewoners en ondernemers.
Ook Ralph Kingston analyseert het functioneren van de ‘geleefde ruimte’ in ‘Capitalism in the streets. Paris shopkeepers, passages couverts and the production of the early
nineteenth-century city’, Radical History Review 114 (2012) 39-65. Zijn archiefonderzoek traceert de landaankopen en vastgoedinvesteringen van de slagers Benoît Véro en
Francois Dodat die uiteindelijk leidden tot de bouw van een complete passage, VéroDodat. Hierdoor proﬁteerde hun buurt optimaal van de nabijheid van het Palais Royal
en het stationsgebouw van een grote koetsendienst. De ‘geleefde ruimte’ van de buurt
van Véro en Dodat interpreteert Kingston niet als subversieve ruimte, die weerstand
biedt aan de dominante (Lefebvre), kapitalistische (Michel de Certeau) orde, maar als
een van de vele verschijningsvormen die het kapitalisme kan aannemen. De toeëigening
door beide slagers, en met hen vele andere ondernemers, van de stedelijke ruimte tot
eigen proﬁjt, was volgens Kingston een voorafspiegeling van het commerciële en politieke krachtenveld dat Haussmanns stedenbouwkundige ingrepen zou legitimeren.
Het krachtenveld dat Paolo di Martino analyseert in ‘Rome wasn’t built in a day.
Lobbies, institutions and speculation in the 1880s building fever’, Urban History 39
(2012) 471-489, bestaat uit de verstrengelde belangen van de Romeinse stedelijke elite,
stadsbestuurders en Noord-Italiaanse bankwereld ten tijde van de bouwexplosie in de
jaren tachtig van de negentiende eeuw. Over deze Romeinse bouw hausse, volgend op
de aanwijzing van Rome in 1870 als hoofdstad van het verenigd Italië, is al veel gepubliceerd, maar over het juridische en politiek-bestuurlijke instrumentarium dat de bouw
faciliteerde is buiten Italië nog weinig bekend. Het artikel concentreert zich op twee
wetten uit de vroege jaren tachtig die onthutsende malversaties mogelijk maakten. De
door de Romeinse lobby beïnvloede parlementariërs gingen akkoord met ﬁnanciële
steun en garantstellingen voor de stadsontwikkeling van Rome, terwijl de beslissingsbevoegdheid bij de stad bleef. Zo konden lokale grondbezitters, die ook zitting hadden
in het stadsbestuur, zich op kosten van de nationale overheid verrijken. Di Martino
beschrijft hoe de gemeente hun percelen tegen hoge prijzen verwierf en ze tegen een te
lage prijs doorverkocht aan Noord-Italiaanse banken. Rome koerste met deze bizarre
vriendjespolitiek op een regelrecht faillissement aan, maar hield het nog even vol door
de geldelijke steun van de nationale overheid. Toen deze steun ophield stortte de vastgoedmarkt in 1887 in en zoog Rome de nationale economie in zijn crisis mee.
De economische crisis die in 1929 in Argentinië toeslag, droeg volgens Rosa Aboy
in belangrijke mate bij aan een nieuwe wooncultuur. Op basis van een wat magere
casestudy van twee appartementgebouwen beschrijft ze in ‘A cultural urban transformation. Apartment building construction and domestic space for upper classes in
1930s Buenos Aires’, Planning Perspectives 27 (2012) 25-49 hoe rijke families noodgedwongen kleiner en met minder personeel gingen wonen. Slimme ontwerpkeuzes
bevorderden de snelle sociale acceptatie van appartementwoningen. Elke woning had
een individuele entree, was toegerust met moderne technische voorzieningen, maar ook
traditionele elementen als een openhaard. De Franse Belle Époque vormgeving zorgde
voor een luxe uitstraling, maar werd begin jaren dertig ingeruild voor een modernistische stijl en een nog compactere woning, waarmee de stedelijke elite zich progressief
wilde onderscheiden van de middenklasse.
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Verspreiding en verwerking van stedenbouwkundige concepten
Howards concept van de tuinstad, dat hij in 1902 uiteenzette in Garden Cities of ToMorrow, spreekt ruim een eeuw later nog steeds tot de verbeelding. De verspreiding en
invloed ervan is een veel bestudeerd onderwerp. In ‘The garden city idea in the ciam
discourse on urbanism. A path to comprehensive planning’, Planning Perspectives 27
(2012) 173-197 analyseert Konstanze Sylva Domhardt de schatplichtigheid van ciam
aan de tuinstadbeweging. Thema’s die op ciams befaamde congressen geagendeerd
werden, zoals zonering, hygiëne, gezondheid, collectief grondbezit, minimum standaarden en de regionale stad, werden door stedenbouwkundigen al sinds het einde van
de negentiende eeuw bestudeerd.
Eden Gallanter geeft in ‘Ciudad Jardín Lomas del Palomar. Deriving ecocity design
lessons from a garden city’, Planning Perspectives 27 (2012) 297-307 een, helaas nogal
oppervlakkige, schets van de intrigerende geschiedenis van een buitenwijk van Buenos
Aires die begin jaren veertig door de Duitse architect-ontwikkelaar Erich Zeynen
ontworpen en gebouwd werd. Gallanter laat Zeynens motieven onbesproken en reduceert het tuinstad-model zonder enige reﬂectie tot een wijk aan het spoor met veel
openbaar groen, tuinen en goede openbare voorzieningen. Liora Bigon daarentegen
beschrijft in ‘Garden City in the tropics? French Dakar in comparative perspective’,
Journal of Historical Geography 38 (2012) 35-44 met grote precisie de transformatie
van Howards concept door de toe-eigening ervan door de Franse kolonisator van
Dakar. Bigons artikel is een voorbeeldige studie van ‘mobile ideology’ (35), waarbij
ze alle bijbehorende en vaak modieus toegepaste concepten als transformatie, selectie,
aanpassing en verspreiding van kennis telkens concreet maakt. Interessant bijvoorbeeld
is Bigons analyse van de transformatie van Howards idee van ‘kolonisatie’ – Howard
zelf vergeleek de stichting van een tuinstad met de kolonisatie van overzeese gebieden.
De georganiseerde migratie van een populatie naar een tuinstad of tuinwijk in Europa
bestendigde volgens Bigon weliswaar de klassenscheiding, maar werd ondernomen
vanuit een bevoogdend paternalisme van de verlichte burgerij om de levensomstandigheden van arbeiders te verbeteren. In de koloniale context transformeerde dit sociaal
paternalisme in raciale segregatie, waarbij tuinwijken juist een exclusieve en prestigieuze woonomgeving boden voor het koloniale ambtenarenapparaat.
Bigon begint haar artikel met de invloed van een aantal (utopische) denkers op Howards idee over kolonisatie, maar maakt geen gewag van John Claudius Loudon, wiens
ideale uitbreidingplan voor Londen (1829) volgens Donald Leslie Johnson aan de basis
stond van Howards tuinstad. In ‘Observations on J.C. Loudon’s beau ideal town of
1829’, Journal of Planning History 11 (2012) 191-209 wijst Johnson op de overeenkomstige inhoud (zonering in opeenvolgende ringen) en presentatievorm (een diagram, met
één segment uitvergroot), zij het dat Loudon een plan ontwierp voor de bestaande stad,
terwijl Howard die juist ontvluchtte. Loudons plan was ook bekend in Australië, waar
het onder meer gebruikt werd voor de stichting van Adelaide in de jaren dertig van de
negentiende eeuw.
De snelle kolonisatie door Britse grondspeculanten van de Braziliaanse staat Paraná
in de jaren dertig van de twintigste eeuw voltrok zich volgens Renato Leão Rego
door de acceptatie en assimilatie van de ‘vreemde’ (modernistische) cultuur door de
‘verwelkomende’ cultuur van het Braziliaanse binnenland. Deze optimistische inter-
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pretatie van een kolonisatieproces klinkt door in zijn ‘Importing planning ideas, mirroring progress. The hinterland and the metropolis in mid-twentieth-century Brazil’,
Planning Perspectives 27 (2012) 625-634. Rego beschrijft hoe Brazilië’s herdeﬁniëring
van zijn nationale identiteit als modern land ook door de bestuurders, ondernemers
en bevolking in Paraná’s new towns gesteund werd door het stimuleren en zelfs wettelijk afdwingen van modernistische architectuur en stedenbouw, als expressie van hun
progressiviteit.
De receptie van het modernisme is het onderwerp van nog een groot aantal artikelen,
die hier niet allemaal aan bod kunnen komen. Wat opvalt is dat de meeste auteurs, net
als Rego, zich wel theoretisch verantwoorden voor hun invulling van het concept kennistransfer, maar hun deﬁnitie van het modernisme nauwelijks problematiseren. Hierdoor blijft onderbelicht welke kennis van modernistische architectuur en stedenbouw
zich nu precies verspreidt. Dit geldt ook voor Eric Verdeils op zich interessante artikel
‘Michel Ecochard in Lebanon and Syria (1956-1968). The spread of Modernism, the
building of the independent states and the rise of local professionals of planning’, Planning Perspectives 27 (2012) 249-266, dat de continuïteit beschrijft tussen de koloniale en
postkoloniale stedenbouwkundige planning in Libanon en Syrië volgens modernistische principes. Verdeil belicht vooral de sociale netwerken en aanhoudende invloed van
lokale ambtenaren, evenals de centrale rol van de Franse stedenbouwkundige Michel
Ecochard, die voor het Franse Mandaat werkte. Na de onafhankelijkheid werd Ecochard door beide staten ingezet om het masterplan voor Beiroet (1963) respectievelijk
Damascus (1964-68) te ontwerpen.
Eloïsa Petti Pinheiro, ‘New urban forms. The crescents of Bath and Le Corbusier’s
plan for Rio de Janeiro’, Planning Perspectives 27 (2012) 121-129 analyseert de invloed
van Le Corbusiers ontwerp voor Rio de Janeiro (1929) op een aantal, destijds jonge,
Braziliaanse architecten. Grote crescent-vormige woongebouwen van onder anderen
Lúcio Costa roepen reminiscenties op met Le Corbusiers schets van een kilometerslang, verhoogd woon- en kantoorgebouw met een snelweg op het dak, dat in een halvemaanvorm door de baai en langs de bergen van Rio loopt. Pinheiro’s vergelijking van
Le Corbusiers ontwerp met de befaamde achttiende-eeuwse crescents van Bath is echter
te speculatief om te overtuigen.
Een artikel over de receptie van het modernisme dat hier nog genoemd moet worden
is ‘ “Everything in the state, nothing against the state, nothing outside the state”. Corporativist urbanism and Rationalist architecture in fascist Italy’, Planning Perspectives
27 (2012) 51-80 van David Rifkind. Net als in zijn recent verschenen boek over dit
onderwerp (The battle for modernism. Quadrante and the politicization of architectural discourse in fascist Italy, Venetië 2012), wijst Rifkind op de nauwe band in de jaren
dertig tussen de Italiaanse ciam-leden en het Italiaanse fascisme. Moderne architecten
in Italië omarmden de fascistische ideologie van een door de overheid centraal geleide
economie en ruimtelijke planning teneinde een nieuwe samenleving te creëren. Na de
oorlog werd er door architecten en architectuurhistorici in grote verdeeldheid teruggekeken op deze omstreden ontstaansgeschiedenis van de moderne architectuur en
stedenbouw in Italië.
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De stad herschikt. Ruimtelijke en sociale transformaties
In de geschiedschrijving van stedelijke transformaties is de afbraak van de bestaande
stad een heikel onderwerp. Illustreert de methode van de tabula rasa de onkunde van
planners, bestuurders en ontwikkelaars om de bestaande stad te begrijpen en te waarderen? Of biedt ze hoop op een nieuwe toekomst en creëert ze nieuwe kansen? Sloop
en nieuwbouw kunnen ook het gevolg zijn van externe oorzaken, als milieurampen
en oorlogen, twee onderwerpen die de toenemende belangstelling genieten van (stads)
historici.
Volgens Toby Lincoln hebben studies naar de maatschappelijke impact van oorlog
baat bij het opvoeren van de stedelijke ruimte als analytische categorie. De veranderende ruimte biedt volgens hem bij uitstek inzicht in hoe oorlogsconﬂicten doorwerken
in de alledaagse belevingswereld van mensen. De conclusies in ‘The rural and urban at
war. Invasion and reconstruction in China during the Anti-Japanese War of Independence’, Journal of Urban History 38 (2012) 114-132, een studie naar de impact van de
Japanse invasie (1937) op Chinese steden, liggen echter nogal voor de hand. In de stad
Wuxi, de casus die centraal staat, was de oorlog het meest aanwezig in de delen van de
stad die economisch of symbolisch van belang waren, terwijl in het omringende landelijk gebied de oorlog minder voelbaar was.
Een meer vernieuwende studie naar de stedelijke dimensie van oorlogsvoering is
‘A cartographic fade to black. Mapping the destruction of urban Japan during World
War ii’, Journal of Historical Geography 38 (2012) 306-328, waarin David Fedman en
Cary Karacas K. Hewitts term ‘urbicide’ herdeﬁniëren als de opzettelijke destructie
van de stedelijke omgeving, met de complete stedelijke bevolking als doelwit. Vanuit
dit conceptuele kader, waarin het zaaien van terreur en het veroorzaken van zoveel
mogelijk dodelijke slachtoffers het doel is, wordt de strategie van de oorlogsvoering
van de Verenigde Staten tegen Japan pijnlijk precies ontleed. Terwijl op de legerbasis
in Utah Japanse huizen werden nagebouwd om te testen hoe deze zo effectief mogelijk
vernietigd konden worden, was de cartograﬁsche informatie juist vergaand geabstraheerd en ontdaan van iedere referentie aan menselijke bewoning om het bombarderen
van de, met opzet uitgekozen dichtbevolkte gebieden, te vergemakkelijken. Nog geen
paar weken na de vernietigende bombardementen publiceerden de United States Army
Air Forces kaarten van Japan, met daarop rijstboeren, geisha’s en zijde- en theevelden,
die de soldaat-toerist door een zogenaamd onaangetast en idyllisch landschap moesten
voeren.
Een analyse van de diverse strategieën om de publieke beeldvorming te manipuleren, wordt ook gegeven in twee interessante artikelen over het fascistische, terza
Roma dat gestalte kreeg onder leiding van Mussolini. In ‘The “third Rome” of fascism.
Demolitions and the search for a new urban syntax’, Journal of Modern History 84
(2012) 40-79 beschrijft Aristotle Kallis hoe de sloop van gebouwen en stadsdelen met
veel ceremonieel begeleid werd en gepropageerd werd als een constructieve, creatieve
daad, die de stad genas van ‘parasiterende’ en ‘ongezonde’ delen. Tegelijk werden
door afbraak symbolisch belangrijke monumenten vrijgemaakt en geaccentueerd om
het fascistische Rome te legitimeren. Mussolini’s Rome reﬂecteerde zo de paradoxale
houding van het fascisme ten aanzien van de geschiedenis: revolutionaire breuk werd
gecombineerd met radicale restauratie van een geïdealiseerd verleden. Een sterk staal-
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tje van dit laatste is de zogenaamde Plastico di Roma, een gedetailleerde maquette van
het Rome uit de vierde eeuw voor Christus, die werd gemaakt voor de fascistische
tentoonstelling Mostra Augustea (1937). In ‘Plaster Empires. Italo Gismondi’s Model
of Rome’, Journal of the Society of Architectural Historians 71 (2012) 386-403, laat
Victor Plahte Tschudi zien dat de reconstructie van het keizerlijke Rome meer berust
op de inventiviteit van de ontwerper, dan op archeologisch onderzoek. Het beeld was
echter zo overtuigend, dat het de daaropvolgende sloop- en bouwactiviteiten van het
bewind legitimeerde.
In de vorige review van Stadsgeschiedenis (2012) is uitgebreid ingegaan op artikelen
over de naoorlogse stadsvernieuwing, ook dit keer een veel gezocht onderwerp.7 Kortheidshalve wordt hier alleen het artikel genoemd van Peter Shapely, ‘Civic pride and redevelopment in the post-war British city’, Urban History 39 (2012) 310-28, dat interessante verbanden legt tussen de stedelijke burgertrots als motor van stedenbouwkundige
vernieuwingen in de Victoriaanse stad en de steden van na de Tweede Wereldoorlog.
In beide gevallen deelden politici, burgers, planners en ontwerpers de aspiratie om de
status van hun stad te verbeteren door haar te moderniseren. De architectuur en de publieke ruimte werden geüniformeerd en creëerden een nieuwe, dynamische en schone
stedelijke ruimte, waarmee iedereen zich kon identiﬁceren. Een belangrijk verschil is
dat in de naoorlogse periode de modernisering volgens Shapely veel rigoureuzer was:
historische gebouwen en stedenbouwkundige structuren werden niet aangepast, maar
weggevaagd. De naoorlogse moderne stad verrees op de tabula rasa.
Charlotte Wildman richt zich in ‘Urban transformation in Liverpool and Manchester, 1918-1939’, The Historical Journal 55 (2012) 119-143 juist op de tussenliggende
periode, tussen de beide wereldoorlogen, toen de voorheen zo machtige industriesteden als Liverpool en Manchester ernstig in verval raakten. Wildman nuanceert dit
stereotype beeld van stedelijke achteruitgang door de ambitieuze stedelijke vernieuwingsplannen van de woningcorporaties – Wythenshawe Estate, Mersy Tunnel en
Manchester Library – in beide steden te beschrijven. De kapitaalkrachtige corporaties
ambieerden met hun investeringen een nieuw beeld te creëren van een moderne, politiek bewuste en klasseloze stedelijke samenleving.
Tot slot zijn twee artikelen over stedelijke transformaties in een verder verleden,
uit Journal of the Society of Architectural Historians, hier nog het bespreken waard.
Daniel Savoy, ‘Palladio and the Water-oriented Scenography of Venice’, Journal of the
Society of Architectural Historians 71 (2012) 204-225 beschrijft de theatrale, artistieke,
politieke, cosmologische en persoonlijke motieven van opdrachtgevers en architect
Andrea Palladio die leidden tot de bouw van de kerken San Giorgio Maggiore (1565)
en Il Redentore (1576). Hoog oprijzend van respectievelijk San Giorgio en Giudecca,
de eilanden aan gene zijde van de baai van San Marco, transformeerden de kerken de
stedelijke scenograﬁe en het imago urbis van het stadshart en daarmee ook de stedelijke
ervaring en waarneming van de Venetianen.
7 Zie bijvoorbeeld de artikelen die in 2012 in Planning Perspectives verschenen: John R. Gold, ‘A SPUR to action?
The Society for the Promotion of Urban Renewal, “anti-scatter” and the crisis of city reconstruction, 1957-1963’
(199-223); Matthew Hollow, ‘Utopian urges. Visions for reconstruction in Britain, 1940–1950’ (569-585); Tatsuya
Tsubaki, ‘ “Model for a short-lived future”? Early tribulations of the Barbican redevelopment in the City of London,
1940–1982’ (525-548).
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In het lezenswaardige ‘Female agency and early modern urbanism. The Paris of
Maria de’ Medici’, Journal of the Society of Architectural Historians 71 (2012) 186-203
richt Sara Galletti zich op de projecten van Catharina de’ Medici voor Parijs uit de
vroege zeventiende eeuw, waaronder het aquaduct van Arcueil, de Cours-la-Reine en
het paleis en de tuinen van Luxembourg (1615-31). Ingeklemd tussen het legendarische
koningschap van Henry iv (1589-1610) en de bouwlustige Louis xiv en zijn minister
Colbert, is deze periode in de historiograﬁe van Parijs veelal over het hoofd gezien.
Volgens Galletti echter is juist toen de basis gelegd voor de ruimtelijke en sociale
herstructurering van Parijs, door de linkeroever bij de stad te trekken. De aanleg van
het Boboli paleis en tuinen onder leiding van Eleanor van Toledo waren Catharina’s
voorbeeld. Net als in Florence moesten belangrijke publieke voorzieningen (openbare
tuinen, fonteinen met schoon water) als vliegwiel dienen voor stedelijke ontwikkeling.
Een recente archiefvondst van Galetti bevestigt dat het om meer dan een reeks geïsoleerde projecten ging. Het destijds nog perifeer gelegen Paleis van Luxembourg moest
via een as (bestaande uit een straat en een plein) met de Seine worden verbonden, waar
ook een nieuwe brug kwam. Als gevolg van de verbanning van Catharina de Medici
werd het plan nooit uitgevoerd en verschoof het stedelijk zwaartepunt – voorlopig –
weer naar de rechteroever.

Inge Bertels en Stijn Oosterlynck

‘We zijn niet gediend met een fermette-deﬁnitie van
stedelijkheid’
Interview met stadsonderzoeker Eric Corijn

Eric Corijn (°1947) is cultuurﬁlosoof en sociaal wetenschapper. Naar aanleiding van
zijn emeritaat eind 2012 werd zijn rijk gevulde loopbaan aan de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg in Brussel in de kijker gezet. Corijn is professor emeritus sociale en culturele geograﬁe aan de Vrije Universiteit Brussel (vub), maar was daarnaast ook erg
actief als directeur van de onderzoeksgroep cosmopolis – City, Culture & Society,1
is de spilﬁguur van het Brusselse Stadsplatform2 en ondervoorzitter van het Brussels
Studies Institute.3 Naar aanleiding van de feestelijkheden brachten een aantal van zijn
medewerkers twintig sleutelteksten samen in Kan de stad de wereld redden?4 Deze
publicatie, die deel uitmaakt van de reeks Stadsschriften (vub Press),5 schetst een beeld
van zijn brede wetenschappelijke interesses, gaande van de relatie tussen wetenschap
en maatschappij, over vrijetijdscultuur en cultuur als factor en accelerator van sociale
evolutie en emancipatie, tot en met stedelijke diversiteit en de complexiteit en de uitdaging van stedelijke samenlevingen in Brussel, Vlaanderen en ver daarbuiten. Maar nog
meer dan zijn wetenschappelijke diversiteit weerspiegelt het boek Corijns tomeloze
energie en engagement als academicus en zijn bijdrage aan het debat over de stad en
stedelijkheid in de laatste decennia.6 Als links denkende burger vertaalde hij zijn academische kennis immers ook via scherpe, compromisloze opiniestukken in de media,
stippelde hij als één van de trekkers in het Witboek Stedenbeleid7 een langetermijnvisie
uit voor een participatief Vlaams stedenbeleid én gaat hij als één van de oprichters van
de Brussels Academy8 (via lezingen, debatten en wandelingen) in debat over de stad in
de stad. Dat doet hij uiteraard niet alleen. Corijn werkt samen met onder meer sociologen, politicologen, planners en historici. Voor Stadsgeschiedenis maakte hij plaats
aan de werktafel en reﬂecteerde hij over zijn persoonlijke evolutie, de uitdagingen voor
de hedendaagse stad, het wetenschappelijk onderzoek over stad en stedelijkheid en de
toekomst van ‘zijn’ Brussel.

1 COSMOPOLIS, http://www.cosmopolis.be 33 (1 december 2013).
2 Urban Studies Platform, http://universitaireassociatiebrussel.be/projecten-2/stadsplatform (1 december 2013).
3 Brussels Studies Institute, http://www.bsi-brussels.be/nl (1 december 2013).
4 S. Vermeulen e.a. (red.), Kan de stad de wereld redden? (Brussel 2012). De publicatie brengt twintig teksten gepubliceerd tussen 1975 en 2012 geclusterd in zes toonaangevende thema’s: (1) Wetenschap en maatschappij, (2) Tijd
voor vrije tijd, (3) Cultuur als zeggenschap, (4) Een stad is geen land, (5) Stad(s)maken: van Antwerpen via Gent naar
Brussel, (6) De vlucht vooruit.
5 Stadsschriften, http://www.aspeditions.be (1 december 2013).
6 Details over cv en publicaties zijn te vinden op: VUB: Eric Corijn, http://www.vub.ac.be/infovoor/onderzoekers/
research/person.php?person_id=21432 (1 december 2013).
7 L. Boudry e.a. (red.), De eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en rastersteden. Witboek. Project Stedenbeleid,
(Brussel 2003). Volledig te raadplegen via: http://www.thuisindestad.be/203675.ﬁl (1 december 2013).
8 Brussels Academy. http://brusselsacademy.wordpress.com (1 december 2013).
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Een academicus van de babyboomgeneratie
Als academicus is Eric Corijn vandaag de dag in Vlaanderen het meest gekend voor zijn
academische en publieke interventies in het debat over stedelijkheid, maar hij startte
zijn academische carrière in 1969 met een diploma zoölogie. Daarnaast deed hij ook
geruime tijd onderzoek in het veld van wetenschapsﬁlosoﬁe en vrijetijdstudies, om
vervolgens in de jaren 1970 aan de slag te gaan bij het linkse weekblad Rood.
Wat is voor u de rode draad doorheen al die activiteiten?
Ik ben opgegroeid in de gouden jaren 1960 en net als velen van mijn generatie ervoer
ik het Fordistisch compromis als zeer autoritair en zette ik me er steeds radicaler tegen
af. Ik werd vanaf mijn twaalfde een zeer actief lid van de Belgische Jeugdbond voor
Natuurstudie, een lichtjes anarchistische jeugdbeweging. Aan het eind van de middelbare school won ik een prijs van de Maatschappij voor Dierkunde voor een onderzoek
naar watervlooien (Cladocera) waarbij ik twee nieuwe soorten ontdekte. Mijn studie
biologie aan de Gentse universiteit lag in het verlengde daarvan.
Tijdens mijn studententijd brak de studentenrevolte uit. Dit gaf mijn onvrede met
de bestaande sociale orde een maatschappelijk perspectief. Via het anti-militarisme
(‘het gebroken geweer’), de anti-atoommarsen, het verzet tegen de Vietnamoorlog,
de solidariteit met het antikolonialisme in de derde wereld en natuurlijk ook de studentenstrijd in Leuven en Gent werd ik actief in de radicale linkerzijde. Die politieke
activiteit bleek echter moeilijk combineerbaar met mijn wetenschappelijk werk als
marinebioloog aan de Gentse universiteit. Ik had het er steeds moeilijker mee dat we
voor het in kaart brengen van de Noordzee met de marine moesten samenwerken
waardoor het onderzoek mede onder supervisie stond van twee legerkolonels. Bovendien hadden we geen publicatievrijheid en ontdekten we dat cruciale informatie
achtergehouden werd. Mijn academische loopbaan als natuurwetenschapper eindigde
in 1973 en zorgde ervoor dat mijn doctoraat in de mariene biologie werd afgebroken,
hoewel het bijna afgewerkt was. Ik verhuisde naar Brussel om er hoofdredacteur te
worden van het weekblad Rood. Het waren de jaren waarin de revolte van mei 68 zijn
maatschappelijke invloed sterk liet doorwerken. Die invloed liet zich niet alleen gelden
in de partijopbouw, bijvoorbeeld van de Trotskistische ral en het maoïstische amada,
maar ook en vooral via het ontstaan van heel wat nieuwe sociale bewegingen (zoals
de vrouwen-, milieu- en holebi-beweging), de wetswinkels en de organisatie van een
syndicale linkerzijde.
In 1979 keerde ik echter terug naar de academische wereld. Mijn overstap van de
academische naar de politieke wereld zes jaar eerder was doordrongen van sociaal
engagement. Wij dachten toen echt dat we het post-kapitalisme zouden meemaken.
Maar al snel brak de economische crisis (1974) door en werd een verrechtsing ingezet.
De neoliberale ideologie kreeg de overhand. Op het einde van de jaren 1970 was het
duidelijk dat de tijden waren gekeerd en keerde ik terug naar de universiteit. Ik kon
als onderzoeker in de sociale wetenschappen aan de slag bij de vub. Ik hield me dan
vooral bezig met het onderzoek naar vrije tijd als ‘emancipatorische tijd’. Ik focuste
daarbij op de verhouding tussen arbeidstijd en vrije tijd vanuit het perspectief van de
vrijetijdsmaatschappij, die zou ontstaan door arbeidsduurverkorting. Maar ook dat
perspectief werd toen al bijgesteld. Uiteindelijk behaalde ik een doctoraat in de sociale
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Eric Corijn in gesprek met Inge Bertels en Stijn Oosterlynck (foto Inge Bertels).

wetenschappen aan de Universiteit van Tilbrug met een studie van de ontwikkelingen
binnen de vrijetijdswetenschap.9 Het is dit studiegebied dat me bewust maakte van de
verregaande effecten van de mondialisering en de postindustriële economische impact
op de stad. In 1995 schreef ik samen met Hans Mommaas het rapport Urban cultural
policy developments in Europe voor de Raad van Europa. In 2000 leidde die interesse
voor de post-industriële en gemondialiseerde stad uiteindelijk tot de oprichting van de
interdisciplinaire onderzoeksgroep cosmopolis. Ik deed dit samen met de stadsgeograaf Walter De Lannoy, die ik al kende van de groep jonge kritische geografen die zich
Mort Subite noemden.10
Vlaams stedelijk beleid en Vlaamse anti-stedelijkheid
In 2003 hield Eric Corijn stevig de pen vast bij het tot stand komen van het Witboek
Stedenbeleid.11 Samen met een reeks andere experten werd een brede visie op het
Vlaamse stedenbeleid ontwikkeld. Daarbij werd afgestapt van het klassieke, enge stra-

9 Handelseditie: E. Corijn, De onmogelijke geboorte van een wetenschap. Verkenningen in de ontwikkeling van de
studie van de vrijetijd (Brussel 1998).
10 Mort Subite was een informeel gezelschap van Belgische kritische geografen dat regelmatig bijeenkwam in het
Brusselse café Mort Subite. Onder meer Piet Saey, Chris Kesteloot en Christian Vandermotten maakten er deel van
uit. Zij schreven het boek ‘Barsten in België: een geograﬁe van de Belgische maatschappij’ (in 1990 verschenen bij epo).
De groep markeert het ontstaan van de kritische geograﬁe in België.
11 Boudry e.a. (red.), De eeuw van de stad.

210 inge bertels en stijn oosterlynck

STADSGESCHIEDENIS

mien, maar werd eerst breed verkend en gereﬂecteerd via veertien voorstudies over
klassieke beleidsdomeinen zoals onderwijs, ﬁnanciën en ruimtelijke ordening. Elke
voorstudie werd ter discussie gesteld tijdens een open studiedag met experten en beleidsmakers. Op basis van deze voorstudies werd een transversale synthese opgesteld
op zes verschillende niveaus: de gebouwde stad, de publieke stad, de ondernemende
stad, de solidaire stad, de pluriculturele stad en de deelnemende stad. Daarbij werd niet
alleen een analyse gegeven, maar ook ingegaan op de potentie van de stad en werden
concrete handvaten voor stedelijk beleid geformuleerd die vervolgens via de publicatie
van het Witboek, maar ook via één groot colloquium en niet minder dan dertien stadsdebatten werden gecommuniceerd en bediscussieerd.
Hoe evalueert u de betekenis van het Witboek, zijn visie en impact op de praktijk tien
jaar later?
De maatschappelijke inzet van het Witboek Stedenbeleid was het bewerkstelligen van
een ommekeer in het anti-stedelijke overwicht in Vlaanderen. Vlaanderen inpassen in
de postindustriële geglobaliseerde wereld kon niet zonder speciﬁeke aandacht voor
grootstedelijke problemen. Het Witboek zorgde voor een kanteling. De ‘eeuw van
de stad’ werd ingezet in Vlaanderen. Het Witboek leverde zeer praktische handvaten
voor een nieuw stedenbeleid, het opzetten van ontwikkelingscoalities en het herdenken van bestuur en administratie. Maar het Witboek is op minstens twee vlakken ook
een compromistekst . Zo bekleedt het brede concept ‘rasterstad’ een prominente plaats
in het Witboek. Het concept van de rasterstad onderstreept de connectiviteit tussen
steden en dorpen en neemt zodoende heel Vlaanderen mee in de nodige kanteling. Het
geeft een plaats aan de typisch Belgische kleinstedelijkheid. De Italiaanse stedenbouwkundigen Secchi en Viganò noemen het Belgisch stedelijk landschap een horizontale
metropool. Deze metafoor neemt wat mij betreft de kleinstedelijkheid, suburbaniteit
en ruimtelijke wanorde al te makkelijk op in de stad en de stedelijkheid. Tegelijkertijd
stelt het de noodzakelijke discussie over duurzame stedenbouw, de compacte stad en
een meer radicale verdunning van de bewoning en bebouwing in de gebieden tussen de
steden, en vooral over de nodige mentaliteitswijziging bij de suburbane Vlaming uit.
Het Witboek neemt dus geen duidelijke stelling inzake de compacte of de gespreide
stad.
Ten tweede spreekt het Witboek over ‘ontwikkelingscoalities’, en niet alleen over
‘groeicoalities’. Daarmee wordt ruimte gelaten voor duurzame ontwikkeling die niet
noodzakelijk gebaseerd is op economische groei en op interstedelijke concurrentie.
Maar toch geeft het Witboek onvoldoende antwoord op de dualisering in de stad. In die
zin blijft het Witboek deel van het in Vlaanderen dominante markt- en middenklassebeleid. Het dualiseringsvraagstuk is politiek eerder gevat in een discours van plichten
en rechten, discriminatie en etnocentrisme, en inburgeringsverhalen dan dat het nieuwe
modellen van stedelijke economie en opwaartse sociale mobiliteit ontwikkelt. Het
ideeëngoed van het Witboek heeft ongetwijfeld bijgedragen tot een verbetering van de
stedelijke ruimte en tot een gevoelige kwaliteitswinst in het beleid en stadsprojecten.
Het is echter niet geslaagd in zijn ambitie van participatie, coproductie en nieuw stedelijk burgerschap, die een draagvlak hadden moeten leveren voor een meer duurzaam
en sociaal inclusief beleid.
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Mijn gevoeligheden in dit debat liggen aan de kant van een meer compacte duurzame
stadsontwikkeling die ik ook nodig acht om de kleinsteedse mentaliteit te moderniseren
en van een meer sociaal gestuurde openbare regie van de neoliberale markteconomie.
Bedoelt u dat de fysieke dichtheid van een stad een tolerantere stedelijke mentaliteit
bij de bevolking stimuleert waarin diversiteit wordt gewaardeerd, en dat de gefragmenteerde bebouwing van suburbane gebieden op zich een anti-stedelijke mentaliteit
voortbrengt die meer ‘bekrompen’ is?
De wisselwerking tussen de gebouwde en de publieke ruimte en het omgaan met diversiteit is zeer complex. Over de relatie tussen ruimtelijke orde en sociale praktijken moet
nog veel theorie en onderzoek worden ontwikkeld. Maar de stad is lange tijd marginaal
gebleven in het denken over samenleven tussen mensen. De dominante opvattingen in
de sociologie baseren sociale band op gemeenschappeijkheid. Mensen zouden zo deel
zijn van een ‘gemeenschap’ en die moet de basis leveren voor de ‘maatschappij’. Dat is
de kern van de idee van de Natiestaat. De sociaal-ruimtelijke spreiding van de bevolking, zeker in een gesuburbaniseerd land als België, versterkt dit nog.
Maar een stad is geen land. In een stad leven verschillende gemeenschappen samen,
en geen van hen kan alleen als onderlegger dienen voor het samenleven. In een stad
moet de maatschappij, de polis, ‘la cité’, tussen en boven de gemeenschappen worden
gedacht. In de verdichte leefervaring van de stad word je met die diversiteit geconfronteerd. Je eigen gemeenschap en identiteit en de stedelijke samenleving vallen hier
dus niet samen. De postindustriële stedelijke middenklasse incorporeert de stedelijke
diversiteit zelfs bewust in haar leefstijl.
Natuurlijk bestaat communautarisering ook in de stad. De stad kent een sociale en
culturele geograﬁe. Sommige stadsdelen worden door bepaalde culturele of sociale gemeenschappen getekend. Hoe meer gesloten de groepen, hoe meer ze het leven binnen
die zones laten afspelen. Zo komt het bij veel Molenbeekse jongeren niet op om het
zwembad in Woluwe te gebruiken.
Het is een troef van de Belgische grootsteden dat migranten in het centrum van de
stad leven. Zij hebben onze stadscentra levendig gehouden terwijl de middenklasse
naar de buitenranden trok. Maar het centrum is natuurlijk bij uitstek een plaats voor
diversiteit, interculturaliteit en stedelijkheid. Je moet die jongeren dus uitleggen dat
sectaire gemeenschapsvorming op gespannen voet staat met grootstedelijke functies. In
het centrum van de stad leven geeft hen objectief een goed uitgangspunt. Maar het blijft
een uitdaging om die stedelijke jeugd mee te nemen in de mentale mobilisering van de
stedelijkheid, niet enkel in de sociale mobiliteit op de arbeidsmarkt. Het gaat erom met
het spanningsveld tussen stadsbewoners en stadsgebruikers aan de slag te gaan om het
moderniserend en emanciperend te laten werken.
Steden stimuleren dus samenleven op basis van verschil en voeden een kosmopolitische houding bij haar bewoners. Normaal is er hier sprake van een afweging: de stad
biedt allerlei diensten en voorzieningen aan, maar in ruil moeten bewoners en gebruikers het cultureel verschil in hun nabijheid aanvaarden. Vlaanderen was een tijd echter
rijk genoeg om de stedelijke voorzieningen uit te bouwen in kleine centrumsteden,
waar de omgang met diversiteit minder dwingend was. En die materiële omstandigheid werd in de verbeelding bekrachtigd door een sterk etnocentrisch nationalisme. In
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die zin draagt de gefragmenteerde Vlaamse ruimtelijke structuur nog veel premoderne
elementen in zich, restanten van het katholieke Vlaanderen, die nu door de neoconservatieve rechterzijde worden overgenomen.
Hoe kijkt u vanuit dit perspectief naar de toenemende aandacht van ruimtelijke professionals voor de stadsrand, de twintigste-eeuwse gordel, als de plaats waar een deel van
de bevolkingsgroei opgevangen moet worden?
Ik steun die agenda. Het gaat daarbij ook steeds minder om fenomenen van ‘stadsvlucht’, maar eerder om de ‘verstedelijking van de rand’, om de uitbreiding van de
kernstad dus. Dat brengt een aantal zeer interessante kwesties aan voor de ruimtelijke
ordening en het stadsontwerp. Denken we maar aan de plaatsing van de grote buitenring, veelal te midden van die stadsuitbreidingsgebieden of aan de noodzakelijke
uitbreiding van het stedelijk openbaar vervoer naar de randgemeenten. De grootste
uitdaging hier is de kwestie van de concurrentie of de samenwerking tussen stad en
voorstad, tussen de kernstad en de residentiële gordel. Het zou goed zijn om de dertien
Vlaamse centrumsteden, die de kern van het stedenbeleid uitmaken, te kaderen in een
stadsgewestelijke planning, in een convenant tussen de centrumstad en hun ommeland,
in een ruimtelijke en ﬁscale solidariteit. Van daaruit wordt het misschien mogelijk om
op die schaal verdichting en de begeleidende verdunning te plannen en anderzijds de
tussengebieden geleidelijk weer open te maken.
Nogmaals, ik ben er geen voorstander van om in zo’n territoriale aanpak overal zomaar het label ‘stedelijk’ aan te brengen. Ik sta kritisch tegenover dat concept van ‘horizontale metropool’. We zijn niet gediend met een fermette-deﬁnitie van stedelijkheid,
waarbij sinds de jaren 1950 de stedelijke rand én het platteland werden volgebouwd met
vrijstaande eengezinswoningen. Maar anderzijds ben ik wel pleitbezorger om te vertrekken van de reëel bestaande stedelijkheid in Vlaanderen, en om van daaruit de opgelopen
achterstand in ruimtelijke ordening, stadsontwerp en mentaliteit weg te werken. Daarom moet er ingezet worden op een verhoogde leefbaarheid en betaalbaarheid van de
stadskernen en op een ontmoediging van het dure verspreide wonen. Dat betekent ook
een veel sterker beleid ten voordele van de sociale en de huurwoning en een afbouw van
de ﬁscale steun aan het verderzetten van het huidig model (de woonbonus, de bedrijfswagen, de lagere belastingen in de rand, de vervoerspremies, enzovoort.). Ik denk dat die
strategische optie noodzakelijk is voor een duurzame en kosmopolitische toekomst. Maar
er is nog veel werk aan de winkel, niet in het minst in de verbeelding van het goede leven.
De nieuwe Brusselse beweging
Vanuit een sociaal engagement en een drang naar een breed gedragen stadsproject voor
Brussel organiseerde Eric Corijn in 2008-2009 mee de Staten-Generaal van het Brusselse Middenveld. Deze Staten-Generaal mobiliseerde het middenveld om een stedelijke
visie voor Brussel te ontwikkelen en interpelleerde de politici die kandideerden voor de
verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe evalueert u het succes van dit
initiatief nu de legislatuur op haar einde loopt?
In 2005 lag ik mee aan de basis van Aula Magna, een denktank over een post-communautaire toekomst voor Brussel. Toen in 2006 de nieuwe opstoot van communautaire
controverse in België rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde opkwam, werd
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het debat nogmaals gemonopoliseerd door de twee apart georganiseerde ‘stammen’
die zonder overleg een gedeelde hoofdstad zouden koloniseren. Toen lanceerden we
de verklaring ‘Wij bestaan! Nous existons! We exist!’ die in geen tijd door meer dan
tienduizend Brusselaars werd ondertekend. Dat is het begin van de ‘nieuwe Brusselse
beweging’. De civiele maatschappij kreeg een maatschappelijke stem in een politieke
omgeving die nog steeds bicommunautair functioneerde. Een Platform van de Civiele Maatschappij groepeerde de sociale partners, de netwerken in de cultuursector, de
buurtcomités en de milieubeweging. Er kwam een tienpuntenmanifest. De artistieke
wereld sloot zelf een bicommunautair cultureel akkoord, terwijl dat toen politiek nog
niet haalbaar bleek. Ik gaf academische begeleiding aan de uitwerking van een Cultuurplan voor Brussel binnen het Brusselse Kunstenoverleg.
En toen kwam het proces van de Staten-Generaal van het Brusselse Middenveld op
gang. De drie Brusselse universiteiten werkten samen om zestien thematische synthesenota’s over belangrijke maatschappelijke uitdagingen op te stellen. Die nota’s
werden op drie maanden tijd 24.000 keer gedownload en telkens in ruim bijgewoonde
hoorzittingen door meer dan 2000 mensen besproken. Ze werden in twee studiedagen
samengevat en gaven uiteindelijk aanleiding tot het manifest ‘Onze passie voor de stad
delen’.12 Een agenda met vijf uitdagingen werd voorgesteld: de demograﬁsche boom,
de strijd tegen de sociale kloof, een nieuwe visie voor Brussel als hoofdstad van Europa,
een ander stedelijk bestuur en prioriteit voor de jeugd. Deze stedelijke ontwikkelingsvisie beïnvloedde de oprichting van Platform Kanal (een netwerk rond de ontwikkeling
van de Kanaalzone), Brussels for Europe (een reeks masterclasses om Eurocraten bij
het stadsproject te betrekken) en de stichting van het Brussels Studies Institute in een
samenwerking tussen de drie universiteiten.
Dit hele proces staat natuurlijk haaks op de communautaire organisatie van politiek
en media. Het is trouwens opvallend hoe weinig die hele beweging in de media wordt
opgevolgd, opgesloten als ze zijn in hun eigen communautaristische logica. Toch
heeft dit proces ook een zeker effect. Dat ziet men bijvoorbeeld in het feit dat er meer
tweetalige lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, dat er een zwaarder
regionalistisch accent in de gewestregering is gekomen en dat ook de gemeenschappen
meer dan voorheen overleg plegen. Natuurlijk is het effect verschillend naargelang
politieke familie: de groenen vormen al lang één groep, de sociaaldemocraten en liberalen zitten naargelang de taalrol in de meerderheid of in de oppositie zitten of nog de
cd&v, fdf, nva of vb die op een sectaire communautaire lijn zitten en geen anderstalige
partner hebben. In elk geval denk ik dat het accent is verschoven van de staatkundige
institutionele discussie naar het stadsproject. Brussel erkent zichzelf in de eerste plaats
als stad. Daarin staat het middenveld een zeer pragmatische samenwerking voor die
tegengesteld is aan de toegenomen polarisatie in de nationale politiek. In Brussel heeft
nu bijna iedereen mijn concept van ‘kleine wereldstad’ overgenomen.
Bereikt u hiermee niet enkel de geschoolde middenklasse?
Zeker, niet elke groep is op eenzelfde wijze betrokken. Maar ook met die middenklasse
moet nog een heel traject worden afgelegd. Het probleem is niet alleen de afwezigheid
12 Staten-Generaal van Brussel – De civiele maatschappij laat zijn stem horen (Brussel 2010).
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van andere groepen. Het probleem is ook de enggeestige mentaliteit van de middenklasse. Ze werkt te weinig als bemiddelaar in de samenlevingsopbouw, is zelf niet open
genoeg en neemt een te beperkte rol op in de socialisering van de bevolking. Afgestudeerde universitairen worden teveel vakidioten en technici, terwijl ze intellectuelen en
samenlevingsopbouwers zouden moeten zijn. Als de opbouw van een nieuwe Brusselse beweging tot een meer geëngageerde middenklasse kan leiden, dan hebben we
veel bereikt. En dat is misschien wel een voorwaarde voor het betrekken van migranten
en expats. Zonder een kosmopolitisch middenveld kan je immers geen plaats bieden
aan ‘de Ander’.
Stad en staat
U bent een hevige pleitbezorger van de stad als de plaats bij uitstek waar onze samenleving vandaag vorm krijgt. In tegenstelling tot de meeste hedendaagse pleitbezorgers
van de stad is uw pleidooi ingebed in een historische analyse van de evolutie van het
kapitalistisch wereldsysteem en ziet u staatsvorming als een eerder recent fenomeen.
Ik zie twee bewegingen: een verstedelijking en een nieuwe geograﬁe. Mondialisering is
ook urbanisatie. De mens wordt een stedelijk dier. Meer steden, grotere steden, meer
stedelijke economie, enzovoort. De globalisering grijpt letterlijk plaats in de steden.
Terzelfdertijd wordt de mondialisering begeleid door neoliberale deregulering, waardoor de ‘container’ van de natiestaat wordt doorbroken. Sociale en economische processen verlopen op een grotere schaal. En ze verlopen vooral in een ‘space of ﬂows’ die
eerder dan een territioriale een netwerkstructuur heeft met de steden als knooppunten.
In die zin zijn de metropolen niet alleen plaatsen in landen maar ook verknopingen
van het wereldsysteem. Zoals beide zijden van een oude matras verknoopt worden en
daardoor structuur krijgen, zo ook worden wereldsysteem en systeem van natiestaten
verknoopt in de grote steden. De zoektocht naar een nieuwe democratische regulering
vereist dus de ontwikkeling van een meerschalig concept van interdepentie dat in de
plaats moet komen van de negentiende-eeuwse idee van nationaal onafhankelijke landen. De andere kant van diezelfde medaille is dat de territoriale opdeling van de wereld
in natiestaten wordt doorkruist door transnationale stromen van mensen, goederen,
kapitaal en informatie. Die stromen verbinden stadsregio’s als knooppunten met elkaar
en verdringen de tussengebieden.
De grootstad wordt zo een knooppunt van sociale en politieke wederopbouw. Dat
betekent dat we de ontwikkeling van een stedelijke democratie moeten denken. Het
betekent ook dat stedelijke cultuur geen gegeven is, maar een steeds weer te construeren ‘intercultuur’. Vandaar het belang van innovatie, creativiteit en mentale ﬂexibiliteit.
Wil men opnieuw projecten ontwikkelen om de kapitalistische wereldmarkt sociaal,
ethisch en duurzaam onder bedwang te houden dan zal men modellen van regulering
van stedennetwerken moeten bedenken. Daarvoor zullen politieke stromingen hun
natuurlijke habitus van nationale, monoculturele politieke partijen moeten verlaten.
Misschien moeten we eens een denkoefening maken over stadspartijen met een eigen
internationaal beleid.
Omdat steden knooppunten in internationale stromen zijn, worden ze veel directer
geconfronteerd met de globale systemische uitdagingen. Daar waar ‘internationale’ ver-
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Cover van de publicatie Kan
de stad de wereld redden?
(Brussel 2012) (foto Jessica
van de Ven).

dragen er niet in slagen de klimaatcrisis te keren, bestaat er in de grote steden een ‘sense
of urgency’ die een meer ingrijpend beleid mogelijk maakt. Daar waar de Verenigde
Naties en de veiligheidsraad er niet in slagen de geopolitieke vraagstukken op te lossen,
zijn het de grote steden die er rechtstreeks mee zijn geconfronteerd. Benjamin Barber
is de eerste politicoloog die radicaal op die politieke rol van steden inzet in zijn meest
recente boek getiteld If mayors ruled the world.13 Het blijft een onbesliste zoektocht,
maar het noopt ons toch om meer kritisch na te denken over de historisch contingente
samenhang tussen natiestaat en democratie. Die staat nu toch wel erg onder druk.
Kan een kapitalistische wereldeconomie wel zonder staten? Staten territorialiseren politieke macht en zijn dus erg geschikt om regulerend in te grijpen en orde te scheppen in
een per deﬁnitie nogal onstabiele kapitalistische economie.
De staat is inderdaad het machtsorgaan van de politiek. En de wet heeft een territoriaal
bereik. Vergeet niet dat de negentiende-eeuwse staatsvorming en de nieuwe sociale
13 B. Barber, If mayors ruled the world. Dysfunctional nations, rising cities (New Haven en Londen 2013).
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wetenschappen samen spoorden – en tot op vandaag samen sporen – om economie en
politiek van elkaar te scheiden. De politieke democratie is uitgebreid met het algemeen
stemrecht en de welvaartstaat zorgde voor een sociale politiek maar er is nog steeds
geen economische democratie. De markteconomie wordt expliciet gedreven door privaat belang en winstmaximalisatie. En precies daar ligt de oorzaak van de crisis in het
huidige casinokapitalisme. Dat monster onder controle krijgen vergt uiteindelijk een
mondiale staat. Daarvoor zijn steden alleen natuurlijk onvoldoende toegerust, maar dat
geldt evenzeer voor nationale staten, die veelal gevangen blijven in hun monocultureel
project. De vraag is wel hoe zo’n mondiale staat dichterbij komt: via de uitbouw internationale instellingen of toch ook via nieuw te ontwikkelen interstedelijke instellingen.
Ik laat de vraag nog open, maar ik denk dat staten die hun stedelijkheid nationalistisch
aan banden leggen terzelfdertijd ook de neoliberale wereldmarkt in stand houden. In
lijn met wat ik eerder zei hebben staten immers vooral via hun steden voeling met de
wereld.
Het nationalisme als ideologie is al verscheidene keren dood verklaard, het meest recent
nog met de opkomst van de neoliberale globalisering. Toch lijkt nationalisme telkens
opnieuw de kop op te steken en haar blijvende relevantie te bevestigen. Is het geloof in
de stad als post-nationale eenheid niet te voluntaristisch? Kan een staat ook niet postnationaal zijn?
De historische context voor het nationalisme is fundamenteel veranderd. Bij de moderne staatsvorming ondersteunde het nationalisme de integratie van deelterritoria uit
het Ancien Regime in een eengemaakte markt. Het was ook de drager van een democratische evolutie gesteund op volkssoevereiniteit. In vele gevallen ondersteunde het
nationalisme dus schaalvergroting. Vandaag is het nationalisme veelal een weerstand
tegen de mondialisering. Het spoort meestal samen met verrechtsing en xenofobie en
met verzet tegen de multiculturele samenleving. Die posities gaan niet alleen in tegen
de herschaling van de wereld, ze zijn ook anti-stedelijk in de mate dat ze opkomen
voor monoculturele territorialiteit tegenover multiculturele connectiviteit. Mijn keuze
voor stedelijkheid tegenover het nationalisme is niet zozeer een voluntaristisch geloof
dan wel een politieke en culturele positionering. De staat kan zeker postnationaal zijn,
maar enkel wanneer ze gemeenschapsvorming en maatschappelijke vorming uit elkaar
haalt, wanneer het politiek samenleven niet noodzakelijk culturele identiteit veronderstelt. En net daar is de stedelijke omgeving een katalysator. Tenzij men de postnationale staat kopieert op de premoderne rijken, hun landelijke onderbouw en hun adelijke
elites.
Stadsonderzoek vandaag
U komt uit de marxistische traditie. De stad was lang geen centraal thema in deze theoretische traditie. Het marxisme werd bijvoorbeeld in de stadsgeschiedenis lange tijd als
weinig relevant afgedaan. Wat is de rol van deze traditie in het hedendaags denken
over de stad?
Ik positioneer mij in de traditie van het westers marxisme, een verzet tegen het Stalinisme, met een sterke kritiek op het economisch en mechanistisch denken. Ik heb
altijd een groot belang gehecht aan de zogenaamde ‘bovenbouw’ zonder echter de
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onderbouw-bovenbouw-metafoor te delen. Er bestaat geen samenleving zonder de representatie ervan, er bestaat geen groeps- of klassenvorming zonder de verbeelding of
het bewustzijn ervan. Wanneer het marxisme het primaat van de politiek naar voren
schuift, beoogt het structuurhervormingen te bewerkstelligen via politieke machtsverhoudingen en zo het dagelijks leven te emanciperen. Ontstaan in de negentiende
eeuw heeft de arbeidersbeweging zich dan ook georganiseerd volgens de lijnen van
de staatsadministratie. Dat gebeurde in nationale partijen en vakbonden, verbonden
in een zogenaamde ‘inter-nationale’ solidariteit. De arbeidersbeweging heeft de sociale klassenorganisatie geordend in lijn met de moderne staatsvorming, en deed dat
steeds meer naarmate ze in een overlegeconomie trad met de nationale burgerij. Zelfs
de Europese eenmaking, zelf een statenbond, leverde geen Europese partijen op. Dat
heeft ertoe geleid dat marxisten steden vooral zagen als plaatsen in een land en dat
ze zich richtten op de relatie stad-platteland. Marxisten hebben te weinig aandacht
besteed aan de speciﬁeke rol van steden en de verhouding met de wereld herleid tot
de ‘internationale’. Men blijft in modellen van meerlagigheid en subsidiariteit hangen.
Maar dan moeten we wel verwijzen naar het onderschatte belang van de bijdragen van
Lefebvre, Castells of Harvey, die te weinig invloed hebben gehad op het aanpassen van
de organisatievormen.
De cruciale vraag is op welke manier men de transnationale stromen van mensen, informatie, kapitaal en goederen kan reguleren in functie van menselijke behoeften. Het
hedendaags marxisme schiet daar nog tekort. David Harvey theoretiseert wel de deterritorialisering van het proces van kapitaalaccumulatie, thematiseert de ruimtelijke ‘ﬁx’ van
transnationale stromen, maar herleidt hen dan weer tot een politiek-economische dynamiek. Men zal een model voor een duurzaam wereldsysteem moeten bedenken waarin
een open mobiele wereld opnieuw wordt opgedeeld in min of meer zelfstandige delen,
waarbinnen productie- en consumptieketens verkort kunnen worden. Er is teveel goedkope mobiliteit in dit systeem. De reductie van mobiliteit is een belangrijke uitdaging.
De vraag is dan in welke mate het stedelijk systeem een grotere zelfvoorzienende
capaciteit kan ontwikkelen. De middeleeuwse stad parasiteerde op het ommeland. Ze
concentreerde de meerwaarde en consumeerde de productie van het ommeland. Vandaag stellen we een steeds moeilijkere toegang tot schaarse natuurlijke grondstoffen
vast. Die eeuwenoude stedelijke accumulatie van materiële grondstoffen kan vandaag
hergebruikt en opnieuw ontgonnen worden. We hebben daar een nieuw materiaalmodel voor nodig, een stedelijke geologie. Ik verwijs bijvoorbeeld naar Umicore dat edele
metalen uit afval van een stedelijke samenleving recycleert en daar winst mee maakt.
Dit wordt duurzamer dan goud ontginnen in Zuid-Afrikaanse goudmijnen.
Hoe de stad zelf in voedselvoorziening kan voorzien is nog zo’n vraag. Moet landbouw buiten de stad gebeuren? Is groen in de stad louter recreatief? We moeten de
zelfvoorzienende capaciteit van de stad onderzoeken. Dit is geen pleidooi om van de
stad een gesloten systeem te maken. Het leidt wel tot de vraag welk ruimtelijk systeem
het democratisch zelfbeheer van de zelfvoorzienende capaciteit van de stad veronderstelt. Waar eindigt vanuit dit perspectief het ommeland en waar begint de stad? Nog
een pleidooi voor stadsgewestelijke governance. Vanuit het perspectief van de stromen
die zich verknopen in steden is de kwestie van grenzen een uitdaging. Die vraag van begrenzing is essentieel om nieuwe ruimtelijke registers voor politiek bestuur te denken.
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Eric Corijn (foto Inge Bertels).

Wat kan de rol van historici zijn in het zoeken naar antwoorden op die vraagstellingen?
Wat opvalt is dat wanneer je bijvoorbeeld de huidige kern-periferie dynamiek in Europa bestudeert en daarin oog hebt voor de interstedelijke connectiviteit en de transnationale stromen van mensen, kapitaal, goederen en informatie, je dezelfde patronen
ziet opduiken als in de premoderne stedelijke netwerken op het einde van de middeleeuwen. De ruimtelijke ﬁguur van de ‘blauwe banaan’ is toen ontstaan. Het Europees
wereldsysteem is ontstaan via stadsstaten en stedelijke netwerken en pas later verknipt
in geterritorialiseerde natiestaten. Misschien is die politieke vormgeving een uitzondering en van voorbijgaande aard. Stadshistorisch onderzoek kan een licht werpen op de
dialectiek tussen stad en gelaagde staatsvorming, kan verklarende modellen uitwerken
over verschillende min of meer democratische regulatiemechanismen. Historisch onderzoek kan worden geconfronteerd met overzichten als dat van Saskia Sassen in haar
boek Territory-authority-rights. From medieval to global assemblages. Voor mij is het
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duidelijk dat het goed zou zijn de disciplinaire organisatie van het onderzoek in te ruilen voor meer transdisciplinaire projecten.
Binnen stadsgeschiedenis wordt tegenwoordig sterk ingezet op onderzoek naar de creatieve industrieën en de rol die steden spelen als locatie en actor in vrijetijdsbesteding.
Wat zijn grote uitdagingen voor dit soort onderzoek?
In mijn boek over vrije tijd maak ik een wetenschapsﬁlosoﬁsche studie van de ontwikkeling van vrijetijdstudie als wetenschap enerzijds en het emancipatorische karakter
van vrijetijdsbesteding anderzijds. De assumptie onder het Fordisme was dat mensen
zichzelf niet meer hoefden te realiseren in een vervreemde arbeid, maar dat het echte
leven zich steeds meer zou afspelen in een groeiende vrije tijd. Men kan zeggen dat de
Eerste Wereldoorlog een dubbel keerpunt inhield. Enerzijds aanvaardde het kapitalisme een arbeidstijdverkorting en een ‘eigen tijd’ naast de arbeidstijd, en anderzijds
richtte de economie de meerwaardeproductie steeds meer op arbeidsproductiviteit
via technologie, scholing en organisatie. Dat zou uiteindelijk leiden tot het sociaal
contract, waarin stijgende arbeidsproductiviteit centraal stond in ruil voor stijgende
levenstandaard en vrije tijd. In dat proces ontstonden grosso modo drie visies. De
christelijke visie wilde in de vrije tijd de ‘morele mens’ versterken. Vrije tijd was een
‘heilige tijd’, een ‘contemplatieve tijd’, die men moest inbedden in de gezinswaarden
en een dienstig verenigingsleven. Het terrein was het middenveld dat als een extended
family op naastenliefde moest draaien. De socialistische optie legde de nadruk op de
‘maatschappelijke mens’, ‘burgerschap’ en solidariteit. Vrije tijd diende voor vorming,
sociale ervaringen en maatschappelijke organisatie. De staat en de openbare dienstverlening waren in deze logica de beste instrumenten tot herverdeling. We zien dan ook
een stelselmatige verschuiving van zelforganisatie naar het eisen van overheidstussenkomst. De liberale visie legde het accent op individuele (keuze)vrijheid, persoonlijke
verrijking en individuele sociale mobiliteit. De bron van die vrijheid lag in de markt
en de consumptievrijheid. Maar alle visies deelden de assumptie van een voortdurende
arbeidstijdverkorting. Alhoewel dit discours dominant was in de jaren 1960, zou het
niet bewaarheid worden. In de neoliberale draai worden arbeidsmoraal gecombineerd
met een consumptiecultuur voor de vrije tijd. Op die manier heeft de vrijetijdstudie
ook haar emancipatorisch perspectief verloren. De vrijetijdspedagogie van de Frankfurter Schüle is vervangen door het perspectief van vrijetijdsmanagement en de opleiding is van de academie verhuisd naar de hogeschool, voornamelijk dan in Nederland
en Engeland. Het is ‘divertissement’ in de zin van aﬂeiding geworden. De studie van de
vrijetijdsindustrie is nu een zaak voor economisten, marketeers en managers en maakt
nauwelijks deel uit van een educatief of emancipatorisch discours.
Historici en de stad
De sociale wetenschappen zijn ‘methodologisch nationalistisch’. De samenleving die ze
bestuderen is bijna per deﬁnitie nationaal, net zoals hun dataverzameling. Vergt jouw
visie geen totale reconstructie van de wetenschap als stedelijke discipline? Wat zou een
dergelijke oefening impliceren, zowel inhoudelijk als organisatorisch?
Ik heb het verband tussen de uitbouw van de moderne universiteit en de sociaalwetenschappelijke disciplines in functie van staatsvorming geleerd uit het verslag van de Gul-
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benkiancommissie. Deze commissie stond onder leiding van Immanuel Wallerstein en
publiceerde in het midden van de jaren 1990 haar bevindingen onder titel ‘Open the social sciences’. Daarin wordt de rationaliteit van de organisatie van het wetenschapsbedrijf in faculteiten en disciplines blootgelegd. De commissie legt uit hoe dit gebeurde in
functie van hun bijdrage in de moderne beleidsvoering. Rechten werd ondergebracht
in een faculteit, apart van de sociale wetenschappen, terwijl geschiedenis bij letteren
werd ondergebracht en geograﬁe bij de natuurwetenschappen. Ook al zijn er in de
twintigste eeuw wat bewegingen op gang gekomen, het institutionele conservatisme
van de disciplines blijft groot en op negentiende-eeuwse leest geschoeid.
In die ordening van het wetenschapsbedrijf is de stad ook maar een plaats in een land,
een lokaal bestuur of een historisch fenomeen van laatmiddeleeuwse omwalling, industriële expansie en suburbanisatie. Stad staat tegenover platteland en is een uitzondering
in het nationale identiteitsverhaal. Maar in het begin van de twintigste eeuw leefde
slechts tien procent van de mensheid in steden, nu meer dan vijftig procent en in de eu
is dat ongeveer tachtig procent. In absolute cijfers is dat een ontwikkeling van zo’n 220
miljoen tot nu meer dan vijf miljard. Wordt het dan geen tijd om van een kwalitatieve
sprong te gewagen? Wordt het geen tijd om de legitimiteit van de opdeling in faculteiten en disciplines ter discussie te stellen, om onderzoek en onderwijs te herdenken,
om interdisciplinariteit en thematische organisatie echt een kans te geven? Meer nog:
zo’n kritisch onderzoek zou ook de universiteit als publicatiefabriek en de academie als
afgesneden peer groep in vraag moeten durven stellen. Slow science en town-gown interacties, waarbij academici sterk participeren in het stedelijke debat, staan op de agenda.
Ik denk echt dat we in de wetenschappen toe zijn aan een dergelijke fundamentele constitutionele discussie. De huidige kwesties rond organisatie, ﬁnanciering en output van
het onderzoek leiden ook tot een meer fundamentele bevraging van de relatie tussen
het wetenschapsbedrijf en de mondiale kennismaatschappij.
Vanuit de VUB investeerde u sterk in de masteropleiding 4Cities, die breekt met het
nationale kader waarbinnen het hoger onderwijs meestal georganiseerd wordt. Kan u
uitleggen hoe dit idee ontstond en wat uw ervaringen hiermee zijn?
Van bij de start van het Erasmusprogramma heb ik, eerder dan op bilaterale uitwisseling, ingezet op Europese programma’s. In 1991 organiseerde ik het interuniversitaire
Programme in European Leisure Studies en ook elk jaar een intensive course met 15
universiteiten. Sinds 1997 organiseren we een eenjarige masteropleiding in European
Urban Cultures genaamd polis. In 2004 kwam er een oproep vanuit de rectoren van
de Copenhagen-Brussel-Amsterdam-Wenen werkgroep van het unica-netwerk dat
de universiteiten van de Europese hoofdsteden verenigt. Ze vroegen om na te denken
over een Euromaster rond Urban Studies. Vanuit die impuls hebben we, ondersteund
door het European Curriculum Development programma, 4Cities als tweejarige Euromaster in Urban Studies uitgewerkt. Amsterdam haakte uiteindelijk af en werd vervangen door Madrid. Zes universiteiten dragen het programma: vub en ulb, Wenen
en Copenhagen en Autonoma en Complutense in Madrid. We zijn gestart in 2008 en
zijn intussen erkend als Erasmus Mundus programma. De ervaringen – zoals bij al mijn
internationale masters – zijn fantastisch, zowel wat betreft de unieke ervaring voor de
studenten, het belang van veldwerk, de excursies en bezoeken in de opleiding, de meer-

8 (2013) 2

interview met eric corijn

221

waarde van interdisciplinariteit en interculturaliteit, het enthousiasme bij de collega’s
en de thematische exploratie van het veld. Enthousiasme is nodig, want ook de irritatie
over de regelneverij, de nationalistische accreditatieaccenten en de vele catch 22 regels
die internationale integratie tegenwerken, is groot.
Dit jaar ging u met een aantal collega-emeriti van start met een Brussels Academy. Wat
is de opzet van dit initiatief? U doceert er over Brussel, maar wat leert u zelf over Brussel via de organisatie van dit soort initiatieven en de deelnemers eraan?
Dat initiatief ligt in het verlengde van mijn inzet in de Brusselse civiele maatschappij, de
oprichting van het interuniversitaire Brussels Studies Institute, het werk van het wetenschappelijk e-tijdschrift Brussels Studies en de masterclasses Brussels for Europe. Het
gaat om het inzetten van wetenschappelijke kennis en inzichten tegenover de partizane
beeldvorming vanuit de instellingen, de communautaire partijen en de media. We willen het actieve deel van de bevolking toegang verschaffen tot wat er in de academie aan
kennis over de stad wordt geproduceerd. Die kennis is vandaag immers te eenzijdig in
gebruik door diegenen, in de economie of in de overheid, die ervoor kunnen betalen.
Wij geven lessen, maar ook practica over wijk- of projectanalyse. We organiseren
ook een jaarlijkse Nacht van de Kennis over Brussel. Verder zullen we ook een reeks
masterclasses en ateliers over bronnenanalyse opzetten, korte adviesverlening aanbieden aan het middenveld, de nieuwe media bedienen en vorming op maat uitwerken.
Het geheel drijft op de idee dat de kennismaatschappij en de stedelijke democratie nood
heeft aan een verbinding tussen het wetenschappelijk onderzoek en de intelligentie die
breed in de civiele maatschappij aanwezig is. Onze werking gebeurt op verschillende
plaatsen, maar vooral elke vrijdag in het Molenbeekse Huis der Culturen, waarmee we
ook die nieuwe centraliteit in Brussel onderstrepen. We hebben nu twee semesters van
tien weken achter de rug en hebben al meer dan 800 mensen bereikt. We zijn nog maar
pas gestart, maar de interesse is groot en de vreugde bij een voortschrijdend inzicht
door de samenhangende analyse wekt veel enthousiasme op. Maar er is nog een hele
weg af te leggen naar een echte stadsuniversiteit te midden van de stedelijke civiele
maatschappij. Maar Brussel blijft daarvoor een uitzonderlijke omgeving, een echte
kleine wereldstad, die in de feiten de Belgo-belgische structuren ontgroeit en hunkert
naar het vertellen van haar verhaal.

Abstracts
Tineke Van de Walle, To the centre of the world. An analysis of pilgrim accounts to Jerusalem and the perception of urbanity (1480-1585)
In the late ﬁfteenth and sixteenth century the Netherlands were a highly densely urbanized
area. How did western city dwellers perceive ‘urbanity’? To answer this question this articles
analyses western descriptions of Jerusalem and more especially the travel accounts of pilgrims
as Joos van Ghistele, Georges Lengherand, Arent Willemszoon, Jacques Le Saige, Adriaen
Van Nispen en Jean Zuallart. All these authors originated from the densely urbanized Low
Countries. Their representations of an eastern, ‘strange’ city, but also the references to and
comparisons with familiar western cities give us the opportunity to reveal their urban frame
of reference. Which elements determine their experience of urbanity? Did all pilgrims observe and share them equally? And what does this tell us about their western urban frames of
references? Since Jerusalem was an important component of the Christian worldview of the
pilgrims we confronted their accounts with the descriptions of non-Christian authors: MudjƯr
al-DƯn al-‘UlaymƯ, a chief justice from Jerusalem and the Turkish author EvliyƗ Çelebi, originating from Istanbul. This will allow us to reﬂect on the author’s Christian prejudices. We
compare the travel accounts before and after the conquest of Jerusalem in 1517, enabling us to
verify the reliability of the western testimonies and can we trace the potential changes in the
perception of Jerusalem. To which degree did the pilgrims detect the transformations of the
city by Suleyman the Great? Are there ﬂuctuations in the emphases the pilgrims put in their
representations?

Brecht Dewilde, Theatre and commercial culture in the provincial Low Countries. The
chamber of rhetoric ‘De Kersouwe’ in Leuven, 17th and 18th century
Starting from the pioneering studies of Borsay and Plumb, this article investigates the commercialization of theatre culture in the provincial town of Leuven, and the ability of the local
chamber of rhetoric ‘De Kersouwe’ to cope with this changed cultural setting. It shows how
a subgroup of ‘amateurs’, consisting of artists and intellectuals, remodelled De Kersouwe into
a market oriented theatre production company. Under its management, De Kersouwe set up
performances at a charge and introduced new genres and styles of playing. Hence, in line with
Borsay and Plumb, this article argues that the emergence of a ‘modern’ theatre culture did
not only occur in the larger, more progressive considered centres like Antwerp or Brussels,
but also in secondary towns considered less innovative. As such this article includes a plea
for a positive reassessment of provincial theatre in the Low Countries in the seventeenth and
eighteenth century.

Hans Blanken, Playful memory. The Amersfoort boulder tradition in the twentieth century
This article analyses the Amersfoort ‘boulder’ tradition over the course of the twentieth century. After the 1903 excavation of this millennium-old boulder, which had played the central
role in a curious seventeenth-century popular festival, it became the symbol of the city of
Amersfoort. The various festivities in the twentieth century honouring this monument were
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organized bottom-up, contrary to most public memory events. These celebrations had an outspoken ludic nature in which the celebrants related to the past in a playful manner and the
commemoration was continuously adjusted to ﬁt contemporary needs. The twentieth century
history of the Amersfoort boulder demonstrates that memory objects that initially were of
marginal signiﬁcance could play an important role in local urban culture.

Maarten Walraven, The listening historian, acoustic communities and the modern city
Historians have seriously attended to the sounds of history for around ﬁfteen years now.
This review article presents a state of the ﬁeld with a speciﬁc focus on the modern city of the
nineteenth and twentieth centuries. I discuss some of the key works and two major themes of
audible history: noise and music. Furthermore, I ask what methodologies historians have used
to get to sound and make suggestions on how to further develop the possibilities to reach and
recompose the sounds of history. Key to that development is the idea of the acoustic community as well as the acoustic contexts of the places and spaces of history.

Résumés
Tineke Van de Walle, Au centre du monde: une analyse de récits de voyage à Jérusalem et
la perception de l’urbanité (1480-1585)
Pendant la ﬁn du quinzième et seizième siècle les Pays-Bas étaient une région fort urbanisée.
Comment cette urbanité a-t-elle été observée par des citadins eux-mêmes? Pour répondre à
cette question cet article prend des descriptions occidentales comme point de départ. Plus
concrètement, nous analysons les récits de voyage à Jérusalem de pèlerins comme Joos Van
Ghistele, Georges Lengherand, Arent Willemszoon, Jacques Le Saige, Adriaen Van Nispen en
Jean Zuallart. Tous ces auteurs provenaient d’un contexte occidental et urbain. Leurs descriptions d’une ville orientale, inconnue pour eux, mais aussi les références à leurs villes connues
occidentales nous permettent de découvrir leur système référentiel urbain. Quels éléments
déterminaient leur expérience urbaine? Ces aspects urbains étaient-ils observés et partagés
par tous les pèlerins ? Que de leur système référentiel urbain? Comme Jérusalem était très
important dans la vision du monde chrétienne, nous comparons leurs récits avec les descriptions d’auteurs non-chrétiens : MudjƯr al-DƯn al-‘UlaymƯ, un juge en chef de la Cour suprême
de Jérusalem et EvliyƗ Çelebi, un raconteur turque d’Istanbul. Nous comparerons leurs récits
avant et après la conquête de Jérusalem en 1517 pour examiner la ﬁabilité de ces témoignages et
les changements éventuels de la perception de Jérusalem. Comment ont-ils observe ces changements de la ville pendant le régime de SüleymƗn ‘le grand’? Les éléments accentués par les
pèlerins changent-ils? Nous avons constaté que malgré le rôle important de leur système référentiel chrétien pour la représentation de Jérusalem, les pèlerins référaient très clairement à
leurs propres villes et aux habitudes urbaines occidentales.

Brecht Dewilde, Théâtre et culture commerciale dans les Pays-Bas provinciaux: la chambre
de rhétorique ‘De Kersouwe’ à Louvain, xviie-xviiie siècle
En partant des idées de Borsay et de Plumb, cet article examine la commercialisation de la
culture théâtrale dans la ville provinciale de Louvain, et l’aptitude de la chambre de rhétorique
‘De Kersouwe’ à s’adapter à cette nouvelle situation culturelle. L’enquête démontre qu’un
sous-groupe d’amateurs, composé d’artistes et d’intellectuels, réussit à remodeler De Kersouwe en une agence de théâtre professionnelle, orientée sur le marché. Sous leur direction, De
Kersouwe introduisit des représentations théâtrales payantes, de nouveaux genres et de nouvelles façons de jouer. Ainsi, tout comme l’ouvrage de Borsay et de Plumb, cet article avance
la thèse que l’émergence d’une culture théâtrale ‘moderne’ ne s’est pas limitée aux métropoles
généralement considérées comme progressistes, par exemple Anvers ou Bruxelles, mais qu’elle
s’est manifestée également dans les villes provinciales considérées comme moins innovatrices.
Par conséquent, cet article est un plaidoyer pour une revalorisation du théâtre provincial dans
les Pays-Bas méridionaux du dix-septième et dix-huitième siècles.

Hans Blanken, Mémoire ludique. La tradition du rocher d’Amersfoort au vingtième siècle.
Cet article traite de la tradition du rocher d’Amersfoort au vingtième siècle. Ce rocher, qui
était au centre d’un curieux festival au dix-septième siècle, est devenu le symbole de la ville
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d’Amersfoort après son excavation en 1903. Au vingtième siècle, les différentes festivités qui
ont honoré ce monument ont été organisées par les classes populaires, ce qui est contraire
à la plupart des exemples des lieux de mémoire. Ces célébrations se voulaient ouvertement
ludiques, les participants y évoquant le passé de manière enjouée et les commémorations y
étant continuellement ajustées pour correspondre aux besoins présents. L’histoire du rocher
d’Amersfoort au vingtième siècle nous montre que des objets de mémoire n’ayant initialement
qu’une signiﬁcation marginale peuvent jouer un rôle important dans la culture urbaine locale.
Maarten Walraven, L’historien à l’écoute: les communautés acoustiques et la ville moderne
Depuis une quinzaine d’années, les historiens prennent en compte sérieusement les sons de
l’histoire. Cette revue de synthèse présente un état des lieux en se concentrant sur la ville
moderne du dix-neuvième et du vingtième siècle. Nous discutons de certaines etudes clés et
des deux thèmes majeurs de l’histoire sonique: le bruit et la musique. De plus, nous identiﬁons
les méthodologies utilisées par les historiens aﬁn d’accéder aux sons et suggérons des moyens
pour développer davantage les possibilités d’accès et de recomposition des sons de l’histoire.
Dans ce processus, l’idée de la communauté acoustique, ainsi que les contextes acoustiques, se
révèlent décisifs.
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Clé Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne
en moderne tijd, 1550-2000. 472 blz., gebonden, rijk
geïllustreerd (kleur), isbn 978-90-8704-373-5, € 40,–
Lesger beschrijft de grote veranderingen in aanzicht en
interieur van de Amsterdamse winkels in samenhang
met architectonische en technologische ontwikkelingen
en de opkomst van warenhuizen. Daarnaast laat hij zien
dat de locaties aansluiten bij patronen van toegankelijkheid van de stad. In de buitenwijken ontstond een fundamenteel ander bewinkelingspatroon.
Peter Nissen en Hein van der Bruggen, Roermond. Biograﬁe
van een stad en zijn bewoners. (mm gs 12), 670 blz., gebonden, royaal geïllustreerd (kleur), isbn 978-90-8704-192-2,
€ 35,–
Dit fraai vorm gegeven boek vertelt de geschiedenis van
Roermond en haar bewoners (en soms ook haar bezoekers)
op een wetenschappelijk verantwoorde en samenhangende
wijze, vanaf de eerste sporen van menselijke bewoning tot
heden. Drie dynamieken vormen de rode draad: die tussen
stad en omringend platteland, modernisering en stagnatie en
Noord en Zuid.
Diederick Klein Kranenburg, ‘Samen voor ons eigen’. De geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt: de Haagse Schilderswijk 1920-1985. 420 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn
978-90-8704-375-9, € 25,–
Was de Haagse Schilderswijk vroeger een gezellige volksbuurt of een achterbuurt? En klopt het dat het karakter van
de wijk compleet veranderde toen koloniale migranten en
gastarbeiders er vanaf de jaren zestig kwamen wonen? Diederick Klein Kranenburg onderzoekt de historische realiteit
achter de beeldvorming en biedt een nieuwe kijk op het fenomeen achterstandswijk.
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