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Pieter Leloup en Margo De Koster

Politie en veiligheid in de Antwerpse haven
Een lappendeken van publieke, private en hybride spelers en belangen,
1890-1914

Inleiding
‘La question des vols sur les quais pour laquelle vous sollicitez notre avis, peut aisément se résoudre par la surveillance combinée de la police et des veilleurs habituels’.1
Wanneer een van de Antwerpse havenpatroons in 1905 stelde dat de kaaidiefstallen
‘makkelijk konden worden opgelost’ door middel van gecoördineerde publiek-private
controle, gaf hij onmiskenbaar blijk van zijn vertrouwen in dergelijke aanpak. Hoewel
dit een al te eenvoudige interpretatie was van het complexe veiligheidsvraagstuk in de
haven, drukte hij daarmee wel een visie uit die door meerdere andere actoren werd
gedeeld, zowel bij de stedelijke overheid als in de maritieme sector.
Stedelijk bestuur, politie en veiligheid hangen nauw met elkaar samen. In zijn oorspronkelijke achttiende-eeuwse betekenis verwees de term ‘politie’ (Policey) naar het
geheel van normen, regelgeving en handhavers die de ‘goede orde’ in de samenleving
moesten bewerkstelligen, en het was in de stedelijke centra dat de eerste politieverordeningen en -instellingen het licht zagen.2 In havensteden kwam daar nog bovenop
dat politie en veiligheid er, naast maatregelen van sociale orde en beheersing, ook van
meet af aan verbonden waren met het garanderen van een ‘ordelijke’ haveneconomie,
handelsactiviteit, infrastructuur en circulatie van mensen en goederen. Nog meer dan in
andere stedelijke contexten is het politie- en veiligheidsbeleid in een havenstad dan ook
het terrein van een veelheid aan publieke, private en particuliere actoren en maatschappelijke belangen.3 Vandaag worden zulke complexe kluwens van publiek-private spelers
en belangen in de veiligheidszorg door criminologen omschreven als ‘hybridisering’,
‘veiligheidsassemblages’ en plural policing. Het zou daarbij gaan om een fundamenteel
nieuw gegeven, eigen aan de laatmoderne samenleving en haar onstilbare honger naar
veiligheid en risicobeheersing, waar de publieke sector alleen niet meer aan zou kunnen beantwoorden.4 De complexiteit van enkele laatmoderne criminaliteitsfenomenen
– zoals deze die zich in de bijzondere ruimtelijke context van een haven voordoen –
zou overheden ertoe dwingen zich tot gespecialiseerde private partners te wenden.5
1 Rijksarchief Beveren (verder rab), Kamer van Koophandel Antwerpen (verder kvka), inv.nr. 3688, Brief directie
Sectie Vins & Spiritueux ‘Vols sur les quais’, november 1905.
2 M. Raeff, The well-ordered police state. Social and institutional change through the law in the Germanies and Russia,
1600-1800 (New Haven, Ct. 1983); C. Emsley, ‘Police, Maintien de l’ordre et espaces urbains: une lecture anglaise’,
Revue d’histoire moderne et contemporaine 50 (2003) 5-6.
3 P. van de Laar, ‘Port traffic in Rotterdam. The competitive edge of a Rhine-port (1880-1914)’, in: R. Loyen, E. Buyst en
G. Devos (red.), Struggling for leadership. Antwerp-Rotterdam port competition between 1870-2000 (Heidelberg en New
York 2003) 63-86; R. Lawton en R. Lee (red.), Population and society in Western European port-cities, c. 1650-1939 (Liver
pool 2002); R. Brewer, Policing the waterfront. Networks, partnerships, and the governance of security (Oxford 2014).
4 Zie onder andere: I. Loader, ‘Plural policing and democratic governance’, Social Legal Studies 9 (2000) 323-345;
D.H. Bayley en C.D. Shearing, ‘The future of policing’, Law & Society Review 30 (1996) 585-606.
5 Met plural policing wordt verwezen naar de brede waaier aan veiligheidsactoren die vandaag in de meeste Westerse
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Bekijkt men dit echter vanuit historisch perspectief, en voor havensteden in het bijzonder, dan kan men niet anders dan zich vragen stellen bij de vermeende ‘nieuwigheid’
van die recente privatiserings- en pluraliseringstendensen.6 Zoals we hoger al suggereerden, lijken havensteden precies de plaatsen bij uitstek te zijn waar zich al veel vroeger vormen van plural policing avant la lettre gingen ontwikkelen. Zo was Antwerpen
al aan het begin van de twintigste eeuw het toneel van de opkomst van private bewakingsondernemingen en deden er zich in andere havensteden zoals Keulen gelijkaardige
ontwikkelingen voor in de veiligheidszorg.7 Bovendien gingen private veiligheidsinitiatieven en -instellingen, zoals de Thames River Police in de Londense dokken uit 1798,
vaak vooraf aan de invoering van publieke politiestructuren.8 Dat betekent daarom niet
dat praktijken van particuliere bewaking en beveiliging uitsluitend in maritiem-ruimtelijke contexten tot stand kwamen: begin vorige eeuw waren er bijvoorbeeld ook nachtveiligheidsdiensten te Brussel en een private mijnpolitie in Zuid-Limburg actief.9 Niet
in alle havensteden werden gespecialiseerde havenpolitie- en bewakingsdiensten opgericht, maar de meesten, en dan vooral de grootste havens in Europa, kenden wel degelijk
complexe publiek-private politie- en veiligheidsassemblages vanaf de negentiende eeuw.
Ondanks de sterke verwevenheid van de havenstad met politie en veiligheid is hier
nog niet veel historisch onderzoek naar verricht, zeker niet voor België. Verbazend genoeg gaat dit ook nog steeds op voor de relaties tussen stad, criminaliteit en handhaving
in het algemeen.10 Historici hebben havens en havensteden meestal onderzocht in relatie tot hun maritieme en economische ontwikkelingen, handelsbelangen, -netwerken
en -routes, haventransformaties en arbeidsverhoudingen.11 Ze hebben aangetoond dat
havengerelateerde arbeidsmarktprocessen, economische veranderingen, migratiestromen en evoluties in scheepsbewegingen en goederenstromen altijd al bepalend zijn
geweest voor de stedelijke identiteit van een havenstad, zo ook te Antwerpen.12 Pas een
decennium geleden werd er in historische studies op gewezen dat het havengebied en de
aangrenzende stadsbuurten daarnaast ook belangrijke stedelijke uitdagingen met zich
meebrachten op gebied van criminaliteit en veiligheidsbeleid.13 Daarbij ging de meeste
landen betrokken zijn bij misdaadbestrijding en -preventie; de publieke politie is hierin dus niet langer de enige of
meest belangrijke speler. Naast particuliere en commerciële organen en de reguliere politiediensten zijn recentelijk
ook andere nieuwe (semi-)publieke instanties betrokken bij politietaken (zoals stadswachten en gas-ambtenaren): T.
Jones en T. Newburn, ‘Introduction’, in: T. Jones en T. Newburn (red.), Plural policing. A comparative perspective
(Londen en New York 2006) 1-11.
6 A.B. Hoogenboom, ‘Dingen veranderen en blijven gelijk’, Justitiële Verkenningen 35 (2009) 63-77.
7 P. Leloup, ‘The private security industry in Antwerp (1907-1934). A historical-criminological analysis of its modus
operandi and growth’, Crime, Histoire & Sociétés 19 (2015) 119-147; S. Nelken, Das Bewachungsgewerbe. Ein Beitrag
zur Geschichte des Selbstschutzes (Berlijn 1926).
8 P. Colquhoun, A treatise on the police of the metropolis, vol. 6 (Londen 1800).
9 B. Hoogenboom, ‘The mining police. Dutch private security in historical perspective’, in: Ph. Robert en C. Emsley
(red.), Geschichte und soziologie der verbrechens (Hamburg 1991) 85-97; P. Leloup, Private en commerciële veiligheidszorg in België. Een historisch-criminologisch onderzoek (1870-1934) (Antwerpen en Apeldoorn 2014) 91-103.
10 M. De Koster, ‘Stedelijke criminaliteit en rechtshandhaving in het verleden: een greep uit recent historisch onderzoek’, Tijdschrift voor criminologie 54 (2012) 389-398.
11 B. Beaven, K. Bell en R. James, ‘Introduction’, in: B. Beaven, K. Bell en R. James (red.), Port towns and urban
cultures. International histories of the waterfront, c. 1700-2000 (Londen 2016) 2-4.
12 G. Asaert en L. Duerloo (red.), Antwerpen in de 20ste eeuw. Van Belle Epoque tot Golden Sixties (Antwerpen
2008); G. Devos en S. Vanfraechem, Full steam ahead. A century of Antwerp Shipping Federation (Antwerpen 2001).
13 Van de Laar, ‘Port traffic in Rotterdam’; Lawton en Lee (red.), Population and society in Western European
port-cities.
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aandacht uit naar vormen van havencriminaliteit die al langer de populaire beeldvorming beheersen: havens en havenbuurten verschijnen hier als broeihaarden van geweld,
onveiligheid, dronkenschap en prostitutie.14 Net als veel criminologisch onderzoek,15
keek dit werk aanvankelijk enkel naar de publieke strafrechtelijke beteugeling van
havencriminaliteit. Recentelijk zijn historici echter ook meer perifere, bredere noties
van misdaadbestrijding en veiligheidszorg gaan hanteren,16 onder impuls van criminologisch en sociologisch werk over publiek-private netwerken en partnerships binnen
hedendaagse port securityscapes.17
Deze bijdrage sluit aan bij de recent toegenomen aandacht voor kwesties van politie
en veiligheid binnen de (haven)stadsgeschiedenis en voor private en andere ‘perifere’
actoren in de veiligheidszorg binnen de criminaliteits- en politiegeschiedenis. Om zowel inhoudelijke als praktische redenen, met name de beschikbaarheid van bronnen,
vangt de studie aan in 1890 en eindigt hij aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De jaren 1889-1890 vormen een interessant beginpunt, omdat toen enkele nieuwe
politie- en veiligheidsinstanties ten tonele verschenen in de haven. Bovendien werd het
Antwerpse stadsbestuur omstreeks dezelfde periode met toenemende klachten over
havendiefstallen geconfronteerd. Door een historisch perspectief in te lassen, kunnen
hedendaagse criminologische analyses omtrent plural policing – die systematisch een
radicale breuk met het verleden suggereren18 – worden bijgesteld. Maar meer nog dan
te wijzen op de nood aan historische analyses van actuele veiligheidsvraagstukken, beogen we inzicht te verwerven in het specifieke kluwen van spelers, belangen en prioriteiten die vorm gaven aan de politiecontrole en veiligheidszorg in de Antwerpse haven.
In vergelijking met eerder historisch onderzoek,19 trachten we naast de wettelijke en
institutionele kaders vooral ook de actoren en hun optredens op het terrein in beeld
te brengen. Hoewel in de meeste grote havens in de negentiende eeuw gelijkaardige
gespecialiseerde organen van haven- en dokkenpolitie tot stand kwamen, varieerden de
concrete taken en activiteiten van die politiediensten aanzienlijk, naargelang de lokale
omstandigheden en prioriteiten. Zo richtte de marine police in Liverpool zich in de
14 Zie bijvoorbeeld: R.M. Mulhearn, ‘Police and pilferers at the Port of Liverpool, 1800-1850’, International Journal
of Maritime History 11 (1999) 149-161; M. Grüttner, ‘Working-class crime and the labour movement: pilfering in the
Hamburg docks 1888-1923’, in: R.J. Evans (red.), The German working class (Londen 1982) 54-79; L.C. Johnson,
‘Criminality on the docks’, in: S. Davies e.a. (red.), Dock workers. International explorations in comparative labour
history, 1790-1970 (Aldershot 2000) 721-745; R.J.B. Knight, ‘Pilfering and theft from the dockyards at the time of the
American war of independence’, The Mariner’s Mirror 61 (1975); L. Montel, ‘Le port illicite. Les espaces portuaires
marseillais face au crime organisé (début du xixe siècle – fin des années 1930)’, in: M. Kokoreff, M. Péraldi, M. Weinberger (red.), Economies criminelles et mondes urbains (Parijs 2007) 187-199.
15 R. van Swaaningen, ‘Criminaliteitsbeleid en risicobeheersing’, in: E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van Swaaningen (red.), Tegen de regels iv. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 277-292.
16 Zie bijvoorbeeld: L. Montel, ‘Grappillages et surveillance dans le port moderne de Marseille dans l’entre-deux-guerres’, in: M. Figeac-Monthus, C. Lastécouères (red.). Territoires de l’illicite: ports et îles. De la fraude au contrôle (xviexxe s.) (Parijs 2012) 345-358; voor de vroegmoderne periode, zie het themanummer ‘Sécurité et sécurisation maritimes
depuis le moyen âge’ van de Revue d’histoire maritime 9 (2008).
17 Y. Eski, Policing, port security and crime control. An ethnography of the port securityscape (Londen en New York
2016); M. Cools e.a., Integrale veiligheid in de haven van Antwerpen (Antwerpen en Apeldoorn 2013); F. Gilleir,
‘Handhaving in havens tegen de achtergrond van het “nodal governance”-model. De positie van de politie in een
netwerksamenleving’, in: F. Bovenkerk, M. Easton, L. Gunther Moor en P. Ponsaers (red.), Cahiers Politiestudies.
Policing multiple communities (Antwerpen en Apeldoorn 2010) 87-100.a
18 Zie onder andere Bayley en Shearing, ‘The future of policing’, 585.
19 M. Flonneau, ‘Présentation’, Histoire urbaine. Transports en ville 11 (2004) 5-8.
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eerste plaats op het beteugelen van kruimeldiefstal aan de dokken, had de haven van
Hong Kong veeleer met piraterij af te rekenen, en trad de havenpolitie van Montréal
vooral op tegen wanorders aan de dokken zoals vechtpartijen en dronkenschap en bij
grootschalige arbeidsconflicten waarbij dokwerkers waren betrokken.20
De Antwerpse casus biedt, mede dankzij de beschikbare bronnen, unieke mogelijkheden om de dagelijkse organisatie en praktijken van politie en veiligheid in de haven
in de diepte te onderzoeken. In de eerste plaats proberen we licht te werpen op de ‘assemblage’ van publieke, particuliere en hybride politionele instanties in de Antwerpse
haven(wijk) tussen 1890 en 1914 en gaan we na welke taken ze precies uitoefenden,
waar ze actief waren en welke resultaten ze boekten. In de lijn van hedendaagse pluraliseringsdebatten21 kijken we daarnaast naar de onderlinge verdeling van bevoegdheden en relaties tussen de diverse instanties. We vragen ons daarbij af in welke mate er
samenwerking, complementariteit of concurrentie bestond op het terrein. Naast het
in kaart brengen van de spelers in de veiligheidszorg in de haven, stellen we ook de
vraag welke belangen, prioriteiten en achterliggende economische en sociaal-politieke
krachtverhoudingen precies vorm gaven aan de organisatie en strategieën van politietoezicht en handhaving. Wiens ‘orde’ moest er in de eerste plaats worden beschermd,
welke fenomenen werden daarbij als veiligheidsproblemen gedefinieerd en was dat het
onderwerp van consensus of veeleer van conflict?
Voor dit onderzoek naar publiek-private activiteiten van toezicht en handhaving in
de Antwerpse haven werd gebruikt gemaakt van gevarieerd bronnenmateriaal, gaande van het fonds van de Antwerpse gemeentepolitie en archieven van de Kamer van
Koophandel en havenbedrijven tot lokale dag- en vakbladen. Om de pluralisering en
politisering van het veiligheidsbeleid in de Antwerpse haven van de nodige context te
voorzien, vangt dit artikel aan met een beschrijving en mogelijke verklaringen van de
Antwerpse havencriminaliteit en havendiefstallen in het bijzonder.
Antwerpen en haar haven: toneel van handel … en havendiefstal
Verschillende historische werken bevestigen dat de aard van havencriminaliteit en de
specifieke repressieve en preventieve maatregelen die werden uitgewerkt ter bestrijding
ervan, sterk afhangen van het type, de aard en de organisatie van de desbetreffende
haven(stad). Niet enkel het geheel van geografische en fysieke eigenschappen van haven, stad en omgeving bepaalden de vormen van criminaliteit. Ook belangrijk waren
(trans)nationale en lokale variabelen zoals de gevoerde handel, arbeidsorganisatie- en
voorwaarden, of de wijze waarop het verkeer van goederen en personen structureel
verliep. Zo kreeg de negentiende-eeuwse trans-Atlantische havenstad Québec door een
beperkte aanwezigheid van inheemse matrozen overwegend af te rekenen met desertie en het ronselen van buitenlandse zeelui, het zogenaamde crimping.22 In de vroeg
negentiende-eeuwse Zuidoost-Aziatische havens gelegen nabij de Straat van Malakka
20 Mulhearn, ‘Police and pilferers at the Port of Liverpool, 1800-1850’, 149-161; I. Ward, Sui Geng. The Hong Kong
Marine Police 1841-1950 (Hong Kong 1991); D. Fyson en F. Rousseau, ‘Local policing and transnational offenders:
police, courts, prisons, and seamen in Nineteenth-Century Quebec City’, European Social Science History Conference
(Valencia 2016), unpublished paper.
21 Zie: T. Jones en T. Newburn (red.), Plural policing. A comparative perspective (Londen en New York 2006).
22 D. Fyson en F. Rousseau, ‘Local policing and transnational offenders’.
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of havens als Hong Kong, verstoorden dan weer piraterij en smokkel de koloniale
Britse en Hollandse handel.23 Dichter bij huis, in Europese havens als Liverpool, Hull,
Londen en Hamburg die immense ladingen goederen verscheepten, bedreigden petty
pilferers de lokale handelsbelangen door het herhaaldelijk meenemen van kleine porties handelswaar die er werden opgeslagen en behandeld, vergelijkbaar met kruimeldiefstal.24 Maar ook in de Antwerpse haven bleken voldoende criminogene condities
aanwezig die gelijkaardige vormen van vermogenscriminaliteit faciliteerden. Net als in
Liverpool maakte de Antwerpse typologie dat (kruimel)diefstal het grootste risico uitmaakte voor een vlot verloop van de havenactiviteiten. Het veiligheidsvraagstuk begon
zich in Antwerpen echter pas rond het laatste kwart van de negentiende eeuw zichtbaarder te manifesteren. In het bijzonder vanaf 1880 sijpelden steeds meer klachten
over een sterke stijging van het aantal vermogensdelicten – het opzettelijk en bedrieglijk ontvreemden van andermans goederen – door naar de Antwerpse overheden.25
De oorzaak van die toename aan klachten lag niet enkel in de toenmalige bevolkingsstijging in de havenstad, al geven de cijfers wel blijk van een enorme groei. Terwijl het
inwoneraantal tijdens de jaren 1860 nog ongeveer 110.000 bedroeg, telde de stad al
270.000 inwoners rond de eeuwwisseling en om en bij de 300.000 in 1910. Belangrijker
in de verklaring was echter de bijzonder snelle expansie van de haveninfrastructuur en
handelsactiviteiten, en daarop aansluitend het aantal opportuniteiten voor criminaliteit. De enorme structurele en economische groei die de haven doormaakte was een
gevolg van de afschaffing van handelsbelemmeringen als de Scheldetol in 1863, evenals
van een gunstig liberaal klimaat in de daaropvolgende decennia. Terwijl daardoor de
nuttige aanmeerlengte en totale oppervlakte van de haven tussen 1860 en 1890 verzesvoudigde, evolueerde zij van een transport- naar handelshaven.26 Met deze verschuiving ontwikkelden de havenactiviteiten zich van louter zeevervoer, landtransport en
goederenbehandeling naar een veel bredere dienstverlenende functie. Parallel ruimde
een op relatief dure koloniale stukgoederen gebaseerde goederenstroom plaats voor een
handel die was gericht op goedkope, maar in kleine hoeveelheden betrekkelijk eenvoudig te ontvreemden massagoederen waaronder voedingswaren zoals graan en koffie en
brandstoffen zoals steenkool. Tussen 1870 en 1913 zorgde deze verschuiving voor een
vertienvoudiging van het behandelde goederenvolume.
Een tweede belangrijke verklaring had minder te maken met de daadwerkelijke
stijging van de havencriminaliteit zelf, maar veeleer met een groeiende behoefte van
havenautoriteiten en economische elites aan controle en sociale beheersing, met andere
woorden een intensivering van de sociale reactie. De uitbreiding van het laatnegentiende-eeuws industrieel kapitalisme vereiste immers strikte controle en discipline in
de werksfeer. Voor de bescherming van de winstmaximalisatie in een concurrentiële
setting zoals de haven van Antwerpen, dienden de economische orde en handels23 O. Atsushi, ‘The business of violence. Piracy around Riau, Lingga, and Signapore, 1820-1840’, in: R.J. Antony
(red.), Elusive pirates, pervasive smugglers. Violence and clandestine trade in the greater China seas (Hong Kong 2010)
127-141; E. Tagliacozzo, ‘Smuggling in the South China Sea: alternate histories of a nonstate space in the late nineteenth and late twentieth centuries’, in: R.J. Antony (red.), Elusive pirates, 143-154.
24 Mulhearn, ‘Police and pilferers at the Port of Liverpool, 1800-1850’, 149-161; Grüttner, ‘Working-class crime and
the labour movement’, 54-79.
25 G. Devos, G. Asaert en F. Suykens, De Antwerpse Naties, zes eeuwen actief in stad en haven (Tielt 1993) 210.
26 G. Devos en S. Vanfraechem, Full steam ahead. A century of Antwerp Shipping Federation (Antwerp 2001).
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belangen te worden gevrijwaard. De vrees bestond namelijk – niet geheel onterecht
trouwens – dat internationale concurrenten als Rotterdam, Amsterdam en Hamburg
de verhalen over een ‘onveilige’ Antwerpse haven zouden kunnen uitbuiten.27 Deze
versterking van de sociale controle over het arbeidersproletariaat en andere classes
dangereuses was een algemene maatschappelijke trend in de grootstedelijke centra.
Het gedrag van verschillende afwijkende groepen en individuen – alcoholici, bedelaars,
prostituees, enzovoort – werd vooral na 1880 het voorwerp van toenemende criminalisering.28 Door de bijzondere identiteit van de havenstad en –buurten met hun hoge
concentraties aan ‘ongeregelde’ bewoners uitte dit zich ook binnen Antwerpen. De
stedelijke en culturele representatie van de haven gebeurde vooral in negatieve termen.
De ruimtelijke voorstelling van het havendistrict als een place of otherness met een
‘immorele populatie’, waar andere regels en gedragscodes dan de burgerlijke golden,
maakte de havenwijk voor iedere respectabele stadsbewoner tot te mijden gebied. De
woelige havenbuurten, die vergeven zouden zijn van dronkenschap en prostitutie (wat
overigens grotendeels klopte), kwamen zo synoniem te staan voor de meest moeilijk te
disciplineren en controleren arbeidersmilieus. Daartegenover stonden de modernere en
respectabele residentiële wijken van de Antwerpse stad met meer vermogende inwoners. Het denken over onveiligheid gaf daarmee uiting aan dieperliggende wrijvingen
die bestonden tussen het havendistrict enerzijds en een deel van de stedelijke bevolking
en elite anderzijds.
De hoger beschreven probleemdefinities en criminaliseringsprocessen concentreerden zich daarnaast in toenemende mate op specifieke vormen van havengerelateerde
vermogenscriminaliteit, zoals in het geval van pilferage. Het ging om een eeuwenoude
praktijk waarbij dokwerkers kleine hoeveelheden van de in Antwerpen verhandelde
massagoederen of voorwerpen (zoals graan, koffie, suiker, hout, steenkool, spijkers
of bouten) meenamen voor persoonlijk gebruik. Daar waar de dokwerkers zelf deze
traditionele praktijk als een eerder onschuldige en legitieme aanvulling op hun lage
inkomen zagen, kon hun overlevingsstrategie op steeds minder begrip rekenen bij de
werkgevers. Op heterdaad betrapte havenarbeiders konden zich dus aan zware (gerechtelijke) straffen verwachten. Het gemaakte onderscheid tussen diefstal en pilfering
berustte daarmee dus grotendeels op subjectieve maatstaven, die naargelang werkgevers en dokwerkers, maar ook afhankelijk van de periode, uiteenliepen. Historici als
E.P. Thompson spraken in dit verband over een verschuiving binnen een moral economy tussen werkgevers en werknemers.29 Waar het meepikken van kleine hoeveelheden
cargo in de vroegmoderne tijd vaak door de verschillende partijen als gewoonterecht
bleek getolereerd, werd het gedrag al naar het einde van de achttiende eeuw in verschillende Engelse havens gecriminaliseerd.30 Het stijgend aantal klachten over diefstal in
27 rab, kvka, inv.nr. 3688, Brief Kamer van Koophandel Mülheim ‘Relations commerciales avec le port d’Anvers’,
4 april 1906.
28 M. De Koster, ‘Stedelijke criminaliteit en rechtshandhaving in het verleden: een greep uit recent historisch onderzoek’, Tijdschrift voor criminologie 54 (2012) 389-398; D. Weber, Homo criminalis. Belgische parlementsleden over
misdaad en strafrecht, 1830-1940 (Brussel 1996) 9-29.
29 E.P. Thompson, ‘The moral economy of the English crowd’, Past and Present 50 (1971) 76-136.
30 Zie: W.M. Taylor, ‘Ports and pilferers: London’s late Georgian era docks as settings for evolving material and
criminal cultures’, in: Beaven, Bell en James (red.), Port towns and urban cultures, 135-157; P. Linebaugh, The London
hanged. Crime and civil society in the eighteenth century (Londen 2003).
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de Antwerpse haven was mogelijks dus vooral het resultaat van eenzelfde criminaliseringstendens als degene die zich driekwart eeuw eerder in de Engelse havens voordeed.
Dat neemt echter niet weg dat er ook een daadwerkelijke vermeerdering van gepleegde
vermogensdelicten kon zijn geweest.
Via publieke reglementen en verordeningen trachtte de stad in overleg met buitenstatelijke partijen als de handel en havenautoriteiten, de risico’s op diefstal tijdens de
goederenbehandeling te voorkomen en minimaliseren. Het veiligheidsbeleid werd
zowel meer preventief qua aanpak als repressief in beteugeling. Op 16 december 1889
nam de gemeenteraad het reglement Politie der Haveninrichtingen aan. Het omschreef
de bepalingen tot het sluiten van de traliehekken, evenals de toegangsvoorwaarden
voor ambtenaren, bedienden, werklieden, politie, nachtwakers, minderjarigen, leurders enzovoort tot de Scheldekaaien tussen de traliehekken en de rivier (art. 1-2), het
verplaatsen van koopwaar op de kaaien (art. 3), het laden en lossen van wagens (art.
4-5), verbodsbepalingen met betrekking tot de openbare orde in de haven (art. 6), het
gebruik van de vlotbrug en overzetboot (art. 7) en de strafbepalingen voor overtreders
van voorgaande artikelen (art. 8).31 Negen jaar later voorzag de gemeenteraad in een
nieuw reglement Bewaking der Havenkaaien, waarbij de voorgaande verordening op
de haveninrichtingen werd ingetrokken. In het licht van de snelle expansie van de haven
naar het einde van de negentiende eeuw toe, was het hun intentie om de bewaking op de
kaaien en dokken efficiënter te laten verlopen dan de bepalingen uit het verouderde reglement van 1889 toelieten. De nadruk kwam meer te liggen op de bewaking van en het
toezicht op het bewakingspersoneel (art. 3-4) en het reglementeren van het toegenomen
verkeer en de plaatsing van goederen op de kaaien (art. 5-6). De verbodsbepalingen met
betrekking tot de openbare orde in de haven (art. 7-8) bleven gehanteerd, evenals de
strafbepalingen voor overtreders (art. 9).32 Het toegenomen belang dat aan de interne
regulering van het havenverkeer en de bijhorende disciplinering van havenarbeiders
en -personeel werd gehecht, werd hierdoor vanaf het einde van de negentiende eeuw
duidelijk merkbaar. Zo viel ook de strengere bestraffing van overtreders op. Legde het
reglement van 1889 bij overtreding van een bepaling een straf op van ‘5 tot 25 franks
boete en 1 tot 7 dagen gevang, of slechts ééne dezer straffen’,33 dan bleek voor eenzelfde
inbreuk in 1904 de straf:
Vijftien tot vijf-en-twintig frank boete en drie tot zeven dagen gevang, afzonderlijk
of te zamen. Bij hervalling zal telkens gevangenisstraf toegepast worden. Dit alles
onverminderd alle andere straffen door de wet voorzien, alsmede de schade en intresten die, in het voorkomend geval, van de overtreders zullen geëischt worden.34
De betrokken partijen achtten verschillende groepen schuldig aan de havendiefstallen.
Een eerste categorie waren de professionele criminelen en dievenbendes. Dikwijls betrof het zogenaamde ‘kaaischuimers’ die opereerden in twee groepen. Terwijl de eerste
beneden in de kaaien zakken vulden met de gestolen goederen, werden deze door mid31 Stad Antwerpen, Politie der Haveninrichtingen van 16 december 1889 (Antwerpen 1889) 4-13.
32 Stad Antwerpen, Politiereglement Bewaking der Havenkaaien van 19 december 1898 (Antwerpen 1899) 4-13.
33 Politie der Haveninrichtingen van 16 december 1889, 12.
34 Stad Antwerpen, Politieverordening op het verkeer aan dokken en kaaien. Wijziging van 21 november 1904
(Antwerpen 1905) 6.
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del van een touw naar boven gehaald door de andere groep die daarna de haven ontvluchtte.35 Onder de beroepsdieven bevonden zich eveneens ‘rivierdieven’ die ’s nachts
en met behulp van bootjes via de Schelde hun omvangrijke gestolen buit uit de haven
vervoerden buiten het zicht van de nachtwakers op de kaaien. Daarnaast gaf een aanzienlijke meerderheid van de klachten over de havendiefstallen aan dat de schuldigen
moesten worden gezocht tussen het gewone werkvolk, dat ‘vrij spel heeft wanneer er
geen waakzaamheid is’.36 Een gelijkaardig signaal ging uit van de Antwerpse commissaris van politie, wanneer hij de diefstallen in hoofdzaak toeschreef aan havenarbeiders
waarbij het aan een gewetensvol karakter ontbrak. Hij verklaarde ‘qu’il existe à Anvers, comme dans tous les ports du monde, des ouvriers peu scrupuleux, qui volent de
menus objets pendant leur travail à fond de cale, c’est-à-dire, lá où la surveillance de la
police est impossible’.37 Als laatste categorie verwezen de betrokken partijen naar specifieke groepen personen die vanuit de omliggende stadsbuurten de haven binnentrokken. Zo deed de Antwerpse Maatschappij Volksbelang haar beklag over de dagelijkse
‘overrompeling’ van vrouwen en kinderen die vanaf vier uur ’s morgens, gewapend
met bezems en zakken, tussen de stapels koopwaar slenterden. Niet enkel waren zij op
zoek naar verspilde koffie, granen of bonen die uit de tijdens de goederenbehandeling
gescheurde jutezakken waren gelopen. Tevens waren zij degenen die opzettelijk de
zakken en balen doorsneden om ervan te stelen, zo klaagde het bedrijf.38
Een derde belangrijke verklaring voor de toename in havendiefstallen had betrekking
op de aard en organisatie van de criminaliteitsbestrijding. Niet enkel produceerden de
havenexpansie en massale goederenstromen meer criminele opportuniteiten, ze bemoeilijkten overeenkomstig een efficiënte en volledige haven- en goederenbeveiliging
door de betrokken instanties. Tot pakweg het laatste kwart van de negentiende eeuw
bleef het economisch verlies door diefstal voor de havensector grotendeels binnen de
perken. Zolang de havengrootte beperkt bleef, waren de havenbedrijven in staat zelf
voor de goederenbewaking in te staan.39 Eenmaal echter de massale expansie in gang
was gezet, konden de interne ‘bewakingsdiensten’ – per onderneming vaak niet meer
dan een met toezicht belastte oudere arbeider – de controle niet langer autonoom uitoefenen. Zich bewust van deze kwestie richtte de handel zich steeds meer tot de stedelijke
overheid en het politiekorps, maar al snel werd hen duidelijk dat deze laatsten niet op
die opdracht zaten te wachten. Meer zelfs, de Antwerpse autoriteiten legden de verantwoordelijkheid voor de goederenbeveiliging grotendeels bij de maritieme sector. De
reden daartoe lag onder meer bij de praktische en financiële moeilijkheden van de lokale Antwerpse overheid in het voorzien van een doeltreffend en volledig politietoezicht
in de haven. Bovendien stelde men zelfs in enkele maritieme kringen de vraag of de
verantwoordelijkheid voor havenbeveiliging en bewaking van private goederen wel bij
de overheid lag. De veronderstelde finaliteit van dit politionele haventoezicht – het economisch verlies beperken – kwam niet zozeer de publieke veiligheid ten goede, maar
35 Gazet van Antwerpen, 2 februari 1913.
36 sa, Kaaien, handel en haven, inv.nr 731-1132, Verslag Opsporingsdienst, 5 februari 1900.
37 sa, Kaaien, handel en haven, inv.nr. 731-1132, Rapport commissaris politie, 9 februari 1900 (Vert.: ‘Er bestaan in
Antwerpen, zoals in alle havens van de wereld, gewetenloze arbeiders die kleine voorwerpen stelen tijdens hun werk
in het scheepsruim, waar er geen politietoezicht mogelijk is’).
38 sa, Kaaien, handel en haven, inv.nr. 731-1132, Maatschappij Volksbelang, 26 juli 1882.
39 Devos, Asaert en Suykens, De Antwerpse Naties, 210.
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bijna uitsluitend de maritieme sector. De aanpak van de veiligheidskwestie vereiste
volgens de betrokkenen daarom een lokale en geïntegreerde benadering met behulp van
verschillende gespecialiseerde, publieke, particuliere en hybride bewakingsdiensten.
Spelers en strategieën in de controle over goederenstromen in de Antwerpse haven
Het beeld dat we verkrijgen over de invulling van de veiligheidszorg in de Antwerpse
haven, maar ook deels de stad zelf, stemt op het eerste gezicht weinig overeen met
bredere, nationale ontwikkelingen inzake criminaliteitsbestrijding en ordehandhaving
die zich op dat moment voltrokken. De transformatie van het politiebestel in België na
pakweg 1850 was er een richting centralisering. Het verdwijnen van spelers als particuliere nachtwachten en de afbouw van de burgerwacht, liep parallel met de reorganisatie
en versterking van de rijkswacht en in de grote steden de lokale politiekorpsen.40 Maar
een setting als een havenstad liet zich niet zomaar vergelijken met deze van een ‘gewone’ stad. De specificiteit van criminaliteitsfenomenen rond het waterfront vroeg een
daarop afgestemd veiligheidsbeleid waarin diverse actoren een rol hadden te spelen.
De havenpolitie
In 1860 bestond het voltallige korps van de publieke havenpolitie, als afdeling van de
gemeentepolitie van Antwerpen, slechts uit vijf oud-zeelieden die als agenten aan de
dokken in dienst waren. Zij werden bijgestaan door ‘sapeurs-pompiers’ die enkele
vaste posten bezetten naast het aan de dokken gelegen stadhuis. Met de reorganisatie van de Antwerpse politie in 1862 werd er één wijkcommissaris aangesteld voor
de havenwijk, één inspecteur eerste klas voor de bijzondere dienst aan de dokken, en
een handvol adjuncten en agenten. Wanneer in 1867 een aparte zevende wijk in het
havengebied tot stand werd gebracht, ontstond de zogenaamde Havenpolitie van Antwerpen. Deze nieuwe havenpolitie werd eerst in een wachthuisje aan de Kattendijkdok
ondergebracht, maar verkreeg in 1879 een volwaardig commissariaat in de Bordeauxstraat ‘dat gedurende meer dan 100 jaar de veiligheid en het toezicht in onze Haven
symboliseerde’.41 Het commissariaat van de havenpolitie was strategisch gesitueerd op
het kruispunt van de oudste havendokken, het spoorwegstation voor goederenvervoer,
de centrale opslagplaats waar diverse handelaars koopwaar in onderbrachten, en de
dichtbevolkte stadswijken van de eerste en de tweede wijk. Vooral op de grens met de
eerste wijk of het Schipperskwartier kon het er hevig aan toe gaan. De talloze bordelen
(in 1854 werden er al 47 bordelen geteld, die in totaal 260 prostituees tewerkstelden)
en dansgelegenheden trokken namelijk een gevarieerd en ruig cliënteel van matrozen,
dokwerkers, sjouwers en avonturiers aan. Als gevolg van de uitbreiding van de haven
en de rechttrekking van de Scheldekaaien in 1887 werd het oude Schipperskwartier
grotendeels afgebroken, maar de prostitutie- en uitgaansactiviteiten verhuisden slechts
enkele blokken straten verder de eerste wijk in.42 De havenpolitie werd in de daaropvolgende jaren geconfronteerd met de eerder beschreven razendsnelle uitbreiding
40 J. Campion, M. De Koster, L. Keunings e.a., ‘L’appareil policier en Belgique (1830-2010)’, in: M. De Koster, D.
Heirbaut en X. Rousseaux (red.), Tweehonderd jaar justitie. Encyclopedie van de Belgische justitiegeschiedenis / Deux
siècles de justice. Encyclopédie de l’histoire de la justice en Belgique (Brugge 2015) 385-419.
41 100 jaar Politie Bordeauxstraat, 1878-1978 (1978) 2.
42 A. De Lattin, De politie waakt: uit het Antwerpsch politiearchief 1790-1880 (Antwerpen 1946) 130-131 en 161.
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Inspectie van goederen in de haven door de Antwerpse politie, ca. 1900 (Felixarchief Antwerpen, gp-4576).

van het havengebied. Het hoeft dus niet te verwonderen dat op amper tien jaar tijd,
tussen 1884 en 1893, drie extra hulpburelen van de havenpolitie werden ingericht op
respectievelijk de Dam, aan het Afrikadok en aan het Lefèbvredok, in een poging om
een minimale politieaanwezigheid te voorzien in de nieuw gecreëerde havengebieden.
Hybride actoren: de kaaienpolitie en de Handelswaakdienst
Als instelling nam het Korps der Kaaiagenten een bijzondere plaats in binnen het veiligheidslandschap. Het was met toestemming van het Antwerps gemeentebestuur en
op initiatief van de Kamer van Koophandel en de handel dat op 1 april 1889 tot de
oprichting werd overgegaan.43 De kaaiagenten maakten deel uit van de Antwerpse gemeentepolitie en hadden tevens een bijzonder statuut als aanvullend korps.44 Samen
met de 63 kaaiagenten-toezichters en 192 kaaiagenten vormden zij aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog een 260 man tellend korps.45 Behalve via de Kamer van
Koophandel was de kaaiendienst mee het initiatief van de liberale krachten binnen het
stadsbestuur. Daardoor was de dienst, zoals we verderop nog zullen zien, van meet af
aan gecontesteerd door katholieke kringen.

43 Zondagsgazet, 8 en 9 april 1916.
44 sa, Kaaien, handel en haven, inv.nr. 731-1132, Rapport de la Commission Spéciale ‘Vols sur les quais’, 9 februari
1887.
45 Zondagsgazet, 8 en 9 april 1916.
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Als gevolg van de aanhoudende haven- en kaaidiefstallen besliste de Bond der Naties om eind 1888 samen met de Antwerpse Kamer van Koophandel rond de tafel te
zitten. Uit deze zitting besloten ze zich tot het stadsbestuur te wenden met nogmaals
een verzoek tot uitbreiding van de havenpolitiecapaciteit met respectievelijk 25 agenten
voor de dagdienst en 25 agenten voor de nachtdienst. Ook gaf men een eerste aanzet
tot het creëren van een publiek-private bewakingsdienst los van de reeds bestaande
veiligheidsactoren. Het opzet was om na te gaan binnen welke structuur men kon
komen tot de oprichting van deze nachtdienst, voorzien van 70 tot 75 door de stad
aangestelde en benoemde nachtwakers.46 De ‘Handelswaakdienst’, officieel een ‘Bijzondere dienst van nachtwakers voor de goederen aan de dokken en de schepen in de
haven van Antwerpen’,47 werd in 1890 in het leven geroepen. Haar algemene inrichting
en werkzaamheden werden geplaatst onder controle van een bijzonder comité. Vijf
afgevaardigden van het stadsbestuur evenals vier afgevaardigden van de Handelskamer
oefenden het toezicht over de wakers uit.48 In de eerste plaats konden de natiebedrijven
een beroep doen op de waakdienst, en pas indien de effectieven het toelieten andere
ondernemingen in de haven. De Handelswaakdienst leverde als semi-officiële instelling dus geen bijdrage aan de publieke veiligheid, maar voorzag contractueel in private
bewakingsdiensten.
De private sector: nachtveiligheidsdiensten en bewakingsmaatschappijen
Gelijkaardig aan trends in andere Europese steden deden zich met het intreden van de
twintigste eeuw enkele belangrijke ontwikkelingen voor binnen de organisatie van de
(private) veiligheidszorg in Antwerpen en haar haven.49 Vanaf 1907 ontstonden naast
het reguliere politieapparaat op slechts een paar jaar tijd verschillende niet-statelijke
organisaties die uitsluitend contractuele bewakings- en beveiligingsdiensten aanboden.
Naast privédetectives probeerden vooral nachtveiligheidsdiensten als Waak en Sluit
en Sécurité-Veiligheid bewakingsopdrachten uit te voeren binnen de havenstad. Ondanks de algemene trend richting professionalisering en centralisering van de lokale
politiezorg nam toch het aantal particuliere (nacht)wakers toe. In 1866 stonden officieel 62 ‘veilleurs’ geregistreerd in de Antwerpse provincie. In 1910 waren dit er al 675,
een cijfer dat aangaf dat 36,4 procent van het totaal aantal niet-statelijke bewakers op
Belgisch grondgebied (1854 nachtwakers) in de Antwerpse provincie actief waren. De
grote meerderheid daarvan (439 wakers) werkte in de havenstad, waardoor Antwerpen
steden als Brussel (262) en Charleroi (226) ver achter zich liet.50
Ondanks een algemeen verdwijnen van particuliere bewakings- en veiligheidsdiensten door centraliserende laatnegentiende-eeuwse processen in de politiezorg, nam
het aantal nachtwakers in een periode van pakweg 50 jaar dus vreemd genoeg niet
46 Archief Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (verder akvbg), Notulenregisters, 5 oktober
1888.
47 rab, kvka, inv.nr. 3687, Document Handelswaakdienst, 1907.
48 sa, Kaaien, handel en haven, inv.nr. 731-1132, Statuten Wakerskorps van den handel, 24 februari 1890.
49 D. Kalifa, Naissance de la police privée: détectives et agences de recherches en France 1832-1942 (Parijs 2000); R.
Van Steden, Privatizing policing. Describing and explaining the growth of private security (Den Haag 2007); S. Nelken,
Das Bewachungsgewerbe. Ein Beitrag zur Geschichte des Selbstschutzes (Berlijn 1926).
50 L. Keunings, Des polices si tranquilles. Une histoire de l’appareil policier belge au xixe siècle (Louvain-la-Neuve
2009) 66-69.

12 (2017) 1

politie en veiligheid in de antwerpse haven   13

af, maar net toe. Het lappendeken aan kleinschalige en lokale veiligheidsdiensten in
de grootstedelijke centra was dan wel deels verdwenen, het ruimde na 1907 plaats
voor een beperkter aantal maar in omvang grotere bewakingsmaatschappijen. Private
veiligheidszorg werd nog amper door lokale particuliere nachtwakers en individuele
bewakers uitgeoefend, maar door ‘moderne’ commerciële, vaak internationale bewakingsondernemingen. Tendensen in de zin van centralisering en modernisering deden
zich dus evengoed op het terrein van de private bewaking voor. In dat opzicht was het
hoofdzakelijk de bewakingsfirma Garde Maritime & Commerciale (gmc) die vanaf
1907 blijvend haar stempel ging drukken op de private veiligheidssector.51 Dit zowel
in Antwerpen als daarbuiten en doorheen de rest van de twintigste eeuw. Wanneer de
bewakingsmaatschappij op 18 april 1907 het levenslicht zag, luidde het maatschappelijk doel ‘l’organisation d’un service de veilles pour le port d’Anvers, ainsi que pour
la surveillance de travaux, garde des propriétés, mobilières et immobilières et autres
opérations similaires’.52 Waar het initiatief te komen tot de Handelswaakdienst vooral
bij de goederenbehandelaars en Kamer van Koophandel lag, gaven wat betreft de gmc
vooral scheepsagenten en expediteurs de nodige bestuurlijke en financiële ondersteuning. Maar net zoals de Handelswaakdienst was de gmc hoofdzakelijk verbonden aan
de Antwerpse haven. De gmc promootte zichzelf in haar beginjaren als een ‘Société de
surveillance pour le port d’Anvers’, gericht op ‘garde de marchandises sur quai, saisies
et navires’.53
Bijna een jaar voor de officiële inrichting van de gmc boden tevens andere bewakingsmaatschappijen hun diensten aan in de haven. De opkomst van nachtveiligheidsdiensten op het Europese continent sinds 1901 had ook navolging gekregen te België
en meer specifiek Antwerpen. Het langdurige veiligheidsvraagstuk in de haven was de
maatschappij Sécurité-Veiligheid niet ontgaan, een ‘service particuliers de veilleurs de
nuit de la ville, des faubourgs et du port’. Als nachtveiligheidsdienst stond zij in voor
‘alle bewakingsopdrachten in verband met het toezicht op koopwaar in schepen of op
de dokken, op inbeslagnames, op bouwmaterialen en -werven, op handelszaken en
particuliere woningen’.54 La Sécurité d’Economie, een onderneming die het midden
hield tussen een waakdienst en een detectivebureau, schreef eveneens de Kamer van
Koophandel aan met als doel het verzekeren van de veiligheid voor handel en scheepvaart.55 Het was echter voornamelijk Waak en Sluit die als nachtveiligheidsdienst een
succesvol parcours zou afleggen en, in tegenstelling tot vele concurrenten, de Eerste
Wereldoorlog zou overleven dankzij de Duitse roots van het bedrijf. Reeds op 14
augustus 1906, twee jaar voor de oprichting van een Antwerpse zusteronderneming,
voerde een filiaal van de Kolner Wach- un Schliess-Gesellschaft een prospectus uit in
en rond de Antwerpse haven. De bedoeling was te komen tot de oprichting van een
Antwerpse onderneming naar Duits Wach- und Schliess-Gesellschaft-model. Naar ei-

51 Leloup, ‘The private security industry in Antwerp (1907-1934)’, 131-136.
52 Bijlagen Belgisch Staatsblad, 18 april 1907, Akte 2724, Hoofdstuk i, art. 2 (Vert.: ‘de oprichting van een waakdienst
voor de Antwerpse haven, alsook voor het toezicht op werken, de bewaking van roerende en onroerende goederen en
andere gelijkaardige activiteiten’).
53 rab, kvka, inv.nr. 3687, brief Garde Maritime & Commerciale aan kvka, 21 november 1910, 1.
54 Ibidem, inv.nr. 3688, Brief Sécurité-Veiligheid, 23 juni 1906.
55 Ibidem, inv.nr. 3688, Brief La Sécurité d’Economie, 15 november 1913.
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gen zeggen reageerde de maatschappij daarmee op het Antwerps verzoek te komen tot
een ‘organisation de veilles sérieuses, qui s’imposent aux particuliers avec le concours
éventuel de sociétés de veilleurs en rapport avec l’organisation de police de quais’.56
Uiteindelijk werd Waak en Sluit op 1 maart 1907 te Antwerpen opgericht. Haar primaire taak omschreef zij als de beveiliging van eigendom tegen inbraak, diefstal en wateren brandschade, evenals het toezicht op in bewaring gegeven goederen tegen schade’.57
Plural policing
De zonet beschreven instellingen en ondernemingen belast met toezicht en handhaving
in de haven opereerden er binnen een gedeelde ruimtelijke context, samen met en naast
elkaar. Elk van deze organisaties had een eigen structuur, territoriale en politionele bevoegdheden – of net het gebrek eraan – doelstellingen en prioriteiten. Hoewel er tussen
enkele organisaties voorzichtige vormen van toenadering en samenwerking bestonden,
leidde deze publiek-private ‘assemblages’ van instanties met politiefuncties niet zelden
tot openlijke en politieke conflicten. De aard en invulling van de veiligheidszorg was in
de eerste plaats dan wel een reactie op criminaliteit en ordeverstoring in de haven, toch
bepaalden evenzeer politieke en stedelijke machtsstructuren haar precieze vorm. De
belangrijkste factoren die hierin meespeelden, waren ongetwijfeld het relatieve machtsvacuüm in de haven door een gebrekkige publieke politieaanwezigheid, het tegengaan
van financieel verlies binnen de maritieme sector, het veiligstellen van de economische
belangen in een internationale context en de opkomende verzekeringssector die strengere eisen inzake bewaking stelde aan de havenbedrijven.58
Bevoegdheden en territorium
De publieke politiedienst van de (zevende) havenwijk, ofwel ‘havenpolitie’, was officieel de enige die over de specifieke bevoegdheid tot aanhouding en verbalisering
beschikte. Als gevolg daarvan waren de overige politionele en veiligheidsdiensten in
de haven afhankelijk van de publieke politie en wel verplicht tot samenwerking, zoals
verder nog zal blijken. Daarnaast was de havenpolitie grotendeels een ‘gewone’ wijkpolitie die de gebruikelijke taken op zich nam van het interveniëren in burenruzies, het
optreden tegen nachtlawaai, het aanhouden van prostituees en andere typische taken
van politie-buurtwerk.59 Bijna veertig procent van alle door de havenpolitie uitgevoerde taken in 1890 was van deze aard en had dus niet specifiek met de haven te maken.
Bovendien valt voor de havengerelateerde politieoptredens op dat de actieradius van de
politie zich grotendeels beperkte tot het oudste havengebied rond het Kattendijkdok.
Dit was het meest zuidelijke deel van de Noorderdokken, grenzend aan de eerste en de
tweede wijk. In 1890 speelden maar liefst negen op tien interventies van de havenpolitie
zich hier af.60
56 Ibidem, inv.nr. 3688, Brief Wach- und Schliess-Gesellschaft Elberfeld-Barmen, 16 augustus 1906 (Vert.: ‘de organisatie van grondige wachtrondes, ten behoeve van particulieren, mogelijk in samenwerking met verenigingen van
wakers die betrokken zijn bij de kaaienpolitie’).
57 Waak en Sluit, Société de Surveillance ‘Waak en Sluit’ (Antwerpen 1910) 4.
58 Leloup, ‘The private security industry in Antwerp (1907-1934)’, 119-147.
59 De Koster, ‘Routines et contraintes de la police urbaine à Anvers, 1890-1914’, 350-360.
60 sa, Fonds Politie Antwerpen, Havenpolitie (7de wijk), inv.nr. 41928-41931, Processen-verbaal, 1 januari 1890 tot
31 december 1890, nr. 1-2334.
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Daartegenover stond dat het actieterrein van de kaaienpolitie wel volledig was
ingebed in de haven zelf. Vanaf 1898 breidde dit door middel van een gemeentelijk
reglement uit van de afgesloten kades langs de Schelde naar de kades van de nieuwe
Noorderdokken. Voortaan was de kaaiendienst actief in dezelfde havengebieden als
de reguliere havenpolitie, zij het dat het toezicht van deze bijzondere politieafdeling
zich beperkte tot de afdaken van de kades. In 1901 echter bleek uit een rapport van
de kaaiendienst aan de Noorderdokken dat zij in de meest noordelijke delen van de
haven in feite de enige politieaanwezigheid verzekerden.61 Tien jaar later besloot het
Antwerps stadsbestuur om het toezicht over de kaaien zelfs exclusief in handen van
de kaaiagenten te geven en de havenpolitie hieraan te onttrekken. De officiële verklaring luidde om extra politieagenten voor de stad vrij te maken, maar de katholieke
pers hechtte daar weinig geloof aan.62 Plannen om deze evolutie nog verder door te
trekken, en nog eens 250 extra kaaiagenten aan te werven en hen bovendien ook echte
politiebevoegdheden te geven, werden echter in 1913 geschrapt.63 Voor de conservatief-katholieke Gazet van Antwerpen was de kaaiendienst trouwens louter een door
‘liberale propagandisten’ bevolkte organisatie, allerminst in staat haar criminaliteitspreventieve rol waar te maken. Volgens haar had de inrichting ervan voornamelijk tot
doel om de eigenlijke publieke politie aan de haven te onttrekken en te vervangen door
een eigen havenpolitie samengesteld uit kaaiagenten. Ze vreesden dat de dienst enkel
de liberale havenbelangen zou dienen en met andere woorden als een puur privé-korps
voor de haven zou fungeren.64
Indien de kaaiagenten echter overtreders vatten, dan moesten ze deze direct in handen van de havenpolitie overdragen; zelf hadden ze geen bevoegdheid tot verbaliseren.
Ook al bleek dat in de praktijk soms vaag en niet noodzakelijk een belemmering voor
de kaaiendienst om toch dieven aan te houden,65 toch maakte dit dat de dienst geen
autonome werking, naar eigen inzicht, tot stand kon brengen. Het korps van kaaiagenten werd nooit een volwaardige politiedienst met dito bevoegdheden en discretionaire
macht en stond in haar dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld voor het rapporteren van
de ingenomen wachtposten, onder toezicht van de reguliere politie. Dit zou eind jaren
1890 tot gemor leidden van de eersten, die protesteerden dat zij geen politieambtenaren
maar wel stadsbedienden waren. In 1909, met de wijziging van art. 4 van het Politiereglement op de bewaking der havenkaaien van 19 december 1898, werd deze voor alle
partijen lastige en onduidelijke situatie eindelijk opgelost door de kaaiendienst als het
ware uit de reguliere publieke politie van Antwerpen te lichten en het toezicht op de
kaaiagenten over te dragen op ‘les employés supérieurs du service du port’.66
Tegenover het korps der kaaiagenten was de commercieel ingestelde Handelswaakdienst eerder van private dan publieke aard. Echter, door uitzonderlijke toelating van
de burgemeester waren de handelswakers eveneens in het bezit van een handvuur-

61 sa, Kaaien, handel en haven, inv.nr. 731-1132, Verslag toezicht der kaaien – Noorderdokken, 17 september 1901.
62 Gazet van Antwerpen, 9 april 1912.
63 Het Handelsblad, 6 juni 1913.
64 Gazet van Antwerpen, 27 oktober 1913.
65 Het Handelsblad, 6 november 1913; 10 februari 1914.
66 Stad Antwerpen, Politiereglement Bewaking der Havenkaaien van 19 december 1898. Wijziging van 16 februari
1909 (Antwerpen 1909).
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Parade en schouwing Garde Maritime et Commerciale, 1947 (Felixarchief Antwerpen, 283-2650).

wapen, waarbij de wakers niet terugdeinsden het te gebruiken.67 De wakers waren
gebonden tot het verlenen van onderlinge hulp en bijstand en moesten verplicht gevolg geven aan opvorderingen van de openbare macht.68 ‘Bedienden van omvaart’ en
personeel van de Antwerpse politie controleerden de handelswakers en op dagelijkse
basis werd aan de hoofdcommissaris van politie een lijst overgemaakt met alle posten
waar de wakers voor de volgende nacht aangesteld waren. Hun territorium was tot op
zekere hoogte gelijkaardig aan dit van de Kaaiendienst. De wijze waarop het toezicht
werd georganiseerd en uitgeoefend, verschilde er vanwege de commerciële aard van de
Handelswaakdienst natuurlijk grondig van. Eerder dan een permanente maatregel in
het kader van criminaliteitsbestrijding en -preventie trad de organisatie contractueel
op. De bewaker stond slechts in voor de beveiliging van het private eigendom van de
klant binnen de setting van de haven.
Het maatschappelijk doel van de private dienst Waak en Sluit luidde als volgt: ‘La
société a pour objet la surveillance de jour et de nuit de toutes propriétés mobilières et
immobilières situées en Anvers, ou dans la province d’Anvers et toutes les opérations
commerciales et financières se rattachent directement ou indirectement à ces affaires
de ce genre’.69 Het werkterrein van de onderneming situeerde zich in haar beginjaren
67 rab, kvka, inv.nr. 3688, Vols sur quais: Les veilleurs du commerce, 30 november 1905; Het Handelsblad, 20
januari 1891.
68 rab, kvka, inv.nr. 3688, Vols sur quais: Les veilleurs du commerce, 30 november 1905.
69 Bijlagen Belgisch Staatsblad, 18 en 19 maart 1907, Akte 1296, Hoofdstuk ii, art. 3.
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vooral in de residentiële stadswijken van Antwerpen, maar breidde zich al na enkele
jaren uit naar industriële sites en ook het havengebied. Bronnen lijken te suggereren dat
de nachtelijke wijkbewaking, waarbij een nachtwaker de al dan niet gesloten ramen en
deuren controleerde bij de huizen van abonnees, een van de belangrijkste bewakingsactiviteiten bleef, eerder dan toezicht op en bewaking van koopwaar in de haven of andere
niet-residentiële sites.70 Het terrein waar de nachtwakers actief waren, was dus grotendeels hetzelfde als dit van de publieke politie. Deze laatste was namelijk evenzeer belast
met nachtelijke wijkbewaking en de meer algemene publieke controle van openstaande
ramen, deuren of kelders.71 Waak en sluit voerde zowel in de haven als op publieke
plaatsen in de wijken van Antwerpen statische en mobiele bewakingsactiviteiten uit. De
onderneming waarschuwde de Antwerpenaren er echter voor dat zij enkel optraden in
het belang van betalend cliënteel en dus geen orgaan van de publieke politie vertegenwoordigden. Daartoe konden ze zich ook toegang verschaffen tot het private terrein
van de klant zelf, mits betaling van een extra vergoeding voor de ‘binnenbewaking’.
Met het ontbreken van enige politionele bevoegdheden waren de private nachtwakers
echter steeds verplicht betrapte dieven over te leveren aan de politie zelf.
Effectiviteit versus kritieken
Onder meer door de voortdurende expansie van de haven bleef het ontoereikend toezicht van de publieke politie in de laatste decennia van de negentiende eeuw een heikel
punt. Zo bleken volgens schepen Tonnelier in 1891, behalve in het zuidelijke havengebied waar met succes hekkens en wachters werden geplaatst, dokken en magazijnen
in andere delen van de haven nog steeds geplaagd door diefstal.72 Volgens diezelfde
Tonnelier was het geen kwestie van een gebrekkig functionerende politie. De politie
deed haar werk uitstekend, maar bleek ontoereikend. De proces-verbaalboeken van
de havenpolitie lijken die stelling te bevestigen. De havenpolitie slaagde er dan wel in
om een behoorlijk aantal dieven op heterdaad te betrappen (12 procent van de pv’s in
1890), toch bleef een groot aantal diefstallen aan de kaden en op schepen onopgehelderd (18 procent van de pv’s in 1890).73 Daarnaast zagen we hoger ook al dat de actieradius van de havenpolitie zich grotendeels beperkte tot het oudste havengebied rond
het Kattendijkdok, het meest zuidelijke gedeelte van de Noorderdokken.
Kritiek op de werking van de kaaiagenten kwam dan weer in de eerste plaats uit
politieke hoek. De zogenaamde inefficiëntie en partijdigheid van de kaaiagenten contrasteerde fel met de zogenaamd meer efficiënte en vooral ‘neutrale’ publieke politie.
Daarnaast beknotte de sterke afhankelijkheid van de kaaiendienst tegenover de reguliere havenpolitie hun efficiëntie. Meermaals konden kaaiagenten die eerst de hulp
moesten inroepen bij de van dienst zijnde politie buiten de kaaien, bij terugkeer enkel
vaststellen dat de betrapte dieven al op de vlucht waren geslagen.74 Of zoals het hoofd
van de kaaiendienst aan de Noorderdokken het in september 1901 verwoordde: ‘Wan70 Waak en Sluit, Société de surveillance; Het Handelsblad, 1 maart 1907.
71 Het Laatste Nieuws, 11 december 1909; Het Laatste Nieuws, 30 juni 1911.
72 sa, Havendiefstallen, inv.nr. 750-179, Gemeenteraadszitting 16 februari 1891, 90-91.
73 sa, Fonds Politie Antwerpen, Havenpolitie (7de wijk), inv.nr. 41928-41931, Processen-verbaal, 1 januari 1890 tot
31 december 1890, nr. 1-2334.
74 Gazet van Antwerpen, 10 februari 1913.
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neer wij de hulp der politie moeten inroepen is de kaaiagent verplicht zich telkens naar
nr. 62 van de Lefèbvredok te begeven, en in tusschentijd is de voerman verdwenen’.75
Het oprichten van de Handelswaakdienst en de implementatie van de nieuwe havenreglementen droeg volgens de pers paradoxaal genoeg niet enkel bij aan een vermindering van de havendiefstallen, maar evenzeer aan een verschuiving van de criminaliteit
richting stad. Met enige zin voor overdrijving stelde het Handelsblad: ‘Men zou zeggen
dat de nieuwe kaaireglementen en den waakdienst de dieven verder de stad ingedreven
hebben, want nu beginnen zij in de straten weer te stelen, als de raven’.76 Niettegenstaande de handelswaakdienst volgens de Kamer van Koophandel meerdere diefstallen
had verijdeld,77 schoot ze volgens andere ingewijden globaal beschouwd toch te kort
in haar bewakingsopdracht. Vooral ’s nachts bleek het aantal wakers onvoldoende en
bovendien maakte de handel te weinig gebruik van de dienst.78 Maar binnen het Antwerpse stadsbestuur zaten sommigen evenmin te wachten op een private bewakingsonderneming die op dezelfde voet als de reguliere politie was ingericht, wat deels te maken
had met het dubieuze imago van veel (private) wakers.79
Ruim 100 jaar na datum is het op basis van de overgebleven bronnen allesbehalve
eenvoudig om na te gaan hoe effectief de private bewakingsmaatschappijen hun criminaliteitspreventieve rol wisten uit te oefenen in de Scheldestad. Documenten refereren
meestal slechts in algemene termen naar ‘particuliere wakers’ of ‘private nachtwachten’,
zonder in detail te treden over de exacte onderneming waartoe ze behoorden. Maar net
omwille van de aanzienlijke verschillen tussen de aard, de grootte, het territorium of het
type bewaking van de diverse ondernemingen is deze veralgemening problematisch.
Dagbladen als Het Handelsblad lieten zich in tientallen artikelen dan wel lovend uit
over het optreden van de nachtwakers van Waak en Sluit in de aanpak van criminaliteit en nachtelijke ordeverstoring, andere kranten leken een kritischer ingesteldheid te
hanteren. Vooral de nauwe banden tussen het bestuur van Het Handelsblad en het in
oorsprong Duitse Waak en Sluit, voor de Belgicistische pers tijdens de Eerste Wereldoorlog duidelijk een doorn in het oog,80 lag mee aan de basis voor de aandacht die de
onderneming in de desbetreffende krant kreeg.
Niet enkel de samenwerking met de publieke politie verschilde naargelang de maatschappij. Op het vlak van professionaliteit en effectiviteit waren eveneens heel wat
verschillen op te tekenen tussen de private veiligheidsactoren onderling. In heldere bewoording verklaarde het diensthoofd van het Anvers-Gare Principale, het dichtbij het
Willemdok gelegen goederenstation, al in 1889 ‘qu’il y a des bons veilleurs et des mauvais’.81 Verschillende particuliere nachtwakers hadden immers al ettelijke veroordelingen voor diefstallen opgelopen, een praktijk die Waak en Sluit en de Garde Maritime &
75 sa, Kaaien, handel en haven, inv.nr. 731-1132, Verslag toezicht der kaaien – Noorderdokken, 17 september 1901.
76 Het Handelsblad, 26 april 1890.
77 rab, kvka, inv.nr. 3688, Vols sur quais: Les veilleurs du commerce, 30 november 1905.
78 Het rapport vermeldt voor het jaar 1905 dat het aantal agenten van de handelswaakdienst die ’s nachts patrouilleerden in de haven, schommelde tussen 30 à 35 agenten in juni, 25 à 30 in juli, 30 à 35 in augustus en september, 40 à
45 in oktober en 50 à 55 in november; Handelsblad van Antwerpen, 17 februari 1891.
79 rab, kvka, inv.nr. 3688, Sécurité des Marchandises sur les Quais. Enquête Centraal Comité, 31 maart 1906, 3.
80 Ons Vaderland, 26-29 september 1915; 6 mei 1916.
81 sa, Kaaien, handel en haven, inv.nr. 731-1132, Vols sur les quais, Brief diensthoofd ‘Anvers-Gare principale’, 29
maart 1889.
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Commerciale trachtten uit te sluiten door het vooraf screenen van hun bewakingspersoneel. Maar ook leeftijdsgebonden eigenschappen van de nachtwachten speelden soms
mee in de perceptie die anderen over hen hadden. Sommigen onder hen waren amper
zestien jaar, of tegenovergesteld net té oud, en daarom fysiek niet opgewassen tegen de
mogelijke gevaren die met hun job gepaard ging. Vooral tijdens de nachtelijke rondes
langs de kaaien liepen ze soms gevaar. De situatie evolueerde dermate dat nachtwakers
specifieke plaatsen in de haven begonnen te mijden uit angst ‘être tué ou d’être jeté dans
l’Escaut’.82 Op dat vlak waren de nachtrondes van de reguliere politie volgens sommigen efficiënter, hoewel zij door een gebrek aan capaciteit evenmin in staat waren in de
volledige haven toezicht te houden. Niet zozeer het zwakke reguliere politieoptreden,
dan wel de weinige professionaliteit onder wakers werd in politiekringen naar voren
geschoven als een van factoren die een efficiënte goederenbeveiliging in de weg stond.83
Samenwerking versus concurrentie
Het beschikbaar bronnenmateriaal laat zien dat er sprake was van samenwerking tussen de diverse politie- en veiligheidsdiensten. Dat was uiteraard deels onvermijdelijk,
gezien de afhankelijkheid van zowel de kaaiendienst als de ‘hybride’ Handelswaakdienst en private spelers van de publieke politie om bepaalde daden te kunnen stellen,
met name het aanhouden en verbaliseren. Daarnaast suggereren de interacties tussen
deze diverse spelers die in beeld komen in de processen-verbaal van de havenpolitie
uit 1890 dat elk van hen relatief gescheiden territoria voor zijn rekening nam en er een
ander soort toezicht uitoefende.84 Er lijkt dus bovenal sprake geweest te zijn van een
sterke complementariteit van de diverse politie- en veiligheidsdiensten in de haven.
De samenwerking tussen de publieke politie en de private bewakingsmaatschappijen
kon uiteenlopende vormen aannemen. Niet zelden sprongen particuliere nachtwakers
hun collega’s van de reguliere politie bij in de aanhouding van verdachte personen. Na
de betrapping van enkele vermeende dieven op de Jordaenskaai, zetten twee agenten
van de eerste wijk de achtervolging in. Het was echter pas na tussenkomst van een
nachtwaker enkele straten verder, dat een van de verdachten kon worden ingerekend.85
In de professionele handelspers zijn in de jaren 1900 meerdere gelijkaardige vermeldingen terug te vinden van geslaagde acties van wakers van Waak en Sluit, die op de
stoomboten of in de straten rond de dokken dieven aanhielden en overdroegen aan de
havenpolitie.86
Overeenkomstig vermeldden de Antwerpse autoriteiten en gerechtelijke politie dat
Waak en Sluit en de Garde Maritime & Commerciale sinds hun oprichting de meest
verdienstelijke en professionele bewakingsmaatschappijen waren in het Antwerpse
verstedelijkte- en havengebied. Informatieve betrekkingen met kleinere ondernemingen waren daarentegen minder standvastig uitgebouwd.87 De mate waarin private en
82 Ibidem, Brief Commissaris politie, 25 maart 1889.
83 Ibidem.
84 sa, Fonds Politie Antwerpen, Havenpolitie (7de wijk), inv.nr. 41928-41931, Processen-verbaal, 1 januari 1890 tot
31 december 1890, nr. 1-2334.
85 Gazet van Antwerpen, 2 februari 1913.
86 Het Handelsblad, 14 september 1907; 10 april 1908; 1 mei 1909.
87 rab, Archief Parket van de Procureur des Konings te Antwerpen, inv.nr. 2227, Informatierapport Gerechtelijke
Politie, 22 mei 1951.
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publieke veiligheidsactoren elkaar vonden in de preventie en bestrijding van criminaliteit, hing dus in grote mate af van lokale en stedelijke contexten. In tegenstelling met
Antwerpen, stonden politiediensten in de hoofdstad bijvoorbeeld zeer argwanend tegenover de Brusselse private nachtveiligheidsdienst La Ronde de Nuit die nochtans op
dezelfde voet als Waak en Sluit was ingericht.88 Tussen de private bewakingsdiensten
onderling speelde concurrentie in hoofdzaak op het niveau van de gevraagde prijzen
voor bewakingsopdrachten. Maar het nam in enkele gevallen ook andere vormen aan.
Een enkele maal gingen nachtwakers elkaar met stokken te lijf89 of ontvreemdden
nachtwakers de koperen plaatjes die ophingen bij de woningen van abonnees en de
naam droegen van concurrerende maatschappijen.90
Conclusie
De politiecontrole op goederenstromen in de haven van Antwerpen rond 1900 was het
werk van uiteenlopende spelers en sloot daarmee nauw aan bij de recente notie van plural policing. Deze bijdrage beoogde de diversie instanties in kaart te brengen die moesten toezien op een vlot verkeer van koopwaar en aanverwante goederen van en naar de
haven en tegelijk ook diefstal of beschadiging van deze goederen moesten voorkomen:
de havenafdeling van de Antwerpse gemeentepolitie, de semi-publieke dienst van kaaiagenten, de hybride Handelswaakdienst en ten slotte private bewakingsfirma’s.
Aan de hand van diverse archiefbronnen die licht werpen op de dagelijkse bewakingsactiviteiten van de hogergenoemde spelers, kunnen er enkele uitspraken worden
gedaan over de concrete organisatie van de politiecontrole op goederenstromen, haar
successen en haar mislukkingen. Het meest opvallende gegeven aan de overgang van
de negentiende naar de twintigste eeuw is dat van sterke onderlinge complementariteit
van de verschillende politie- en veiligheidsinstanties in de haven. Elk van de betrokken
spelers scheen (een) eigen specifieke ruimte(n) in het havengebied te controleren en
ontwikkelde ook eigen vormen van toezicht en soorten van optredens. De havenpolitie
en de kaaienpolitie concentreerden zich voornamelijk op de beteugeling van diefstallen aan de dokken of op schepen. Daarnaast bleven hun optredens beperkt tot enkele
specifieke zones, met name de (afdaken van de) kaaien en het meest zuidelijke deel van
de havenwijk. Vooral de kaaiendienst had het, bij gebrek aan de nodige politionele bevoegdheden, moeilijk om een vlot verkeer van goederen tussen de schepen en de straten
van de stad te verzekeren. Private wakers daarentegen leken wel een effectief toezicht te
kunnen verzekeren, maar zij ontbeerden dan weer een systematische aanpak. Hun optredens bleven beperkt tot punctuele controles en opsporing van dieven en hun werking
werd bemoeilijkt door een gebrek aan gezag en legitimiteit bij het publiek enerzijds, en
een snijdende concurrentie tussen de verschillende private veiligheidsondernemingen
anderzijds. Deze ‘assemblage’ van politie- en veiligheidsdiensten voor de Antwerpse
haven kwam aan het einde van de negentiende eeuw op amper een decennium tijd tot
stand, als gevolg van een bijzonder huwelijk op gebied van veiligheidsdoelstellingen
en -prioriteiten tussen overheden met uiteenlopende belangen. Daarin stonden het
88 Luc Keunings, ‘Veilleurs et détectives privés à Bruxelles de l’Indépendance à 1914’, Le folklore Brabançon (1982)
107.
89 Het Handelsblad, 2 februari 1908.
90 Het Handelsblad, 7 juli 1908; 18 november 1908.
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Antwerpse gemeentebestuur, de havenautoriteiten, de Kamer van Koophandel, de
grote scheepshandelsbedrijven en de leiding van de Antwerpse gemeentepolitie soms
naast en soms tegenover elkaar. Zij stonden allen voor dezelfde uitdaging, namelijk het
verzekeren van het politietoezicht en criminaliteitspreventie organiseren in een context
van versnelde groei van de haven, van het goederenverkeer en van de oppervlakte van
dokken en kaaien.
Met de Antwerpse casus toont deze studie hoe de lokale aanpak van ongewenst
gedrag in de steden niet altijd strookt met vroegere interpretaties van trends in grootstedelijke criminaliteitsbestrijding.91 Eerder onderzoek toonde al aan dat het laatnegentiende-eeuwse politieoptreden in Antwerpen evengoed blijk gaf van selectieve en
‘zachte’ praktijken van handhaving en toezicht op maat van de noden van de bevolking, eerder dan strikt eenzijdig repressief op te treden in het belang van de stedelijke
autoriteiten.92 Belangrijker voor deze bijdrage is echter dat het tevens de beperkingen
aantoont van het stereotype beeld over de centralisering en professionalisering van het
stedelijke politieapparaat. De reorganisatie van de Antwerpse politie in 1862 had in zekere mate dan wel einde gemaakt aan een versnipperd veiligheidslandschap, maar lang
hield deze toestand niet aan. Amper dertig jaar later werden politietaken opnieuw uitgeoefend door diverse semi-officiële en private organisaties die misschien niet in aantal,
maar wel in omvang hun voorgangers overtroffen. Het is nog maar de vraag indien hier
een duidelijke strategie van het Antwerpse gemeentebestuur achter schuilging. Eerder
dan opnieuw meerdere kleine en dus moeilijker te controleren particuliere organisaties
en individuele nachtwakers toe te laten, paste het bestaan van slechts een handvol grote
bewakingsondernemingen mogelijks beter binnen het toenmalige stedelijke veiligheidsbeleid. Een veiligheidsbeleid waarin de regie en waarover de controle finaal bij de
lokale gezagsdragers lagen en ook dienden te blijven.
Toch was Antwerpen de eerste (haven)stad in België waar de opmars van de private veiligheidszorg en praktijken van plural policing zich zo duidelijk manifesteerde.
Niet enkel de directe commerciële opportuniteiten die de haven stelde voor de bewakingsondernemingen waren daarvoor verantwoordelijk, maar tevens de specifieke vormen van havencriminaliteit die een gespecialiseerde reactie veronderstelden. Op diverse
vlakken zijn gelijkenissen te trekken met hedendaagse vormen van pluralisering. Net
als vandaag vertoonden publiek-private netwerken van veiligheidsactoren voorbeelden van samenwerking of conflicten, onderlinge spanningen of overeenkomsten met
betrekking tot bevoegdheidsverdelingen, lag de uiteindelijke regie bij de overheid,
enzovoort. In de analyse van lange-termijnontwikkelingen binnen de veiligheidszorg
in het algemeen en plural policing in het bijzonder, laat deze bijdrage zien dat er minder sprake is van een radicale breuklijnen tussen vroegere en laatmoderne vormen van
regulering en politietoezicht dan dikwijls werd gedacht.
De Antwerpse havencriminaliteit en de aanpak biedt tevens een perspectief op de
stedelijke identiteit. Veel van de sociale problemen in en rondom de haven waren
91 C. Emsley, Crime, police, and penal policy. European experiences 1750-1940 (Oxford 2007) 160-162.
92 M. De Koster, ‘Politieoptredens en het dagelijks ordenen van de stad Antwerpen, eind negentiende-begin twintigste eeuw’, in: M. De Koster e.a. (red.), Werken aan de stad. Stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden, 1500-1900 (Brussel 2011) 251-268; S. Van Houtven, ‘De negentiende-eeuwse stedelijke politiepraktijk door de
bril van de buurt de Antwerpse Seefhoek, 1879’, in: De Koster e.a. (red.), Werken aan de stad, 269-286.
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plaats-, maar evenzeer tijdsgebonden. De laatnegentiende-eeuwse Antwerpse havencriminaliteit werd dan ook grotendeels in termen van diefstal uitgedrukt. Vooral waar
en wanneer de bewaking en beveiliging te wensen overliet, bood het waterfront heel
wat criminele opportuniteiten voor frauduleuze handelaars, geoefende beroepsdieven, smokkelende havenarbeiders of toevallige passanten. Bredere ontwikkelingen
met betrekking tot het veiligheidsdenken en verzekeren van het industrieel kapitaal,
bleken ook in Antwerpen aanwezig met de criminalisering en versterkte vervolging
van praktijken als pilfering. De specifieke omstandigheden te Antwerpen faciliteerden
per slot van rekening dergelijke types vermogenscriminaliteit. Historisch onderzoek
wees al uit dat de omvang van havencriminaliteit, en vermogenscriminaliteit in het bijzonder, nauw samenhing met de aard en de organisatie van de havenarbeid.93 Havens
zoals Antwerpen konden rekenen op een aanzienlijke groep losse arbeidskrachten die
op tijdelijke basis werden aangeworven. De dagelijkse surplus aan arbeiders die zich
aanboden in de haven speelde daarbij overwegend in het voordeel van de werkgevers.
Het gevolg was een combinatie van onregelmatige aanwervingen en werkonzekerheid,
lage verloningen en beperkte financiële stabiliteit, onderlinge competitie en slechte
werkomstandigheden. Overeenkomstig met andere havens zette deze combinatie in
Antwerpen de dokwerkers mogelijks sneller aan tot specifieke vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals diefstal, pilferage en corruptie.94 Het veiligheidsbeleid spitste
zich dus in toenemende mate toe op de controle van de werksfeer, met de nood aan
striktere en efficiëntere reguleringsmechanismes en politiecontroles. Het lijkt er echter
op dat dit het Antwerpse politieapparaat verder onder druk zette door het onttrekken
van politiemiddelen aan de stad, hetwelk tevens de soms de gespannen verhoudingen
en tegengestelde prioriteiten tussen haven en stad symboliseerde. De studie van de
veiligheidszorg en havenbeveiliging biedt daardoor inzichten over de havenstad als
knooppunt van maritieme en stedelijke belangen.

93 Johnson, ‘Criminality on the docks’, 721-745.
94 Grüttner, ‘Working-class crime and the labour movement’, 54-79.

Evert Vandeweghe

Overheidssubsidies voor private restauraties en
historiserende nieuwbouw in drie Belgische provinciesteden: Aalst, Oudenaarde en Veurne (1875-1925)*

Inleiding
Vlaanderen is vandaag internationaal gekend omwille van haar kunststeden die vooral
geassocieerd worden met de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.1 In realiteit
is dat historische imago deels het resultaat van een proces van selectie, restauratie en
historiserende (re)constructie dat pas tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw
op gang kwam.2 Deze historisering paste in de uitbouw van de natiestaten en is ook
onlosmakelijk verbonden met de doorbraak van de moderniteit, zoals die tot uiting
kwam in de industrialisering en het wegvallen van tijd- en ruimtegrenzen door revoluties in de communicatie- en transporttechnologie. Die moderniteit had niet toevallig in
de eerste plaats een weerslag op de steden.3
Aanvankelijk beperkte de zorg voor het historische stadsbeeld zich tot de grote
religieuze en burgerlijke monumenten zoals kerken, stadhuizen en belforten. Pas in
het laatste kwart van de negentiende eeuw kreeg men vanuit (architectuur)historische,
toeristische en artistieke kringen, die vaak in elkaar overvloeiden, oog voor historische
woonhuizen. Deze werden niet alleen gewaardeerd als een onmisbaar kader voor de
grote monumenten en omwille van hun intrinsieke pittoreske schoonheid, maar ook
omdat men van mening was dat ze de lokale, regionale (en nationale) eigenheid beter
weerspiegelden dan uitzonderlijke monumenten.4 Deze evolutie is ook zichtbaar op
de wereldtentoonstellingen waar vanaf eind negentiende eeuw niet alleen meer werd
gerefereerd aan de bekende monumenten, maar ook aan het historische stadsweefsel.
Zo had de Antwerpse wereldtentoonstelling van 1894 de afdeling Oud-Antwerpen en
de wereldtentoonstelling van Gent in 1913 Oud-Vlaendren, waarop meer dan honderd
* Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat ik verricht heb in het kader van mijn doctoraatsscriptie onder promotorschap van Linda Van Santvoort: De verouderde steden. Of hoe de historische stad vorm kreeg in een eeuw van modernisering (1860-1960): Aalst, Dendermonde, Oudenaarde en Veurne (onuitgegeven doctoraatsverhandeling Ugent
2013). Het artikel werd geschreven als onderzoeker van het agentschap Onroerend Erfgoed.
1 Bijvoorbeeld: http://www.visitflanders.com/nl/bestemmingen/ (27 mei 2016).
2 Dit fenomeen speelde ook in andere landen. Voor Nederland, zie: V. Van Rossem, ‘De stad gebouwd. De oude
binnenstad vernieuwd’, in: M. Bakker e.a. (red.), Amsterdam in de tweede Gouden eeuw (Bossum en Amsterdam 2000)
37-38; P. Meurs, De moderne historische stad 1883-1940 (Rotterdam 2001) 481.
3 M. Berman, All that is solid melts into air. The experience of modernity (Londen en New York 1988) 13-36; E.
Hobsbawm, The age of empire, 1875-1914 (Londen 1987) 26-27. Voor België: J. Tollebeek, ‘Het museum, de telefoon
en de kunst. De nevenschikking van traditie en vernieuwing’, De Negentiende Eeuw 25 (2001) 40-49; T. Verschaffel,
‘Een hoogmoedige tijd. Visies op de eigenheid van de negentiende eeuw’, in: A. Bergmans e.a. (red.), Neostijlen in de
negentiende eeuw. Zorg geboden? (Leuven 2002) 13-21.
4 Bijvoorbeeld K. Baedeker, Belgique et Hollande, y compris le Luxembourg: manuel du voyageur (Leipzig 1901)
xi-xiii (1905) xiii (1910) xii; M. Heins, ‘L’esthétique des villes et l’habitation urbaine’, Bulletin Touring Club de Belgique (1910) 445-448; voor Frankrijk zie: J.-C. Vigato, L’architecture regionaliste. France 1890-1950 (Parijs 1994) 51-67;
B. Mihail, Une Flandre à la Française: l’identité régionale à l’épreuve du modèle républicain (Loverval 2006) 199-202;
voor West-Vlaanderen zie: J. Cornilly, ‘De studie van het historische woonhuis in de 19e en de vroege 20e eeuw’, 14:3
In de steigers (2007) 97-111.
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historische huizen, voornamelijk uit provinciesteden, waren heropgebouwd in staff en
samengevoegd tot een fictief historisch stadje.5
Een belangrijke actor in de historisering van de steden was de gemeentelijke overheid die in de loop van de negentiende eeuw in toenemende mate professionaliseerde.6
De industrialisatie en bijhorende problemen van urbanisatie, verkeer, riolering en
arbeidershuisvesting gingen gepaard met een verhoogde overheidsinterventie in zowel
publieke als private eigendommen.7 Maar de overheid trachtte ook de esthetiek van het
stadsbeeld te sturen, zowel door de restauratie en constructie van prestigieuze openbare gebouwen, als door het beïnvloeden van private bouwwerken. Het meest voor
de hand liggende instrument hiertoe was het gemeentelijke bouwreglement maar dit
was lang niet het enige. Al in 1864 publiceerde de Luikse stadsarchitect Julien Etienne
Rémont op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Alphonse Vandenpeereboom
een overzicht van de alternatieve mogelijkheden voor lokale besturen om private architectuur esthetisch te beïnvloeden. Naast het beoordelen van individuele bouwaanvragen door een raadgevend comité van architecten, het verbinden van voorwaarden
aan de verkoop van onteigende percelen, het stellen van eisen aan private speculanten
die een nieuwe straat wilden aanleggen, de onteigeningsprocedure, het opleiden van
ontwerpers en uitvoerders en de verplichting om met een gediplomeerd architect te
werken, vermeldde hij ook subsidies en prijzen.8 Dertien jaar later kwam een gelijkaardige kwestie ter sprake op het vijftiende Nederlandsch Congres te Brussel. De afdeling
Kunsten onderschreef op dit congres unaniem het voorstel van de Brugse liberale
Vlaamsgezinde schrijver Julius Sabbe dat gemeenteraden private restauraties en nieuwbouw in neo-Vlaamse renaissance niet alleen dienden te ondersteunen met een lokale
beoordelingscommissie en met onderwijs in de academies, maar ook met subsidies.9
In hoeverre stuurden lokale overheden de private bouwactiviteit inderdaad met
financiële stimuli in de richting van het behoud of versterken van een historisch stadsbeeld? Dat blijft in de historiografie vandaag nog grotendeels een blinde vlek. Onderzoek focuste zich tot nu toe vooral op de bouwreglementen, zoals het pionierswerk van
Roger Harper over Victoriaanse reglementen en de weerslag hiervan op de bouwpraktijk (voornamelijk in Londen) en de studie van Rutger Tijs naar de impact van dergelijke bouwreglementen op de concrete bouwpraktijk en de esthetiek van het stadsbeeld
in Antwerpen.10 De meeste publicaties over monumentenzorg in België focussen dan
weer op nationale actoren zoals de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
5   P. Uyttenhove, ‘De ruïne en het feest. De moderniteit van Oud Antwerpen en Oud België’, in: M. Nauwelaerts
e.a. (red.), De panoramische droom. Antwerpen en de wereldtentoonstellingen: 1885, 1894, 1930 (Antwerpen 1993)
249-257.
6   M. Dagenais en P.-Y. Saunier, ‘Tales of the periphery. An outline survey of municipal employees and services in
the nineteenth and twentieth centuries’, in: M. Dagenais e.a. (red.), Municipal services and employees in the modern
city (Aldershot 2003) 1-30.
7   A. Sutcliffe, Towards the planned city. Germany, Britain, the United States and France, 1890-1914 (Oxford 1981)
4-5, 185, 203-204; voor België zie: M. Smets, ‘De Belgische wederopbouw op de overgang tussen stadsbouwkunst en
stedebouw’, in: M. Smets (red.), Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914 (Gent 1985) 71-75.
8   J.-E. Rémont in: Bulletin des Commissions royales d’art et d’archéologie 2 (1864) 449-466.
9   De Halletoren, 30 september 1877.
10 R.H. Harper, Victorian building regulations. Summary tables of the principal English building acts and model
by-laws 1840-1914 (Londen 1985); R. Tijs, Tot cieraet deser stadt. Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de
middeleeuwen tot heden (Antwerpen 1993).

12 (2017) 1

overheidssubsidies voor private restauraties   25

Landschappen (kcml) en de Dienst der Verwoeste Gewesten, een organisatie die in
1919 werd opgericht om de wederopbouw van zwaar verwoeste gemeenten te leiden.11
Uitzonderingen zijn de studies van Jelena Dobbels over Antwerpen en die van Jan Van
Acker over Veurne.12 Wat gemeentelijke subsidies voor private restauraties en historiserende nieuwbouw betreft, blijft ons beeld bepaald door de Kunstige Herstellingen in
Brugge die al in 1988 door Luc Constandt werden bestudeerd, en die ook kort aan bod
kwamen in de studie van Herman Stynen over de geschiedenis van de kcml, samen met
initiatieven voor de Grote Markt van Brussel.13 Voor het overige komt dit fenomeen
vooral zijdelings aan bod, bijvoorbeeld in een studie over de Mechelse stadsarchitect
Philippe Van Boxmeer.14
In dit artikel onderzoek ik in hoeverre deze praktijk ingang vond en doorleefde in
enkele provinciesteden die als meer representatief kunnen worden beschouwd voor de
verstedelijking van België. Specifiek is gekozen voor Aalst, Oudenaarde en Veurne,
drie steden die midden negentiende eeuw konden bogen op een rijke geschiedenis en
bijhorend patrimonium, maar die in de daaropvolgende eeuw op heel uiteenlopende
wijze evolueerden. Er wordt in dit artikel aandacht besteed aan zowel de restauratie
van historische gebouwen (monumentenzorg in de strikte zin) als aan nieuwbouwarchitectuur in een historiserende vormentaal, omdat het onderscheid tussen beide in de
realiteit vaak beperkt is.15 Restauraties waren immers meestal ingrijpend: verwijderen
van bepleistering, herstel van metselwerk en toevoegen van zaken die de stijleenheid
bevorderden. Het was zelfs niet uitzonderlijk dat bij een restauratie het bestaande
historische gebouw opgeofferd werd voor een vrij geïnterpreteerde reconstructie die
het pittoreske en vermeend lokale karakter van het gebouw versterkte en tegelijkertijd
tegemoetkwam aan hedendaagse eisen zoals een winkelpui of een extra verdieping.16
De focus van dit artikel ligt op de lokale overheid maar ook de nationale Dienst der
Verwoeste Gewesten komt aan bod, omdat die na de Eerste Wereldoorlog tijdelijk
bevoegdheden van de lokale overheden overnam in de verwoeste gemeenten.
Na een sociaaleconomische inleiding op de drie gekozen steden en een overzicht van
de gehanteerde bronnen, ga ik in dit artikel kort in op de gekende initiatieven van overheidssubsidies voor private restauraties en historiserende nieuwbouw, in het bijzonder
te Brugge. Tegen deze achtergrond wordt de situatie in de drie onderzochte steden
geschetst, met een meer algemene conclusie over de invloedrijke rol van de stadsarchitect. Voor de periode na de Eerste Wereldoorlog behandel ik zowel de nationaal
11 H. Stynen, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 18351940 (Brussel 1998) en C. Neumann, ‘De Dienst der Verwoeste Gewesten en zijn historisch kader’, in: A. Notebaert,
C. Neumann en W. Vanden Eynde (red.), Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten (Bruxelles
1986) 37-55.
12 J. Dobbels, ‘Aanzetten voor een erfgoedbeleid. De afbraak van het Antwerpse burchtgebied als casestudy voor de
veranderende omgang met erfgoed (1863-1900)’, Stadsgeschiedenis 6 (2011) 129-145 en J. Van Acker, ‘De restauratie
van de historische gebouwen in Veurne in de negentiende eeuw’, De Gidsenkring 31:3 (1993) 3-32.
13 L. Constandt (red.), Stenen herleven. 111 jaar ‘Kunstige Herstellingen’ in Brugge 1877-1988 (Brugge 1988); Stynen, De onvoltooid verleden tijd, 183-185.
14 J. Feyaerts, ‘De architect als ambtenaar. Philippe Van Boxmeer (1863-1955) aan het hoofd van de Mechelse
bouwadministratie (1893-1913)’, Bulletin knob 113 (2014) 3, 145-162.
15 I. Bertels, ‘Tussen praktijk en theorie. Bouwpraktijk en -opleidingen in het negentiende-eeuwse Antwerpen’,
Trajecta 17:2 (2008) 131.
16 Constandt, Stenen herleven, 16-20, 100.
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ondersteunde initiatieven in het kader van de wederopbouw (met name in Veurne) als
het doorleven van de lokale subsidiepolitiek.
De drie steden: Oudenaarde, Veurne en Aalst
In de drie bestudeerde steden – Oudenaarde, Veurne en Aalst – groeide rond de eeuwwisseling de aandacht voor en appreciatie van de historische huizen als typisch voor
het stadsbeeld.17 Het sociaaleconomische profiel van de steden verschilde nochtans
aanzienlijk. Oudenaarde leefde tot de late negentiende eeuw van haar regionale centrumfunctie: ambachtslui verkochten hun producten aan inwoners van de stad en het
omliggende platteland en aan de honderden soldaten die in de garnizoensstad gelegerd
waren. Ook het gerechtshof met gevangenis, het hospitaal en de scholen creëerden
werkgelegenheid voor de zowat 5.000 inwoners. Politiek was het stadje tussen 1830 en
1877 in liberale handen. Nadat de stad in de jaren zestig naast een treinstation greep,
groeide echter de steun voor de katholieke oppositie en haar pleidooi voor modernisering. In 1878 greep de katholieke partij de macht – tot 1921 bezette ze zelfs alle
zetels in de gemeenteraad – en ze voegde de daad bij het woord met onder andere de
kanalisering van de Schelde, nieuwe kaaimuren en straatverbredingen. Mede hierdoor
kende Oudenaarde toch nog een late industrialisatie, vooral dankzij de katoenfabrieken, en een demografische groei (7.000 inwoners in 1914). De Eerste Wereldoorlog en
bijhorende schade, geschat op ongeveer een vierde van het gebouwenbestand, fnuikten
die groei echter. De katholieken behielden de macht maar de conservatieve, Franstalige
fractie moest de duimen leggen voor een Vlaamse, christendemocratische.18
Veurne was in de negentiende eeuw, net zoals Oudenaarde, een klein regionaal
centrum voor het agrarische achterland met een gerechtshof, onderwijs en hospitaal,
markten en kleinschalige ambachtelijke activiteit. De bevolking steeg heel langzaam –
van 5.000 inwoners midden negentiende eeuw tot 7.000 inwoners een eeuw later – en
ondanks de aanleg van een spoorwegverbinding in 1858 was er geen noemenswaardige
industrialisatie. De armoedegraad was vrij hoog – in 1873 telde de stad naar schatting
868 armen – maar deze sociale kwestie bleef grotendeels afwezig in de lokale politiek
die lang gedomineerd werd door de liberalen. Pas in 1884 kwamen de katholieken aan
de macht. De van Brugge afkomstige burgemeester Daniël De Haene (1884-1912) liet
in de stad zowel saneringswerken uitvoeren, zoals de afbraak van krotwoningen en de
aanleg van rioleringen, als historiserende restauraties en bouwcampagnes. Ongetwijfeld speelde hierbij het toenemende belang van het kusttoerisme dat eind negentiende
eeuw ook Veurne bereikte onder meer dankzij de verbinding met de kusttram vanaf
1886.19 De karakteristieke (woning)architectuur van Veurne werd hierbij nationaal en
zelfs internationaal uitgespeeld.20
17 Bijvoorbeeld: P. Van de Vyvere, Audenaerde et ses Monuments (Oudenaarde 1913); C. Wybo, La procession expiatoire de Furnes. Promenade dans Furnes (Veurne 1912); P. Van Nuffel, Historiek der oude straten, markten, pleinen
en gebouwen der stad Aalst, met sagen en vertellingen (Aalst 1914-1915).
18 W. Ronsijn, ‘Een sociale, economische en politieke geschiedenis tijdens de negentiende en twintigste eeuw’, in:
P. Trio, R. Castelain, G. Van Kerkhoven en M. De Smet (red.), Tijd voor Oudenaarde (Oudenaarde 2012) 106-125.
19 Ronny Mortelmans, Politieke machtsstrijd in het arrondissement Veurne (1848-1894) (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universieit Leuven 1979); https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121071
(28 maart 2017).
20 Bijvoorbeeld: G. Garny, ‘Furnes Nieuport Dixmude Ypres’, in: Bruxelles. Exposition International. Avril Novembre 1897 (Brussel 1897); Baedeker, Belgique et Hollande (1905) xiii en 178-179; (1910) 175-176.
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In Aalst voerde het liberale stadsbestuur reeds midden negentiende eeuw een modernisering door, met een spoorwegverbinding (1856) en de kanalisering van de Dender
(1867). Deze werken zorgden er voor dat de stad begin twintigste eeuw kon uitgroeien
tot de vijfde industriestad van België, voornamelijk op basis van de textielnijverheid.
De bevolking verdubbelde bijna van 18.000 inwoners in 1856 tot ruim 35.000 in 1913.
Het woningbestand steeg in diezelfde periode van een kleine 3.000 naar ruim 7.000,
vaak heel kleine, huizen. Politiek werden de liberalen niet beloond voor hun inspanningen: in 1872 behaalden de katholieken de macht tot begin jaren dertig. De sociale
problemen leidden vanaf eind negentiende eeuw wel tot de opkomst van de Daensisten,
een christelijk geïnspireerde volkspartij, en de socialisten die vooral vanaf het interbellum wogen op het beleid. Aalst kwam vrij ongehavend uit de Eerste Wereldoorlog en
behield in deze periode haar positie als industriestad.21
De belangrijkste bronnen voor dit onderzoek, met name de gemeenteraadsverslagen, de private bouwaanvragen en – voor de wederopbouw – de archiefdossiers van
de Dienst der Verwoeste Gewesten, werden systematisch doorgenomen voor de drie
onderzochte gemeenten. Deze bronnen bevatten feitelijke gegevens zoals de bouwheer,
de architect en het bedrag van de toegekende subsidie, maar vaak ook voorafgaande
discussies tussen de verschillende betrokken personen en instanties. De resoluties van
het schepencollege werden enkel aanvullend en gericht geraadpleegd en bevatten, zoals
de term aangeeft, enkel beslissingen, geen discussies. Enkele artikels in contemporaine tijdschriften, zowel lokale als nationale, en met een oudheidkundig, toeristisch of
meer algemeen profiel, boden wel materiaal om het debat over deze subsidies verder
te stofferen.
1875-1914: de stedelijke subsidiepolitiek in België
In de negentiende eeuw kon een lokale overheid de private bouwactiviteit zowel in positieve als negatieve zin beantwoorden met financiële maatregelen. Een negatieve maatregel was bijvoorbeeld het financieel belasten van bepaalde bouwpraktijken, hoewel
men zich er voor moet hoeden om dit al te rechtlijnig te interpreteren. Het ‘bestraffen’
van bepaalde bouwpraktijken met zwaardere belastingen bleek in de praktijk vaak de
verspreiding ervan niet tegen te houden, wel integendeel. En men kan zich afvragen of
dit überhaupt de bedoeling was aangezien dit impliceerde dat ook de inkomsten uit die
belastingen verloren gingen. Eén van de meest wijdverspreide voorbeelden hiervan is
de belasting op het balkon, die eind negentiende eeuw werd ingevoerd en die het statuskarakter en het succes van dit gevelonderdeel alleen maar verhoogde.22 Dergelijke
belastingen lijken met andere woorden in de eerste plaats gebruikt te zijn door de overheid om inkomsten te verwerven, en niet zozeer om invloed uit te oefenen.
Dat is wel het geval bij het financieel ondersteunen van private initiatieven, wat twee
vormen kon aannemen: wedstrijden en subsidies. Beide konden ook gebruikt worden
om het historische stadsbeeld te ondersteunen. Zo pleitte het Antwerpse Willemsfonds
er in 1877 voor om een gevelwedstrijd in ‘Vlaamse bouwtrant’ in te richten voor de
21 F. Courteaux en A. Van Lul, ‘Aalst – een eeuw evolutie’, Het Land van Aalst 8:3-4 (1956) 170-207; E. Vandeweghe,
Urbanisatiepolitiek te Aalst, 1856-1939 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling ugent 2001).
22 Tijs, Tot cieraet deser stadt, 392.
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Boekensteeg en nieuwe straten aan het Zuid.23 Begin twintigste eeuw organiseerde het
Brugse stadsbestuur effectief enkele gevelwedstrijden die expliciet tot doel hadden het
historische stadsbeeld uit te breiden.24 Toch lijkt men in Brugge vooral zijn toevlucht
genomen te hebben tot het subsidiesysteem. De reden voor deze keuze blijkt uit een
discussie die in de jaren 1870 woedde over het versterken van het historische stadsbeeld
met privé-initiatieven. Hoewel sommigen pleitten voor een jaarlijkse wedstrijd die de
beste restauratie of historiserende nieuwbouw zou bekronen, werd uiteindelijk toch
gekozen voor een subsidiesysteem. Als reden werd opgegeven dat een wedstrijd enkel
de restauratie van de meest uitzonderlijke gevels zou bevorderen terwijl juist de vele
eenvoudige, weinig gedecoreerde gevels belangrijk werden geacht voor het stadsbeeld
van Brugge.25 Een gelijkaardige redenering klonk door in de bijdrage van architect
Jules Brunfaut op het eerste internationale congres van de steden in Gent (1913). Gevelwedstrijden leidden volgens hem tot overdreven gedecoreerde gevels (vergelijkbaar
met de paviljoenen op de wereldtentoonstellingen) en werden beter vervangen door
een subsidiesysteem.26
Het is een welbekend feit dat enkele stadsbesturen in de tweede helft van de negentiende eeuw begonnen met dergelijke ondersteuning in het kader van het ontluikend
toerisme en de toenemende aandacht voor een esthetisch en karakteristiek stadsbeeld.
Zo kende het stadsbestuur van Brussel reeds in de eerste helft van de jaren 1850 subsidies toe voor de restauratie van zes gevels op de Grote Markt en in de periode 18831897 subsidieerde ze opnieuw de restauratie van heel wat privégevels op die Grote
Markt.27 Het meest bekende voorbeeld van stedelijke subsidies voor de restauratie (en
nieuwbouw) van private gebouwen zijn ongetwijfeld de Kunstige Herstellingen die in
Brugge ingesteld werden vanaf 1877 door het nieuw aangestelde katholieke stadsbestuur, vooral op aandringen van schepen Alfred Ronse. In de periode 1877-1920 werden in totaal 177 Kunstige Herstellingen betoelaagd (een viertal per jaar). Deze toelage
werd vastgelegd op één derde van de totale kostprijs en vanaf 1900 werden ook expliciet
nieuwbouwprojecten in Brugse stijl gesubsidieerd.28
Volgens Luc Constandt ontstond er in andere steden onmiddellijk interesse om
dat systeem toe te passen maar hij geeft hiervan verder geen voorbeelden, behalve een
initiatief in Gent dat zonder gevolg bleef.29 In de contemporaine pers (het tijdschrift
De Halletoren) verwees men onder andere naar een toespraak van architect Hendrik
Beyaert in de Brusselse gemeenteraad (1877) en naar het budget dat men in Gent had
gestemd voor de conservatie en restauratie van artistieke en historische gevels (1881).30
Deze verwijzingen naar verwante initiatieven blijven dus vrij vaag en beperkt tot de
grote steden. Toch zijn er aanwijzingen dat deze subsidiepolitiek wel degelijk doordrong tot in kleinere provinciesteden.
23 De Halletoren, 30 september 1877.
24 Constandt, Stenen herleven, 27-31.
25 Ibidem, 16-20.
26 J. Brunfaut, ‘Les concours périodiques de façades des maisons …’, in: Premier congrès international et exposition
comparée des villes, i (Brussel 1913) 203.
27 Stynen, Onvoltooid verleden tijd, 183-189.
28 Constandt, Stenen herleven, 16-20, 100.
29 Ibidem, 20.
30 De Halletoren, 30 september 1877 en december 1881.
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Veurne, noordzijde van de Grote Markt (foto auteur, 2017).

Veurne: een early adopter
In Veurne werd het Brugse initiatief vrij snel nagevolgd. Reeds in maart 1884 vroeg
Raphaël De Spot, de latere katholieke burgemeester, goedkeuring om zijn huis met
bepleisterde lijstgevel aan de noordzijde van de Grote Markt haar oorspronkelijk karakter (cachet primitif) terug te geven naar plannen van stadsarchitect Jozef Vinck. Tegelijkertijd vroeg hij een stedelijke subsidie voor deze werken met als argument dat de
stedelijke administratie de laatste tijd gelijkaardige werken voor twee derden had gesubsidieerd. Wanneer die subsidie hem enkele dagen later geweigerd werd, insinueerde
De Spot dat het liberale stadsbestuur enkel bij hem weigerde dit initiatief toe te passen,
ongetwijfeld een verwijzing naar de lokale partijpolitiek. Het huis in kwestie werd immers gebruikt als ontmoetingsplaats door de katholieke partij.31 De aanvraag van De
Spot werd dus niet gehonoreerd. Uit de briefwisseling kan evenwel afgeleid worden
dat het liberale stadsbestuur al begin jaren 1880 systematisch subsidies verleende voor
de restauratie van privégevels die, relatief gezien, ruimer waren dan in Brugge.
Voor de periode 1884-1902 daarentegen werd in Veurne maar één verwijzing gevonden naar een dergelijke subsidie, met name voor het herstellen van het oudste huis in de
typische regionale renaissance (La Noble Rose), inclusief de afbraak van een later toegevoegde rococo buitentrap.32 Dit kan mogelijk verklaard worden vanuit de afwezigheid
van bronnenmateriaal maar heeft misschien ook te maken met de gewijzigde politieke
31 Stadsarchief Veurne (verder sav), Bouwaanvragen (verder ba), 534/1.
32 sav, Resoluties van het schepencollege (verder S) 30 november 1889; E. Dhuicque, ‘Une vieille maison à Furnes.
L’Hotellerie de la Noble Rose’, l’Emulation 42:5 (1922) 65-79.
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samenstelling van het gemeentebestuur.33 In Brugge viel de invoering van de stedelijke
subsidie in 1877 zoals gezegd samen met de vervanging van het liberale stadsbestuur
door een katholiek stadsbestuur. In Veurne lijkt de overgang van een liberaal naar een
katholiek bestuur in 1884 een keerpunt te zijn geweest in omgekeerde zin. Waarschijnlijk verwierpen de katholieken na hun verkiezingsoverwinning deze subsidie omdat die
geassocieerd werd met het liberale stadsbestuur. Bovendien had het katholieke stadsbestuur haar overwinning te danken aan de buitenwijken en niet aan het liberale oude
stadscentrum.34 Het lijkt dan ook logisch dat ze in haar politiek deze buitenwijken begunstigde. Subsidies voor kunstgevels die zich vooral in de historische binnenstad bevonden, pasten niet in deze visie. Een laatste verklaring is dat men in deze jaren heel wat
geld en aandacht besteedde aan de restauratie van openbare, burgerlijke monumenten
op de Grote Markt zoals het stadhuis, het Spaans Paviljoen en de voormalige vleeshal.35
Pas vanaf 1903 – wanneer de restauratie van die grote burgerlijke gebouwen voltooid
was – worden in Veurne weer systematisch verwijzingen gevonden naar dergelijke stedelijke subsidies. In dat jaar werden drie huizen aan de noordzijde van de Grote Markt
gerestaureerd met subsidies van de stad, waaronder het vermelde huis van De Spot.
Omwille van het beeldbepalende karakter van deze plaats besliste het stadsbestuur nu
unaniem om de bepleisterde lijstgevel te vervangen door een bakstenen topgevel op
kosten van de stad.36 De twee andere huizen ondergingen eerder kleine herstellingen.37
Dat men precies in april en mei 1903 de gevels op deze beeldbepalende plaats restaureerde, kan waarschijnlijk verklaard worden door het geplande bezoek van Prins
Albert aan de stad op 7 juni 1903. Daarnaast speelde de veranderende lokale politieke
toestand ongetwijfeld een rol, met name de verbeterde relaties tussen katholieken en
liberalen, evenals de verkiezing van drie liberale gemeenteraadsleden in 1899. Veelbetekenend in dit verband is dat het lokale liberale weekblad deze gevelrestauraties en de
feesten naar aanleiding van het bezoek van prins Albert uiterst lovend besprak.38 Ten
slotte was 1903 ook het jaar dat Jaak Vinck zijn vader Jozef opvolgde als stadsarchitect.
Jaak Vinck was – net zoals de katholieke schepen Raphaël De Spot – lid van de neogotische gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas. Op de jaarlijkse vergadering van die gilde
in 1902 hield de Mechelse schepen van Financiën Jules Ortegat een pleidooi voor een
meer actieve interventie van het stadsbestuur in de restauratie van waardevolle private
gevels.39 Mogelijk waren Jaak Vinck en Raphaël De Spot hierdoor geïnspireerd.
Dat de stedelijke subsidiëring van private gevelrestauraties in Veurne niet louter
een eenmalige aangelegenheid was naar aanleiding van een prinselijk bezoek, bewijst
de vrijwel unanieme goedkeuring door de gemeenteraad in 1906 van een subsidieregel
voor het herstellen van ‘oude kunstgevels’, waarvoor één derde van de kosten werd
voorzien. Bovendien besliste men, net zoals het Brugse stadsbestuur in 1900, om
eveneens tussen te komen in artistieke nieuwbouw, zij het dat deze subsidie beperkt
33 De resoluties van het schepencollege uit de periode 1893-1901 ontbreken in het stadsarchief.
34 Mortelmans, Politieke machtsstrijd, 33.
35 Zie: Van Acker, De restauratie van de historische gebouwen, 3-32.
36 sav, S, 1 maart 1903; sav, ba, 545/36.
37 sav, ba, 545/34, 545/44; sav, S, 6 mei 1903.
38 ’t Advertentie-blad van Veurne, 30 mei 1903.
39 ‘La conservation et la restauration des anciennes façades’, Bulletin des séances de la Gilde de St. Thomas et de St.
Luc 15 (1902) 63-64.
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werd tot één derde van de meerkost van een dergelijke kunstgevel ten aanzien van een
gewone gevel. Plan en bestek dienden op voorhand aan de gemeenteraad ter goedkeuring onderworpen te worden.40 Tot de Eerste Wereldoorlog werd een tiental subsidiedossiers opgemaakt. Drie daarvan hadden betrekking op de restauratie van historische
gevels op de Grote Markt, waaronder het gotische huis De Valk naast het stadhuis.41
Het meeste geld was echter bestemd voor nieuwbouw in historiserende stijl, zowel in
het oude stadscentrum, als op de ringlanen en in de buurt van het nieuwe neogotische
station dat gemodelleerd was naar het vijftiende-eeuwse Spaans Paviljoen op de Grote
Markt.42 Bij de subsidieaanvraag voor een neogotisch huis aan de Stationsstraat verwees de eigenaar expliciet naar het historische stadsbeeld wanneer hij stelde dat het
stationsgebouw reeds een artistieke aanblik gekregen had dankzij de tussenkomst van
het stadsbestuur maar dat de stationsomgeving een ongelukkige voorbode was van wat
de toerist mocht zien in de oude stad.43
Dit Veurnse initiatief bleef niet onopgemerkt. De Belgische toeristische organisatie
Touring Club feliciteerde het stadsbestuur van Veurne in 1908 met de gesubsidieerde
afbraak van een afschuwelijk rechthoekig gebouw met grote rechthoekige vensters
op de hoek van de Noordstraat, waardoor men de Grote Markt haar oorspronkelijke
uitzicht teruggaf. Ze sprak ook de hoop uit dat andere gemeentebesturen dit voorbeeld
zouden volgen.44 Een jaar later feliciteerde de Société Nationale pour la protection des
monuments et des sites, een officieuze commissie voor monumenten met onder andere
de Brusselse burgemeester Charles Buls, de organisatoren in West-Vlaanderen die
werkten aan de conservatie van zowel publieke als private oude gebouwen die het karakter van hun oude steden bepaalden. Hierbij werd expliciet verwezen naar Veurne.45
Navolging in Aalst en Oudenaarde
Ook in de industriestad Aalst werden vanaf 1906 enkele historisch waardevolle privégebouwen hersteld met tussenkomst van de lokale overheid. Een eerste dossier dat
ter sprake kwam, was de Borse van Amsterdam, een zeventiende-eeuws gebouw met
barokke volutengevels naast het middeleeuwse stadhuis en belfort. Dat dit het partijlokaal was van de Katholieke Kring bleef niet onopgemerkt. Zo vroeg de liberaal
Jan-Albert De Windt of de stad ook zou tussenkomen in de restauratie van het lokaal
van de liberale associatie Au comte d’Egmont, het voormalige Grauwen Steen aan de
andere zijde van het belfort. Maar ook verschillende katholieke gemeenteraadsleden
wierpen op dat er vele andere voorgevels in aanmerking kwamen voor deze subsidie,
wellicht uit vrees dat deze subsidie een gevaarlijk precedent zou kunnen betekenen. De
burgemeester antwoordde hierop dat ook de Biekorf met een bakstenen zeventiendeeeuwse trapgevel reeds in zijn vroegere staat hersteld was met stedelijke subsidie. Hij
vergat wel te vermelden dat deze subsidie slechts een fractie bedroeg van die voor de
Borse. Uiteindelijk besliste de gemeenteraad unaniem om voor een kwart tussen te ko40 sav, Gemeenteraadsverslagen (verder G), 9 juni 1906.
41 sav, S, 7 september 1907, 2 november 1911, 20 juni 1912; sav, ba, 548/17.
42 sav, S, 27 januari 1906, 7 september 1907, 6 juni 1908, 20 maart 1909, 2 november 1911; sav, ba, 551/10, 552/2.
43 sav, S, 7 september 1907, 12 januari 1910, 18 februari 1910; sav, ba, 548/5, 2579.
44 ‘La Grande Place de Furnes’, Touring club de Belgique. Bulletin officiel (1908) 143-144.
45 ‘Société nationale pour la protection des sites et des monuments en Belgique’, Touring club de Belgique. Bulletin
officiel (1909) 139-142.
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Restauratieontwerp van het
huis van Dirk Martens in
de Lange Zoutstraat, 1911
(Stadsarchief Aalst, postkaartencollectie).

men in de kosten van deze ingrijpende restauratie met reconstructie van een zogezegd
oorspronkelijk torentje.46
Drie jaar later werd opnieuw de restauratie van een privaat gebouw gesubsidieerd en,
toeval of niet, opnieuw betrof het een partijlokaal. In 1908 openden de Daensisten een
prestigieus partijlokaal, de ‘Volksverheffing’, in het laat zeventiende-eeuwse barokke
geboortehuis van drukker Dirk Martens in de Lange Zoutstraat. Dit paste duidelijk in
de koerswijziging van de Daensistische partij die zich in deze periode meer op middenstanders en de Vlaamse zaak richtte dan op arbeiders en hun sociale strijd, en die toenadering zocht tot de Katholieke Partij.47 De gemeenteraad stemde ook voor het herstel
van dit gebouw unaniem een subsidie van één vierde van de totale kostprijs, met als
argument dat dit andere eigenaars kon aanwakkeren om hun gevels te onderhouden.48
46 Stadsarchief Aalst (verder saa), G, 6 augustus 1906; 15 juni 1908, 14 november 1908.
47 L.P. Boon, Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
(Amsterdam en Antwerpen 1971 (1997)) 616-617, 629, 633-634, 652-653.
48 saa, G, 27 juni 1911, 13 februari 1912; Het Land van Aalst, 16 april 1911; Boon, Pieter Daens, 624, 634, 665, 669.
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Eind januari 1912 vroeg men in De Volksstem, spreekbuis van de christendemocraten
binnen de Katholieke beweging, aan het stadsbestuur om net zoals in andere steden zoals Brugge en Kortrijk subsidies te geven om oude gevels te restaureren en nieuwe gevels meer esthetisch en artistiek te maken.49 Toen christendemocraat Louis de Bethune
datzelfde jaar voorstelde dat het stadsbestuur een meer algemeen subsidieregeling zou
uitwerken voor het herstellen en conserveren van de mooiste straatgevels, antwoordde
de liberaal De Blieck dat hijzelf dat al jaren voorstelde.50 Het blijft echter de vraag in
hoeverre dergelijke voorstellen gemeend waren en geen loze verkiezingsbeloftes.51
De grootste voorstander van een stedelijk subsidiesysteem in Aalst lijkt geen politicus te zijn geweest maar Oscar Reyntens, stadssecretaris van 1897 tot 1937, medestichter en secretaris van de ‘Oudheidkundige Kring’ en conservator van het lokale
museum. In 1909 schreef hij een artikel over de Borse waarin hij op basis van archiefonderzoek de restauratie ondersteunde en pleitte voor een ruimere toepassing van
stedelijke subsidies, met een historische rechtvaardiging: ‘Weleer waren de goedwillige
Aalstenaars nimmer gestoord, wanneer een deel der gemeentegelden (…) nog besteed
werd om als toelagen – en, ja, geene geringe – te worden gegund aan de inwonende
burgers, die een huis met eene versierende voorgevel deden opbouwen’.52 Op basis
van stadsrekeningen uit de jaren 1630 toonde hij aan dat in deze periode aan minimum
twintig particulieren stedelijke subsidies werden gegeven om met een decoratieve
voorgevel bij te dragen tot de versiering van de stad. Dat de stadssecretaris een historische legitimatie zocht voor de subsidiepolitiek geeft aan dat deze niet onomstreden
was. Bovendien omschreef Reyntens in dit artikel wat men juist met subsidies beoogde,
met name de stad minder eenvormig maken.53 In tegenstelling tot de bouwreglementen
hadden deze subsidies inderdaad niet uniformiteit en regelmaat als doel maar juist het
tegenovergestelde: het doorbeken van een uniformiteit die mede het gevolg was van een
al te strikte economische benadering en die zich vertaalde in eenvoudige, bepleisterde
lijstgevels.
Voor Oudenaarde werden pas vanaf 1912 gegevens teruggevonden over het toekennen van stedelijke subsidies voor bouwwerken die het historische karakter van de stad
ten goede kwamen, wat mogelijk te maken heeft met de mindere economische toestand
van deze stad. Het initiatief voor het instellen van deze subsidie kwam blijkbaar van
een lokale artistieke kring die begin oktober 1912 aan de gemeenteraad een brief richtte
over het behoud van ‘ouderwetse’ gevels. Een maand later besliste die raad unaniem
om voortaan jaarlijks een budget te voorzien voor de restauratie van opmerkelijke oude
gevels. Datzelfde jaar nog werden subsidies toegekend voor de heropbouw van een
barokke volutengevel op de Markt (waarvan de eigenaar een aanvraag had ingediend op
aanmoediging van ‘enkele lokale notabelen’, waarschijnlijk een verwijzing naar de vermelde lokale kunstkring) en voor de gevel van een huis in de Vrijheidstraat. Dit laatste
huis toont dat de omgang met historische gevels heel ingrijpend kon zijn. Hoewel men
stelde dat deze verbouwing zich inspireerde op de toestand vóór de negentiende-eeuw49 De Volksstem, 28 januari 1912.
50 Boon, Pieter Daens, 682.
51 Beide projecten werden ook door de staat en de provincie gesubsidieerd.
52 O. Reyntens, ‘Het oud Gebouw in Vlaamschen Stijl aan de Grote Markt te Aelst’, Nieuw Leven. Maandblad voor
folklore, plaatselijke geschiedenis, letterkunde en kunstkritiek 6 (1909) 85-86.
53 Ibidem, 85-95.
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se verbouwing, bleek het resultaat een volledige nieuwe gevel die enkel geïnspireerd
lijkt op de historische gevel en die zelfs een extra bouwlaag telt.54
Deze twee dossiers geven al aan dat het Oudenaardse stadsbestuur zowel restauraties
als historiserende reconstructies subsidieerde. De projecten fungeerden bovendien als
voorbeeldprojecten want de lokale historicus Paul Van de Vyvere nam in zijn toeristische gids Audenaerde et ses monuments uit 1913 een foto op van het huis in de Vrijheidstraat voor en na restauratie.55 Na deze ‘veelbelovende’ start bleef het echter stil.
In 1913 vroeg een eigenaar nog toestemming en subsidie voor de restauratie van een
gevel uit 1672 in de Einestraat, een traditionele bak- en zandsteenbouw met uitkragende bovenverdieping (de zogenaamd typische Oudenaardse ‘arcadentrant’). Hoewel de
eigenaar dreigde dat bij weigering één van de oude Vlaamse Oudenaardse gevels onder
een laag cement zou verdwijnen, werd hieraan geen gevolg gegeven, waarschijnlijk
omwille van het uitbreken van de oorlog.56
Het belang van de stadsarchitect
Uit reeds gevoerd onderzoek naar de situatie in Brugge, Brussel en Mechelen, blijkt
dat de stadsarchitecten tijdens de belle époque grote pleitbezorgers waren van stedelijk gesubsidieerde restauraties van private gebouwen, die bovendien vaak onder hun
leiding werden uitgevoerd.57 Dit lijkt ook het geval in de hier onderzochte steden,
waardoor deze subsidie de facto neerkwam op het stimuleren van de privépraktijk van
de stadsarchitect, of de leraar bouwkunst aan de tekenacademie (indien deze functie
niet werd uitgeoefend door de stadsarchitect).58 In Oudenaarde bijvoorbeeld, dat van
1879 tot 1937 geen stadsarchitect had, werd een gesubsidieerde restauratie in 1912 gesuperviseerd door de leraar bouwkunst Ernest Van Hamme.59 Bij de aanvraag voor
een subsidie in diezelfde stad een jaar later, vroeg de eigenaar expliciet toestemming
om de werken te laten uitvoeren door een andere architect, wat lijkt te impliceren dat
het stadsbestuur hier normaal gezien over besliste.60 In Aalst werd de belangrijkste
privérestauratie (die van de Borse) toegekend aan stadsarchitect Jules Goethals en de
restauratie van het partijlokaal van de Daensisten werd uitgevoerd naar plannen van
Achilles De Stobbeleir, leraar aan de stedelijke academie.61
In Veurne waren bijna alle grotere gesubsidieerde werken uit de periode 1903-1914
van de hand van stadsarchitect Jaak Vinck. Slechts één subsidievraag werd afgewezen
in deze periode. Als expliciete reden voor deze weigering gaf het stadsbestuur dat ze
enkel subsidies gaf voor werken die goedgekeurd waren door de stadsarchitect en onder zijn leiding werden uitgevoerd.62 Omgekeerd is het duidelijk dat Vinck zelf deze
54 Stadsarchief Oudenaarde (verder sao), ba, 3661 en 3639; sao, G, 7 oktober 1912, 6 november 1912.
55 Van de Vyvere, Audenaerde et ses Monuments, 162-163.
56 sao, ba, 3681.
57 Constandt, Stenen herleven, 100; Stynen, Onvoltooid verleden tijd, 183-189; Feyaerts, De architect als ambtenaar,
154-157.
58 Zie ook: E. Vandeweghe, ‘Balancing between public and private: town architects in Flanders during the interwar
period’, Planning Perspectives 26 (2011) 105-118.
59 sao, G, 7 oktober 1912, 6 november 1912.
60 sao, ba, 3681.
61 Het Land van Aalst, 16 april 1911; plannen op http://aalstwaarisdetijd.forumup.be (22 februari 2012), in Van
Nuffel, Historiek der oude straten, 15 en op postkaart (saa, postkaartencollectie).
62 sav, S, 25 juli 1908.
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Veurne, huis Valcke aan de
Karel Coggelaan (foto auteur, 2009).

subsidies actief aanmoedigde. In 1910 schreef een eigenaar aan het stadsbestuur dat hij
op aandringen van zijn bouwkundige Jaak Vinck toelating gegeven had om decoratieve
gevels te voorzien voor zijn nieuwe huizen omdat Vinck hem had verzekerd dat het
stadsbestuur hiervoor een ondersteuning zou verlenen.63
Toch lijkt het niet in de eerste plaats de bedoeling van Vinck geweest te zijn om
de bouwaanvragen te monopoliseren met deze subsidie. Waarschijnlijk stond hij vrij
afwijzend tegenover bouwaanvragen die niet door hemzelf of zijn vader (ere-stadsarchitect Jozef Vinck) waren ontworpen omdat dit bijna altijd impliceerde dat ze door
een aannemer, timmerman of bouwheer waren getekend, en niet door een gediplomeerd architect.64 Dat ontwerpen van andere architecten niet a priori verstoken bleven van subsidies bewijst de grote subsidie voor het imposante neogotische huis van
Albert Valcke, dat ontworpen werd door Hilaire Denys-Hillewaert, zoon van Désiré
Denys-Carbonnez (Vinck’s collega als stadsarchitect van Roeselare).65 Een andere
63 sav, ba, 552/2.
64 ‘Veurnse bouwaanvragen 1905’, Archikrant / Vrienden van het Veurns Archief 16 (2006) 5.
65 sav, S, 12 januari 1910, 18 februari 1910. De bouwheer (Albert Valcke) was de advocaat van Adolf Duclos, een
kanunnik afkomstig van Veurne en groot voorstander van de Kunstige Herstellingen in Brugge (M. Timperman, ‘Het
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reden waarom Jaak Vinck bevoordeeld werd, is omdat hij zogezegd op de hoogte was
van de lokale of regionale bouwstijl. Dit blijkt bijvoorbeeld nog uit de private restauraties die de Dienst der Verwoeste Gewesten na de Eerste Wereldoorlog subsidieerde in
Veurne, waarbij er meermaals op aangedrongen werd deze werven enkel toe te kennen
aan Vinck omwille van zijn technische en architecturale expertise inzake kustarchitectuur en de restauratie van Veurne.66
Interbellum: een heropflakkering in Veurne op initiatief van de nationale overheid
De immense vernielingen van de Eerste Wereldoorlog in België boden een kans voor de
overheden om hun interventie inzake architectuur en stedenbouw nog te vergroten.67 De
hogere overheid zag het duidelijk als haar taak om de wederopbouw ook op esthetisch
vlak in goede banen te leiden en de beoogde esthetiek was vaak uiterst historiserend, wat
natuurlijk in de hand werd gewerkt door de aard van de verwoestingen, vooral van historische stadscentra.68 De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
(kcml) vroeg reeds onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog in 1914 aan de lokale
overheden om bij de wederopbouw niet overhaast tewerk te gaan en om niet enkel oog te
hebben voor de monumenten maar ook voor een passend kader, waarbij ze als na te volgen voorbeeld verwees naar de afdeling Oud-Vlaendren op de Gentse wereldtentoonstelling van 1913. Om dit resultaat te bereiken, volstonden de bestaande bouwreglementen
niet, meende de kcml. Ze pleitte expliciet voor nationale, provinciale en gemeentelijke
subsidies om karakteristieke, regionaal geïnspireerde gebouwentypes te reconstrueren.69
De nationale overheidsinterventie kreeg concreet vorm in de wet van 8 april 1919 die
stelde dat ernstig beschadigde steden, zoals Veurne en Oudenaarde, geadopteerd konden worden door de nationale overheid en hulp kregen voor reconstructie via de Dienst
der Verwoeste Gewesten (dvg) in ruil voor toezicht door de centrale overheid. Hoog
Koninklijke Commissarissen (hkc) functioneerden hierbij als tussenpersonen. Tussen
1919 en 1926 reconstrueerde die dvg ongeveer 20.000 van de 100.000 vernielde huizen
en gaf ze voorschotten voor de reconstructie van nog eens 24.000 woningen. Dat gold
zowel voor burgerwoningen als arbeidershuizen.70 De dvg stond positief ten aanzien
van een versterking van het historische stadsbeeld en heel wat van deze door de staat
gesubsidieerde projecten bestonden uit historiserende heropbouw. De meerkosten van
deze historiserende vormgeving in vergelijking met de vooroorlogse, vaak eenvoudige
neoclassicistische architectuur, werd in principe niet gesubsidieerd door de dvg, iets
wat de hkc-en keer op keer expliciet stelden. Toch zijn er aanduidingen dat de dvg
hiervoor tussenkwam, met name in Veurne.

neogotisch huis van Albert Valcke (1909) Een huis om U tegen te zeggen’, Archikrant / Vrienden van het Veurns
Archief 12 (2002) 75.)
66 Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten (verder ar, dvg), 11628.
67 S.V. Ward, Planning the twentieth-century city. The advanced capitalist world (Chichester 2002) 398.
68 P. Uyttenhove, ‘Internationale inspanningen voor een modern België’, in: Smets (red.), Resurgam, 40; J. Celis,
‘De wederopbouwarchitectuur tussen inhoud en vorm. “Ik bid u mij de naam en het tijdperk van dezen stijl te laten
geworden” ’, in: Smets (red.), Resurgam, 139-140.
69 E. Lagasse de Locht en P. Saintenoy, ‘La reconstruction des villes et villages détruits par la guerre de 1914’, Bulletin
des commissions royales d’art et d’archéologie 53 (1914) 253-264.
70 C. Neumann, ‘De Dienst der Verwoeste Gewesten en zijn historisch kader’, in: A. Notebaert, C. Neumann en W.
Vanden Eynde, Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten (Brussel 1986) 37-55.
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Toen een afgevaardigde van het ministerie van Openbare Werken eind 1918 Veurne
bezocht, stelde hij dat de vernielde huizen eerder banaal waren en dat men ze bij de
wederopbouw kon vervangen door gevels in regionale stijl en zo deze mooie stad de
harmonie kon geven die ze ontbrak.71 Het stadsbestuur van Veurne stond aanvankelijk
afwijzend ten aanzien van een adoptie maar ging uiteindelijk toch akkoord met als argument juist dat men zo middelen wou bekomen voor de herstelling van monumenten
en het aanmoedigen van de reconstructie van artistieke gevels van verwoeste huizen.72
Vanuit nationaal oogpunt werd de reconstructie van Veurne beschouwd als een modelproject, wat ongetwijfeld te maken had met haar symboolwaarde. Als enige Belgische
stad die tijdens de oorlog onbezet was gebleven, belichaamde Veurne de weerbaarheid
van Brave Little Belgium. Steden als Ieper of Dendermonde symboliseerden daarentegen eerder het martelaarschap van de natie. Een snelle wederopbouw paste natuurlijk
in deze symboliek van weerbaarheid.73 Reeds in januari 1921 pakte de dvg uit met het
feit dat van de 290 vernielde of beschadigde huizen in Veurne, er 282 gereconstrueerd
of gerestaureerd waren.74
Een 25-tal van die woningen, voornamelijk op beeldbepalende plaatsen, werd in historiserende zin gerestaureerd met financiële inbreng van de dvg.75 Het was de katholieke minister van Binnenlandse Zaken Jules Renkin zelf die hiertoe het initiatief nam.
Op 12 mei 1920 vroeg hij aan de toegevoegd hkc Daniël De Haene om in deze stad de
vele artistieke regionalistische huizen, die volgens hem gekenmerkt werden door het
gebruik van gebeeldhouwde en geprofileerde baksteen, te restaureren. Hij stelde voor
ze eventueel te reconstrueren op kosten van de staat, mits de eigenaars afstand deden
van hun recht op oorlogsschadevergoeding, en voegde zelfs een lijst van huizen toe die
hiervoor in aanmerking kwamen. Waarschijnlijk gebeurde dit op voorstel van stadsarchitect Jaak Vinck, die later zelf nog enkele huizen aan de lijst toevoegde. Renkins
opvolgers Henri Jaspar en Aloys Van de Vyvere waren dit project eveneens genegen.
Directeur-generaal Walens van het ministerie waarschuwde meermaals voor de financiële implicaties, met name van een uitvoering in regie. Maar ook hij hechtte veel belang
aan het historische stadsbeeld en stuurde het Veurnse stadsbestuur hiervoor zelfs de
tekeningen en foto’s die architect Eugène Dhuicque tijdens de oorlog had gemaakt van
waardevolle huizen. De toegevoegd hkc Daniël De Haene was eveneens een voorstander van dit initiatief – hij voegde zelf nog enkele huizen toe aan de lijst – en de hkc zelf
in de persoon van Eugène De Groote verzette zich evenmin.76
Daarnaast subsidieerde het ministerie nog de bouw van vier private nieuwbouwgevels, waarvoor het stadsbestuur reeds vóór de adoptie een subsidie had voorzien, met de

71 ‘Les régions dévastées de la Flandere occidentale. Interview de M. le sénateur Coppieters’, La Flandre Libérale,
19 december 1918.
72 sav, G, 19 juli 1919, 22 september 1919; ar, dvg, 11628.
73 E. Vandeweghe, ‘Making history. Destruction and (re)construction of old Flemish towns during and after the
First World War’, in: J.M. Mancini en K. Bresnahan (red.), Architecture and armed conflict. The politics of destruction
(Londen 2014) 182-197.
74 ‘Notes sur la restauration de la ville de Furnes’, in: Beknopte bekendmaking nopens den Dienst der verwoeste
gewesten (Brussel 1921) 254-257.
75 Grote Markt 6 en 30-34, Houtmarkt 5, 6 en 13, Zwarte Nonnenstraat 3, 7, 9, 58 en het huis met annex op de hoek
met de Vleeshouwersstraat, Zuidstraat 1, 3, 5 en 62, Noordstraat 8 en 57, Ooststraat 37 en Appelmarkt 2 en 5.
76 ar, dvg, 11628.
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belofte dat ook de hogere overheid zou tussenkomen.77 Als rechtvaardiging voor deze
vrij uitzonderlijke subsidie – normaal werden immers enkel restauraties of reconstructies gesubsidieerd, geen nieuwbouw – stelde Walens dat deze vier gevels veel rijkelijker
waren dan voor de oorlog en zo pasten bij de naburige historische monumenten op de
Grote Markt. Ook hier werd dus expliciet meer subsidie gegeven dan nodig om de vooroorlogse toestand te reconstrueren, om zo het historische stadsbeeld te versterken.78
Begin 1921 meldde de minister van Economische Zaken Aloys Van de Vyvere aan de
hkc-en dat hij het systeem van restauratiesubsidies voor gebouwen met een artistiek of
historisch karakter, zoals dat in Veurne reeds bestond, wou uitbreiden. Dit lijkt te impliceren dat Veurne inderdaad een proefproject was. Enkele maanden later bevestigde architect
Raymond Moenaert in het tijdschrift l’Emulation dat de hkc-en de getroffenen aanmoedigden om te reconstrueren in lokale stijl door tussenkomst te beloven in de meerkosten,
maar hij voegde er aan toe dat daar in realiteit nog niet veel van terechtgekomen was.79
De casus van Oudenaarde bevestigt dit. Het stadsbestuur gaf nochtans onmiddellijk
vier gebouwen op: het stadhuis, een traditionele bak- en zandstenen voluutgevel op
de Markt (waarvan men de moderne winkelpui wilde verwijderen), een classicistische brugwachterswoning en de classicistische gevel en gotische kloostergang van het
hospitaal. Enkel de classicistische gevel van het hospitaal en de brugwachterswoning
kwamen volgens de kcml echter in aanmerking. Voor het huis op de Markt was de wet
van 10 mei 1919 op oorlogsschadevergoeding niet van toepassing. Waarschijnlijk wijst
dit erop dat het geen herstel van oorlogsschade betrof.80 Over de gotische kloostergang
van het hospitaal en het gotische stadhuis werd evenmin nog gerept, wellicht omdat
dit geklasseerde monumenten betrof waarvoor andere financieringsmogelijkheden
bestonden. En ook voor de gevel van het hospitaal liep dit dossier uiteindelijk op niets
uit omdat de burgerlijke godshuizen en de architect bleven afwijken van de vraag van
de hkc en de kcml om de werken te beperken tot conservatie.81 Zo werd uiteindelijk
enkel de brugwachterswoning, die in eigendom was van de stad, vanuit dit subsidieprogramma gerestaureerd, weliswaar met veel respect voor de classicistische vormgeving.82
Naast deze staatssubsidies bleef tijdens het interbellum in sommige steden een systeem van stedelijke subsidies bestaan. In Brugge – dat relatief ongeschonden uit de oorlog kwam en waar de Dienst der Verwoeste Gewesten dus niet tussenkwam – bereikten
de Kunstige Herstellingen in deze periode zelfs hun hoogtepunt met in totaal ruim
honderd toelagen, op jaarbasis meer dan voor oorlog.83 Dit voorbeeld lijkt echter niet
te zijn nagevolgd. In Gent werd de vooroorlogse stedelijke subsidie voor restauratie
en conservatie van interessante gevels onder invloed van de stedelijke commissie voor
Monumenten en Stadsgezichten terug ingesteld in 1930, maar dit lokte heel wat kritiek
uit van socialisten die dit geldverspilling vonden in crisistijd.84
77 Het betrof de huizen van Duclos, Laevens en Feys-Vanhee (op de Grote Markt), en dat van Syoen in de Ooststraat.
78 ar, dvg, 11712, 12204-12208.
79 R. Moenaert, ‘La reconstruction des régions dévastées. Des méthodes de reconstruction’, l’Emulation 41:5 (1921) 67.
80 sao, ba, 3736.
81 ar, dvg, 486, 510.
82 Dit huis werd al in de jaren dertig afgebroken voor de bouw van een nieuwe Scheldebrug (ar, dvg, 508).
83 Constandt, Stenen herleven, 144.
84 L. Meganck, Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw, onderwijs, patrimonium: een synthese
(Gent 2002) 79.
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Oudenaarde, Burg vanuit de Burgscheldestraat (foto’s auteur, 2017).

Ook in de drie onderzochte steden kende het systeem nog weinig succes. Voor Aalst
is er geen enkele aanwijzing dat het stadsbestuur tijdens het interbellum nog dergelijke
subsidies gaf. In Veurne werden tussen 1922 en 1925 een vijftal subsidieaanvragen voor
historiserende private nieuwbouwprojecten ingediend bij het stadsbestuur en bij één
ervan is het uitgevoerde ontwerp ook in historiserende zin aangepast. Er zijn echter
geen bewijzen teruggevonden van een toegekende subsidie. Eind april 1923 besliste de
gemeenteraad om de wenselijkheid en mogelijkheid van dergelijke subsidies te bespreken maar ook hierover werd verder niets teruggevonden.85
In Oudenaarde leefde de kwestie iets meer. Al in december 1918 pleitte de industrieel
Albert Gevaert – die zetelde in de lokale commissie voor Stadsgezichten en Herstellingen – voor stedelijke subsidies naast de oorlogsschadevergoedingen als het ‘krachtigste
en doeltreffende middel’ om een aan het historische stadsbeeld aangepaste vormgeving
te bekomen.86 Het stadsbestuur, dat expliciet de ambitie uitsprak om van het relatief
ongeschonden Oudenaarde de opvolger te maken van voormalige toeristische steden
als Ieper, ging hier blijkbaar op in.87 Zo waren er begin jaren twintig vijf aanvragen
voor subsidies voor huizen ‘in oude stijl’ die na onderzoek door de lokale commissie
aan de gemeenteraad werden voorgedragen voor een stedelijke subsidie. Eén daarvan
betrof een historiserende reconstructie van een gevel op de Markt, waarvoor men reeds
een dossier had opgemaakt voor staatssubsidie.88 Of deze aanvraag werd ingewilligd is
onduidelijk. Begin jaren twintig ging het stadsbestuur wel in op de subsidievraag voor
de bouw van twee woningen in de door de lokale commissie geëiste ‘Vlaamse bouwtrant’ omdat dit een aanzienlijke meerkost betekende ten aanzien van de vooroorlogse,
eenvoudige neoclassicistische vormgeving. Waarschijnlijk speelde ook mee dat deze
woningen zich bevonden op een beeldbepalende plaats, op de hoek van de pittoreske
oude Scheldearmen (Burgschelden) en zichtbaar van op de Markt. Daarnaast werd in
85
86
87
88

sav, ba, 170, 203, 315; sav, G, 28 april 1923.
A. Gevaert, Hoe Audenaerde hersteld? Eenige algemeene en praktische Beschouwingen (Oudenaarde 1918) 9.
sao, G, 12 juli 1919.
sao, ba, 3736.
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verschillende subsidieaanvragen ook verwezen naar het feit dat de stad gerecupereerde
bouwmaterialen aan een voordelige prijs ter beschikking stelde, zoals bijvoorbeeld
gekapte witte hardsteen voor een oude gevel in de Einestraat.89
Vervolgens bleef het een vijftiental jaar stil in Oudenaarde rond dergelijke stedelijke
subsidies. In 1937 besliste de gemeenteraad op advies van de Audenaerdschen Kunstkring om toelage te verlenen aan een particulier, op voorwaarde dat de bestaande topgevel in de Hoogstraat behouden bleef en geen plat dak werd voorzien. Waarschijnlijk
was dit toch geen alleenstaand geval want men voegde er aan toe: ‘gezien vroegere tussenkomsten in dergelijke gevallen en de wens tot behoud van de enkele overgebleven
oude gevels’.90 Twee jaar later gaf het gemeentebestuur – nu op advies van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (Toerisme) en Monumentenzorg – een toelage van
25 procent voor het herstel van de oude gevel in de Bergstraat.91 Het is echter duidelijk
dat dit systeem van stedelijke subsidies in de onderzochte steden uitdoofde tijdens het
interbellum, in tegenstelling tot de situatie in Brugge.
Epiloog en besluit
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef men in Brugge tot begin jaren zestig subsidies
verlenen voor Kunstige Herstellingen in historiserende Brugse stijl, maar deze praktijk
bleek duidelijk over haar hoogtepunt.92 In de hier onderzochte steden kwamen de stedelijke subsidies nog amper ter sprake, zelfs in Veurne, waar de praktijk van historiserende restauraties en nieuwbouw nochtans niets aan populariteit inboette. In 1947 werd
deze subsidiepolitiek nog eens aangehaald naar aanleiding van de restauratie van een
huis op de Grote Markt, maar zonder resultaat.93 Vanaf eind jaren vijftig verleende het
stadsbestuur en de provinciale overheid vanuit toeristische overwegingen wel subsidies
voor historiserende uithangborden in hout en/of smeedijzer.94 In Aalst pleitte de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon van bij haar oprichting in 1952 voor een jaarlijkse
stedelijke subsidie voor de conservatie en restauratie van mooie gevels, maar deze werd
pas in 1976 ingesteld.95 In Oudenaarde kwam de subsidie totaal niet meer ter sprake.
In de periode 1875-1925 daarentegen gaf men in de drie onderzochte steden wel
degelijk subsidies voor private bouwwerken die ten dienste stonden van het historische stadsbeeld. In Aalst en Oudenaarde gebeurde dit pas vanaf begin twintigste eeuw
en bleef het beperkt tot enkele uitzonderlijke projecten maar in Veurne ontstond het
praktisch gelijktijdig met Brugge (circa 1880) en werd het – zeker vanaf 1906 – vrij
systematisch toegepast. Tijdens de wederopbouw kende deze subsidie een kortstondig
hoogtepunt in Veurne met goedkeuring en actieve tussenkomst van de nationale Dienst
der Verwoeste Gewesten. Een mogelijke verklaring voor het relatieve succes van deze
politiek in Veurne is te vinden in de eigenheid van haar patrimonium dat – meer dan in
89 Twee aanvragen werden geweigerd. Eén uit 1920 voor een huis aan de Louise Mariekaai en één uit 1922 voor
huizen in de Kattestraat (sao, G, 12 januari 1920; 28 augustus 1922, 1 september 1922; sao, S, 12 juni 1922; sao, ba,
3717, 3821, 3859).
90 sao, G, 4 oktober 1937.
91 sao, G, 24 april 1939.
92 Constandt, Stenen herleven, 156.
93 sav, ba, 2367.
94 sav, G, 21 april 1958.
95 F. Courteaux, ‘Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon – v.v.a.k.’, Het Land van Aalst 5:6 (1953) 303-304.
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Oudenaarde en Aalst – gekenmerkt werd en wordt door een als typisch Veurns ervaren
residentiële architectuur. Maar ook de nationale symboolwaarde van Veurne tijdens de
Eerste Wereldoorlog en haar toeristische aantrekkingskracht speelden waarschijnlijk
een rol.
Een belangrijke motivatie voor dergelijke subsidies lijkt inderdaad het toerisme te
zijn geweest, zoals ook duidelijk blijkt in Oudenaarde juist na de Eerste Wereldoorlog. Zowel voor Veurne als Aalst zijn er bovendien aanwijzingen dat deze subsidies
beïnvloed werden door de lokale politieke strijd, zonder dat men een eenduidige link
kan leggen tussen deze subsidiepolitiek en een bepaalde politieke kleur. Het belang van
individuele politici zoals de van Brugge afkomstige burgemeester Daniël De Haene in
Veurne mag evenmin onderschat worden. Maar misschien wel de meest bepalende rol
was weggelegd voor de ambtenaren (zoals de stadssecretaris in Aalst) en in het bijzonder voor de stadsarchitecten.

Isabelle Doucet

De Belgische ‘counter’ episode 1965-1980
Stad en architectuur tussen denken, durven en doen*

In de zomer van 1976 gaf Maurice Culot een lezing in Londen, op uitnodiging van
Peter Cook, in het kader van de Art Net lezingenreeks The rally. Celebrating the art
and wit of architecture in London.1 In deze lezing stelde Culot het Brusselse stadsactivisme van de Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (arau) en het werk met zijn
studenten architectuur voor. Culot had in 1969 de arau en de Archives d’Architecture
Moderne (aam) mede opgericht en was ook docent aan de La Cambre architectuurschool in Brussel. In de inleiding van de lezing schetste Peter Cook Maurice Culot
als iemand die navigeerde tussen activisme, pedagogie en culturele productie en in
Londen bekendheid verwierf via de verschillende aam tentoonstellingen die ook in de
Londense Architectural Association waren getoond. Het ging hier bijvoorbeeld om
de eerste tentoonstelling georganiseerd bij de oprichting van de aam in 1968, Antoine
Pompe et l’Effort moderne en Belgique 1890-1940, en Bruxelles 1900 Capitale De L’Art
Nouveau (1971). In de discussie na de lezing kreeg het stadsactivisme van Culot en de
arau scherpe kritiek van een geagiteerde Cedric Price, die niet instemde met Culots
sociaal-politieke claims. Deze gelegenheid was ook belangrijk omdat Culot kennismaakte met Léon Krier, wiens werk een belangrijke invloed zou hebben op Culots
activisme.2 Niet alleen nam Krier het tijdens de discussie op voor Culot, het blijkt ook
dat Culot, ondanks zijn focus op stedelijke politiek, zich verwant voelde met Kriers
esthetische voorkeur voor ‘de neoklassieke stijl’ in architectuur.3 Centraal in het activisme van de arau en Culots studenten aan La Cambre vinden we een specifieke vorm
van activisme: ‘counter-projecten’.
Ik schreef inmiddels al uitgebreid, en in verschillende contexten, over counter-projecten. De meest gedetailleerde en volledige analyse schreef ik in het kader van mijn
boek over kritische architectuurpraktijken in Brussel na 1968, waar ik een volledig
hoofdstuk wijd aan counter-projecten.4 Eerder bestudeerde ik al wat we kunnen leren
* Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van een Visiting Fellowship aan het Brussels Center for Urban Studies,
Vrije Universiteit Brussel, 2015. Ik ben dankbaar voor de gastvrijheid die ik genoot en de boeiende uitwisselingen met
onderzoekers van Cosmopolis en het Architectural Engineering Lab, in het bijzonder Inge Bertels, Stefan De Corte
en Bas Van Heur. Ik dank ook Inge Bertels en de redactie van Stadsgeschiedenis voor de suggesties bij het schrijven
van dit artikel.
1 Culots lezing vond plaats op 6 juli 1976. Andere sprekers waren, onder andere, Cedric Price, Hans Hollein, Denise Scott Brown, Robert Venturi, Léon Krier, Bernard Tschumi, Yona Friedman, Peter Cook en Richard Meier. De
lezingen zijn raadpleegbaar via de website van de Architectural Association. Zie voor de video opname van Culots
voordracht: http://www.aaschool.ac.uk/video/lecture.php?id=864 (15 november 2016).
2 Geert Bekaert argumenteerde dat Culot hier Krier ontmoette wat ook gesuggereerd wordt in de video opname van
Culots lezing. G. Bekaert, ‘Une mise à nu de l’architecture par ses adorateurs, même. Maurice Culot and Léon Krier:
a forgotten episode’, in: C. Van Gerrewey (red.), Rooted in the real. Writings on architecture by Geert Bekaert (Gent
2011) 396-419. Ik dank Tahl Kaminer om me aan Bekaerts artikel te herinneren.
3 Maurice Culot, ‘The Rally 5/23’, zie: http://www.aaschool.ac.uk/video/lecture.php?id=864 (15 november 2016).
4 I. Doucet, The practice turn in architecture. Brussels after 1968 (Farnham 2015) 233-247.
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van counter-projecten over de relatie tussen stads-ontwerper en stedelijke gebruiker.5
Daarnaast schreef ik recent nog samenvattende artikels over het activistische luik van
counter-projecten en de relatie tussen politiek en esthetiek.6 Met dit artikel voor Stadsgeschiedenis breng ik dus geen nieuwe analyse van counter-projecten, maar eerder een
samenvattende discussie. Mijn bedoeling is hierbij dubbel. Ik beoog deze projecten van
een toch wel enigszins vergeten periode in de Brusselse stadsgeschiedenis, op die manier te (her)introduceren aan een Nederlandstalig lezerspubliek.7 Daarnaast gebruik ik
deze samenvattende discussie ook als een aanzet om mijn huidige onderzoek in progress
te introduceren – en waar beter dan in een tijdschrift dat gewijd is aan de geschiedenis
van de stad.
Counter-projecten
Counter-projecten (en het ruimere activisme van de arau) vormden een reactie op het
zogenaamde Brusselse stedelijke ‘trauma’ van bewoners van centrale arbeidersbuurten
ten gevolge van grootschalige ontwikkelingsprojecten. Reeds in de tweede helft van
de negentiende eeuw werd een deel van de volkse Marollen-buurt gesloopt voor de
constructie van het Justitiepaleis, een gigantisch bouwwerk ontworpen door architect
Joseph Poelaert. Sindsdien werd Brussel herhaaldelijk overspoeld met grootschalige
infrastructuur-, kantoor-, en stadsvernieuwingsprojecten. Het Manhattanplan voor de
Brusselse Noordwijk (goedgekeurd in 1967) en de grootschalige ondertunneling van
de Noord-Zuid treinverbinding (ingehuldigd in 1952) gelden vaak als exemplarische
projecten. Deze projecten veroorzaakten grootschalige onteigeningen en de afbraak
van dichtbebouwde centraal-stedelijke volksbuurten. Doordat projecten vaak slechts
deels werden uitgevoerd, lieten deze stedelijke littekens achter en veroorzaakten een
gevoel van onherbergzaamheid.
Het verbaast dan ook niet dat in Brussel talrijke ‘koosnamen’ (eigenlijk: scheldwoorden) opdoken voor architecten, planners, en ontwikkelaars. Dankzij Joseph Poelaert
werd het woord architek een scheldwoord in het Brussels dialect, en in de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd het woord Brusseliseren gebruikt om te verwijzen naar
de vernietiging van een stad door ontwikkelaars en stadsplanners.8 Counter-projecten
vormden een kritiek op deze situatie en waren het product van de unieke samenwerking tussen het politieke stadsactivisme van de arau, het historisch onderzoek van de
aam, en het architectuuronderwijs van La Cambre, waar studenten, onder begeleiding
van Culot en met de steun van directeur Robert Delevoy, actief betrokken waren bij
het ontwerpen van deze projecten.
Deze counter-projecten vormen een fascinerend en leerrijk instrument om te bestuderen hoe radicale ideeën en anti-architecturen werden vertaald in architectuur-projecten.
5 I. Doucet, ‘Counter-projects and the postmodern user’, in: Kenny Cupers (red.), Use matters. An alternative history
of architecture (Londen 2013) 233-247.
6 I. Doucet, ‘arau: counter-projects’, in: Giovanni Borasi (red.), The other architect (Leipzig 2015) 378-379; I. Doucet, ‘Aesthetics between provocation and production: counter-projects’, Oase 97 (2016) 91-98.
7 Ook het korte artikel in Oase was vertaald naar het Nederlands, maar daar bespreek ik counter-projecten via concrete voorbeelden en geanalyseerd via een logica van actie-en-reactie. De discussie van counter-projecten in dit artikel
in Stadsgeschiedenis is grotendeels gebaseerd, in de vorm van samenvattende vertalingen uit het Engels, op de eerder
gepubliceerde, en volledigere, analyse in: Doucet, The practice turn in architecture, 233-247.
8 Voor de langdurende impact van architek en Bruxellisation, zie: I. Doucet, ‘Making a city with words. Understanding Brussels through its urban heroes and villains’, City, Culture, and Society 3 (2012) 105-116.
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In tegenstelling tot andere anti-architecturen uit die tijd, werden counter-projecten gekenmerkt door een productieve combinatie van kritiek en project. Ze formuleerden niet
enkel een kritiek op de actuele architectuurpraktijk en de stedelijke situatie, maar ze formuleerden ook een alternatief voorstel. Revolterend tegen de afbraak van de historische
stad en diens sociaal-samenhangende arbeidersbuurten werden alternatieve voorstellen
ontwikkeld, vaak in samenspraak met lokale bewoners (of met die bewoners in gedachten). Terwijl counter-projecten dus een voorbeeld zijn van hoe architecten bijdragen
tot stadsactivisme,9 zijn deze ook exemplarisch voor diepgewortelde spanningen in kritische architectuur, met name tussen politiek en esthetiek, tussen activisme en bouwen.
Ook al waren counter-projecten geworteld in de reële stadsproblematiek van een bestaande stad (Brussel), ze waren nadrukkelijk niet bedoeld om gerealiseerd te worden.
Het waren eerder getekende manifesten en politieke provocateurs die als doel hadden
het politieke stadsdebat te ondersteunen. Ook ideologisch gezien was bouwen uit den
boze. Zowel Culot als Krier waren ervan overtuigd dat de enige vorm van weerstand
tegen het kapitalistische (en vernietigende) bouw- en ontwikkelingsproces was om
niet te bouwen. Waar Culot sprak van ‘minder bouwwerf, meer tekening’ herkende
Krier niet in het gebouw, maar in het project, ‘de enige vorm van resistentie’.10 Hoewel
counter-projecten niet gerealiseerd werden, hadden deze een langdurige invloed op het
Brusselse stedenbouwkundige denken.11 De ‘counter-projecten’ episode in het Brussel
van de jaren zeventig vormt dus een belangrijk en invloedrijk deel van de Brusselse
stadsgeschiedenis. Toch werd er, tot vrij recentelijk, weinig over geschreven. Om dit te
begrijpen moeten we terugkeren naar Culots lezing in Londen.
Een ‘vergeten episode’ in de Brusselse stadsgeschiedenis?12
De discussie volgend op Culots lezing zegt veel over de waargenomen spanningen tussen het sociaal-politieke project van de arau en de architecturale vertaling daarvan. Verschillende vragen en opmerkingen in de discussie, grotendeels geleid door Cedric Price
en ook door Léon Krier en Peter Cook, getuigen van een zekere argwaan omtrent de
esthetische vertaling van Culots politiek project. Men stelde zich vragen bij de gekozen
‘stijl’ voor de projecten – neoklassiek, romantisch – die, zo geloofde men, zijn oorsprong
vond in bourgeois Europa. Ook al waren Londenaars gewend aan deze vorm van activisme (zoals bijvoorbeeld Brian Ansons activisme rond Covent Garden) werd Culot bekritiseerd omwille van wat men zag als een ‘archaïsche en regressieve kijk op de stad.’13
Cedric Price ging hierin een stap verder door ook de sociale claims van Culots werk met
9 Vergelijkbaar met Brian Ansons activisme rond Covent Garden in Londen, waar ook hij studenten (van de Architectural Association) betrok in het formuleren van projecten in samenspraak met bewoners. Zie: I. Doucet, ‘Architecture wrestling the social. The “live” project as a site of contestation’, Candide Journal for Architectural Knowledge 10
(2016) 12-40; B. Anson, I’ll fight you for it. Behind the struggle for Covent Garden (Londen 1981).
10 M. Culot, ‘Le Monoplan de Papier’, Bulletin des aam 13 (1978) 3; vertaald uit het Frans: L. Krier, ‘Les misères de
la confusion’, Bulletin des aam 18 (1980) 5.
11 Met als uitzondering het project in de Lakense Straat als uitkomst van een internationale ontwerpwedstrijd, zie: C.
Mierop en F. Deville (red.), Oproep aan de jonge Europese architecten (Brussel 1995); de indirecte, ‘mentale’ invloed
van counter-projecten op de verdere ontwikkeling van Brussel wordt duidelijk in de ontwerpgeschiedenis van het
Europakruispunt, zie bijvoorbeeld: A. Loeckx, ‘20 jaar ontwerpen voor het Europakruispunt te Brussel, overzichten
kritiek’, Monumenten & Landschappen 8:2 (1989) 29-48; C. Van Gerrewey, ‘Amnesty for the city. The Hoogpoort
Design for the Carrefour de l’ Europe in Brussels (1983)’, The Journal of Architecture 19:3 (2014) 435-453.
12 Geert Bekaert verwees naar een ‘vergeten episode’ in: Bekaert, ‘Une mise à nu de l’architecture par ses adorateurs.’
13 G. Shane, ‘Culot/contextualism and conscience’, Architectural Design 47:3 (1977) 189.
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de arau in vraag te stellen en meer specifiek Culots ambitie om de bewoners terug in
de stad te laten wonen. Price vond het zinloos om mensen aan te moedigen terug naar
de stad te verhuizen, want het gevaar, volgens Price, is dat deze dan ‘afhankelijk worden
van centrale diensten zoals vuilnisophalen, voetpad herstelling, buschauffeurs, melkleveranciers, allemaal laagbetaalde jobs’.14 Price argumenteerde dat, als je mensen verplicht
in de stad te wonen je dus precies de jobs creëert die laagbetaald en uitbuitend zijn, wat
hem ertoe bracht Culots project ‘een erg fout soort socialistische theorie’ te noemen.15
Inderdaad, waar counter-projecten oorspronkelijk een vorm van lokaal stadsactivisme
waren, gericht op specifieke probleemsites, zouden deze op termijn een architecturaal
gedachtengoed voorstaan dat kan worden verzameld onder de noemer ‘La Reconstruction de la Ville Européenne’.16 De latere counter-projecten promootten expliciet een
terugkeer naar de historische stad, wat door de architectuurgemeenschap niet unaniem
geïnterpreteerd zou worden als ‘counter’, maar eerder als een vorm van een reactieve,
conservatieve stedenbouw. Deze evolutie van counter-projecten ter ondersteuning van
gerichte acties op individuele sites naar een meer globaal en reconstructief stadsproject,
was beïnvloed door Krier. Niet alleen zouden Culots studenten ernaar streven om individuele counter-projecten te kaderen in een ruimere stedelijke reflectie (soms toegepast
op gehele stadsdelen), maar deze projecten werden ook architecturaal gearticuleerder
en autonomer. Verder werkend op de gedachte van Krier dat ‘men niet kan denken in
de loopgraven’,17 streefde Culot en zijn studenten steeds meer naar intellectuele autonomie als de enige weg om te komen tot een rigoureuze en globale reflectie over de stad.
De ‘tekening’ (het project; niet het bouwen) werd beschouwd als het gepaste instrument.
Is het te wijten aan de associatie van counter-projecten met deze latere generatie
van autonome, neoklassieke projecten (en hun twijfelachtige politieke ondertoon) dat
counter-projecten tout court verdwenen van de geschiedkundige radar? Vermoedelijk
is dat ten dele zo. Het is in elk geval veelzeggend dat de counter-projecten die werden
opgenomen in het naslagwerk Contreprojets – Controprogetti – Counterprojects, de
tentoonstellingscatalogus van het Belgische paviljoen op de architectuur biënnale in
Venetië samengesteld door Léon Krier en Maurice Culot,18 een selectieve en onvolledige weergave is van de diversiteit aan counter-projecten in Brussel en beperkt bleef
tot de latere projecten. Ook in de ruimere literatuur worden counter-projecten, als
deze al worden besproken, voornamelijk geassocieerd met de historische, neoklassieke
reconstructieprojecten van de latere generatie en met een gedepolitiseerde ‘derde typologie’.19 Deze projecten worden beschouwd als een vorm van recuperatie van stedelijke
typologieën die, ontdaan van politieke betekenis, worden ingezet bij het ontwerpen
van de stad. Deze benadering werd bekritiseerd precies omwille van haar gedepolitiseerde en verhoopte, maar weinig overtuigende autonome karakter.20
14 M. Culot, ‘The Rally 5/23’: zie: http://www.aaschool.ac.uk/video/lecture.php?id=864 (15 november 2016).
15 Ibidem.
16 A. Barey (red.), Déclaration de Bruxelles: propos sur la reconstruction de la ville Européenne (Brussel 1980) gebaseerd op de La Reconstruction de la Ville Européenne conferentie georganiseerd in Brussel in november 1978.
17 L. Krier, ‘The age of reconstruction’, in: L. Krier, Drawings 1967–1980 (Brussel 1981) xiii–xv, xv.
18 L. Krier en M. Culot, Contreprojets – Controprogetti – Counterprojects (Brussel 1980).
19 A. Vidler, ‘The third typology’, in: K. Nebitt (red.), Theorizing a new agenda for architecture. Anthology architectural theory 1965-1995 (New York 1996 [1976]) 258-263.
20 Zie de kritische lezingen van: N. Ellin, Postmodern urbanism (New York 2000); J. Ockman, ‘The most interesting
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Een verrassende (her)ontdekking?
Mijn gedetailleerde studie van de Brusselse counter-projecten toont echter aan dat
deze associaties grotendeels beperkt blijven tot wat je een ‘tweede generatie’ counterprojecten kan noemen.21 Het gaat hier met name over projecten geproduceerd in de
tweede helft van de jaren zeventig aan La Cambre en verzameld in de tentoonstellingscatalogus van verzameld studentenwerk La Tour Ferrée. Projets dans la Ville. Projets
realisés à La Cambre, Bruxelles de 1975 à 1978.22 Er bestaat echter ook een ‘eerste
generatie’ van projecten, geproduceerd voor 1975, en gebundeld in een vroegere tentoonstellingscatalogus Le Bateau d’Élie. Contributions aux luttes urbaines et projets
opportunistes, La Cambre 1971–1975.23 Deze projecten worden doorgaans genegeerd
in de kritische literatuur, maar zijn bijzonder instructief.24 Niet alleen hadden deze
projecten nog geen gearticuleerde vormtaal gevonden, ze waren bovendien ook nog
veel meer uitgesproken manifest-achtig en, misschien wat verrassend, beïnvloed door
Archigram.25 Deze vroege counter-projecten waren vaak absurd en provocerend, en
fungeerden dus nog meer als politieke provocatie en als ondersteuning van politieke
acties en onderhandelingen dan als stedelijk of architecturaal project. Counter-projecten lijken hier nog nauwer verwant aan het politieke activisme van de arau, namelijk het ontwikkelen van projecten die, in plaats van een esthetische ambitie, ernaar
streefden zo goed mogelijk te dienen als politieke onderhandelaar. Het verschil tussen
deze eerste generatie ‘politieke provocateurs’ en de meer gestileerde tweede generatie
‘reconstructie’ projecten spreekt ook uit de titels van de eerder vermelde catalogi van
studentenwerk. Het vervangen, zoals de titels aangeven, van de originele ‘Contributions aux Luttes Urbaines’ door ‘Projets dans la Ville’ is een teken aan de wand voor de
evolutie van een eerste naar een tweede generatie counter-projecten en van direct politiek activisme naar meer projectgerichte acties.
Leren van counter-projecten
Een en ander kan worden geleerd van counter-projecten. Zo leert men, via de zoektocht
van de architectuur om activisme ook vorm te geven, over de esthetiek van resistente
architectuur. Counter-projecten zijn ook instructief voor de zoektocht naar gepaste
‘tools’ voor activisme: woord, straatactie, tekening, project. Bovendien vindt men in
de architectuurgeschiedschrijving een hernieuwde interesse voor de counter-culturele
projecten, anti-architecturen, en het radicaal architectuuronderwijs van de jaren zestig
en zeventig van de twintigste eeuw, wat wordt beschouwd als een belangrijke episode
form of a lie’, in: K. Michael Hays (red.), Oppositions reader. Selected readings from a journal for ideas and criticism
in architecture 1973-1984 (New York 1998) 412-421; J. Till, ‘Architecture of the impure community’, in: J. Hill
(red.), Occupying architecture (New York 1998) 62-75.
21 Doucet, The practice turn in architecture, 233-247. Ook André Loeckx herkende een dergelijke esthetische maturiteit in de counter-projecten geformuleerd voor het Europakruispunt in Brussel: Loeckx, ‘20 jaar ontwerpen voor het
Europakruispunt te Brussel, overzichten kritiek’.
22 École nationale supérieure d’architecture et des arts visuels, La Tour Ferrée. Projets dans la Ville. Projets realisés à
La Cambre, Bruxelles de 1975 à 1978 (Brussel 1978).
23 Ibidem.
24 Deze waren echter wel gepubliceerd in verschillende tijdschriften, zoals onder andere Architecture d’Aujourd’hui,
de Bulletin des aam en Wonen ta-bk.
25 De Brusselse scene had, via tentoonstellingen, studenten jury’s en lezingen, regelmatig contact met de Archigram
leden en de Architectural Association in Londen.
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in de zoektocht naar een maatschappijkritische architectuur.26 Daarnaast getuigt ook
de hedendaagse architectuurpraktijk en -onderwijs van een hernieuwde ambitie om
het architectuur-project in te zetten om maatschappijkritische idealen te realiseren.27
Door hun balanceerwerk op de raakvlakken van analyse, kritiek en productie,
vormen counter-projecten een goede gelegenheid om vragen te stellen over de kritische mogelijkheden van architectuur. Daarom krijgen counter-projecten een centrale
aandacht in mijn recent gepubliceerde boek: The practice turn in architecture. Brussels
after 1968.28 Geïnspireerd door relationeel-pragmatische filosofieën en als antwoord
op de architectuur-theoretische debatten over de locus, verschijningsvorm en zelfs
de gemeende teloorgang van het kritische project in de architectuur, wilde ik met dit
boek de mogelijkheden testen van een ‘praktische’ kritiek: een kritiek die wordt gevormd in en door de specifieke situatie van Brussel. Daarom bestudeer ik niet enkel
counter-projecten (typisch voor de jaren zeventig) maar een ruimere reeks kritische
acties en tools zoals die verschenen in de Brusselse architectuur- en stadscultuur sinds
1968. Ik bekijk hierbij architectuur- en stadsproductie als opererend op het raakvlak
van stadsactivisme, architecturale verbeeldingen, de noden, wensen en frustraties van
de stadsbewoners, en de dagdagelijkse realiteit van het wonen in de stad. Architectuurproductie, zo concludeer ik, is zo het resultaat van de handelingen van diverse actoren,
zoals architecten, stadsplanners, activisten, buurtwerkers en bewoners alsook van hun
architecturale ideologieën, stadsvernieuwingsprojecten, stedelijke trauma’s, plannen,
projecten en alledaagse praktijken en constructies.
In The practice turn in architecture bestudeer ik actoren en instrumenten die van
belang zijn in de specifieke Brusselse situatie. Deze omvatten, onder meer, het ‘interstitiële’ stadsactivisme dat opkwam midden jaren negentig in de nasleep van de Hôtel
Central bezetting en dat een belangrijke invloed had op de stadsvernieuwing en in het
bijzonder het ontwerpen van de publieke ruimte. De veelbesproken bezetting in 1995
van een leegstaand, voor afbraak bestemd huizenblok in centrum Brussel door artiesten, activisten, intellectuelen en het middenveld, veroorzaakte in Brussel een explosie
aan stadsactivisme.29 Waar dit activisme aanvankelijk manifest was in de vorm van
stedelijk-culturele evenementen en happenings en interventies in de publieke ruimte,
zou het geleidelijk aan een ruimere impact hebben op de architecturale en stedelijke
ontwerppraktijk in Brussel.
Ik analyseer in mijn boek ook onverwachte actes de résistance, zoals bijvoorbeeld
de impact van de eerder vermelde denigrerende woorden architek en Bruxellisation en
26 C. Maniaque-Benton, French encounters with the American counterculture 1960-1980 (Abingdon en New York
2011); A. Blauvelt, ‘The barricade and the dance floor. Aesthetic radicalism and the counter-culture’, in: Hippie modernism. The struggle for utopia (New York 2015); F. Scott, Architecture or techno-utopia. Politics after modernism
(Cambridge 2010); G. Borasi, The other architect (Leipzig 2015); Radical Pedagogies research project, gecoördineerd
door Beatriz Colomina, Princeton University, zie: http://radical-pedagogies.com/.
27 T. Kaminer e.a. (red.), Urban asymmetries. Studies and projects on neoliberal urbanization (Rotterdam 2011); C.
Boano e.a. (red.), Contested urbanism in Dharavi. Writing and projects for the resilient city (Londen 2013); er is een
lange traditie in ‘live’ projecten aan de Sheffield School of Architecture, de Contested Peripheries ontwerpstudio en
Leandro Minuchin’s Material Politics initiatief (https://www.materialpolitics.com/) aan de Manchester School of
Architecture. De projecten van het Berlage Instituut in Brussel zoals in de tentoonstelling A Vision for Brussels. Imag
ining the Capital of Europe (16 maart-16 september 2007, bozar, Brussel).
28 Doucet, The Practice Turn in Architecture.
29 Ibidem, 79-110.
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de onvermoeibare inspanningen van bewoners en lokale buurtwerkers om openbare
urinoirs in de Aarschotstraat in Brussel te plaatsen. Hoewel bewoners herhaaldelijk het
belang aanhaalden van urinoirs in deze (prostitutie)buurt, bleek de realisatie ervan alles
behalve evident. In het boek noem ik deze alledaagse actoren de ‘onbezongen helden’
van het Brusselse stad-maken. Naast de realisaties van typisch architecturaal-stedelijke
actoren (zoals counter-projecten en stadsontwerpen) spelen dus ook heel wat andere
actoren een rol in de vormgeving, en dus ook de geschiedenis van een stad. Mijn ambitie
met The practice turn in architecture is aan te tonen dat de geschiedenis van een stad niet
enkel kan worden geschreven via gerealiseerde architectuurprojecten, de ‘oeuvres’ van
de voornaamste architecten, of officiële stedenbouwkundige plannen en wetgevingen,
maar ook aandacht hoort te besteden aan niet-gerealiseerde werken (counter-projecten), banale woorden (architek) en alledaagse prakrijken.
Belgische counter-architecturen, 1965-1980
Verder bouwend op de verzamelde kennis rond counter-projecten richt mijn huidige
onderzoek, gestart in 2015 aan de University of Manchester en onder andere financieel
gesteund door de Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, zich op
de ruimere counter-culturele en anti-architecturale episode in België in de jaren zestig
en zeventig.30 In de architectuur ziet men in deze periode een uitbreiding van wat architectuur omvat: of het nu gaat om utopische ‘papier’ projecten, zelfbouw, stadsactivisme,
ecologische en sociale experimenten in de vorm van opblaasbare structuren, geodetische
koepels of bouwen met afvalmaterialen, de belangen van de architectuur werden gezien
als zoveel meer dan het ontwerp van een ‘gebouw’. Terwijl deze periode oorspronkelijk
profiteerde van het emancipatorische effect van mei ’68 en de Amerikaanse countercultuur, zou de economische crisis een nieuw realisme en pragmatisme aankondigen,
een omslag die, in Europa, wordt geplaatst rond 1972-1975.31 De late jaren zeventig
worden dan ook gezien als een periode van doorgedreven postmodernisering, en ook
van wat Felicity Scott een ‘tot de orde roepen’ van de architectuurdiscipline noemt.32
De periode 1965-1980 is bijzonder relevant voor het bestuderen van counter-culturele projecten en hoe radicaal denken al dan niet crisisperiodes overleeft. En België vormt
hiertoe een fascinerend ‘laboratorium’. België is gesitueerd op culturele, politieke, en
taalkundige scheidingslijnen en de architectuur wordt zo ook beïnvloed vanuit diverse
architecturale epicentra (Londen, Parijs/Italië, Nederland-Vlaanderen, Duitsland). De
specifieke organisatie van de Belgische welvaartstaat, oorspronkelijk in de vorm van
politiek-ideologische ‘zuilen’, en de regionaliseringsprocessen vanaf de jaren zeventig,
leidden bovendien tot een verschillend ruimtelijk planningsbeleid, en uiteenlopende
regionale ruimtelijke landschappen.33 In steden zoals Antwerpen en Brussel was de
30 Zie: http://www.grahamfoundation.org/grantees/5444-counter-projects-revisiting-the-radical-potential-of-architecture-19651980 (15 november 2016).
31 T. Kaminer, Architecture, crisis and resuscitation. The reproduction of post-fordism in late-twentieth-century
architecture (Abingdon en New York 2011); M. Swenarton, T. Avermaete en D. van den Heuvel, (red.), Architecture
and the Welfare State (Abingdon en New York 2015); Maniaque-Benton, French encounters; Scott, Architecture or
techno-utopia.
32 Scott, Architecture or techno-Utopia, 3.
33 H. Heynen en J. Gosseye, ‘The welfare state in Flanders. De-pillarization and the nebulous city’, in: Swenarton,
Avermaete en Van den Heuvel (red.), Architecture and the welfare state, 51-68.
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counter-cultuur bijvoorbeeld deels een antireactie op de afbraak van de historische
stadskernen en het verdrijven van de lokale bevolking onder invloed van kapitalistische
en functionalistische ontwikkelingen. In het sterk gesuburbaniseerde landschap van de
zogenaamde nevelstad vindt men daarentegen counter-culturele projecten (bijvoorbeeld gebaseerd op recyclage, ecologie, zelfbouw, alternatieve woonvormen) daar waar
de architectuurproductie zich het meest op toegelegd had, met name individuele woningbouw. Maar daarnaast vindt men ook interessante collectieve woonexperimenten,
waarbij groepen bewoners, samen met architecten, zochten naar energie-efficiëntere
en sociaal experimentele woonvormen. Counter-reacties in België reflecteren in die
zin de ruimere diversificatie van het (internationale) postmodernistische architectuurlandschap en tonen de niet-homogene aard aan van de ‘counter-cultuur’ van de jaren
zestig en zeventig.
Mijn huidige onderzoek bestudeert dus hoe in de periode 1965-1980 radicale ideeën
vertaald werden in concrete projecten en vorm kregen in debatten, tentoonstellingen,
publicaties, alsook gebouwen. Wat kan men leren van de uitdagingen, valkuilen, en
mislukkingen over het behoud van kritische integriteit? Het bestuderen van radicale
ideeën ‘in-actie’ nodigt uit om te kijken naar het ruimer netwerk van actoren dat van
belang was voor de – al dan niet geslaagde – realisatie van een radicaal project. Het
lukken of mislukken van een project hing immers niet enkel af van de standvastigheid
van de architect, maar ook van de individuele en collectieve inspanningen van constructiebedrijven, ingenieurs, wetgevers en bouwvakkers. Dit is uiteraard van belang bij
elke architecturale verwezenlijking, maar wordt nog uitvergroot in radicale projecten.
Tijdelijke projecten en collectieve, co-operatieve woonexperimenten vergen bijvoorbeeld vaak niet-standaard bouwvergunningen, experimentele (en dus ook risicovolle)
constructiemethoden en alternatieve financieringsvormen. Deze ‘lokale’ architecten
waren geïnspireerd door de internationale counter-architectuur en probeerden deze in
de zeer specifieke Belgische context te realiseren. Via de studie van concrete projecten,
tentoonstellingen, publicaties, conferenties en andere evenementen, streeft dit lopende
onderzoeksproject ernaar een overzicht te bieden van deze sleutel-periode in de (Belgische) architectuur.

Dossier: Sociale bewegingen in kleine steden en
plaatsen
Bart van der Steen

Great causes and small places
Onderzoek naar sociale bewegingen in kleine steden en plaatsen

Sociale bewegingen maken zich sterk voor een meer vrije, egalitaire en solidaire samenleving. Zij dagen autoriteiten en maatschappelijke verhoudingen uit door op onconventionele manieren misstanden aan de kaak te stellen. Door politieke of maatschappelijke
routines te onderbreken of te ondermijnen, dwingen zij autoriteiten om op hun eisen te
reageren. In veel gevallen leidt dit tot wederzijdse aanpassing: zowel de autoriteiten als
de bewegingen passen hun manier van werken aan, waardoor er een nieuwe status quo
ontstaat, die wederom kritiek of protest oproept. Sociale bewegingen zijn daardoor een
vast onderdeel geworden van het politieke landschap en drukken een blijvende stempel op de hedendaagse wereld.1 Omdat maatschappelijke bewegingen een invloedrijke
factor zijn in de hedendaagse politiek, hebben ze veel aandacht gekregen van sociale en
politieke wetenschappers.2
Ook buiten de grote steden komen mensen in verweer tegen misstanden, vormen
groepen en bewegingen en stellen lokale verhoudingen ter discussie. Wanneer onderzoekers geen oog hebben voor deze fenomenen blijft een belangrijk deel van de
geschiedenis van sociale bewegingen onderbelicht. Toch zijn de meeste sociale bewegingen tot nog toe onderzocht als grootstedelijke of nationale fenomenen.3 Ook wanneer dat niet zo is, worden de grootstedelijke bewegingen vaak als maatstaf genomen.
De laatste tijd groeit echter de aandacht voor de geschiedenis, ontwikkeling en invloed
van sociale bewegingen in kleine steden en plaatsen. In deze studies ligt de nadruk op
het eigen karakter van deze bewegingen, de wisselwerking tussen sociale bewegingen
in grote steden en kleinere plaatsen en de invloed van deze bewegingen op de lokale
politieke, culturele en sociale verhoudingen.4
1 M. Kaldor, ‘Social movements, ngos, and networks’, in: L. Reydams (red.), Global activism reader (Londen 2011)
3-24; S. Tarrow, Power in movement. Social movements and contentious politics (Cambridge 1998); C. Tilly, Regimes
and repertoires (Chicago 2010).
2 Voor een kritische synthese, zie: K.D. Opp, Theories of political protest and social movements. A multidisciplinary
introduction, critique and synthesis (Londen 2009).
3 Voor (inter)nationale overzichten, zie: H. Kriesi e.a., New social movements in Western Europe. A comparative
analysis (Minneapolis 1995); R. Roth en D. Rucht (red.), Die sozialen Bewegungen in Deutschland seit 1945. Ein
Handbuch (Frankfurt am Main 2008); voor case studies over krakers als grootstedelijke beweging, zie bijvoorbeeld:
H. Bodenschatz e.a., Schluss mit der Zerstörung? Stadterneuerung und städtische Opposition in West-Berlin, Amsterdam und London (Giessen 1983) of, meer recent: B. van der Steen e.a. (red.), The city is ours. Squatting and autonomous
movements in Europe from the 1970s to the present (Oakland 2014).
4 D. Siegfried, ‘Urbane Revolten, befreite Zonen. Über die Wiederbelebung der Stadt und die Neuaneignung der
Provinz durch die Gegenkultur der 1970er Jahre’, in: A. von Saldern (red.), Stadt und Kommunikation in bundesrepublikanischen Umbruchszeiten (Stuttgart 2006) 351-365; J. Paulus, ‘Eigensinn und Loyalität: Protest- und Mobilisierungskulturen in ländlichen Gesellschaften am Beispiel der politischen Emanzipationsbewegungen von Frauen (1970
bis 1990)’, in: F.W. Kersting en C. Zimmermann (red.), Stadt-Land-Beziehungen im 20. Jahrhundert. Geschichts- und
kulturwissenschaftliche Perspektiven (Paderborn 2015) 137-154; B. Schmidt-Lauber (red.), Mittelstadt: Urbanes Leben
jenseits der Metropole (Frankfurt am Main 2010); H. Kempe (red.), Die ‘andere’ Provinz. Kulturelle Auf- und Ausbrüche im Bodenseeraum seit den 1960er Jahren (Konstanz 2014).
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Dit dossier reageert op deze actuele ontwikkelingen door na te gaan in hoeverre
onderzoek naar sociale bewegingen in kleine steden de huidige conceptuele kaders en
onderzoeksmethodes ter discussie stelt. In dit dossier worden deze sociale bewegingen
niet benaderd als kleinere en dus gematigder aftakkingen van grootstedelijke sociale
bewegingen, maar als fenomenen met een eigen ontwikkelingspatroon en invloed.
Bij dit onderzoek passen daarom eigen conceptuele kaders en onderzoeksmethodes,
waardoor het onderzoek naar sociale bewegingen in kleine steden en plaatsen mogelijkheden biedt tot vernieuwend onderzoek.
Dit dossier bestaat uit drie case studies, die zich elk richten op de geschiedenis en
ontwikkeling van specifieke sociale bewegingen in kleine steden of plaatsen. David
Templin gaat in op de geschiedenis van de beweging voor zelfstandig bestuurde jongerencentra in West-Duitsland. Peter van Dam analyseert de lokale activiteiten van de
fair trade-beweging in Nederland. Bart van der Steen onderzoekt de ontwikkeling van
kraken in Leiden. Alle drie de case studies richten zich voornamelijk op de jaren zeventig en de ervaringen en belevingswereld van activisten. De drie case studies gaan in op
de maatschappelijke en academische relevantie van deze onderzoeksfocus, bespreken
de bestaande onderzoeksmethodes en onderliggende conceptuele kaders, en geven aan
op welke manier hun onderzoek de bestaande historiografie uitdaagt en ter discussie
stelt. Deze inleiding gaat kort in op de bovengenoemde punten.
Waar ligt ‘1968’?
In het laatste kwart van de jaren zestig raakten politieke, sociale en culturele ontwikkelingen in een stroomversnelling. Het gevolg was een reeks van stedelijke protesten,
die vaak spectaculaire vormen aannamen. Het jaar 1968 kwam al snel symbool te staan
voor deze protestgolf, omdat in dat ene jaar conflicten niet alleen in Parijs escaleerden, maar ook in Praag en Saigon. De protesten verspreidden zich razendsnel over de
hele wereld en mobiliseerden zowel jongeren als studenten, arbeiders en antikoloniale
strijders. Mark Kurlansky doopte 1968 dan ook om tot ‘het jaar waarin alles anders
werd’.5 Al snel kregen onderzoekers echter oog voor de ongelijktijdigheid van de protesten van 1968. In Amsterdam beleefde Provo haar hoogtijdagen in 1966, terwijl de
West-Berlijnse studentenbeweging in 1967 op haar hoogtepunt geraakte. Onderzoekers richtten vervolgens al snel hun blik op de lange termijn ontwikkelingen die deze
protestgolf mogelijk hadden gemaakt, zoals het opgroeien van de babyboomgeneratie,
aanhoudende economische groei en het afnemen van spanningen tussen het Westen en
het Oostblok, en entten de term de lange jaren zestig.6
Meer recent is echter de nadruk komen te liggen op de gevolgen en nawerking van
‘1968’. Gerd Koenen gaf dit onderzoeksthema een grote impuls met zijn boek Das
rote Jahrzehnt, waarin hij poogde om de ‘cultuurrevolutie’ van de jaren zeventig in

5 M. Kurlansky, 1968. The year that rocked the world (New York 2004); zie ook: W. Kraushaar, 1968 als Mythos,
Chiffre und Zäsur (Hamburg 2008) en A. Schildt en D. Siegfried (red.), Between Marx and Coca-Cola. Youth cultures
in changing European societies, 1960-1980 (New York 2006).
6 H. Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam 1995); J. Kennedy, Nieuw
Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995); H. de Liagre Böhl, ‘De rode beer in de polder.
Een herinterpretatie van de “lange jaren vijftig” ’, in: C. Kristel (red.), Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in
burgerlijk Nederland (Amsterdam 2003) 214-229.
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West-Duitsland (1967-1977) te reconstrueren.7 Onderzoekers als Detlef Siegfried werk
ten dit onderzoeksprogramma verder uit. Siegfrieds werk stelt zich ten doel een brug te
slaan tussen de politieke acties en culturele levensstijlen van ‘alternatieve’ jongeren en
grotere maatschappelijke veranderingen.8 Hij ziet de alternatieve jongeren als wegbereiders van een moderne levensstijl, waarin informele omgangsvormen, hedonistische
consumptiepatronen en liberale maatschappijvisies samenkomen. Wanneer de relatie
tussen de nieuwe politieke vormen en culturele leefpatronen van de late jaren zestig
aan de ene kant en meer structurele maatschappelijke veranderingen aan de andere
kant punt wordt van onderzoek, leidt dat echter onherroepelijk tot de vraag: ‘Waar
ligt “1968”?’9
De laatste tijd heeft deze vraag ertoe geleid dat onderzoekers ook zijn gaan kijken
naar de weerklank van 1968 in middelgrote en kleine plaatsen. Sommigen proberen
daarbij vooral na te gaan op welke manier de grootstedelijke impulsen van 1968 de
lokale verhoudingen in kleine steden en plaatsen beïnvloedden, terwijl anderen eerder
de gelijktijdigheid en wisselwerking tussen ontwikkelingen in grote en kleine plaatsen
benadrukken.10 David Templins onlangs gepubliceerde proefschrift over zelfstandig
bestuurde jongerencentra in kleine steden en dorpen in West-Duitsland wordt hier
als aanleiding genomen om meer systematisch in te gaan op de ontwikkelingen in dit
veld.11
Templin stelt dat sociale bewegingen een belangrijke rol speelden in het introduceren van nieuwe politieke en culturele stijlen in ‘de provincie’. Ze speelden daardoor
een belangrijke rol in de modernisering van deze regio’s. Tegelijkertijd benadrukt
Templin dat de verschillen tussen stad en land geenszins verdwenen. Onderzoek naar
deze bewegingen biedt volgens hem juist de mogelijkheid om dieper in te gaan op de
veranderende verhouding tussen stad en land. Het biedt echter ook de mogelijkheid om
de verhouding tussen sociale bewegingen en structurele maatschappijveranderingen na
te gaan.
Kleine steden als onmisbare schakel in bewegingsonderzoek
Sinds 2014 leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en in Europa is
dat getal nog hoger. Tegelijkertijd woont volgens de Verenigde Naties bijna de helft
van de stadsbewoners niet in megasteden, maar in ‘relatief kleine nederzettingen’ met
minder dan een half miljoen inwoners.12 Nederland, bijvoorbeeld, telt anno 2016 eenendertig steden met meer dan honderdduizend inwoners. Bij elkaar wonen daar net iets
minder dan zes miljoen mensen, op een totale bevolking van zeventien miljoen. De rest
7 G. Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution, 1967-1977 (Keulen 2001); zie ook A.
Verbij, Tien rode jaren. Links radicalisme in Nederland, 1970-1980 (Amsterdam 2005).
8 S. Reichhardt en D. Siegfried, Das Alternative Milieu. Antibürgerlicher Lebensstil und linke Politik in der Bundesrepublik Deutschland und Europa 1968-1983 (Göttingen 2010).
9 C. von Hodenberg en D. Siegfried, Wo ‘1968’ liegt. Reform und Revolte in der Geschichte der Bundesrepublik
(Göttingen 2006).
10 Bijvoorbeeld H. Heiss, ‘Peripherien und Epizentren von 1968. Die norditalienischen Städte Trient und Boze im
Vergleich’, in: Kempe, Die ‘andere’ Provinz, 233-258.
11 D. Templin, Freizeit ohne Kontrollen. Die Jugendzentrumsbewegung in der Bundesrepublik der 1970er Jahre
(Göttingen 2015) 57.
12 ‘World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas’, http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html.
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van de bevolking woont in plaatsen met minder dan honderdduizend inwoners. In de
huidige bijdrage is bij het gebruik van de term kleine steden en plaatsen uitgegaan van
plaatsen met minder dan 100.000. Dit is echter slechts een benadering want of een stad
of plaats als klein wordt gezien en getypeerd, is vaak historisch of politiek bepaald.13
De verhouding tussen grote steden en middelgrote of kleine plaatsen is vaak opgevat
als een tussen (machts)centrum en periferie, tussen stad en land of tussen metropool
en provincie – waarbij elke dichotomie een eigen conceptueel en historiografisch kader
kent.14 De bijdragen aan dit dossier stellen echter niet zozeer de verhouding tussen
grote steden en kleinere plaatsen centraal, maar de manier waarop activisten zélf op
deze verhouding reflecteerden en wat onderzoek naar sociale bewegingen in kleine steden en plaatsen toe kan voegen aan het onderzoek naar sociale bewegingen. De grens
van 100.000 inwoners is dus eerder een vuistregel.
David Templin gebruikt zijn onderzoek naar zelfstandig bestuurde jongerencentra
in kleine steden en plaatsen om de veranderende verhouding tussen stad en land ter
discussie te stellen. Hij bouwt daarbij onder andere voort op het werk van Lefebvre.
Dit aspect komt minder naar voren in de bijdragen van Peter van Dam en Bart van
der Steen. Van Dam onderzoekt hoe activisten in kleinere plaatsen zichzelf in een
lokale, nationale en internationale context plaatsten. Bart van der Steen onderzoekt
hoe zelfverklaarde kleinstedelijke activisten reflecteerden op de verschillen tussen
grootstedelijke bewegingen en bewegingen in kleinere plaatsen. De drie auteurs dragen verschillende redenen aan om bij het onderzoek naar sociale bewegingen expliciet
aandacht te besteden aan kleine steden en plaatsen. Volgens Peter van Dam biedt zulk
onderzoek zicht op de manier waarop ‘lokale, nationale en transnationale perspectieven vervlochten zijn in de belevingswereld van activisten’, terwijl het tevens aantoont
dat ‘het denken over mondiale vraagstukken een lange traditie heeft’ en plaatselijk
verankerd was. Deze stelling sluit aan bij de visie van David Templin, wiens onderzoek
laat zien hoe de verhouding tussen stad en land veranderde, niet alleen in de praktijk
maar ook in de belevingswereld van de bewoners. Volgens Bart van der Steen biedt
zijn onderzoek bovenal de mogelijkheid om klassieke definities van kraken, krakers en
(militante) kraakbewegingen ter discussie te stellen en meer aandacht te besteden aan
groepen die niet aan het klassieke beeld van de grootstedelijke, radicale en militante
activist voldoen.
Templin brengt echter nog een ander belangrijk punt naar voren. Uit zijn onderzoek
blijkt dat bijna vijfentachtig procent van de groepen die zich inzetten voor de vorming
of het bestuur van een zelfstandig jongerencentrum actief waren in steden en gemeenten met minder dan honderdduizend inwoners. Hetzelfde gold voor kraakacties in
West-Duitsland in dezelfde periode: in verhouding tot het inwonertal, vonden de
meeste kraakacties plaats in kleine en middelgrote steden.15 Kortom, het aandeel van
activisten in kleine steden en middelgrote plaatsen is veel groter dan vaak aangenomen
13 G. Zang, ‘Provinz als historisches und politisches Problem’, in: Kempe, Die ‘andere’ Provinz, 21-30.
14 Zie bijvoorbeeld de bijdragen in F.W. Kersting en C. Zimmerman, Stadt-Land-Beziehungen im 20. Jahrhundert.
Geschichts- und kulturwissenschaftliche Perspektiven (Paderborn 2015) en in I. Dietzsch, Mittelstadt. Urbanes Leben
jenseits der Metropole (Frankfurt am Main 2010).
15 S. Haumann, ‘Hausbesetzungen 1980-1982 in Hilden. Möglichkeiten der Mikroforschung für die Protestgeschichte’, Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen 34 (2005) 155-171.
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wordt. Van Dam stelt dan ook dat ‘het plaatselijke niveau tot op heden een onmisbaar
onderdeel [vormt] van fair trade-activisme’, zodat het lokale niveau ‘cruciaal [is] voor
een analyse van de geschiedenis van fair trade’.
Grootstedelijk radicalisme en kleinstedelijke gematigdheid?
Volgens Templin kunnen sociale bewegingen in kleine steden en plaatsen niet simpelweg benaderd worden als kleiner, gematigder en pragmatischer dan hun grootstedelijke tegenhangers. Zo wijst hij op kleine plaatsen waar wel degelijk radicale kraakscenes
ontstonden. Het stereotype van ‘grootstedelijk radicalisme en provinciale gematigdheid’ blijft echter het onderwerp achtervolgen. Geen van de drie bijdragen komt er
omheen, en er worden verschillende oorzaken aangedragen voor het gematigder karakter van de bewegingen in kleinere plaatsen. Van Dam wijst op het feit dat ‘jongere
en radicalere activisten’ er een minder grote rol speelden dan in grote steden. Templin
stelt dat er in kleine plaatsen minder anonimiteit was dan in grote steden, waardoor de
conformiteitsdruk hoger was.
Een scherp onderscheid tussen grootstedelijk radicalisme en provinciale gematigdheid doet echter onrecht aan beide situaties. Volgens Van der Steen heeft het onderzoek
naar grootstedelijke militante kraakbewegingen geleid ‘tot een zeer beperkt beeld van
het fenomeen kraken en van de krakers zelf’, dat ook het onderzoek naar grootstedelijke krakers beïnvloed heeft. In werkelijkheid was de populatie van krakers en de
praktijk van het kraken veel gevarieerder. Volgens Van der Steen kan onderzoek naar
krakers in kleinere steden leiden tot een herdefiniëring van de termen kraker en kraken,
die vervolgens ook weer het onderzoek naar grootstedelijke bewegingen kan bijsturen.
Dit voorstel sluit aan op het werk van Van Dam, die stelt dat in kleine steden het ‘gematigde en pragmatische karakter van het fair trade-activisme’ meer op de voorgrond
treedt. Men dient dus niet zozeer uit te gaan van radicale bewegingen in steden en
gematigde groepen in kleinere plaatsen. Bewegingen kennen altijd een meer radicale en
een meer pragmatische kant. Onderzoek naar bewegingen in kleine steden kan leiden
tot meer aandacht, ook in grote steden, voor het laatste aspect.
Voorbij mediale geschiedenis: ervaring en beeldvorming
Van Dam merkt op dat traditioneel onderzoek naar grootstedelijke bewegingen ‘vrijwel altijd gebaseerd is op de archieven van landelijke organisaties of berichtgeving in
nationale media’. Het probleem daarbij is dat de media zelf een rol spelen in het creëren
van ideaaltypische, spectaculaire beelden van activisme. Door uit te gaan van nationale
berichtgeving komt de nadruk van de onderzoeker al snel te liggen op de spectaculaire
acties van bewegingen, en veel minder op de ‘alledaagse realiteit van het activisme’ en
de ‘praktische uitwerking van campagnes’. Van Dam concentreert zich daarom expliciet op kleine, lokale of persoonlijke archieven, en laat aan de hand daarvan zien hoe
activisten zelf op hun acties reflecteerden, om zo een beter beeld te krijgen van de belevingswereld van de activisten. Hij geeft een voorbeeld uit de campagne voor rietsuiker om te laten zien dat acties ‘door het lokale publiek vaak minder politiek [werden]
opgevat dan de initiatiefnemers beoogden’.
De kritiek op de eenzijdige focus op mediaberichten als bron werd ook geuit door
Sebastian Haumann, die een ‘microgeschiedenis’ schreef over krakers in het Duitse
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stadje Hilden. Volgens hem is het voordeel van zo’n ‘kleine’ case study dat men een veel
breder pallet van bronnen kan gebruiken. Haumann gebruikte naast krantenberichten
vooral ook materiaal uit het gemeentearchief.16 Hierdoor kon Haumann veel nauwkeuriger de invloed van kraken op de lokale verhoudingen nagaan, maar verdwijnen de
ervaringen en belevingswereld van de activisten naar de achtergrond. De nadruk ligt op
de gemeentelijke besluitvorming. Van der Steen keert zich minder sterk af van mediale
bronnen, maar stelt wel voor om deze op een andere manier te lezen. Hij gaat in deze
bronnen op zoek naar ideaaltypische beelden van radicale grootstedelijke bewegingen
om na te gaan hoe deze zich verspreidden en wat voor invloed deze hadden op de belevingswereld van activisten in kleine steden en plaatsen. Activisten namen deze beelden
vaak als voorbeeld en probeerden deze in hun eigen specifieke context in de praktijk te
brengen, waardoor er iets anders ontstond. Volgens hem biedt dit ‘vervormend spiegeleffect’ grote analytische mogelijkheden voor historici. Templin baseert zich, net als
Van Dam, vooral op kleine lokale bewegingsarchieven en streeft ernaar de activisten
zelf aan het woord te laten komen.
Geen van deze methodes is alleen op kleinere plaatsen toepasbaar. Wel kunnen ze leiden tot nieuwe inzichten. Het gaat er dus niet zozeer om dat verschillende methodes en
bronnen gebruikt moeten worden voor plaatsen van verschillende omvang. Veelmeer
hebben case studies van kleinere plaatsen het vermogen om nieuwe vragen op te werpen
en nieuwe conceptuele kaders te ontwikkelen. De volgende drie bijdragen doen daartoe
concrete voorstellen en werken deze verder uit.

16 Ibidem, 159.

David Templin

Vrije eilanden in een zee van kleinstedelijke bedomptheid
De West-Duitse beweging voor jongerencentra tussen metropool en
provincie

Aan het begin van de jaren zeventig vormden jongeren in dorpen en middelgrote steden
groepen en organisaties die zich inzetten voor de vorming van zelfstandig bestuurde
jongerencentra. Zulke centra moesten ruimte bieden aan jongeren om zich te ontspannen en te ontplooien. Ze boden tevens een podium voor alternatieve cultuur en linkse
politiek. ‘Zelfstandig’ betekende in dit verband zonder aanwezigheid, controle of toezicht van volwassenen. Met de beweging voor zelfstandig bestuurde jongerencentra
kwamen de politiek-culturele impulsen van ‘1968’ ook in de West-Duitse ‘provincie’
aan. Alternatieve levensstijlen en jongerenculturen deden hun intrede in dorpen en
kleine steden, evenals nieuwe linkse politieke programma’s en actievormen. De alternatieve stijlen waren gebaseerd op rockmuziek, experimenteel drugsgebruik en alternatieve vormen van consumptie. De nieuwe politieke bewegingen meanderden tussen
neomarxistische organisatievormen en basis-democratische initiatieven.1
Ik gebruik de term ‘1968’ hier als een teken (chiffre), dat verwijst naar de verschillende gebeurtenissen, conflicten en (lange termijn) ontwikkelingen, die in dat jaar
samenkwamen en de naoorlogse verhoudingen grondig ter discussie stelden, zowel
op politiek als op cultureel niveau. Feitelijk ontvouwden deze zich over een langere
periode, die grofweg de jaren 1966-69 besloeg. Ze werden al snel samengevat onder de
noemer antiautoritaire revolte. Enerzijds kwam deze voort uit ontwikkelingen die al in
de late jaren vijftig waren ingezet; reikend van de uitbreiding van het (hoger) onderwijs
tot het ontstaan van nieuwe jongerenculturen. Anderzijds functioneerde ‘1968’ ook
zelf weer als uitgangspunt voor daaropvolgende ontwikkelingen en fenomenen die hun
stempel drukten op de jaren zeventig en tachtig. Onder dat laatste aspect valt ook de
beweging voor zelfstandig bestuurde jongerencentra, die in deze bijdrage centraal staat.
De beweging was vooral actief in suburbane, kleinstedelijke of landelijke gebieden.
Bijna vijfentachtig procent van de meer dan duizend groepen die halverwege de jaren
zeventig actief waren, bevonden zich in steden of gemeenten met minder dan honderdduizend inwoners.2 Vóór 1970 bestonden er al jeugdhonken, die doorgaans gerund
werden door jongerenwerkers en zo een openbaar karakter hadden. Maar dit fenomeen
had zich vooral beperkt tot middelgrote en grote steden. In kleinere steden en gemeenten viel het jongerenwerk onder de paraplu van verenigingen en kerken. Het streven
naar jongerencentra die door de jongeren zelf zouden worden bestuurd was daar een
novum en stelde de lokale verhoudingen ter discussie.

1 D. Siegfried, Time is on my side. Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre (Göttingen
2006).
2 D. Templin, Freizeit ohne Kontrollen. Die Jugendzentrumsbewegung in der Bundesrepublik der 1970er Jahre (Göttingen 2015) 57. De volgende bijdrage is gebaseerd op deze studie.
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De geschiedenis van de beweging is om verschillende redenen van belang. In de eerste plaats maakt zij het mogelijk om de verhouding tussen ‘metropool’ en ‘provincie’
nader te onderzoeken – ook binnen de beweging werd dit thema al snel een onderwerp
van discussie. Daarnaast had de kleinstedelijke context grote invloed op de ontwikkeling van de beweging. Ten slotte biedt nieuw onderzoek aanleiding om de concepten
en begrippen die tot nog toe gebruikt zijn kritisch tegen het licht te houden en op hun
analytische waarde te toetsen.
Nieuw onderzoek naar de geschiedenis van de beweging voor jongerencentra
Tot voor kort hebben onderzoekers vrijwel geen aandacht besteed aan de West-Duitse
beweging voor zelfbestuurde jongerencentra. De literatuur over het onderwerp is voor
het grootste deel in de jaren tachtig verschenen en geschreven door sociaalpedagogen
en jongerenwerkers die vaak dichtbij het onderwerp stonden.3 Deze studies bieden
enig conceptueel kader, maar tegelijkertijd moeten zij vooral gezien worden als tijdsdocumenten. Hetzelfde geldt voor de vele scripties die in de jaren zeventig door studenten over de jongerencentra werden geschreven.
Mijn onderzoeksproject had tot doel de ontwikkeling van de beweging voor jongerencentra in West-Duitsland te schetsen. Daarvoor heb ik vier case studies in kleine,
middelgrote en grote steden uitgewerkt. Het onderzoek concentreerde zich op de onderhandelingen en conflicten tussen lokale autoriteiten en de jongerengroepen die het
initiatief tot de oprichting van jongerencentra hadden genomen. Er werden vijf soorten
bronnen gebruikt. In de eerste plaats gaat het om bronnen van de beweging zelf, zoals
pamfletten en kranten, waaruit de visie van de jongeren blijkt. Daarnaast gebruikte ik
persoonlijke documenten van centrale figuren in de beweging, zoals correspondenties
en notulen van vergaderingen. Een derde relevante bronnenreeks werd gevormd door
publicaties en periodieken van linkse groepen en organisaties die binnen de beweging
actief waren, zoals de jongerenorganisaties van partijen en vakbonden. Ten slotte kon
ik gebruik maken van lokale persberichten en de archieven van lokale autoriteiten.
Vooral de persoonlijke archieven van activisten die op nationaal niveau actief waren
in de beweging boden een schat aan informatie. Ze zijn in een databank geordend en
verwerkt. Deze databank bevat inmiddels informatie over (initiatiefgroepen voor de
oprichting van) jongerencentra uit meer dan dertienhonderd steden en gemeenten.
De databank staat toe de case studies in te bedden in een breder kader en trends en
ontwikkelingen te analyseren. Deze methode voorkomt een overdreven focus op protestcentra zoals Frankfurt of West-Berlijn, die in de literatuur over sociale bewegingen
en alternatieve milieus een prominente rol spelen. Door de blik te verbreden en ook te
kijken naar suburbane, kleinstedelijke en landelijke gebieden kunnen veralgemeniseringen op basis van spectaculaire uitzonderingen worden vermeden.
Het onderzoek concentreerde zich in de eerste plaats op de ontwikkeling van de
beweging als West-Duits fenomeen. Gekeken werd naar haar verschijning, praktijken
3 Zie bijvoorbeeld: T. Simon en P. Wieland, Offene Jugendarbeit im Wandel. Entwicklung und Wandel von Jugendzentren am Beispiel einer Region (Stuttgart 1987); L. Teuter, Selbstverwaltung und Professionalität. Möglichkeiten
und Probleme professioneller Jugendarbeit in selbstverwalteten Jugendfreizeiteinrichtungen (Frankfurt a.M. 1984);
E. Schewe, Selbstverwaltete Jugendzentren. Entwicklung, Konzeption und Bedeutung der Jugendzentrumsbewegung
(Bielefeld 1980).
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en discoursen. Het richtte zich vooral op de interactie met lokale overheden en veranderend overheidsbeleid tegenover jongeren. In het onderzoek werd ook aandacht
besteed aan de veranderende verhouding tussen ‘metropool’ en ‘provincie’. Dit laatste
thema staat in deze bijdrage centraal.
Centrum, periferie en het probleem van de ‘provincie’
De West-Duitse beweging voor jongerencentra kwam op in een periode waarin de verhouding tussen landelijke en stedelijke gebieden sterk veranderde. Door de uitbreiding
van het ‘stedelijk weefsel’ tot in de landelijke gebieden,4 begon de klassieke tegenstelling tussen stad en land vanaf de jaren vijftig te vervagen.5 In de plaats van duidelijk
onderscheiden levensstijlen kwamen verschillende configuraties van het Stedelijke. De
kapitalistische modernisering van de ‘provincie’ vertaalde zich bovenal in een mechanisering van de landbouw, waardoor het aantal arbeidsplaatsen in deze sector sterk
daalde. Door industrialisering en de daaropvolgende opkomst van de diensteneconomie werden moderne levensstijlen geïntroduceerd in West-Duitse kleine steden en gemeentes. De beweging voor jongerencentra in de jaren zeventig moet dan ook gezien
worden als een onderdeel van een meer omvattend proces van culturele urbanisering,
waardoor traditionele normen en leefwijzen opgebroken werden en alternatieve culturele vormen hun intrede deden. De vorming van zelfstandig bestuurde jongerencentra
was daar een onderdeel van, evenals het ontstaan van woongemeenschappen waarin
geëxperimenteerd werd met collectief wonen en leven.6
De ongelijkheid tussen stedelijke centra en perifere gebieden werd door deze ontwikkeling geenszins ongedaan gemaakt, maar veranderde van karakter. De begrippen
‘centrum’ en ‘periferie’ wijzen op (machts)verhoudingen, die door de tijd heen veranderen. Een illustratie van veranderende visies op de verhouding tussen centrum en
periferie biedt de groei van kleine steden zoals Reinbek in de omgeving van Hamburg
in de jaren zeventig. Het jongerencentrum in Reinbek had een grote uitstraling op de
jongeren in de omliggende gemeenten. Vanuit het perspectief van Hamburg was Reinbek ‘periferie’ en vooral ontvanger van impulsen uit de linkse en alternatieve scene van
deze metropool. Zo werd er bijvoorbeeld een afdeling gevormd van de maoïstische
Kommunistische Bund (kb), die haar wortels in Hamburg had.7 Vanuit het perspectief
van de omliggende gemeenten was Reinbek echter een ‘centrum’, omdat het al sinds
1972 over een zelfstandig bestuurd jongerencentrum beschikte.

4 H. Lefebvre, Die Revolution der Städte (Hamburg 2014) 9-10; Thomas Sieverts spreekt in dit verband van de ‘tussenstad’ als nieuwe vorm van urbaniteit. Zie: T. Sieverts, Zwischenstadt zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt
und Land (Braunschweig en Wiesbaden 1997).
5 D. Siegfried, ‘Urbane Revolten, befreite Zonen. Über die Wiederbelebung der Stadt und die Neuaneignung der
Provinz durch die “Gegenkultur” der 1970er Jahre’, in: A. von Salden (red.), Stadt und Kommunikation in bundesrepublikanischen Umbruchszeiten (Stuttgart 2006) 351-365, 351; zie ook: K. Tenfelde, ‘Die Welt als Stadt? Zur Entwicklung des Stadt-Land-Gegensatzes im 20. Jahrhundert’, in: F. Lenger en K. Tenfelde (red.), Die europäische Stadt im
20. Jahrhundert. Wahrnehmung – Entwicklung – Erosion (Keulen, Weimar en Wenen 2006) 233-264; F.W. Kersting
en C. Zimmermann, Stadt-Land-Beziehungen im 20. Jahrhundert (Paderborn 2015).
6 Voorbeelden hiervan uit de regio Lippe zijn te vinden in: H.G. Schmidt, Die 68er-Bewegung in der Provinz. Vom
Rock ‘n’ Roll und Beat bis zur Gründung der Grünen in Lippe (Bielefeld 2013) 321-328.
7 Voor de geschiedenis van de kb, zie: M. Steffen, Geschichten vom Trüffelschwein. Politik und Organisation des
Kommunistischen Bundes 1971 bis 1991 (Berlijn, Hamburg en Göttingen 2002).
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Uit pragmatische overwegingen heb ik in mijn onderzoek de begrippen kleine stad,
middelgrote stad en metropool gedefinieerd op basis van inwonertal (respectievelijk
5.000-20.000; 20.000-100.000 en meer dan 100.000 inwoners). Deze categorisering volstaat echter niet om een werkelijk zinvol onderscheid te maken tussen urbane ruimten.
Bij gebrek aan een meer precieze terminologie spreek ik daarom van ‘suburbane en
landelijk-kleinstedelijke ruimtes’, om zo de veelzijdigheid van deze niet-grootstedelijke ruimtes te benadrukken. In andere gevallen gebruik ik ‘provincie’ (vaak tussen
aanhalingstekens) als verzamelbegrip.
Het gebruik van het begrip ‘provincie’ is echter alles behalve probleemloos. Zo heeft
de term een negatieve bijklank die associaties oproept van achterlijkheid. Tegelijkertijd is het begrip te weinig vastomlijnd, waardoor het in verschillende contexten naar
verschillende plaatsen/omstandigheden kan verwijzen. Al in de jaren zeventig werd
het begrip zowel als zelfdefinitie en als beschrijving door buitenstaanders gebruikt. De
beweging voor jongerencentra biedt de mogelijkheid om te onderzoeken hoe jongeren
zich het begrip toe-eigenden in begrippen als ‘de provinciale jongerencentra’, ‘provinciaal treffen’ of ‘provinciale krant’; overigens zonder dat hierdoor de negatieve bijklank
en ambiguïteiten die met het begrip verbonden waren volledig verdwenen. Oproepen
als ‘doe het – in de provincie’ werden afgewisseld met klachten over de ‘kleinstedelijke
situatie met al die provinciale rotzooi’.8 Een analyse van contemporaine gebruiken van
het begrip en haar betekenis vertelt veel over de manier waarop jongeren hun kleinstedelijke leefwereld waarnamen.
De beweging voor jongerencentra tussen ‘metropool’ en ‘provincie’
In de politiek-culturele veranderingen van de late jaren zestig en vroege jaren zeventig
speelde de opkomst van (en conflicten over) alternatieve levensstijlen een belangrijke
rol. De opkomst was nauw verbonden met de politisering en radicalisering van studenten en gymnasiasten in grote steden en universiteitsplaatsen tussen 1967 en 1969. In de
periode erna verspreidden de nieuwe ideeën en jongerenculturen zich geleidelijk naar
de West-Duitse ‘provincie’. De eerste fase van de beweging voor jongerencentra valt in
de periode 1971-1974. In deze periode groeide de beweging razendsnel en oriënteerden
de jongeren in de kleine steden en dorpen zich vooral op hun medestanders in de grote
steden en universiteitsplaatsen. Via kranten en televisie, maar ook via persoonlijke contacten, kregen de jongeren in de provincie een beeld van de ontwikkelingen in de grote
steden. Tegelijkertijd creëerden ze ook een eigen protestagenda, die uitging van hun
eigen leefsituatie en specifieke behoeften.
Veel van deze groepen kwamen voort uit het openbare of kerkelijke jongerenwerk,
niet zelden na conflicten met de kerkelijke autoriteiten. Maar het was ook niet ongebruikelijk dat vriendengroepen of groepen scholieren zich op eigen initiatief organiseerden en actief werden. De toon werd doorgaans gezet door mannelijke gymnasiasten tussen de 16 en 20 jaar oud. Beroepsscholieren en jonge vrouwen vormden binnen
de beweging significante minderheden. De grootstedelijke radicale milieus hadden
8 Archief van de Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (verder fzh), 14-9, 09, Mach was los – in der Provinz
[Zeitung der Jugendzentrumsinitiativen in Westmittelfranken, Februar 1978]; fzh, 14-9, 59, 05, Arbeitsgemeinschaft
unabhängiger Jugendinitiativen Region Hildesheim, Was wir wollen – Wer wir sind. Jugendgruppen informieren, maart
1978, 3.
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aanvankelijk een grote uitstraling op de provinciale jongeren. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit het feit dat kraakacties vooral een grootstedelijke fenomeen bleven, maar wel veel
weerklank vonden onder jongeren in kleinere steden en plaatsen.9 Een ander voorbeeld
van de weerklank van de grootstedelijke impulsen vormt het feit dat er vanaf de vroege
jaren zeventig ook in kleine steden, en zelfs in dorpen, afdelingen werden opgericht van
kleine leninistische en maoïstische partijen, die in de jaren na 1969 in de West-Duitse
(studenten)steden waren ontstaan.10 Vooral studenten speelden een rol bij de transfer
van alternatieve ideeën, stijlen en praktijken. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer ze in
hun geboorteplaats bleven wonen en dus tussen universiteitsstad en dorp pendelden.
Het kwam echter ook voor dat er bewust werd geïntervenieerd, bijvoorbeeld toen de
groep Revolutionärer Kampf uit Frankfurt naar de buitenwijk Rüsselsheim trok en
daar samen met lokale jongeren een huis kraakte. In voorsteden zoals Rüsselsheim,
maar ook in de omgeving rond grote steden zoals Hamburg en Stuttgart, was de concentratie van jongerencentra hoog.
De ontwikkeling van de beweging verschilde sterk van plaats tot plaats. Zowel lokale als regionale verschillen waren zeer groot. Ook op regionaal niveau bleven grote
verschillen bestaan. Zo was de beweging in Schleswig-Holstein halverwege de jaren
zeventig over haar hoogtepunt heen, terwijl ze rond die tijd in Saarland juist aan een
opmars begon.11 Deelstaten zoals Baden-Württemberg of Hessen hadden zich al aan
het begin van de jaren zeventig tot bewegingsbolwerken ontwikkeld – in het laatste
geval mogelijkerwijs omdat de aldaar regerende linkse sociaaldemocraten de beweging
van forse subsidies voorzag.12
In de tweede helft van de jaren zeventig veranderde de verhouding tussen ‘metropool’ en ‘provincie’ binnen de beweging. De stedelijke centra verloren hun voorbeeldfunctie en in plaats daarvan kwam de eigen regio voor veel provinciale jongeren in het
centrum van de aandacht te staan. Deze ontwikkeling was een gevolg van de geleidelijke stabilisering en worteling van veel zelfstandig bestuurde jongerencentra en de
steeds nauwere regionale samenwerking tussen deze centra, waardoor er een alternatief
netwerk in de provincie ontstond. In bepaalde gebieden, zoals in Baden-Württemberg,
ging deze ontwikkeling zelfs hand in hand met de vorming van specifieke regionale
identiteiten, die expliciet gevierd werden.
Tegelijkertijd ontdekte stedelijk links het landelijke gebied als actieveld door de
sterke groei van de anti-kernenergiebeweging en de hier nauw mee verbonden kritiek
op het industriële vooruitgangsdenken en economische groei-ideologieën. Activisten uit kleinstedelijke jongerencentra zoals Albert Herrenknecht speelden hierop in
door zich expliciet te vereenzelvigen met de provincie. Voor Herrenknecht werd de
provincie zelfs een strijdterm tegen het ‘technocratische centralisme’ van de steden.13
Herrenknecht stelde zich dan ook expliciet tot doel om middels de vorming van alternatieve ruimten en werk- en leefvormen een leefbaar provinciaal alternatief te creëren.14
9   Templin, Freizeit ohne Kontrollen, 238-239; Georg von Rauch Haus, Kämpfen Leben Lernen (West-Berlijn 1972).
10 Templin, Freizeit ohne Kontrollen, 122-131, 331.
11 Ibidem, 338-348.
12 Ibidem, 317-321. Voor het verklaren van deze regionale verschillen zou een regionaal-historische aanpak noodzakelijk zijn. Binnen het kader van mijn onderzoek was hier echter geen ruimte voor.
13 A. Herrenknecht, Provinzleben. Aufsätze über ein politisches Neuland (Frankfurt am Main 1977) 23.
14 Ibidem, 30; zie ook: D. Templin, ‘Auf der Suche nach einer anderen Provinz. Alternative “Provinzarbeit” zwi-
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Hiermee keerde hij zich weliswaar tegen de overheersende rol van de steden in de politieke besluitvorming, maar tegelijkertijd bleven zijn voorstellingen van de provincie
gekenmerkt door stedelijke invloeden, bijvoorbeeld in zijn denken over alternatieve
levensstijlen. Zijn houding weerspiegelde de ambivalente houding van veel kleinstedelijke jongeren en activisten, die zich enerzijds oriënteerden op grootstedelijke ontwikkelingen en anderzijds op een hernieuwd regionaal zelfbewustzijn.
In de jaren 1980/81 breidde zich een golf van kraakacties uit over verschillende WestDuitse steden. Die maakten zo’n indruk dat ze door tijdgenoten werden beschouwd
als de ‘tweede jongerenrevolte’ na 1968. De golf trok ook door kleine en middelgrote
steden, waar nu talrijke kraakacties georganiseerd werden, onder andere voor nieuwe
jongerencentra. Opnieuw ging er een sterke impuls uit van de metropolen, die een
merkbare invloed hadden op de bewegingen in kleinere plaatsen.15 Desondanks kan
men in de jaren tachtig een duidelijke tendens richting depolitisering van de jongerencentra waarnemen. Veel centra bleven de noodzaak van zelfbestuur benadrukken,
maar het ondersteunen van politieke campagnes en sociale bewegingen werd minder
belangrijk. De centra bleven echter belangrijk als ruimten voor socialisatie, tijdverdrijf
en (alternatieve) cultuur.16
De kenmerken van kleinstedelijke bewegingen
De doelen, lokale context en ontwikkeling van de beweging in de ‘provincie’ verschilde
sterk van haar grootstedelijke tegenhanger. In grote steden vormde de strijd voor jongerencentra voor het lokale linkse milieu veelal slechts een van de vele actiepunten, onder andere omdat er vaak al meerdere plaatsen bestonden waar alternatieve jongeren en
politieke activisten konden samenkomen. In kleine steden, dorpen of landelijke gebieden was het conflict doorgaans diepgaander, omdat er nauwelijks alternatieve ontmoetingsplaatsen waren naast de klassieke verenigingen, kroegen en (in sommige plaatsen)
discotheken. Zelfstandig bestuurde jongerencentra ontwikkelden zich in deze plaatsen
daarom niet alleen tot belangrijke lokale bewegingscentra – in veel gevallen speelden ze
zelfs een belangrijke rol bij de ontwikkeling van lokale linkse milieus17 – maar ook tot
ontmoetingsplaatsen voor de lokale jeugd.
Doorgaans waren de middelen die activisten gebruikten om hun doel – de vorming
van een jongerencentrum – te bereiken klassiek. Men begon met het verzamelen van
handtekeningen en het organiseren van enquêtes onder lokale jongeren. Vervolgens
kwamen de informatiekraampjes, krantjes en brochures, demonstraties en manifestaties. In dit opzicht verschilden de activisten weinig van hun grootstedelijke medestanders, afgezien van het feit dat er in de grote steden een groter mobiliseringspotentieel
schen linker Bewegungspolitik und neuem Heimatgefühl, 1977-1983’, in: J. Paulus (red.), Neue soziale Bewegung in
der “Provinz” (1970-1990) [te verschijnen].
15 Zie ook: D. Templin, ‘Beyond the metropolises. Youth centre initiatives in the “youth revolt” of 1980-81 in
West Germany’, in: K. Andresen en B. van der Steen (red.), A European youth revolt. European perspectives on youth
protest and social movements in the 1980s (Basingstoke en New York 2016) 67-80; S. Haumann, ‘Hausbesetzungen
und kommunale Jugendpolitik am Beispiel der Stadt Hilden Anfang der 1980er Jahre’, Informationen zur modernen
Stadtgeschichte (ims) 2 (2015) 93-107.
16 Templin, Freizeit ohne Kontrollen, 582-596.
17 Zie ook: S. Reichardt, Authentizität und Gemeinschaft. Linksalternatives Leben in den siebziger und frühen achtziger Jahren (Berlijn 2014); S. Reichardt en D. Siegfried (red.), Das alternative Milieu. Antibürgerlicher Lebensstil und
linke Politik in der Bundesrepublik Deutschland und Europa 1968-1983 (Göttingen 2010).
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bestond. De grote steden weken af omdat daar grotere alternatieve scenes bestonden
die militanter ageerden. Dat betekent echter niet dat er een eenduidig onderscheid te
maken is tussen grootstedelijk radicalisme en provinciale gematigdheid. Zo kwam het
ook in kleine steden als Wertheim en Stetten (beide in Baden-Würtemberg) tot de
vorming van radicale activisten-scenes en kraakacties.18 Binnen de beweging konden
zulke plaatsen of groepen een zekere bekendheid verwerven, waardoor zij ongeacht
hun grootte tot kleine bewegingsbolwerken werden.
Groepen die zich in de ‘provincie’ voor jongerencentra inzetten konden minder anoniem ageren en stonden vaak tegenover een veel conservatievere bevolking dan in de
metropolen. Veel jongeren ervoeren deze situatie als beklemmend.19 De vorming van
een eigen jongerencentrum was voor velen dan ook een manier om vrijplaatsen te creëren binnen de provinciale wereld en een scheidslijn te trekken tegenover de wereld van
de volwassenen.20 Jongeren uit het Baden-Würtembergse Gaildorf onderbouwden hun
plan voor de vorming van een jongerencentrum in 1972 met de stelling dat zij deze plaats
van slechts een negenduizendtal inwoners beschouwden als een ‘troosteloze, conservatieve en reactionaire vuilnisbelt’.21 Jongeren klaagden over de discrepantie tussen
moderne, grootstedelijke idealen en kleinstedelijk conservatisme. Activisten in Obernkirchen (Niedersachsen) spraken in dat verband over ‘kleinstedelijke bedomptheid’
(kleinstädtischen Mief).22 Het zelfstandig bestuurde jongerencentrum werd in deze context een uitwijkoptie voor scholieren en werkende jongeren die op geen andere manier
de ‘kleinstedelijke kooi’ konden ontvluchten, zoals het jongerentijdschrift ran van de
Deutsche Gewerkschaftsbund (dgb) het uitdrukte.23 Vele jongeren – maar vooral gymnasiasten – trokken na het eindexamen dan ook voor hun verdere opleiding naar grotere steden, omdat deze meer vrijheid en grotere individuele ontplooiingskansen boden.
Tot het zover was probeerde men echter om de vrije tijd vorm te geven binnen de
jongerencentra, waar men zich kon onttrekken aan de dominante burgerlijke cultuur
van de volwassenen. Tegelijkertijd hadden de jongeren te maken met een grotere conformiteitsdruk dan in grootstedelijke ruimtes. Hoe verschillend de openbare ruimte
was in de provincie bleek uit het gebrek aan anonimiteit, de praatjes die al snel rondgingen en de vooroordelen waarmee jongeren geconfronteerd werden binnen hun
familie, op school en op de werkvloer.24 Een contemporaine beschrijving uit het stadje
Mosbach (Baden-Württemberg) verduidelijkt hoe moeilijk het was om onder zulke
omstandigheden acties te organiseren. De jongeren rondom de initiatiefgroep waren
soms bang om mee te doen aan demonstraties of acties, ‘omdat ze vreesden dat ze er
last van zouden krijgen op hun werk of bij sollicitatiegesprekken’.25
18 Zie ook: F. Kamann en E. Kögel, Ruhestörung. Rebellion in der Provinz. 25 Jahre Jugendzentrum Stetten in Selbstverwaltung 1969-1993, dl. 1-2 (Grafenau 1993/94); Aktion Jugendhaus, Dokumentation. Die Geschichte der Aktion
Jugendhaus ist eine Geschichte von Hausbesetzungen (Wertheim 1976).
19 A. Riederer, Entstehungsbedingungen, Geschichte und Analyse der Jugendzentrumsinitiative Mosbach (Ongepubliceerde scriptie, Neckargemünd, 1979) 48, 52.
20 Kamann en Kögel, Ruhestörung, dl. 1, 81.
21 Historisch Archief Südwestrundfunk (verder swr/ha), fs Familie, 29/21210, Peter Noack aan Redaktion Jour fix,
21 oktober 1972, bijlage: Fragebogen zu Gaildorf.
22 swr/ha, fs Nachmittagsprogramm, 29/01089, Manuskript Jour fix 4, 8 oktober 1971.
23 D. Schmidt, ‘Jugend in der Provinz: Zwischen Beten und Bier’, ran (1972) 34-36, 35.
24 Riederer, Entstehungsbedingungen, 13.
25 Ibidem, 12.
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat de houding van veel links georiënteerde
jongeren tegenover hun plaats of dorp ambivalent bleef, ook in de tweede helft van
de jaren zeventig, toen er toch al een linksalternatief milieu was ontstaan. Dat kwam
bijvoorbeeld naar voren in een interview met activisten van het jongerencentrum in
Bad Schussenried (Baden-Württemberg). In 1978 vertelden zij aan het tijdschrift Motzer dat zij de provincie enerzijds associeerden met ‘kleinburgerlijke bedomptheid’,
maar het tegelijkertijd zagen als hun thuis omdat ze er waren opgegroeid en er mensen
kenden.26 De meer positieve toe-eigening van het begrip provincie toont aan dat alternatieve levensstijlen en de bijhorende organisatie er wortel hadden geschoten. Deze
ontwikkeling betekende echter niet dat de aantrekkingskracht van de grote steden aan
kracht verloor – zeker niet voor activisten die hun eindexamen voltooid hadden.27
Conclusie
De beweging voor jongerencentra biedt een aantal aanknopingspunten voor historisch
onderzoek. Dit betreft niet alleen het thema sociale bewegingen in kleine steden, maar
ook de verhouding tussen stad en land en de ontwikkeling van nieuwe configuraties
van het Stedelijke. Zelfstandig bestuurde jongerencentra laten zien hoe ambivalent
linkse en alternatieve jongeren zich verhielden tot hun woonplaatsen. Bedacht als vrije
eilanden te midden van oceanen van ‘kleinstedelijke bedomptheid’ ontwikkelden de
jongerencentra zich al snel tot plaatsen die de lokale samenleving beïnvloedden. Ze
trokken jongeren aan uit zeer verschillende sociale milieus en met zeer verschillende
culturele voorkeuren. Tegelijkertijd vormden de jongerencentra vaak aanleiding tot
heftige en langlopende debatten in de lokale politiek en onder de lokale bevolking.
Enerzijds brak de beweging met traditionele culturele en sociale vormen en versterkte
maatschappelijke trends richting meer informele omgangsvormen en toenemende individualisering. Anderzijds werd de beweging zelf beïnvloed door nieuwe jongerenculturen, omdat ze ruimtes creëerde waar deze zich konden ontwikkelen zodat ook in
de provincie een links-alternatief jongerenmilieu ontstond. De ontwikkeling van een
regionale bewegingsinfrastructuur en een eigen ‘provinciaal zelfbewustzijn’ laten ten
slotte zien dat een theoretisch kader dat de beweging louter opvat als een onderdeel
van culturele modernisering en urbanisering van de provincie te kort schiet. Verder
onderzoek moet uitwijzen in hoeverre het bij deze beweging om een West-Duits of
midden- dan wel Noordwest Europees fenomeen gaat, dat ook in andere landen zichtbaar was.28

26 fzh, 14-9, 52, Motzer, no. 27 (6 september-19 september 1978) 12.
27 Zie: L. Böhnisch en H. Funk, Jugend im Abseits? Zur Lebenslage Jugendlicher im ländlichen Raum (München
1989) 184-186.
28 Over Oostenrijk: U. Unterthurner, Die Jugendhausbewegung in Vorarlberg von 1968 bis 1984. Dargestellt am
Beispiel des Vereins ‘Offenes Haus’ in Dornbirn (Regensburg 2003); in Zwitserland werd al in 1968 opgeroepen tot de
vorming van een autonoom jongerencentrum. Zie: Krawall. Die Jugendrevolte 1968 in der Schweiz (Hamburg 2010);
een van de modellen voor een zelfstandig bestuurd jongerencentrum in West-Duitsland was gebaseerd op Nederlandse ervaringen. Zie: W. Schretzmeier, ‘Der Kampf ums eigene Jugendzentrum’, in: W. Seidel (red.), Scherben. Musik,
Politik und Wirkung der Ton Steine Scherben (Mainz 2005) 125-133.

Peter van Dam

Van Breukelen naar Brussel
Fair trade en de transnationale vervlechting van lokaal engagement in de
jaren 1960 en 1970

Door rietsuiker te verkopen, wereldwinkels te openen of voor supermarkten te posten eisten actiegroepen in heel West-Europa vanaf de jaren zestig eerlijke handel voor
mensen in het mondiale Zuiden. Sinds de lancering van de rietsuikeractie in 1968 en
de oprichting van de eerste wereldwinkel in het Utrechtse dorp Breukelen in 1969,
probeerden deze activisten de ongelijkheid op de wereldmarkt vooraleerst lokaal te
bestrijden. Het Europa van ‘Brussel’ was voor hen onlosmakelijk verbonden met het
activisme in Breukelen of andere kleine en grote plaatsen. Omdat deze beweging van
begin af aan niet alleen in grote steden, maar ook in vele kleinere steden en dorpen
actief was, biedt de geschiedenis van het fair trade-activisme een uitgelezen kans om de
meerwaarde van onderzoek naar sociale bewegingen buiten de grote steden te peilen.
De opkomst van de fair trade-beweging in de jaren zestig was allereerst een reactie
op de economische en politieke vervlechting van de wereld. Hoewel beide fenomenen
niet nieuw waren, was hun specifieke constellatie in deze periode dat wel. In de naoorlogse jaren werd expliciet geprobeerd de economie door middel van internationale
politieke afspraken te ordenen. Die pretentie bood nieuwe hoop aan diegenen die deze
wereldeconomie fundamenteel wilden hervormen.1 Nieuw was ook de relatie die de
beweging legde tussen eerlijke handel en dekolonisatie. Actievoerders in Nederland
namen de eisen van nieuwe onafhankelijke staten uit het Zuiden over, die streden tegen
hun nadelige positie op de wereldmarkt. Het streven naar eerlijke handel ontstond dus
als gevolg van het proces van dekolonisatie en de noodzaak van zowel het Noorden als
het Zuiden om zich in een postkoloniale wereld te positioneren.2
Rond de acties voor fair trade kreeg een eeuwenlange traditie van denken over eerlijke
handel een nieuwe impuls. Net als bijvoorbeeld Britse tegenstanders van slavernij aan
het einde van de achttiende eeuw, richtten de nieuwe activisten hun pijlen op concrete
producten die met oneerlijke handel in verband konden worden gebracht.3 Dergelijk
activisme speelde in op de onlosmakelijke band tussen moraal en consumptie en streefde ernaar de morele dimensie van consumptie expliciet te maken. Fair trade-activisten
konden daarbij teruggrijpen op een door de jaren heen ontwikkeld actierepertoire.4 Ze
1 J.A. Frieden, Global capitalism. Its fall and rise in the twentieth century (New York 2006) 278-300; T.W. Zeiler,
‘Opening doors in the world economy’, in: A. Iriye (red.), Global interdependence. The world after 1945 (Cambridge
2014) 264-268.
2 P. van Dam, ‘Moralizing postcolonial consumer society. Fair trade in the Netherlands, 1964-1997’, International
Review of Social History 61:2 (2016) 223-250.
3 J.L. Holcomb, ‘Blood-stained sugar. Gender, commerce and the British slave-trade debates’, Slavery & Abolition
35 (2014) 611-628.
4 L.B. Glickman, Buying power. A history of consumer activism in America (Chicago 2009); F. Trentmann, ‘Before
“fair trade”. Empire, free trade, and the moral economies of food in the modern world’, Environment and Planning
D: Society and Space 25 (2007) 1079-1102; K.K. Sklar, ‘The Consumers’ White Label Campaign of the National
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riepen op om bepaalde producten wel of juist niet te kopen en suggereerden daarbij dat
burgers ook door middel van hun koopgedrag macht konden uitoefenen. Actievoerders probeerden enerzijds, invloed uit te oefenen op het assortiment van plaatselijke
winkels. Daarnaast verkochten ze zelf producten van producenten die ze wilden steunen of ventten ze reguliere handelswaar uit met een opslag voor een goed doel.
Ook op organisatorisch vlak vormde de fair trade-beweging een nieuwe loot aan een
oude stam. Haar organisaties hadden hun wortels in oudere netwerken, bovenal in het
netwerk van groeperingen die zich inzetten voor de ontwikkeling van het mondiale
Zuiden. De fair trade-activisten knoopten aldus banden aan met ontwikkelingsorganisaties, maar ook met een veelvoud aan kerkelijke groepen, politieke partijen, jongerenorganisaties en vredesactivisten. Zo ontstond rondom dit thema een nieuw netwerk
van losjes met elkaar verbonden personen en organisaties, dat in het volgende als de fair
trade-beweging wordt aangeduid.
De geschiedenis van dit lokale activisme maakt in de eerste plaats het ruimtelijk vervlochten karakter van sociale bewegingen zichtbaar. Daarin vloeiden lokale, nationale,
Europese en mondiale perspectieven in wisselende onderlinge verhoudingen samen.
Een benadering die het plaatselijke activisme als vertrekpunt neemt, is ten tweede
belangrijk met het oog op de bredere geschiedenis van maatschappelijke organisaties.
De oorsprong en de structuur van deze beweging maken inzichtelijk hoe een ‘lichte
gemeenschap’ zich ontwikkelde in een periode waarin het ideaal van ‘lichte’, inclusieve
en flexibel samenwerkende gemeenschappen in de plaats kwam van het oudere ideaal
van ‘zware’, exclusieve en in eigen netwerken afgezonderde gemeenschappen. In het
volgende ligt de nadruk op de jaren zestig en zeventig, de periode waarin plaatselijke
groeperingen de belangrijkste dragers van het fair trade-activisme waren. Begin jaren
tachtig namen nationale en internationale organisaties het initiatief binnen de beweging
over.
Deze bijdrage sluit aan bij het onderzoek naar de ruimtelijke vervlechting en de
netwerken waarin lokaal activisme vorm krijgt. Het gaat daarbij niet om individuele
personen, maar allereerst om plaatselijke organisaties en actiegroepen. De vervlechting van lokale, nationale, Europese en mondiale kaders is op ieder onderwerp en op
iedere actor van toepassing. Transnationale geschiedschrijving is niet voorbehouden
aan specifieke onderwerpen, maar een perspectief dat voor ieder historisch onderzoek
een meerwaarde is door de vraag naar de verschillende relevante ruimtelijke kaders te
stellen.5 Het voordeel van een benadering die het plaatselijke niveau als uitgangspunt
neemt, is dat deze een overzichtelijk vertrekpunt biedt voor een dergelijke analyse.
Door de notulen, publicaties en correspondentie van lokale activisten te spiegelen aan
het materiaal van landelijke en internationale organisaties komen patronen in de wisselwerking tussen de verschillende ruimtelijke niveaus naar voren. Op die manier hoeft
onderzoek naar lokale casussen niet te leiden tot het benadrukken van eigenheid ten
koste van conclusies die voor een breder perspectief relevant zijn. Dat geldt des te meer
Consumers’ League, 1898-1918’, in: S. Strasser e.a. (red.), Getting and spending. American and European consumption
in the twentieth century (New York 1998) 17-35; zie ook P. van Dam, ‘Tales of the market. New perspectives on
consumer society in the 20th century’, H-Soz_Kult, 2015, http://www.hsozkult.de/literaturereview/id/forschungsberichte-2832.no. 6.
5 M. Werner en B. Zimmermann, ‘Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der ‘Histoire Croisée’ und die
Herausforderung des Transnationalen’, Geschichte und Gesellschaft 28 (2002) 607-636.
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voor het onderzoeken van de netwerken waarin plaatselijke organisaties actief waren.
Juist door een specifieke organisatie of groep als vertrekpunt te kiezen kan een netwerk
van samenwerkende groepen en organisaties in kaart worden gebracht. De correspondentie, vergaderstukken en verslagen van plaatselijke groepen bieden een unieke inkijk
in de mogelijkheden en grenzen van dergelijke samenwerking.
Wereldhandel bij de kruidenier
Een analyse van het plaatselijke activisme rondom het thema ‘eerlijke handel’ maakt
het bij uitstek mogelijk het vervlochten karakter van sociale bewegingen te onderzoeken. De afgelopen twintig jaar is in de geschiedschrijving over maatschappelijke
organisaties de aandacht voor transnationale perspectieven sterk toegenomen. Deels
richten onderzoekers zich daarbij op de grensoverschrijdende netwerken die activisten
vormden rondom thema’s als mensenrechten.6 Een ander deel van dit onderzoek naar
transnational civil society gaat in op organisaties die op een bovennationaal – bijvoorbeeld Europees of mondiaal – opereerden.7 Meer recent hebben onderzoekers gewezen
op de manieren waarop lokale, nationale en transnationale perspectieven vervlochten
zijn in de belevingswereld van activisten en hun pogingen om globalisering niet simpelweg af te weren, maar juist een eigen invulling te geven.8 Deze aanpak toont aan dat
het denken over mondiale vraagstukken een lange traditie heeft en buiten studeer- en
directiekamers om op vele plaatsen gestalte krijgt en kreeg.
In de geschiedenis over de fair trade-beweging komt de verbinding van lokale en
translokale perspectieven duidelijk naar voren. Fair trade-activisten namen hun eisen
over van nieuwe onafhankelijke staten uit het Zuiden, die streden tegen hun nadelige positie op de wereldmarkt. Toch was de beweging in haar jonge jaren allereerst
een lokaal fenomeen. Door middel van lokaal activisme wilden actievoerders druk
uitoefenen op de nationale en internationale politiek om aldus hervormingen van
het mondiale stelsel te bewerkstelligen. Dat (trans)nationale perspectief had grote
invloed op de manier waarop zij hun eigen activiteiten vormgaven. Een verandering
op de internationale suikermarkt of in de opstelling van een Nederlandse minister
konden de vorm en doelstellingen van het plaatselijke activisme veranderen. Het
mislukken van de derde internationale handelsconferentie in 1972 en het vastlopen
van plannen voor een Nieuwe Internationale Economische Orde deden het geloof in
snelle mondiale hervormingen afnemen.9 Daarom legden de activisten zich in de loop
6 M.E. Keck en K. Sikkink, Activists beyond borders. Advocacy networks in international politics (Ithaca 1998).
7 D.R. Imig en S. Tarrow, Contentious Europeans. Protest and politics in an emerging polity (Lanham e.a. 2001);
S. Tarrow, The new transnational activism (Cambridge 2005); D. Rucht, ‘The transnationalization of social movements. Trends, causes, problems’, in: D. Della Porta e.a. (red.), Social movements in a globalizing world (Houndmills
1999) 206-222.
8 D. della Porta e.a., Globalization from below. Transnational activists and protest networks (Minneapolis 2006);
S. Sassen, ‘The many scales of the global. Implications for theory and for politics’, in: R. Krishnaswamy en J.C. Haw
ley (red.), The postcolonial and the global (Minneapolis 2008) 82-93; A. Epple, ‘Lokalität und die Dimensionen des
Globalen. Eine Frage der Relationen’, Historische Anthropologie 21 (2013) 4-25.
9 S. Kunkel, ‘Zwischen Globalisierung, internationalen Organisationen und “global Governance”. Eine kurze Geschichte des Nord-Süd-Konflikts in den 1960er und 1970er Jahren’, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 60 (2012) 555577; R. Gildea e.a., ‘European radicals and the “Third World”. Imagined solidarities and radical networks, 1958-73’,
Cultural and Social History 8 (2011) 449-471; J. Toye, ‘Assessing the G77. 50 years after unctad and 40 years after
the nieo’, Third World Quarterly 35 (2014) 1759-1774.
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van de jaren zeventig steeds meer toe op veranderingen in de eigen leefomgeving.
Hoe de eigen leefomgeving als vertrekpunt kon dienen voor acties die zich richtten
op mondiale verhoudingen, maakten de initiatiefnemers van de ‘rietsuikeractie’ in het
najaar van 1968 duidelijk:
Ja, als je nu werkelijk iets kon doen aan die ellende in de wereld: wees eens eerlijk:
zou u er dan te beroerd voor zijn? Of: zou u zich toch geen biet aantrekken van
het feit dat wij blanken op een eilandje van welvaart leven, gelegen in een wereldzee
van armoede, werkeloosheid, ziekte en gebrek aan onderwijs?10
Overal in Nederland kregen mensen deze retorische vraag voorgeschoteld in een flyer
die hen informeerde over de actie. De armoede van de landen in het mondiale Zuiden
was, zo betoogden de auteurs van de flyer, niet hun eigen schuld, maar het gevolg
van de structuur van de wereldhandel. Die structuur bevoordeelde het Noorden. Rietsuiker was daar een treffend voorbeeld van. Door importheffingen van de Europese
Economische Gemeenschap was in arme landen geproduceerde rietsuiker in Nederland duurder dan bietsuiker uit Europa. Niet alleen de mensen in het Zuiden, ook de
consumenten in Nederland werden daardoor gedupeerd:
Wat zouden we de arme landen niet enorm kunnen helpen als we een deel van onze
suikerbehoefte door hen lieten verzorgen. Bovendien zouden we nog veel meer
voor hun rietsuiker kunnen betalen dan de 15 cent die nu op de wereldmarkt geldig
is, en toch nog veel goedkoper uit zijn dan met de eigen bietsuiker.11
Door bij het doen van de alledaagse boodschappen rietsuiker in plaats van bietsuiker
te kopen konden de lezers van de flyer een politiek signaal geven: ‘In de kruidenierswinkel beslist u als konsument, als koper méé over het wel en wee van de wereld.’12
Het doel van de actie was dan ook niet om zoveel mogelijk rietsuiker te verkopen.
Vooreerst ging het om politieke veranderingen. Als burgers in het Noorden zich bewust zouden worden van de onrechtvaardige wereldhandelsstructuren, zouden ze hun
regeringen kunnen dwingen om in internationale onderhandelingen de kant van arme
landen te kiezen. De plaatselijke rietsuikergroepen combineerden dus niet slechts lokaal handelen met een mondiaal perspectief, maar positioneerden hun activiteiten in
een gelaagd ruimtelijk kader: met het oog op mondiale handelsstructuren probeerden
ze met lokale acties de nationale en Europese politiek te beïnvloeden.
De rietsuikergroepen gaven met hun acties het denken over globalisering lokaal een
plaats. Activisten gingen op zoek naar informatie en beelden die ze konden gebruiken
om mensen in hun eigen omgeving de problematiek uit te leggen. Zo nam een actievoerder in het Noord-Hollandse plaatsje Castricum die in 1973 materiaal voor de plaatselijke actie voorbereidde een beeld over dat eerder in een Zambiaans nieuwsbulletin was
gebruikt. De wereld werd daarin voorgesteld als een dorp met duizend inwoners. De
situatie van dit dorp was niet rooskleurig: meer dan de helft had niet genoeg te eten
en geen behoorlijk onderkomen. Zevenhonderd dorpsbewoners konden niet lezen en
10 Regionaal Historisch Centrum Zuid Oost Utrecht (verder rhczou), Archief Sjaloom, bestand 117, Stukken
betreffende de ‘rietsuiker actie’, Actiemateriaal riet-biet.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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schrijven. Tegelijkertijd ging bijna de helft van het dorpsinkomen naar slechts zestig
inwoners. Ook al waren de prijzen voor rietsuiker op de wereldmarkt sinds 1968 gestegen, toch moest de actie daarom worden voortgezet. De ongelijke handelsrelatie was
immers nog dezelfde. Bovendien streefde de Europese Economische Gemeenschap er
naar nog meer bietsuiker te produceren. Daardoor zouden de kansen voor landen in
het Zuiden nog slechter worden.13
Een van de voordelen van een lokaal perspectief op sociale bewegingen boven een
nationale of internationale aanpak is dat het de mogelijkheid biedt om dieper op de
praktische uitwerking van campagnes in te gaan. Lokaal onderzoek kan de alledaagse
realiteit van het activisme veel beter in beeld brengen dan een nationaal perspectief, dat
vrijwel altijd gebaseerd is op de archieven van landelijke organisaties of berichtgeving
in nationale media. Zo bleek de rietsuikeractie door het lokale publiek vaak minder
politiek te worden opgevat dan de initiatiefnemers beoogden. In januari 1974 analyseerden medewerkers van de wereldwinkel in de Brabantse stad Breda de resultaten van
een enquête over rietsuiker die ze onder haar klanten had gehouden. Daaruit bleek dat
kopers redelijk op de hoogte waren van de structuur van de wereldhandel. Hun gebruik
van rietsuiker leidde in de kennissenkring regelmatig tot discussies over dit onderwerp.
Dat de rietsuikeractie primair bedoeld was om politieke druk uit te oefenen, realiseerden velen zich echter niet. Als voornaamste motief om de rietsuiker te kopen noemden
de respondenten ‘solidariteit met de derde wereld’.14
Dat motief sloot nauw aan bij het idee dat eerlijke handel niet alleen een agenderende
functie had, maar ook een praktische vorm van steun voor producenten behelsde. Veel
wereldwinkels richtten zich in de jaren zeventig dan ook niet alleen op informeren en
actie voeren, maar ook op het verkopen van producten ten behoeve van individuele
producenten of staten, die in hun ogen steun verdienden. Ze verkochten niet alleen
rietsuiker De Stichting sos uit Kerkrade aan de Limburgse grens met Duitsland was
in de jaren zestig begonnen om in haar overwegend katholieke netwerk in Nederland,
Duitsland en België handwerk van verschillende makers in ontwikkelingslanden te
verkopen.15 In de jaren zeventig voorzag ze plaatselijke groepen van handelswaar als
koffie, thee en handwerkproducten van coöperaties, waar haar voorman Paul Meijs
veelal via zijn internationale katholieke netwerk contact mee legde. De Stichting Ideële
Import voorzag wereldwinkels vanaf het midden van de jaren zeventig van producten
uit linkse staten als Angola, Mozambique, Algerije en Vietnam. Haar medewerkers
hadden veel van hun handelspartners leren kennen via hun betrokkenheid bij de strijd
tegen Portugees kolonialisme en hun betrokkenheid bij de vele linkse landencomités
in deze periode.16
Kritiek op de rietsuikeractie had soms eveneens lokale wortels. Leden van de zogenaamde Boerengroep uit de kring rondom de Universiteit Wageningen wezen de in
13 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (verder iisg), Archief wereldwinkel Castricum, map 1, ‘Hoe
zit het nu met die rietsuiker? (juni 1973)’.
14 Particulier archief Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (verder pa), Doos rietsuiker, Rietsuikerenquête
Breda.
15 P. Arnold, ‘ “Went v’r jet dunt dan dunt v’r jot!” De geschiedenis van de Kerkraadse Stichting Steun Onderontwikkelde Streken, Later s.o.s. Wereldhandel, 1959-1986’, Studies over de sociaal-economische geschiedenis van
Limburg 46 (2001) 2-43.
16 pa, Ordner Externe kontakten sii 18.3, Kontakten met de Stichting Ideële Import, oktober 1981.
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hun ogen onterechte aanval op kleine boeren in Nederland af. Zij vonden dat de actie
een wig dreef tussen producenten uit het Zuiden en de kleine boeren in Europa, terwijl
ook die laatsten uiteindelijk het slachtoffer waren van het grootkapitaal. In plaats van
één front tegen het kapitalisme creëerde de rietsuikeractie verdeeldheid.17
Als antwoord op die kritiek bracht onder meer een wereldwinkelgroep uit de
Noord-Hollandse gemeente Amstelveen een nieuwe variant van de actie in de praktijk.
In een Amstelveense winkelpassage stalden de activisten rondom een bakfiets riet- en
bietsuiker uit. Op borden vermeldden ze in grote letters de argumenten voor en tegen
het kopen van beide suikersoorten. Zo probeerden ze met het winkelend publiek in
gesprek te komen over de situatie van producenten in het Zuiden en het Noorden.
Doel was daarbij om samen tot de conclusie te komen dat het kapitalisme overal ter
wereld mensen onderdrukte. In hun verslag van de actie meldden de actievoerders dat
het publiek meestal op veilige afstand van de kraam was gebleven. Toch had de actie de
nodige gesprekken opgeleverd, die hen ook had geholpen zelf over de materie door te
denken.18 Geleidelijk was zo het zwaartepunt van de fair trade-activisten verschoven
van verandering op mondiale schaal door lokale acties naar het veranderen van de eigen
leefwereld, om zo misschien ooit ook de wereld te kunnen veranderen.
Een lichte gemeenschap voor eerlijke handel
Onderzoek naar sociale bewegingen op plaatselijk niveau biedt behalve inzicht in
ruimtelijke vervlechting ook perspectief op de manier waarop activisten er in slaagden uiteenlopende coalities op de been te brengen. Met het oog op de geschiedenis
van maatschappelijke organisaties betrad de beweging voor eerlijke handel het toneel
op een cruciaal moment. In de loop van de jaren vijftig en zestig had het ideaal van
maatschappelijke organisatie langs de lijnen van een exclusieve levensbeschouwelijke
gemeenschap aan overtuigingskracht ingeboet. In de termen van de sociologen Jan
Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp maakten ‘zware gemeenschappen’ langzaam plaats voor ‘lichte gemeenschappen’.19 In tegenstelling tot organisaties die deel
uitmaakten van een zware gemeenschap met een helder afgebakende identiteit en een
vast omlijnde groep van potentiële partnerorganisaties speelden fair trade-activisten
flexibel in op lokale verhoudingen en op de kansen voor samenwerking met verschillende partners die zich in de loop der jaren aandienden.20 Het thema ‘eerlijke handel’
bood geschikte aanknopingspunten om een brug tussen verschillende groepen te slaan.
De diffuse notie van ‘eerlijke’ handel en de inzet voor minderbedeelden in verre landen
konden wel aansluiten bij de tradities van verschillende levensbeschouwelijke groepen,
maar werden er niet bij voorbaat in hoge mate door gekleurd.
17 rhczou, Archief Sjaloom, bestand 130, Stukken betreffende de Stichting Wereldwinkel te Odijk, 1970-1976,
Discussiestuk Wageningen september 1971.
18 M. Goos en W. van het Hekke, Wereldwinkels en produkten. Theorie en praktijk (Utrecht 1977) 60.
19 J.W. Duyvendak en M. Hurenkamp, Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid
(Amsterdam 2004); zie ook P. van Dam, ‘Een wankel vertoog. Over ontzuiling als karikatuur’, Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 126:3 (2011) 52-78.
20 M. Hooghe, ‘Een bewegend doelwit. De sociologische en historische studie van (nieuwe) sociale bewegingen in
Vlaanderen’, Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis 34 (2004), 331-57; in mijn proefschrift heb ik geanalyseerd
hoe een vergelijkbaar proces op nationaal en transnationaal niveau in de West-Duitse en Nederlandse vakbeweging
optrad: P. van Dam, Religion und Zivilgesellschaft. Christliche Traditionen in der niederländischen und deutschen
Arbeiterbewegung (1945-1980) (Münster 2010).
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De geschiedenis van deze beweging laat zien hoe een lichte gemeenschap praktisch
en ideologisch kon functioneren. De overeenkomsten met maatschappelijke bewegingen als de door Maartje Janse beschreven Afschaffers in de tweede helft van de negentiende eeuw onderstrepen dat de jaren zestig wat de vormen van maatschappelijke
organisaties betreft geen radicale breuk vormden.21 Veeleer lijkt er sprake te zijn van
een golfbeweging. Waar lichte gemeenschappen in de eerste fase van de opvallende
expansie van het maatschappelijk middenveld in de tweede helft van de negentiende
eeuw de toon aangaven, deden zware gemeenschappen dat in de eerste helft van de
twintigste eeuw.22 In de loop van de jaren vijftig en zestig verschoof het zwaartepunt
opnieuw ten voordele van het ideaal van lichte gemeenschappen. Dankzij een lokaal
perspectief wordt duidelijk zichtbaar hoe lichte gemeenschappen als deze opereerden,
wat de grenzen van hun flexibiliteit waren en hoe de onderlinge verhoudingen in de
gevormde coalities zich ontwikkelden.
Lokaal was de rietsuikeractie er op gericht om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
Dat begon bij het zoeken naar medestanders onder bekenden en ‘vrienden van mijn
vrienden’. Daarnaast werden politieke partijen, vredescomités, jongerenorganisaties,
vakbonden en kerkelijke groeperingen benaderd. De zo verzamelde actievoerders werden aangemoedigd om bij iedere plaatselijke winkel die suiker verkocht aan te dringen
op het verkopen van rietsuiker. Vervolgens konden lijsten verspreid worden waarop
de winkels vermeld werden die rietsuiker verkochten naast winkels die dat weigerden.
Dan was het zaak plaatsen op te zoeken waar veel mensen konden worden aangesproken. Als voorbeelden noemde een folder met actiesuggesties onder meer scholen,
kerken, bioscopen, markten en stations. In het bijzonder moesten de actievoerders hun
pijlen richten op huisvrouwen, want juist vrouwen namen de beslissing omtrent inkopen.23 Op die manier werden lokale netwerken zo effectief mogelijk benut, waarbij
geen enkele potentiële medestander op basis van politieke kleur, religieuze overtuiging
of maatschappelijke positie op voorhand werd uitgesloten.
De eerste wereldwinkel opende haar deuren in 1969 in Breukelen. De leraar Johan
Derks had een groepje mensen om zich heen verzameld, dat producten ten bate van
producenten uit het mondiale Zuiden wilde verkopen. Deze producten werden geleverd door de al eerder genoemde stichting sos. De wereldwinkel in Breukelen maakte
handig gebruik van lokale netwerken: medewerkers van de Wereldomroep uit de
omgeving waren net zo betrokken als katholieke jongeren, die de handen uit mouwen
staken om een door de gemeente ter beschikking gesteld afbraakpand in een wereldwinkel om te toveren.24
De winkel in Breukelen leek wat de brede kring van betrokkenen betreft op veel andere vroege wereldwinkels. De meeste andere winkels in Nederland – in 1970 richtten
tien winkels samen een stichting op, in 1972 bestonden er al 120 – werden opgericht

21 M. Janse, De afschaffers. Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007).
22 A. Houkes, Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie, 1850-1900 (Amsterdam
2009); zie ook: P. van Dam, Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam 2011) 23-46.
23 rhczou, Archief Sjaloom, bestand 117, Stukken betreffende de ‘rietsuiker actie’, Vredesweek – actiesuggesties.
1969.
24 G. van Warmerdam, ‘En het begon in Breukelen: De geschiedenis van Wereldwinkel Breukelen 1969-2009’, Tijdschrift Historische Kring Breukelen 24:2 (2009) 48-57.
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Locatie van de eerste wereldwinkel in Breukelen. Foto afgedrukt in Het Vrije Volk, 4 december 1970.

door mensen die elkaar in het kader van de rietsuikeractie hadden leren kennen. Sterker
dan de winkel in Breukelen waren ze van begin af aan opgezet als centra voor politieke
acties. Het verkopen van producten was volgens de oprichters van de landelijke stichting een bijzaak, een manier om de aandacht op politieke kwesties te richten. Plaatselijk
activisme in plaatsen als Breukelen moest mensen bewust maken van de noodzaak om
in Den Haag en Brussel tot veranderingen te komen. Het ging de actievoerders dus
nadrukkelijk om nationale en Europese politiek.25
In lijn met de landelijke opzet meldde bijvoorbeeld de Wereldwinkel in het Zuid-Hollandse Voorschoten in 1973: ‘Een wereldwinkel is een kosmopolitiek aktiecentrum.
Onder kosmopolitiek wordt verstaan: politiek stelling nemen en aktie voeren, t.a.v.
maatschappelijke problemen zowel plaatselijk, nationaal en internationaal, en het zoveel
mogelijk aantonen van de onderlinge samenhang van al deze problemen.’26 Deze wereldwinkelgroep was onderverdeeld in verschillende werkgroepen, die zich bezighielden
25 Paul van Tongeren, Derde wereld-winkel, Amsterdam, 20 november 1969. In bezit van de auteur.
26 iisg, zk 65694, Bulletin Wereldwinkel Voorschoten (1973).
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met de winkel zelf, het bestuderen van maatschappelijke problemen, onderwijs, vredesacties en een actie voor de onafhankelijkheid van Suriname, en met politiek en publiciteit. Daarnaast zette ze zich in voor een boycot van koffie uit Angola en van Outspan-
sinaasappels en voor het inzamelen van dekens voor mensen in Angola, Mozambique
en Guinee-Bisau. Leden van de groep onderhielden in het kader van deze activiteiten
contacten met onder meer de oecumenische actiegroep Sjaloom, actiegroepen die zich
inzetten voor Zuidelijk Afrika en de Portugese kolonies, maar ook met de plaatselijke
scholen en met een vrouwengroep uit de Hervormde Kerk.
Het brede netwerk en de rol als actiecentrum kregen van plaats tot plaats verschillend gestalte. In de meeste gevallen legden de winkels contact met landencomités die
zich inzetten voor linkse staten in het mondiale Zuiden, met vredesgroepen en met
linkse politieke partijen. Al naar gelang de lokale situatie waren ook kerken, vrouwen- en jongerengroepen betrokken. Het opmerkelijke succes van de rietsuikeractie
en de wereldwinkels rond het begin van de jaren zeventig weerspiegelde niet alleen de
betrokkenheid van mensen overal in Nederland bij mondiale vraagstukken, maar liet
ook zien dat rondom dergelijke thema’s bruggen konden worden geslagen tussen zeer
uiteenlopende groeperingen.
Voortdurend stuitten de actiegroepen daarbij intern en extern op conflicten. Slaagden ze er niet in die te kanaliseren, dan bracht dat het bestaan van de plaatselijke
wereldwinkel meteen in gevaar. Zo moest de eerste wereldwinkel uit Breukelen al
gauw haar deuren weer sluiten. Tussen de handelswaar waren al snel allerlei politieke
pamfletten en posters verschenen. Een poster waarop te lezen viel dat ‘Portugal moordt
met nato-wapens in Angola en Mozambique’ was politieke notabelen in het verkeerde
keelgat geschoten. Volgens het gemeentebestuur was er sprake van politiek misbruik
van het door de gemeente ter beschikking gestelde afbraakpand. Ook een marktkraam
wilde men alleen nog toestaan als er geen politieke propaganda zou worden aangeboden. De winkel verloor haar winkelpand en het overgebleven actiemateriaal verstofte
vervolgens op een zolder.27
Ook het mislukken van een landelijke campagne voor de onafhankelijkheid van
Suriname maakte duidelijk hoe broos de coalities waren die de lokale groepen hadden
gesmeed. Al tijdens de voorbereidingen van de campagne, die in 1973 van start moest
gaan, liepen vertegenwoordigers van de Landelijke Vereniging voor Wereldwinkels
tegen de lokale autonomie van de aangesloten groepen aan. Ondanks een besluit van de
ledenraad om de actie op touw te zetten, gaf maar een handjevol wereldwinkelgroepen
in de zomer van 1973 aan voorbereidingen te treffen.28 De actie liep uit op een grote
domper voor de beweging op een moment dat ze juist de wind mee leek te hebben. In
datzelfde jaar was, mede door haar toedoen, Angola-koffie uit de schappen van Nederlandse supermarkten verdwenen. Het brede draagvlak voor de vage notie van ‘eerlijke’
handel voor mensen in verre landen viel weg wanneer Suriname op de agenda verscheen, zo bleek uit een evaluatie in 1974. Politieke partijen en bedrijven die normaalgesproken geschikte lokale partners waren gebleken, hadden voor de Suriname-actie niet
thuis gegeven. Kerken liepen niet warm voor het onderwerp. De plaatselijke pers zag
27 ‘Sint komt niet in Derde-Wereldwinkel’, Het Vrije Volk, 4 december 1970; ‘Eerste wereldwinkel snel weer weg’,
Leeuwarder Courant, 4 februari 1994.
28 ‘Suriname-aksie ’73’, Wereldwinkel bulletin 4 (1973) 2.
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Voorpagina van het Wereldwinkel Bulletin met daarop
aangegeven de verspreiding
van het aantal wereldwinkels in Nederland.

het onderwerp evenmin zitten. Ook veel wereldwinkelgroepen zelf vonden het thema
ongemakkelijk en confronterend.29
Tussen wereldwinkeliers onderling liepen regelmatig de spanningen op tussen politiek gerichte en meer pragmatisch georiënteerde groepsleden. In het Noord-Hollandse
stadje Schagen leidde dat begin jaren tachtig bijvoorbeeld tot een hoog oplopend conflict tussen een groep vrouwen die zich sterker op scholing en vrouwenvraagstukken
wilde richten en een groep die vooral producten wilde verkopen met het oog op producenten uit het Zuiden.30 In veel andere gevallen bleken een politieke en een pragmatische aanpak zonder veel problemen in de alledaagse praktijk te combineren. Net als
de wereldwinkel in Voorschoten combineerde een wereldwinkelgroep in Amstelveen
midden jaren 1970 politieke acties voor Chili en Tanzania met minder uitgesproken ac29 iisg, Archief Wereldwinkel Amstelveen, doos uba/csd vrz 53.2 (verder Wereldwinkel Amstelveen), map dos/46,
Evaluatieweekend 16-17 februari, Verslag plenaire vergadering zaterdag [1974].
30 pa, doos Vrouwenwerk jaren ’80, Wereldwinkel Schagen. 1982.
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ties als de Novib-campagne ‘Gast aan Tafel’ en een kraampje op een wereldmarktdag.31
Of voor een wereldwinkelier bij het verkopen van een zakje rietsuiker de politieke
boodschap of de praktische bijdrage voor producenten in het Zuiden voorop stond,
was voor tijdgenoten vaak noch duidelijk, noch belangrijk.
In de schaduw van het succes
In de loop van de jaren tachtig ontstond in de fair trade-beweging een nieuwe dynamiek. Door professionele organisaties gecoördineerde nationale en transnationale
campagnes traden op de voorgrond. Bovendien kreeg eerlijke handel door de introductie van het Max Havelaar-keurmerk in 1988 ook een plaats in de supermarkt, waardoor
wereldwinkelgroepen het onderwerp minder exclusief gingen belichamen. Het grote
succes van producten met een fair trade-certificaat droeg bij aan het beeld van een
beweging die vooral draaide om het (ver)kopen van eerlijke waar. Nationale en internationale organisaties zetten rondom deze producten campagnes op, reguleerden het
toekennen van certificaten en onderhandelden met potentiële nieuwe partners.
Toch blijft het plaatselijke niveau tot op heden een onmisbaar onderdeel van fair
trade-activisme. Wereldwinkelgroepen bleven zich inzetten om het thema bij het lokale
publiek onder de aandacht te brengen en consumenten werden door campagnes opgeroepen om juist bij het doen van hun dagelijkse boodschappen rekening te houden met
producenten in het Zuiden. Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw verspreidt de
Fairtrade Towns-campagne zich vanuit Groot-Brittannië als een lopend vuurtje over
de wereld.32 Opnieuw slagen lokale activisten er in het kader van deze campagne in om
rondom het mondiale thema eerlijke handel brede coalities van bedrijven, politiek en
allerlei plaatselijke groeperingen te smeden, zo ook in Nederland.
Het lokale niveau blijkt daarmee cruciaal voor een analyse van de geschiedenis
van fair trade. Door het activisme in de vele kleinere steden en dorpen op de voorgrond te plaatsen, wordt duidelijk hoe sterk het onderwerp ‘eerlijke handel’ en het
bijbehorende denken over mondiale vraagstukken plaatselijk verankerd was. Zo kan
dergelijk onderzoek bij uitstek de wisselende verhoudingen tussen lokale, nationale en
transnationale perspectieven inzichtelijk maken. Ook helpt onderzoek naar plaatselijk
activisme de dynamiek van lichte gemeenschappen beter begrijpen door de netwerken
rondom thema’s als eerlijke handel in kaart te brengen. In kleine steden treedt het vaak
gematigde en pragmatische karakter van het fair trade-activisme daarbij duidelijker op
de voorgrond dan in de grote steden, waar jongere en radicalere activisten een groter
aandeel hadden. Uiteindelijk maakt het onderzoek vanuit een plaatselijk perspectief zo
duidelijk dat de fair trade-beweging niet ondanks, maar dankzij de integratie van intern en onderling sterk verschillende groepen rondom het brede thema eerlijke handel
succesvol kon zijn.

31 iisg, Wereldwinkel Amstelveen, doos uba/csd vrz 53.1, map dos/44, Jaarverslag Wereldwinkel Amstelveen
september 1975-1976.
32 K. Wheeler, Fair trade and the citizen-consumer. Shopping for justice? (Basingstoke 2012) 56-72.

Bart van der Steen

De metropool voorbij*
Een korte geschiedenis van kraken in Leiden in de jaren zeventig

In augustus 1970 kraakte de familie Van Gellecum een woning in het Bethlehemshof
in Leiden. Het gezin bestond uit een man en een vrouw van 25 respectievelijk 24 jaar
oud, met een kind van twee. Ze kraakten de woning, omdat een van de hofjeswoningen
al eerder was gekraakt door een zwangere vrouw. Zij had van de eigenaar – de doopsgezinde gemeente – toestemming gekregen om te blijven, waardoor de familie Van
Gellecum haar kans schoon zag. Ditmaal echter reageerde de doopsgezinde gemeente
minder toegeeflijk en nog dezelfde avond kwam de politie vertellen dat het gezin de
woning moest verlaten. Hierop ontstond een discussie tussen de vader en de politie en
toen bleek dat het gezin nergens anders heen kon, bood de politie het gezin aan om in
een politiecel te overnachten. De vader ging op het aanbod in – hij werd niet gearresteerd – en in de daaropvolgende dagen zette meneer Van Gellecum de pers in om druk
uit te oefenen op de gemeente. In de krant deed hij zijn relaas en prees tegelijkertijd de
politie. Over de agenten wilde hij niets dan goeds horen: ‘De agenten leven mee, komen
af en toe een praatje maken en brengen zo maar eens een fles cider.’1 Het gezin kreeg
uiteindelijk een woning aangeboden door de Gemeentelijke Woningstichting.2
Op het eerste gezicht lijkt het bovenstaande verhaal een uitzondering op het klassieke krakersverhaal. De kraakbeweging wordt van oudsher gedefinieerd als een politieke
jongerenbeweging, die zich richt op het bezetten van gebouwen om deze vervolgens
te gebruiken als woon-, recreatie en politieke ruimte. Binnen de kraakbeweging spelen
zowel jongerenculturen als radicale politiek een belangrijke rol, waarbij deze elkaar
soms versterken en soms tegenwerken.3 Vooral sociologen, politicologen en historici
hebben zich toegelegd op het onderzoeken van kraakbewegingen in verschillende steden. Zij hebben zich daarbij vooral geconcentreerd op de acties van radicale krakers in
grote steden. Het beeld van de kraakbeweging is vooral bepaald door deze krakers, die
door een aantal spectaculaire conflicten met de autoriteiten faam verworven hebben.
Hierdoor zijn echter andere krakers – die niet militant of anarchistisch waren – uit het
historische beeld gedrukt.4

* Ik dank Joris Gijsenbergh, Charlotte van Rooden, Jasper van der Steen en Hans Wilbrink voor hun waardevolle
commentaar op eerdere versies van dit artikel.
1 ‘Krakers sliepen ook vannacht weer in cel’, Leidsch Dagblad, 21 augustus 1970; zie ook: ‘Krakers sliepen op bureau’,
Leidsch Dagblad, 19 augustus 1970; ‘Gekraakt hofje’, Leidsch Dagblad, 24 augustus 1970.
2 ‘Krakers kraken huis van ex-kraker’, Leidsch Dagblad, 12 september 1970.
3 Voor de geschiedenis van en geschiedschrijving over de kraakbeweging: B. van der Steen, ‘De papieren van de revolte. De kraakbeweging en haar geschiedschrijving’, Stadsgeschiedenis 9 (2014) 166-181; zie ook B. van der Steen e.a.,
‘Squatting and autonomous action in Europe, 1980-2012’, in: Ibidem (red.), The city is ours. Squatting and autonomous
movements in Europe from the 1970s to the present (Oakland 2014) 1-19.
4 N. Kadir, ‘Myth and reality in the Amsterdam squatters’ movement, 1975-2012’, in: Van der Steen, The city is ours,
21-61.
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Hoewel het fenomeen kraken in Nederland sinds het kraakverbod van 2010 vrijwel
verdwenen is, roept de term nog altijd levendige beelden op van radicale jongeren in
leren jassen, die spectaculaire conflicten uitvechten met de politie om gekraakte woningen en gebouwen. Ook onderzoekers van de kraakbeweging hebben van oudsher
hun blik gericht op militante kraakbewegingen in grote steden en hun conflicten met de
overheid. Dit heeft geleid tot een zeer beperkt beeld van het fenomeen kraken en van
de krakers zelf. Nazima Kadir heeft onlangs kritiek geuit op het stereotypische beeld
van de militante kraker – ‘usually represented as a thin, white man in his late teens or
early twenties’ – en opgemerkt dat dit beeld niet alleen dominant is geworden in de
media, maar ook grote invloed heeft gehad op het onderzoek naar krakers en zelfs de
acties van krakers zelf.5
In werkelijkheid was de groep krakers veel gevarieerder. Zij bestond niet uitsluitend
uit militante jongeren, deze vormden zelfs een minderheid. Naast hen stonden jonge
arbeidersgezinnen zoals de familie Van Gellecum, alternatieve jongeren, studenten,
kunstenaars, en migranten. In veel gevallen liep een kraakactie niet uit op een gewelddadige confrontatie, maar werd er een compromis bereikt tussen de krakers en de eigenaar, of besloten de krakers na dreiging met ontruiming zelf te vertrekken. Dit blijkt
duidelijk wanneer de blik gericht wordt op krakers (in plaats van kraakbewegingen) in
kleine steden of plaatsen (in plaats van metropolen). Onderzoek naar krakers in kleine
steden of plaatsen leidt daarom al snel tot een bredere definitie van het begrip kraken
dat meer actoren omvat en tevens tot een focus op de verschillende manieren waarop
een kraakactie verloopt, waarbij gewelddadige confrontatie de uitzondering vormt.
Zulk onderzoek maakt het vervolgens mogelijk om met een nieuwe blik te kijken naar
het fenomeen kraken in grote steden, en ook daar de focus te verleggen naar een bredere
groep actoren en de verschillende manieren waarop kraakacties konden verlopen.
Onderzoek naar kraken in kleine steden of plaatsen heeft aldus de potentie om onze
definities en beelden van de kraakbeweging bij te stellen. Zulk onderzoek laat daarnaast ook zien hoe snel de actievorm zich verspreidde naar kleinere plaatsen en wat
voor invloed zij daar had op het stadsbeeld en de lokale politieke en culturele verhoudingen. Op deze manier draagt dit onderzoek niet alleen bij aan een beter begrip van
het fenomeen kraken, maar ook van de rol en invloed van krakers op kleinstedelijke
verhoudingen.
Leiden als case study
In de volgende bijdrage worden beide punten geïllustreerd door een korte schets van
de geschiedenis van het kraken in Leiden tijdens de jaren zeventig. De vragen die aan
deze bijdrage ten grondslag liggen luiden: wie waren de Leidse krakers en op welke
manier kan onderzoek naar deze groep gebruikt worden om de definitie van het kraken
te verbreden?
Het onderzoeksmateriaal voor dit artikel komt voort uit een project dat tot doel
heeft om een Digitaal Archief van het Kraken in Leiden samen te stellen. Als onderdeel van dit project is er een digitale knipselmap samengesteld met 850 berichten over
kraakacties in Leiden die tussen 1970 en 1990 in het Leidsch Dagblad verschenen.
5 Ibidem.
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Gezocht is op de zoektermen ‘krakers’, ‘kraken’ en ‘gekraakt’. De informatie uit de
knipselmap is verwerkt in een digitale kaart, waarop alle 220 kraakacties in Leiden in
deze periode getoond worden.6 Op de website van het Digitaal Archief (op dit moment
in ontwikkeling) zullen daarnaast een kroniek, interviews, foto’s en bewegingspublicaties verzameld worden. Het Leidse initiatief is vooral geïnspireerd door het indrukwekkende project Berlin Besetzt, dat de geschiedenis van de kraakbeweging in Berlijn
ruimtelijk visualiseert door een digitale kaart te maken van alle kraakacties in de Duitse
hoofdstad. In navolging hiervan begon het Squatting Europe Kollective (SqEK) een
gelijkaardig project om de kraakbewegingen van verschillende steden op deze manier
te documenteren.7
Gedigitaliseerde kranten bieden een zeer rijke bron van informatie. Toch is een
kritische houding noodzakelijk. Zo kunnen we niet aannemen dat elke kraakactie in
de krant verscheen. Tevens moeten we er rekening mee houden dat krantenberichten
gekleurd worden door de politieke signatuur van de krant, evenals haar commerciële
oogmerk.8 Het systematisch verzamelen en verwerken van krantenberichten vormt
dan ook slechts de eerste stap van het onderzoeksproject. Het Digitaal Archief zal daarnaast interviews, bewegingspublicaties en beeldmateriaal verzamelen. De voordelen
van gedigitaliseerde krantenberichten zijn dat de bron zeer toegankelijk is, systematische analyse mogelijk maakt en veel informatie bevat die niet via andere bronnen te
vinden zijn. Daarnaast vormen juist ook de beeldvorming door de lokale media én het
gebruik van lokale media door krakers interessante onderzoeksthema’s.9
Digitaal krantenonderzoek naar krakers brengt ook een aantal praktische uitdagingen met zich mee. De term kraken heeft van oudsher namelijk verschillende betekenissen. Het kan slaan op het openbreken van een kluis, telefooncel, parkeermeter of auto.
Het kan ook verwijzen naar het bekritiseren van een tv- of revue-artiest. Het woord
kraker wordt ten slotte ook gebruikt voor een carnavals-hit, een country-klassieker
of een ingenieuze schaakzet. Al midden jaren zestig begonnen activisten het woord
te gebruiken in verband met het bezetten van huizen en gebouwen. De term verwees
naar verzetsgroepen, die tijdens de Duitse bezetting bonnendistributiecentra hadden
‘gekraakt’.10 Als reactie daarop noemden tegenstanders van de krakers, die met fysiek
geweld krakers uit hun huizen werkten, zichzelf knokploegen. Ook dit was een verwijzing naar de Duitse bezetting: knokploegen van het verzet hadden gewelddadige
6 De kaart is te vinden via: http://maps.squat.net/en/cities/leiden.
7 De digitale kaarten zijn op te roepen met de volgende links: http://berlin-besetzt.de en http://maps.squat.net/en/
cities; voor een reflectie op het verloop van het Squek project, zie: T. Aquilera e.a., ‘Mapping the movement. Producing maps of squatted social centres in Western Europe’ (2016) via: https://www.trespass.network/?p=231&lang=en.
8 Over (digitale) kranten als bron voor historisch onderzoek, zie: M. Broersma, ‘Nooit meer bladeren? Digitale
krantenarchieven als bron’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 14:2 (2011) 29-55; B. Zelizer, ‘Why memory’s work on
journalism does not reflect journalism’s work on memory’, Memory Studies 1:1 (2008) 79-87.
9 In deze bijdrage kan op dit aspect slechts kort worden ingegaan. Over de verhouding tussen de media en krakers
is nog weinig gepubliceerd. Zie voor eerste aanzetten: R. Amann, Der moralische Aufschrei. Presse und abweichendes Verhalten am Beispiel der Hausbesetzungen in Berlin (Frankfurt am Main 1985); M. Hermann, Hafenstrasse.
Chronik und Analysen eines Konflikts (Hamburg 1988); voor meer algemene reflecties op de voor- en nadelen van
krantenonderzoek naar sociale bewegingen, zie: C. Eilders, ‘Die Darstellung von Protesten in ausgewählten deutschen
Tageszeitungen’, in: D. Rucht (red.), Protest in der Bundesrepublik. Strukturen und Entwicklungen (Frankfurt am
Main 2001) 275-311.
10 D. Bosscher, ‘Geen woningen, toch een kroning. Herwonnen zelfbewustzijn’, in: P. de Rooy e.a. (red.), Geschiedenis van Amsterdam iv (Amsterdam 2007) 451-490.
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acties tegen de bezetter uitgevoerd. In het jargon van de jaren zestig en zeventig veranderden de knokploegen in beschermers van de burgerij en particulier bezit tegen linkse
onruststokers.11
De kraakbeweging stond duidelijk in de schaduw van ‘1968’, het jaar dat algemeen
gezien wordt als het begin van de roerige sixties en seventies, waarin protestbewegingen
floreerden en uitgebreid werd geëxperimenteerd met nieuwe levensstijlen.12 In 1968 escaleerden de spanningen tussen jongeren en studenten in Parijs (het roemruchte Mei ’68),
wat uitliep op de bezetting door studenten van de universiteit van Sorbonne en het Quartier Latin. De bezettingsacties werden georganiseerd door jongeren die zich horizontaal
organiseerden en zich concentreerden op bezettingsacties, net zoals de krakers later.13
Omdat in 1968 ook het Tet-offensief (Vietnam) en de Praagse Lente plaatsvonden, concentreerden veel onderzoekers zich aanvankelijk op de studentenbeweging en ‘the year
that rocked the world’.14 Inmiddels is er echter veel meer aandacht voor de aanloop naar
‘1968’ (the long 1960s) en de structurele gevolgen en nawerkingen (‘das rote Jahrzehnt’).15
Deze bijdrage plaatst zich vooral in deze laatste traditie, en gaat in op het kraken in Leiden
in de jaren zeventig.
Onderzoek naar krakers in kleinere steden
Hoewel de kraakbeweging van oorsprong een grootstedelijke beweging is, waaierde
het kraken van woningen al snel uit naar kleinere plaatsen en middelgrote steden, zoals
Leiden: een middelgrote universiteitsstad met een levendig alternatief milieu en activistenscene.16 Spectaculaire conflicten in de metropolen – zoals de Parijse Mei 1968, of
de acties van Provo in Amsterdam twee jaar eerder – hadden grote invloed op de politieke, sociale en culturele verhoudingen in kleine en middelgrote steden. Daar begonnen kleine groepen activisten al snel met het kopiëren van grootstedelijke alternatieve
levensstijlen en actievormen. Wanneer deze groepen en praktijken ingebed raakten in
lokale verhoudingen veranderden ze zelf, maar hadden ze ook invloed op de plaatsen
waarin ze actief waren.17 In de mate waarop deze bewegingen lokale sociale, culturele
11 Zie bijvoorbeeld de volgende krantenberichten over de vorming van een ‘anti-kraak-knokploeg’ in de omgeving
van Leiden: ‘Knokker tegen kraker’, Leidsch Dagblad, 19 oktober 1971; ‘… en gisteren’, Leidsch Dagblad, 20 oktober
1971.
12 Zie voor algemene inleidingen: S. Reichhardt en D. Siegfried, Das Alternative Milieu. Antibürgerlicher Lebensstil
und linke Politik in der Bundesrepublik Deutschland und Europa 1968-1983 (Göttingen 2010); W. Kraushaar, 1968 als
Mythos, Chiffre und Zäsur (Hamburg 2008); voor Nederland, zie bijvoorbeeld: M. van der Klein e.a. (red.), Alles kon
anders. Protestrepertoires in Nederland, 1965-2005 (Amsterdam 2006); J.W. Duijvendak e.a., Tussen verbeelding en
macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland (Amsterdam 1982).
13 Voor een oral history van deze gebeurtenissen, zie: R. Fraser, 1968. A student generation in revolt (New York
1988) 177-203.
14 Zie bijvoorbeeld: M. Kurlansky, 1968. The year that rocked the world (New York 2004).
15 Voor het debat over de ‘lange jaren zestig’, zie bijvoorbeeld: A. Schildt en D. Siegfried (red.), Between Marx and
Coca-Cola. Youth cultures in changing European societies, 1960-1980 (New York 2006). Voor het debat in Nederland,
zie bijvoorbeeld: H. de Liagre Böhl, ‘De rode beer in de polder. Een herinterpretatie van de “lange jaren vijftig” ’, in:
C. Kristel (red.), Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland (Amsterdam 2003) 214-229; over
das rote Jahrzehnt, zie: G. Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution, 1967-1977 (Keulen
2001); zie voor Nederland: A. Verbij, Tien rode jaren. Links radicalisme in Nederland, 1970-1980 (Amsterdam 2005).
16 A. van Steen, Strijdcultuur. Leids activisme in de jaren ’70 (Leiden 2014); D. Wintgens Hötte, De jaren zestig. Actie,
kunst en cultuur in Leiden (Leiden 1989).
17 De laatste tijd groeit dan ook de aandacht voor de weerklank van 1968 buiten de metropolen. Zie bijvoorbeeld:
F.W. Kersting en C. Zimmermann (red.), Stadt-Land-Beziehungen im 20. Jahrhundert. Geschichts- und kulturwissen-
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en politieke status quo veranderden vormen ze een cruciale schakel in de relatie tussen
incidentele grootstedelijke conflicten en structurele maatschappelijke veranderingen.18
Tot nog toe is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar kraakbewegingen in kleine
of middelgrote steden. Wanneer dit wel gebeurde, werd zulk onderzoek vaak gedreven
door de gelijkenissen die krakers in bepaalde plaatsen vertoonden met grootstedelijke
krakers, zoals in het geval van Nürnberg en Freiburg, waar rond 1980 kleine krakersrellen uitbraken (in het laatste geval zo hevig dat de stad onder activisten bekend kwam te
staan als Polizeiburg). De nadruk lag veel minder op het eigene van deze bewegingen.19
Pas in de laatste tijd wordt in studies naar de kraakbeweging ook gekeken naar kleinere
steden, waarbij de onderzoeksmethode expliciet wordt afgestemd op de geografische
context. Zo stelt Sebastian Haumann in zijn analyse van een kraakconflicten in de kleine stad Hilden (in Noordrijn-Westfalen) in 1980-82 dat onderzoek in een kleine stad
het mogelijk maakt om ‘alle’ relevante bronnen in te zien en veel nauwkeuriger in te
gaan op de interactie tussen krakers en het gemeentebestuur. Anders dan bij onderzoek
in grote steden kan men in zo’n geval werken met ‘een overzichtelijk aantal actoren
en duidelijk te herkennen causale verbanden’ waardoor ‘het voorhanden zijnde bronnenmateriaal in zijn volle breedte gebruikt kon worden en de concrete situatie vanuit
verschillende perspectieven gereconstrueerd kon worden.’20
Haumann bekritiseert het onderzoek naar sociale bewegingen in grote steden, dat
volgens hem te sterk leunt op mediaberichten en interviews, waardoor een vertekend
beeld ontstaat. Hij heeft zich dan ook vooral gebaseerd op documenten uit het gemeentearchief, waardoor hij de interactie tussen krakers en gemeente nauwkeurig kon
reconstrueren. Deze kritiek is echter niet helemaal terecht, want onlangs heeft Herman
de Liagre Böhl in zijn geschiedenis van stadsvernieuwing in Amsterdam laten zien dat
een dergelijke aanpak ook kan worden gehanteerd bij grotere steden.21 Het gaat er dus
niet zozeer om dat verschillende methodes en bronnen gebruikt moeten worden voor
plaatsen van verschillende omvang. Veel meer hebben case studies in kleinere plaatsen
het vermogen om nieuwe vragen op te werpen en nieuwe conceptuele kaders te ontwikkelen. In het geval van Hilden laat Haumann zien dat niet-traditionele bronnen
gebruikt kunnen worden voor bewegingsonderzoek. In het geval van Leiden gaat het
om het uitdagen van traditionele concepten en definities van krakers en kraken.
De media speelden een belangrijke rol in de beeldvorming over sociale bewegingen. Hetzelfde gold voor het in stand houden van verschillen tussen grootstedelijke
bewegingen en bewegingen in kleine steden en plaatsen. Een grote krakersactie in
schaftliche Perspektiven (Paderborn 2015) en H. Kempe (red.), Die ‘andere’ Provinz. Kulturelle Auf- und Ausbrüche
im Bodenseeraum seit den 1960er Jahren (Konstanz 2014).
18 C. von Hodenberg en D. Siegfried, Wo ‘1968’ liegt. Reform und Revolte in der Geschichte der Bundesrepublik
(Göttingen 2006).
19 Zie bijvoorbeeld: I. Müller-Münch, Besetzung. Weil das Wünschen nicht geholfen hat. Köln, Freiburg, Gorleben,
Zürich und Berlin (Reinbek bei Hamburg 1981); T. Röbke, Das Nürnberger Kommunikationszentrum komm (19731990). Ein Beitrag zur Geschichte der Basisdemokratie (Frankfurt am Main 1991).
20 S. Haumann, ‘Hausbesetzungen 1980-1982 in Hilden. Möglichkeiten der Mikroforschung für die Protestgeschichte’, Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen 34 (2005) 155-171, 156. Het originele citaat in het Duits:
‘Die Wahl eines zeitlich, räumlich und inhaltlich klar abgeschlossenen Ausschnitts ermöglichte die Arbeit mit einer
übersichtlichen Anzahl von Akteuren und klar erkennbaren Handlungssträngen, [wobei] das vorhandene Quellenmaterial in seiner ganzen Breite in die Arbeit einfließen [konnte], so dass eine multiperspektivische und umfassende
Rekonstruktion von konkreter Lebenswelt möglich wurde.’
21 H. de Liagre Böhl, Amsterdam op de helling. De strijd om stadsvernieuwing (Amsterdam 2010).
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Amsterdam was al snel landelijk nieuws, terwijl dit in kleinere plaatsen minder snel
het geval was. Activisten in middelgrote en kleine plaatsen spiegelden zich vaak aan
hun grootstedelijke collega-activisten. Ze waren onder de indruk van het beeld dat de
media verspreidden van omvangrijke radicale en militante bewegingen, die significante
concessies wisten af te dwingen. In hun eigen omgeving zorgde het feit dat men vaak
veel minder mensen op de been kon krijgen ervoor dat men vaak moest kiezen voor
minder confronterende actievormen. Vaak moesten de activisten hierdoor bemiddelen
tussen een ideaaltypisch beeld van een radicale, krachtige grootstedelijke beweging en
een vaak weerbarstiger praktijk.
Zwembadkrakers en cider in de cel
Een bondig overzicht van kraakgebeurtenissen in en om Leiden toont direct aan dat het
kraken in middelgrote en kleine plaatsen veel verschillende vormen aannam, en dat het
standaardbeeld van krakers dat we kennen uit de grote steden eigenlijk geen recht doet aan
deze veelzijdige praktijk. De meerderheid van de mensen die in Leiden kraakte, was niet
anarchistisch ingesteld, had geen geanimeerde relatie met de politie en kraakte niet uit politieke motieven. Aan de andere kant zette de gemeente, of de politie, slechts zelden in op
harde repressie. Toch daagden de krakers wel degelijk de bestaande kleinstedelijke orde uit.
Krantenonderzoek laat zien wanneer de term ‘kraken’ vanuit de hoofdstad naar
Leiden overwaaide en hoe zij vervolgens een steeds duidelijker betekenis kreeg. De
eerste melding van woningkraken in Leidse kranten stamt uit 27 maart 1970, toen een
kraakactie in de hoofdstad werd besproken.22 In de maanden erna werd het woord
sporadisch gebruikt en vaak nog tussen aanhalingstekens geplaatst. In april meldde het
Leidsch Dagblad dat activisten van de kabouterpartij in Amsterdam twee leegstaande
panden hadden ‘bezet’, waarbij ze opmerkte: ‘in kaboutertaal heet dat gekraakt’.23 De
krant wist verder te melden dat Leiden door de Amsterdamse activisten tot een kabouterstad was uitgeroepen, maar in mei van dat jaar deden Leidse activisten nog niet mee
aan de zogenaamde nationale kraakdag, die Amsterdamse activisten hadden uitgeroepen.24 Aan het einde van de maand werd er in Leiden wel een discussieavond georganiseerd over woningnood, waarbij ‘ook het kraken meermalen [werd] voorgesteld als een
– zij het niet afdoende – noodmaatregel.’25 Het begrip was inmiddels ingeburgerd.26
Verschillende groepen gebruikten vanaf dat moment het actiemiddel kraken, vaak
zonder anarchistische denkbeelden over te nemen. De belangrijkste factoren die bijdroegen aan de soepele verspreiding van het actiemiddel, waren de relatieve eenvoud
van de actievorm, de lage risico’s en de belofte van snel resultaat. Tegelijkertijd bleef
er onduidelijkheid bestaan over de precieze betekenis van het begrip. Dat bleek bijvoorbeeld in juni 1970, toen in het nabijgelegen Katwijk een conflict ontstond over een
nieuwgebouwd openluchtzwembad, dat van het gemeentebestuur op zondag gesloten
moest blijven. Uit protest bezetten plaatselijke jongeren drie zondagen achter elkaar het
zwembad, door massaal over het omliggende muurtje te klimmen, wat uiteindelijk leid22
23
24
25
26

‘Politie ontruimt “bezette” huizen in de hoofdstad’, Leidsch Dagblad, 27 maart 1970.
‘Hoe zit dat nou eigenlijk met die “kabouters”?’, Leidsch Dagblad, 18 april 1970.
Ibidem; ‘ “Kraakacties” op 5 mei’, Leidsch Dagblad, 6 mei 1970.
‘Stroom van tips voor verhelpen woningnood’, Leidsch Dagblad, 23 mei 1970.
‘ “Kraakacties” op 5 mei’, Leidsch Dagblad, 6 mei 1970.
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de tot het openstellen van het zwembad op zondag. De jongeren werden in de Leidse
pers beschreven als ‘krakers’ die het zwembad hadden ‘gekraakt’. De politie greep niet
in. Integendeel, bij de tweede bezetting opende de zwembad-directeur zelfs de hekken
van het bad ‘om vernielingen te voorkomen’ en verder omdat hij dacht: ‘[D]e lol [is]
er voor een heleboel krakers duidelijk af als het zo gemakkelijk wordt gemaakt.’27
Dat de Katwijkse jongeren werden beschreven als krakers, laat zien dat het begrip
nog niet vastomlijnd was. Kraken verwees nog niet naar (louter) huisbezettingen.
Ook in Leiden was de scheidslijn tussen bezettingen en kraken aanvankelijk niet zo
scherp. Net zoals in Katwijk werd het actiemiddel niet alleen ingezet door anarchistische jongeren. Zelfs partijactivisten raakten erbij betrokken. Zo bezetten leden van de
radicaal-linkse Socialistische Partij (sp) in juni 1973 het stadhuisplein met tenten. Ze
eisten dat drie gezinnen, die woningen hadden gekraakt en met ontruiming werden
bedreigd, in hun woningen mochten blijven. De wethouder zegde toe zich voor hen
in te zetten.28 In maart 1973 bezetten twee gezinnen in samenwerking met de sp het
Bureau Huisvesting met de eis dat beide gezinnen adequate huisvesting zouden krijgen.
Deze actie leidde tot een toezegging van de wethouder, maar om ook voor het tweede
gezin een woning te krijgen, kraakte de sp een pas gerenoveerde woning als drukmiddel.29 De woning werd verlaten nadat ook het tweede gezin een woning toegezegd had
gekregen. Juist de ondersteuning door activisten had vaak positieve gevolgen voor de
krakers. Zo stelde het Leidsch Dagblad in 1976: ‘Bezettingen van Bureau Huisvesting
komen regelmatig voor, maar plegen niet te helpen.’30 In het bovengenoemde geval was
dit echter juist wel het geval. Dit had voor een deel te maken met het politiek inzicht
van de betrokken activisten. Uit protest tegen een ontruiming zetten twee mensen in
januari 1976 een tent op naast het ontruimde pand, aan de rand van de stad en dus
relatief uit het zicht. Of de autoriteiten hierop reageerden is onbekend, terwijl in het
eerdergenoemde geval er in ieder geval een toezegging kwam van de wethouder om de
gezinnen te helpen.31
Kraakacties werden in Leiden regelmatig beëindigd door ontruiming. Daarbij kwam
het zelden tot fysieke conflicten en nooit tot rellen. Sterker nog, de politie sympathiseerde soms expliciet met de krakers. Toen de familie Van Gellecum de gekraakte
hofjeswoning moest verlaten, boden agenten de familie een politiecel aan waarin het
dakloze gezin tijdelijk kon verblijven. Daar kreeg de vader niet alleen een fles cider aangeboden: ‘Ik mag er tot ’s avonds laat liggen lezen.’32 Er bestond onder krakers weinig
angst voor politiegeweld, maar wel voor knokploegen.33

27 ‘Zwembadkrakers opnieuw actief’, Leidsch Dagblad, 15 juni 1970; zie ook: ‘Zwembad in Katwijk gekraakt’,
Leidsch Dagblad, 8 juni 1970; ‘Weer “(k)raak” in Katwijks zwembad’, Leidsch Dagblad, 22 juni 1970.
28 ‘Een grote tent midden op het Stadhuisplein’, Leidsch Dagblad, 27 juni 1973; ‘Een grote bungalowtent’, Leidse
Courant, 28 jun 1973.
29 ‘ “Ik blijf hier zitten tot ik een behoorlijk huis heb” ’, Leidsch Dagblad, 15 maart 1973; ‘Grote gezinnen kregen
toch leefbare huizen’, Leidsch Dagblad, 16 maart 1973.
30 ‘Leidse woningnood neemt toe’, Leidsch Dagblad, 31 januari 1976.
31 ‘Jong paar woont in tent’, Leidsch Dagblad, 8 januari 1976.
32 ‘Krakers sliepen ook vannacht weer in cel’, Leidsch Dagblad, 21 augustus 1970.
33 ‘Krakers hebben recht op bescherming’, Leidsch Dagblad, 11 maart 1980; ‘Zie de krakers er maar uit te krijgen’,
Leidsch Dagblad, 29 maart 1980.
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Verharding en verbeelding van het kraakconflict
In 1979 verhardde in Amsterdam het conflict tussen de gemeente en radicale krakers
uit protest tegen de voorgenomen ontruiming van het kraakcomplex de Grote Keijzer
bezetten de laatsten in december de Amsterdamse gemeenteraad en staken daar een
rookbom af.34 Een jaar later werden er ware veldslagen uitgevochten om gekraakte woningen in de Vondelstraat en aan de Herengracht.35 Op verschillende manieren werden
deze conflicten vertaald naar Leidse verhoudingen. Zo liet Fred van Duuren – volgens
hemzelf ‘de langzaamste tapijtlegger van Leiden’ – in de nasleep van de Vondelstraatrellen een paginagrote advertentie plaatsen in het Leidsch Dagblad waarin hijzelf met
een opgerold tapijt vóór een foto van de Amsterdamse krakers was geplaatst. In een
tekstballon was te lezen: ‘Die krakers hebben van mij een knap tapijtje verdiend!’36 De
Amsterdamse krakersrellen inspireerden ook de Leidse volksband Rubberen Robbie
tot het satirisch lied Twee mobiele ogen, over een kraakactie en daaropvolgende ontruiming door de Mobiele Eenheid (me) van de politie: ‘Twee mobiele ogen, die keken
de kraker aan / Twee mobiele ogen die hij niet vergeten kan.’ Dit is des te opvallender,
omdat in Leiden in de jaren zeventig en tachtig geen me ingezet werd bij ontruimingen.
Op deze regel is slechts een uitzondering bekend. Bij een ontruiming van een aantal
‘wisselwoningen’ in Leiden Noord in 1980, waar bewoners tijdelijk werden ondergebracht tijdens de renovatie van hun huis, waren me’ers aanwezig, overigens zonder dat
ze in actie hoefden te komen.37
In Leiden werd er met fascinatie – en soms met bewondering – gekeken naar de
Amsterdamse krakers, wier acties tot de verbeelding spraken. Tegelijkertijd was er
sprake van wederzijdse beïnvloeding en overlapping van actievormen. In december
1979 bezetten Amsterdamse krakers de gemeenteraadszaal van de hoofdstad, maar al
op 21 mei hadden Leidse krakers de raadszaal in Leiden bezet, omdat zo’n twintig woningen aan de Oranjegracht en Waardgracht bedreigd werden met ontruiming.38 Het
is nog niet duidelijk of de Amsterdammers hun actie afkeken bij hun Leidse collega’s.
Wel is het interessant dat de twee acties op heel verschillende manieren afliepen. Nadat
de Amsterdamse krakers een rookbom hadden afgestoken, vergeleek de burgemeester
Wim Polak hen met fascisten. In Leiden werd de sfeer niet zo grimmig. In plaats van
het afsteken van een rookbom hadden de Leidse krakers de deur van de raadszaal afgesloten met een hangslot, waarna er wat werd geduwd en getrokken op de publieke
tribune, terwijl andere krakers met luidsprekers hun eisen aan de raadsleden duidelijk
maakten. Uiteindelijk besloten de raadsleden om de vergaderruimte via het raam te
verlaten – op een foto in de krant zien we een lachend raadslid uit het raam stappen.39
Leden van de Leidse Kraakbond bezochten enige tijd later een commissievergadering
over het Politiereglement, waar ze pamfletten uitdeelden en hun afkeuring lieten blij34 Zie met name hoofdstuk 5 uit: E. Duivenvoorden, Een voet tussen de deur. Geschiedenis van de kraakbeweging
(1964-1999) (Amsterdam 2000).
35 Ibidem.
36 ‘Die krakers hebben van mij een knap tapijtje verdiend!’, Leidsch Dagblad, 22 maart 1980.
37 ‘Mobiele Eenheid grijpt in’, Leidsch Dagblad, 22 mei 1980. De titel van dit stuk is dan ook misleidend.
38 ‘Krakers ageren tegen woningbeleid gemeente’, Leidsch Dagblad, 27 februari 1979; ‘Krakers zetten raad op stelten’, Leidsch Dagblad, 22 mei 1979; ‘Krakers storen weer’, Leidsch Dagblad, 23 mei 1979; ‘Oplossing in zicht’, Leidsch
Dagblad, 31 mei 1979; ‘Krakers “storen” Leidse raad weer’, Leidsch Dagblad, 12 juni 1979.
39 ‘ “Nu ben ik al zo lang raadslid” ’, Leidsch Dagblad, 22 mei 1979.
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Pas in 1979 kreeg het kraken
in Leiden organisatorisch
een sterker karakter door
de oprichting van de Leidse
Kraakbond. Zij organiseerde een kraakspreekuur
en mengde zich actief in het
stedelijk debat over kraken
middels een eigen tijdschrift,
lezersbrieven, het zwartboek
waarvan hier de titelpagina
is afgebeeld en acties in de
gemeenteraad. De Leidse
Kraakbond zou zo’n twee
jaar bestaan.

ken bij bepaalde voorgestelde nieuwe regels. Interessant genoeg leidde dit tot enige
aanpassingen.40 De voorbeelden zijn illustratief voor de meer ontspannen en open
houding van de gemeente tegenover de kraakbeweging, die zelf veel minder op conflict
gericht was dan in Amsterdam.
De Leidse Kraakbond stelde in 1980 dat men niet verwachtte dat het tot gewelddadige ontruimingen zou komen. Ook de gemeente bereidde zich hier niet op voor.41 Toch
waren ook zij onder de indruk van de harde acties van de Amsterdamse krakers, die
voor een deel als maatstaf gingen gelden. Zo berichtte het Leidsch Dagblad in april 1980
over een groep Leidse krakers die ‘met bewondering’ opkeken naar hun Amsterdamse
collega’s. Rond dezelfde tijd stelde een andere groep: ‘Wij laten ons niet zomaar uit een
pand zetten.’42 Tot gewelddadige escalatie, zoals in Amsterdam, kwam het echter niet.
40 Kraakhelder nr. 3. Ik kon voor deze informatie putten uit de ba scriptie van Nicole Jansen, Een harde noot om te
kraken. Het verschil in ontwikkeling tussen de Leidse en Amsterdamse kraakbeweging tussen 1978 en 1981 (Onuitgegeven bachelorscriptie Universiteit Leiden 2016).
41 ‘Zie de krakers er maar uit te krijgen’, Leidsch Dagblad, 29 maart 1980; ‘Kraken’, Leidsch Dagblad, 5 april 1980.
42 ‘De krakers “Jan Zondernaam en de zijnen” ’, Leidsch Dagblad, 25 april 1980.
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Conclusie
Een vluchtig overzicht van kraakacties in Leiden in de jaren zeventig laat zien dat het
klassieke beeld van ‘de’ kraakbeweging, zoals we dat kennen uit de grote steden, correctie behoeft. Wanneer we de Amsterdamse beweging als maatstaf nemen, en Leiden
daarlangs leggen, zien we slechts een zeer kleine groep anarchistische krakers die maar
weinig weerwoord kon bieden aan de politie. Wanneer we echter het kraken zelf centraal stellen, stuiten we op een bonte verzameling voorvallen waarin zeer verschillende
groepen voorkomen, die op een of andere manier gingen kraken om hun belangen te
behartigen of een punt op de politieke agenda te zetten. Sommigen werden daarbij
gedreven door politieke doelen, maar dat gold zeker niet voor alle ‘krakers’. De verschillende groepen hadden weinig met elkaar gemeen, behalve het feit dat zij allemaal
geïnspireerd werden door beelden van kraakacties, die eerder via de media vanuit grote
steden de rest van het land in waren geseind. Als gevolg hiervan trad er een fascinerend
proces op, waarbij mensen of groepen geïnspireerd werden door een (vaak ideaaltypisch) beeld, dat ze in hun eigen plaats in de praktijk probeerden te brengen, waardoor
er iets anders ontstond. Dit vervormend spiegeleffect biedt grote analytische mogelijkheden voor historici.
In de eerste plaats kan dit gegeven ons helpen om ons begrip van de kraakbeweging
te verbreden, niet alleen wanneer het gaat om de vraag wie nu precies de krakers zijn,
maar ook wanneer het gaat om de vraag waar we onze aandacht op moeten richten
wanneer we de kraakbeweging onderzoeken. Het gaat er daarbij niet zozeer om dat we
de ervaringen uit middelgrote en kleine plaatsen betrekken in de geschiedenis van het
kraken, om het daar een bescheiden plaatsje toe te kennen, aan de rand van het Grote
Verhaal. De uitdaging zit hem juist in een integrale aanpak, waarin ervaringen uit grote,
middelgrote en kleine plaatsen met elkaar vervlochten worden. Tot nog toe is er slechts
weinig aandacht geweest voor de manieren waarop kraakbewegingen in grote steden en
kleinere plaatsen elkaar wederzijds beïnvloedden. Telkens kan onderzocht worden met
wat voor ideeën en beelden mensen aan de slag gingen, waar die beelden vandaan kwamen en hoe die ideeën werden aangepast voor eigen gebruik. Beelden werden namelijk
niet simpelweg gekopieerd; ze moesten telkens aan lokale omstandigheden worden
aangepast, waarna ze vaak zelf weer invloed hadden op de lokale verhoudingen.
Onderzoek in Duitsland laat zien wat voor vormen deze wisselwerkingen aan konden nemen. Volgens David Templin speelden activisten en krakers in kleine dorpen en
steden in West-Duitsland rond 1980 bewust met de beelden van grootstedelijke rellen
om hun eisen kracht bij te zetten. Toen krakers in Kressbronn (Baden-Württemberg)
door de politie werden ontruimd, reageerden ze met de vraag of men in Kressbronn
eenzelfde situatie wilde creëren ‘als in Berlijn’.43 De opmerking was een duidelijke
waarschuwing: verder hardhandig optreden zou wel eens tot grootschalige rellen
kunnen leiden. Toen jongeren in het dorpje Neckargemünd zich inzetten voor meer
subsidie, verschenen er graffitti’s op de muren met de vraag: ‘Zürich – Berlin – Neckargemünd?’44 Deze uitspraken zijn des te interessanter omdat het in dit soort plaatsen
43 D. Templin, ‘Beyond the metropolises. Youth centre initiatives in the “Youth Revolt” of 1980-81 in West Germany’, in: K. Andresen en B. van der Steen (red.), A European youth revolt? European perspectives on youth protest and
social movements in the 1980s (Basingstoke 2016) 72.
44 Ibidem.
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zelden of nooit tot zulke confrontaties kwam. Tegelijkertijd konden de beelden van
grootschalige rellen zich ook tegen de krakers keren, zoals Haumann aantoont in zijn
onderzoek naar krakers in Hilden. Toen daar rond 1982 een conflict met plaatselijke
krakers dreigde te escaleren, reageerde de burgemeester met een harde lijn. Volgens
haar was dat vanzelfsprekend, want onder de krakers bevonden zich relschoppers uit
Frankfurt en Berlijn en daarmee had men in Hilden ‘niets te maken’.45 Zowel Templin
als Haumann onderbouwen dit soort analyses met degelijk empirisch onderzoek. Het
onderzoek naar stereotypen en de gevolgen van stereotyperingen hoeven dus niet te
leiden tot schaars onderbouwde speculaties.
Onderzoek naar kraken en andere vormen van activisme in steden als Leiden kunnen
ten slotte laten zien wat de blijvende invloed was van ‘1968’ op lokale verhoudingen.
Zo ontstond er in Leiden een levendige alternatieve scene waarin een groot aantal actiegroepen actief waren, die zich voor een groot deel spiegelden aan voorbeelden uit de
grote stad. Alternatieve jongeren, activisten en jongerenwerkers zetten een poppodium
op (het Leids Vrijetijdscentrum, lvc), richtten een vrouwenhuis in en waren betrokken
bij huurdersacties.46 In veel gevallen reageerde de gemeente pragmatisch. Het poppodium kon al snel rekenen op gemeentelijke subsidies, voor het vrouwenhuis werd een
gemeentepand ter beschikking gesteld; beide projecten beschikten over prominente
gebouwen in het centrum van de stad. De lokale huurdersacties werden door de gemeente – met succes – gebruikt als argument dat de landelijke overheid extra fondsen
beschikbaar moest stellen voor de renovatie van sociale woningbouw.47 Activisten verwierven aldus een blijvende invloed op het stadsbeeld, het uitgaansleven en de sociale
infrastructuur van de stad. Door sociale bewegingen op deze manier te onderzoeken,
kan voorbijgegaan worden aan anekdotische beschrijvingen van kortdurende revoltes,
en onderzocht worden wat de blijvende invloed was van deze gebeurtenissen. Onderzoek naar sociale bewegingen in kleine en middelgrote plaatsen kan onze ogen openen
voor eerder onopgemerkte vormen en stijlen die deze bewegingen aannamen, zodat we
ook met nieuwe ogen naar de bewegingen in de metropolen kunnen kijken.

45 Origineel citaat in het Duits: ‘Da sind schon Leute aus Frankfurt und Berlin dabei. Mit denen haben wir gar nichts
zu tun.’ Geciteerd in: Haumann, ‘Hausbesetzungen 1980-1982’, 169.
46 Van Steen, Strijdcultuur; zie verder: P. van Etten, ‘Wandeling langs de roze kant van Leiden’, Jaarboek Dick van
Eck 2010 (Leiden 2010) 188-204; L. de Reede e.a., Crash the party. 40 jaar lvc (Leiden 2010).
47 C. Smit, Strijd om kwaliteit. De geschiedenis van de volkshuisvesting in de regio Leiden (Leiden 2006).

Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische
tijdschriften (2015)
Pieter De Graef, Arie van Steensel, Jelten Baguet, Stef Espeel, Janna Everaert,
Dirk Lueb, Laura May, Wout Saelens, Laurence Van Goethem, Wout Vande
Sompele, Thomas Verbruggen, Boris Horemans en Iason Jongepier

Ook dit jaar neemt Stadsgeschiedenis een overzicht op van wat er verschenen is in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften en jaarboeken, een rubriek die al sinds
2009 in stand wordt gehouden. De massa aan tijdschriftartikels, working papers op
websites en platforms zoals Academia.edu en ResearchGate maakt het immers vrijwel
onmogelijk voor de individuele onderzoeker om systematisch alle historische tijdschriften te doorzoeken, wat tot gevolg heeft dat vele bijdragen in lokale stadshistorische tijdschriften onopgemerkt blijven. In samenhang met de jaarlijkse review over de bijdragen in internationale tijdschriften heeft deze rubriek tot doel de laatste ontwikkelingen
in het stadshistorische veld te signaleren. 58 historische tijdschriften van jaargang 2015
werden door een groep stadshistorici doorgenomen om uiteindelijk tot voorliggende
selectie van 67 verschillende artikels te komen.
Economie en samenleving
In het artikel ‘De industrialisatie van de vlasnijverheid in Zuid-West-Vlaanderen (18901955): een sociotechnische benadering’, De Leiegouw 57 (2015) 5-42 legt Dries Claeys
de mechanismen bloot achter de industrialisatie van de vlasnijverheid in de dorpen
Bissegem, Wevelgem en Gullegem rondom Kortrijk. Na de teloorgang van de proto-industriële linnennijverheid medio negentiende eeuw richtte een behoorlijk aantal
‘vlassers’ zich voortaan op de voorbereidende fases van het productieproces. Claeys
slaagt er voortreffelijk in om de trage overgang van de traditionele naar de geïndustrialiseerde vlasbewerking – met een gestage verspreiding van nieuwe technieken zoals
het warmwaterroten en het mechanische zwingelen – onder het voetlicht te brengen.
Om dit trage industrialisatieproces, waarbij traditionele en industriële innovators nog
decennialang naast elkaar bleven bestaan, te verklaren, hanteert de auteur een sociale
benadering van de productie. Hij benadrukt dat onder meer de lokale verankering,
de beperkte verspreiding van wetenschappelijke kennis (in tegenstelling tot vakkennis), de specifieke bedrijfshuishouding met weinig tot geen administratief personeel
en bedrijfsvormen zonder beperkte aansprakelijkheid vele vlassers ervan behoedden al
te fors en te ingrijpend te investeren. Bovendien konden kleine vlassers nog geruime
tijd overleven doordat zij een beroep konden doen op de machines van grote vlasfabrikanten, die zo een deel van de afschrijvingskosten op hun minder kapitaalkrachtige
collega’s konden verhalen. Waar de historiografische focus voornamelijk op de stad
gericht is, nuanceert dit artikel een al te sterk verband tussen industrialisering enerzijds
en stedelijke groei anderzijds en nodigt het de onderzoeker uit steeds de connectie met
het rurale hinterland in ogenschouw te nemen.
Twee artikels van de hand van Jaco Zuijderduijn en Jessica Dijkman in het tijdschrift
Holland werpen tevens een licht op stad-platteland relaties. In ‘Het dorp: wie weet nog
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hoe het was? Ondernemende plattelanders vertellen over hun leven in het Rijnland,
ca. 1540’, Holland 2 (2015) 60-70 neemt Zuijderduijn ons mee naar twee dorpjes nabij
de stad Leiden. De dorpelingen op het Hollandse platteland konden op de zompige
bodem onvoldoende broodgraan telen, waardoor de vrij atypische situatie ontstond
dat de plattelanders afhankelijk waren van graanaankopen. Om geld in het laatje te
brengen om graan aan te schaffen, commercialiseerden zij hun agrarische (zuivel,
tuinbouwproducten) en niet-agrarische productie (huisnijverheid). Deze laatste soort
activiteit veroorzaakte wrevel bij de Leidenaren, die in de plattelandsnijverheid concurrentie zagen voor hun stedelijke neringen, die aan nauwere regelgeving en kwaliteitscontroles onderworpen waren. In een poging om deze buitenneringen aan banden te
leggen (door recente initiatieven van huisnijverheid te verbieden of te laten uitdoven),
werden de plattelandsbewoners uitgehoord over hun dagdagelijkse bezigheden, wat
resulteerde in een uniek corpus van zestiende-eeuwse interviews. Deze bronnen geven
een unieke inkijk in de overlevingsstrategieën van plattelandsbewoners en laten Zuijderduijn toe het perspectief van de ‘microstoria’ te hanteren om bredere maatschappelijke ontwikkelingen te kaderen en de actoren achter die ontwikkelingen letterlijk
aan het woord te laten. In ‘Het dagelijks brood. Omgaan met voedseltekorten op het
platteland van Holland, 1500-1700’, Holland 2 (2015) 101-110 toont Jessica Dijkman
aan dat de specifieke stad-platteland relaties in Holland een impact hadden tijdens
duurtejaren. Het feit dat plattelandsbewoners ook in normale opbrengstjaren afhingen
van graanaankopen op stedelijke markten, zorgde er niet alleen voor dat er in tijden van
schaarste al een handelsnetwerk in voege was, maar ook dat de dorpelingen beschikten
over morele aanspraken op een deel van de stedelijke voorraden. De stedelijke institutie
van de broodprijszetting werd – hetzij vanuit stedelijke bekommernissen – tevens op
het platteland geïntroduceerd vanaf de jaren 1650 en bood in tijden van schaarste bescherming tegen prijspieken op de vrije markt. Via hogere uitkeringen en het toelaten
van meer bedeelden verlaagden rurale armenzorginstellingen de druk op de onderlaag
van de plattelandssamenleving. Dijkman vraagt zich in de conclusie terecht af of het
toenemende aantal bezitloze plattelanders – en dus wijzigende eigendomsverhoudingen op het platteland – in de zeventiende eeuw een weerslag zou hebben gehad op de
ontplooiing van rurale armenzorg.1
Dave De Ruysscher en Jeroen Puttevils, ‘The art of compromise: legislative deliberations on marine insurance institutions in Antwerp (c. 1550-c. 1570)’, bmgn-Low
Countries Historical Review 130:3 (2015) 25-49 focussen tevens op concrete actoren
en belangengroepen en onderzoeken hun rol binnen institutionele structuren. Met
een casestudy over discussies omtrent de regulering van het zeeverzekeringswezen in
het Antwerpen van de jaren 1550/1560, proberen zij het onderhandelingsproces en
het zoeken naar compromissen tussen verschillende belangengroepen bloot te leggen.
In tegenstelling tot wat Oscar Gelderblom beweert, tonen de auteurs aan dat centrale
overheden actief betrokken waren bij de besluitvorming omtrent institutionele structuren en deze zelfs stimuleerden. Verder tonen De Ruysscher en Puttevils aan dat lokale
1 Een vraag die in lijn met het recente onderzoek van Eline Van Onacker en Hadewijch Masure wellicht positief kan
worden beantwoord: E. Van Onacker en H. Masure, ‘Unity in diversity. Rural poor relief in the sixteenth-century
Southern Low Countries’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 12:4 (2015) 59-88.
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magistraten niet louter de commerciële wil van kooplieden inwilligden, maar dat de
wetgeving omtrent het verzekeren van schepen veeleer de uitkomst en het compromis
waren van een lang proces tussen verschillende belangengroepen, waaronder centrale
overheid, lokale overheid en de handelaren zelf. Het inzoomen op de belangen en strategieën van economische actoren staat tevens centraal in Wout Saelens, ‘Het verraad
van de ambachtsman. Een nieuwe ‘klassenstrijd’ binnen het Gentse weversambacht in
de veertiende eeuw?’, Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 69 (2015) 3-40. Hij gaat in op de socio-economische samenstelling
van het (wol)weversambacht en hoe de relaties tussen de verschillende leden veranderden doorheen de met opstanden doorspekte veertiende eeuw. Een prosopografische
methodologie – uiterst geschikt voor het bestuderen van een grote afgebakende populatie in tijd, thema en regio – liet de auteur toe om via de proxy’s ‘politieke macht’
en ‘economisch kapitaal’ de plutocratische tendensen binnen het veertiende-eeuwse
Gentse weversambacht bloot te leggen. De titel kan hierdoor verklaard worden vanuit
een verraad van de meest welgestelde wevers, die hun positie steeds versterkt zagen,
tegenover hun achterban, die daarentegen hun situatie niet zagen verbeteren. De auteur
ziet hierin een neo-marxistische dialectiek met enerzijds de sociale differentiatie en anderzijds de gildegetrouwe solidariteit binnen de ambachten met de economische onderbouw als determinerende factor voor de sociale verhoudingen in de maatschappij. Meer
geënt op de productie en economische slagkracht van een ambacht, maar tevens vanuit
een actorperspectief bestuderen Gustaaf Asaert en François Van der Jeught in ‘Mechelse scheepsbouwers op de Antwerpse markt in de vijftiende eeuw’, Handelingen van
de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 119 (2015)
141-172 de verkoop van Mechelse schepen op de vijftiende-eeuwse Antwerpse markt
aan de hand van zestien scheepsbouwers – een onderbelicht ambacht in de Brabantse
en Vlaamse historiografie, zeker in vergelijking met het noorden – uit de Dijlestad die
ze in de koopcontracten van de Antwerpse schepenregisters aantroffen. De auteurs
tonen aan dat de Mechelse scheepsbouwers in de jaren 1440-1470 hoogdagen vierden
en in niet onbelangrijke mate de Antwerpse scheepsbouw beconcurreerden. Bovendien verhullen biografische en sociale gegevens een vrij gegoede en exclusieve groep
van scheepsbouwambachtslieden die nauwe onderlinge banden hadden via bloed- of
aanverwantschap. Ook informatie over de verkochte vaartuigen aan zowel Antwerpenaars, Brusselaars als Vilvoordenaars wijst in de richting van exclusiviteit: de prijs van
de schepen lag beduidend hoger dan hun gemiddelde prijs elders. Dit alles wijst erop
dat de Mechelse scheepsbouw van een hoge kwaliteit was en op die manier een groot
publiek tot ver buiten de eigen stad aansprak.
In een aantal artikels stond het omgaan van verschillende sociale groepen met economische crisis centraal. In ‘Stabiele welvaart of wankele positie? Vrouwen, vastgoed en
economische activiteiten in laatmiddeleeuws Brussel’, Eigen Schoon en de Brabander
98 (2015) 367-396 zoomt Andrea Bardyn in op vrouwen en hun economische mogelijkheden in laatmiddeleeuws Brussel. Dit thema wordt meestal vanuit de economische activiteiten van de vrouw bestudeerd zoals de positie van vrouwen binnen de ambachten.
In deze literatuur overheerst de idee dat vrouwen naar het einde van de middeleeuwen
toe minder kansen kregen om aan de economie deel te nemen. Bardyn test deze stelling
op een vernieuwende manier door de rol en het profiel van vrouwen op de Brusselse
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vastgoedmarkt te onderzoeken. Vastgoed was immers één van de belangrijkste pijlers
van kredietwaardigheid en economisch vertrouwen in het ancien régime. Op basis van
verschillende cijnsregisters stelt Bardyn dat het profiel van vrouwen die actief waren op
de immobiliënmarkt erg divers was en dat het zeker niet enkel weduwen betrof, zoals
vaak wordt aangenomen. Voorts merkt ze een daling op in het aantal vrouwen dat actief
was op de Brusselse vastgoedmarkt tussen 1356 en 1460. Deze daling koppelt ze vervolgens aan de economische toestand van de stad waaruit ze besluit dat de teruggang in de
economische mogelijkheden van vrouwen versnelde in tijden van crisis. In het artikel
‘Coping with crisis. Carreer strategies of Antwerp painters after 1585’, De Zeventiende
Eeuw 31:1 (2015) 18-54 gaat David van der Linden in op de impact van een crisisperiode op de carrièremogelijkheden van laatzestiende-eeuwse Antwerpse schilders. De traditionele kunstgeschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden wil dat een vermeende
massale emigratie van Vlaamse en Brabantse schilders wegens religieuze vervolging
en economische crisis op het einde van de zestiende eeuw het artistieke zwaartepunt
van het zuiden naar het noorden verlegde en aansluitend de kunstnijverheid in de Nederlandse Republiek een Gouden Eeuw bezorgde. Aan de hand van prosopografisch
onderzoek van Antwerpse schilders in de jaren 1580 nuanceert David van der Linden
dat beeld echter door erop te wijzen dat het voor contemporaine kunstenaars uit het
zuiden helemaal geen sinecure was om zomaar alles achter te laten voor een onzekere
toekomst elders. De meesten bleven inderdaad in Antwerpen en diegenen die vluchtten, vertrokken doorgaans naar steden die reeds nauwe artistieke banden hadden met
de Vlaamse en Brabantse kunstcentra. Van der Linden toont aan dat kunstenaars in
Antwerpen, vooraleer emigratie als laatste redmiddel te overwegen, over heel wat carrièrestrategieën beschikten, zoals het inzetten van goedkopere arbeidskrachten of het
omschakelen naar in massa geproduceerde exportschilderijen. Bovendien zorgde een
nieuwe vraag naar contrareformatorische kunst voor een nieuwe boost op de Antwerpse luxekunstmarkt.
Verder in de tijd en niet zozeer vanuit het perspectief van het individu, maar vanuit
de organisatie en coördinatie op stedelijk niveau bestudeert Holgersen in ‘Crisis and
the post-industrial city: or is Malmö building yesterday’s city tomorrow, again?’, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106 (2015) 231-245 de manier waarop
het stadsbestuur van het Zweedse Malmö reageerde op twee opeenvolgende crisissen;
namelijk de industriële crisis van de jaren 1970 en de economische crisis van 2008.
Malmö evolueerde van een sterk geïndustrialiseerde stad, via een periode van verval, tot
een toonbeeld van de post-industriële stad. Echter, net zoals de industriële crisis werd
beantwoord met meer investeringen in industrie, wordt de crisis van 2008 beantwoord
met meer post-industrieel beleid. Dat roept vragen op of Malmö niet opnieuw dezelfde
fout maakt als in de jaren 1980, namelijk de reproductie van de voorbijgestreefde stad
om een crisis het hoofd te bieden. Holgersen beroept zich op door Marx, Schumpeter
en Keynes geïnspireerde theorieën over crisis en crisismanagement om beide economische crisissen, en de daaropvolgende reactie van het stadsbestuur, met elkaar te
vergelijken.
Wouter Ryckbosch schetst in zijn artikel ‘Early modern consumption history.
Current challenges and future perspectives’, bmgn-Low Countries Historical Review
130:1 (2015) 57-84 een overzicht van inzichten en mogelijk aan te snijden thema’s bin-
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nen de vroegmoderne consumptiegeschiedenis. Vanuit een zeer omstandig overzicht
waarin een brede waaier aan literatuur de revue passeert, toont Ryckbosch aan dat
consumptiegeschiedenis van de vroegmoderne periode zich de afgelopen decennia op
zeer uiteenlopende deelaspecten richtte, gaande van veranderende consumptiepatronen doorheen de tijd over de impact van consumptieveranderingen voor verschillende
sociale groepen tot culturele en materiële verklaringsmodellen. Volgens de auteur zijn
historici er echter, ondanks vele lokale studies, nog onvoldoende in geslaagd om via
comparatieve perspectieven (geografisch en temporeel) echte verklaringen te bieden
voor verandering, continuïteit, maar ook voor mogelijke golfbewegingen binnen consumptiepatronen in zowel stedelijke als rurale leefwerelden. Ryckbosch geeft ook mee
dat de observatie van nieuwe consumptievoorkeuren en de verspreiding van nieuwe
spulletjes niet noodzakelijk een bewijs hoeft te zijn van toenemende levensstandaarden,
dalende sociale ongelijkheid, commercialisatie en economische groei, maar tevens in de
context van economische stagnatie uitbreiding konden vinden in de vorm van goedkopere en minder duurzame consumptieartikelen. De stap naar de twintigste-eeuwse
consumptiemogelijkheden wordt door Peter Scholliers gezet in zijn artikel ‘Honderd
jaar koopkracht in België (1914-2014)’, Brood en Rozen 3 (2015) 5-22. Hierin meet hij
de evolutie van de koopkracht aan de hand van reële bruto- en nettolonen. Daarbij
komt hij tot de vaststelling dat de reële lonen van industriearbeiders sinds 1896 gestegen zijn, maar dat pas sinds 1960 de loonevolutie een sterkere opwaartse groei doormaakte dan de evolutie van de levensduurte als gevolg van sociale overlegorganen en
drukkingsmiddelen. Wel zou de sociale ongelijkheid in diezelfde periode – gemeten als
de afweging tussen de loonevolutie en de evolutie van het totaal nationaal inkomen –
toegenomen zijn. Scholliers toont ook aan dat pas in de tweede helft van de twintigste
eeuw de sterke loonverschillen tussen mannen en vrouwen verminderden, maar nuanceert het quasi gelijke uurloon vandaag door te beklemtonen dat vrouwen meer dan
mannen deeltijds werken, loopbaanonderbreking nemen, in minder ‘sterke’ sectoren
actief zijn of slachtoffer zijn van discriminatie. Wanneer dit artikel niet specifiek op steden gericht is, biedt het op zijn minst een duidelijk kader waartegen bredere stedelijke
ontwikkelingen kunnen worden afgezet. In haar artikel ‘Vergelijkingen en verbindingen. De arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland en Nederlands-Indië, 1813-1940’,
bmgn-Low Countries Historical Review 130:2 (2015) 13-43 zoomt Elise van Nederveen-Meerkerk dieper in op de plaats van vrouwen op de arbeidsmarkt, de loonevolutie
en loonverschillen met mannen. Daarbij neemt zij in een originele en vergelijkende
insteek de vraag onder de loep hoe arbeidspatronen van vrouwen beïnvloed werden
door de koloniale banden tussen Nederland en Nederlands-Indië. Zij betoogt dat er
wederzijdse relaties bestonden tussen kolonie en metropool, zowel op economisch
als op sociaal beleid. Zowel de inspanningen van organisaties als de Maatschappij van
Weldadigheid, de industrialisering in Nederland en de invoering van het cultuurstelsel
in Nederlands-Indië zorgden aanvankelijk voor een verhoogde arbeidsparticipatie van
vrouwen. Aan het einde van de negentiende eeuw vond er echter in Nederland een dramatische daling in arbeidsdeelname plaats. Interessant is dat van Nederveen-Meerkerk
hogere reële lonen van mannen in de periode 1860-1890 koppelt aan een terugtrekking
van vrouwen uit het arbeidsproces. Dit zou volgens haar een indirect gevolg kunnen
zijn van ontzettend hoge belastinginkomsten uit Nederlands-Indië. In de kolonie
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bleven – ondanks pogingen ook hier een burgerlijk kostwinnersmodel te implementeren – vrouwen deel uitmaken van het arbeidsproces, onder andere door een etnische
bevoogding die inheemse vrouwen als natuurlijk geschikt zag arbeid te verrichten.
Demografie en migratie
In zijn artikel ‘Burgers en soldaten in Nijmegen ten tijde van de Republiek. Een demografische studie’, Numaga (2015) 37-73 gaat Hubert Nusteling aan de slag met de
zogenaamde homeostatische methode om de bevolkingsaantallen en het aandeel van
het garnizoen daarin van het zestiende- tot achttiende-eeuwse Nijmegen te reconstrueren. Concreet extrapoleert deze auteur zijn data via het aantal burgerlijke huwelijksaangiften, vertrekkende vanuit de veronderstelling dat er in de pre-industriële periode
een vrij vaste verhouding bestond tussen het aantal vruchtbare huwelijken en de totale
bevolking. Nustelings bevindingen zijn niet wereldschokkend nieuw – ze vinden aansluiting bij een vrijwel onuitputtelijke demografische historiografie binnen de Lage
Landen. De methode is dat echter wel en voorziet een behoorlijk grote precisie van meting voor de pre-statistische periode waarin parochieregisters niet altijd voldoende soelaas bieden. Vorsers die niet alleen de stad Nijmegen aansnijden, maar ook een heleboel
andere Engelse en Nederlandse steden die Nusteling reeds onder de loep nam, kunnen
het werk van deze auteur niet zomaar naast zich neerleggen: bevolkingsgegevens blijven gewild, al is het maar om andere historische processen in perspectief te plaatsen.
Owen Lammertink gaat in ‘Kwetsbare vrouwen of sterke moeders? De kwetsbaarheid van ongehuwde en gehuwde moeders in het 19de-eeuwse Amsterdam’, Holland
3 (2015) 118-126 in op de ‘kwetsbaarheid’ van ongehuwde vrouwen, die in 1864 een
kind kregen, en poogt deze kwetsbaarheid te meten aan de hand van hun doodsoorzaken. Op basis van een sample van 50 ongehuwde vrouwen en een sample van gehuwde
vrouwen komt hij tot de conclusie dat er – in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen – eigenlijk weinig verschillen in doodsoorzaak waren. Vrouwen uit beide groepen
overleden vooral in de meest armoedige wijken van Amsterdam – een gegeven dat, zo
geeft de auteur ook aan, waarschijnlijk veroorzaakt wordt omdat daar ook de meeste
vrouwen woonden. Infectieziekten kwamen relatief vaker voor bij gehuwde vrouwen,
maar de auteur laat na daar een verklaring voor te geven. De huwelijkse staat heeft volgens Lammertink maar weinig invloed op de doodsoorzaak. Veel meer dan Nusteling
en Lammertink linkt Christian Pfister-Langanay demografie met economie en sociale
politiek. In zijn artikel ‘Dunkerque sous la Régence: un collapsus à cerner’, Revue
du Nord (2015) 797-827 maakt Pfister-Langanay gebruik van allerhande kwantitatieve
analyses om na te gaan hoe de vernietiging van de Duinkerkse haven in de nasleep van
de Vrede van Utrecht (1713) een invloed had op de stad. De auteur toont aan dat de
bevolking van de stad met een derde daalde. De stedelijke inkomsten vielen met maar
liefst twee derden terug. Ook de inkomsten van de armentafels daalden. Ten gevolge
van de afbraak van de haven, hoeft het niet te verbazen dat zee- en kooplieden, die in
de stad gevestigd waren, emigreerden. Een aantal activiteiten wonnen in het decennium
na de sluiting wel aan belang, met name de visvangst en de handel met de Caraïben.
In enkele interessante artikels in het eerste nummer van De Zeventiende Eeuw 31:1
(2015) wordt het migratiepatroon van een specifieke beroepsgroep, namelijk kunstenaars, onder het voetlicht gebracht. Kunstenaars zijn steeds een erg mobiele groep
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binnen de samenleving geweest. Dat was ook zo in zestiende- en zeventiende-eeuws
Europa. Naast het verkrijgen van een opleiding, opdrachten of inspiratie waren in deze
periode ook de religieuze twisten vaak een reden om te migreren van de ene naar de andere plek. Hans J. van Miegroet bestudeert in ‘New data visualizations on the Mechelen
export industry and artist migration patterns’, De Zeventiende Eeuw 31:1 (2015) 179190 de migratietrajecten van Mechelse kunstenaars op basis van een relationele databank. Vanaf 1540 begon een significant aantal onder hen vanuit Mechelen te migreren
naar andere plaatsen in de Nederlanden. Tot en met de Opstand was vooral Antwerpen
een belangrijke aankomstplaats. Daarnaast trokken ook veel kunstenaars richting Italië
of Dordrecht. Nadien werden vooral Amsterdam en Delft erg belangrijke trekpleisters. Deze laatste stad was vooral populair bij aquarelschilders, waar ze mogelijks
werk vonden in de tapijtindustrie. Van Miegroet toont echter ook aan dat ondanks de
sterke emigratie vanuit Mechelen de stad weldegelijk een belangrijk centrum voor de
productie en export van kunst bleef. De zogenaamde brain drain van Mechelen na 1550
mag dus zeker niet overschat worden. Eric Jan Sluijter gebruikt in tegenstelling tot Van
Miegroet een microperspectief en bestudeert de carrièrekeuzes van de gebroeders Van
Nieulandt in ‘Career choices of migrant artists between Amsterdam and Antwerp. The
Van Nieulandt brothers’, De Zeventiende Eeuw 31:1 (2015) 101-137. Zowel Guilliam
ii als Adriaen ii waren geboren in Antwerpen en migreerden reeds op jonge leeftijd
met hun ouders richting Amsterdam. Guilliam ii keerde echter terug naar Antwerpen
om daar zijn carrière uit te bouwen terwijl zijn broer in Amsterdam bleef. Sluijter gebruikt deze casus om na te gaan of uitwisselingen tussen de Zuidelijke Nederlanden en
de Republiek bepaalde nieuwe ontwikkelingen of innovaties stimuleerden. Dat bleek
hoegenaamd niet het geval te zijn. De stijl en thema’s van beide broers zijn volgens de
auteur conservatief te noemen. Ondanks de dramatische gebeurtenissen die om hen
heen plaatsvonden en hun migratiebewegingen, was er een grote mate van continuïteit
in hun kunstwerken. Barbara Uppenkamp toont echter met de casus van Gilles Coignet in haar artikel ‘Gilles Coignet. A migrant painter from Antwerp and his Hamburg
career’, De Zeventiende Eeuw 31:1 (2015) 55-77 dat migratie weldegelijk de artistieke
ontwikkeling van een schilder sterk kon beïnvloeden. Coignet was geboren in Antwerpen en vluchtte in 1585 als protestant naar Amsterdam om vervolgens in 1595 in
Hamburg te belanden. In tegenstelling tot de gebroeders Van Nieulandt ontwikkelde
Coignet doorheen de jaren zijn eigen stijl en is hij moeilijk te classificeren onder één
welbepaalde school. Het feit dat hij in Hamburg de enige was met een Titiaanse stijl
en dat combineerde met Nederlandse invloeden verklaren waarschijnlijk voor een deel
het succes van deze schilder.
Waar bovenstaande auteurs zich voornamelijk richten op de migratie van opgeleide kunstenaars in de vroegmoderne periode, onderzoeken Charlotte Verhoeven en
Abdellah Benotmane de meer recente immigratiegeschiedenis. Verhoeven bespreekt
in haar artikel ‘De weerbaarheid van transitmigranten ten aanzien van misdadigers in
Antwerpen, 1920-1930’, Historiant 3 (2015) 107-143 transitmigranten en hun weerbaarheid tijdens hun verblijf te Antwerpen tijdens het interbellum. Haar belangrijkste
bronnen zijn de processen verbaal die opgesteld werden door de Rijkscommissaris
voor Emigratie. Ze toont aan dat velen onder de transitmigranten in staat waren om
een klacht in te dienen als ze vonden dat ze slachtoffer waren van afzetpraktijken of
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dergelijke. In tegenstelling tot Verhoeven benadrukt Benotmane in zijn bijdrage ‘Een
beknopte geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in Kortrijk’, De Leiegouw
57:2 (2015) 165-188, 173 echter dat de Marokkanen, die vanaf de jaren 1960 in Kortrijk
tewerkgesteld waren, door een gebrek aan kennis van het Belgische arbeidsreglement,
onzekerheid en gebondenheid aan het arbeidscontract ‘niet of amper konden opkomen
voor hun rechten’. Net als de transitmigranten in het begin van de twintigste eeuw,
beschouwden vele Marokkanen hun verblijf in België ook als tijdelijk wat de zaken
vaak bemoeilijkte. Er kwam ook pas relatief laat een Marokkaans verenigingsleven in
Kortrijk op gang. Binnen de historiografie wordt vaak de ondersteuning die migranten
krijgen via dit verenigingsleven benadrukt. Verhoeven toont echter aan dat vroeg-twintigste-eeuwse transmigranten, die een klacht neerlegden, meestal slachtoffer waren van
de wanpraktijken van landgenoten. Daarmee brengt ze dus een belangrijke nuance aan
in de huidige consensus rondom de werking van netwerken en informatiekanalen van
migranten in deze periode.
Criminaliteit, armenzorg en sociale controle
Verscheidene bijdragen in 2015 vestigen de aandacht op zorgverstrekking en -organisatie vanuit stedelijke hospitalen, maar belichtten daarbij verschillende aspecten. In
‘Elk gasthuis zijn buurt? De Brabantse gasthuisbuurten in de late middeleeuwen’, Eigen Schoon en de Brabander 98 (2015) 397-418 gaat Thibault Jacobs dieper in op de
Brabantse gasthuizen vanuit een ruimtelijke invalshoek. De klemtoon ligt hierbij op
diegenen die betrokken waren bij het beheer, de handhaving of de activiteiten van gasthuizen in hun hoedanigheid van provisoren, schenkers of debiteurs. De auteur brengt
de relaties van deze personen met de gasthuizen cartografisch in beeld voor de steden Brussel, Mechelen en Leuven in de veertiende eeuw. Deze ruimtelijke benadering
brengt de lokale verankering en de banden met specifieke gemeenschappen aan het
licht. Op die manier komt niet enkel de socioprofessionele voorkeur naar boven, met
een welbepaald cliënteel, maar ook de socioruimtelijke verklaring waarbij het gasthuis
wordt vereenzelvigd met een lokale of representatieve instelling voor haar buurt. David Guilardians artikel getiteld ‘De inplanting van hospitalen (gasthuizen/ziekenhuizen) met klooster in het hertogdom Brabant en in het bijzonder in Brussel (xviie-xxie
eeuw)’, Noordbrabants historisch jaarboek 32 (2015) 55-72 neemt tevens de organisatie
van hospitalen onder de loep. Hij toont daarbij aan dat onderzoek naar de organisatie
en werking van een hospitaal gecombineerd met een kijk op haar religieuze dimensie
niet enkel nieuwe inzichten aanlevert, maar vooral ook de evolutie van hospitalen (i.c.
te Brussel) goed afzet, kadert en plaatst tegen de achtergrond van de ontwikkeling van
de stedelijke gemeenschap. Zowel archiefgegevens van onder meer de Geheime Raad,
als bijvoorbeeld archeologisch kennis worden aangewend om de eigenheid van de hospitalen en de verhouding tot haar stedelijke omgeving te bewerkstelligen. De goed onderbouwde casus van hospitaalgeschiedenis te Brussel biedt een mooie comparatieve
opstap voor verder onderzoek. De auteur onderstreept daarbij dat er vooral voldoende
aandacht moet zijn in toekomstig onderzoek voor de verschillende banden met de diverse betrokken actoren die de hospitalen mee vorm gaven. In tegenstelling tot Jacobs’
en Guilardians focus op de werking van gasthuizen verkent Jaco Zuijderduijn in ‘Pap
en brood tijdens de oude dag. Gepensioneerden in Amsterdam aan het einde van de
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middeleeuwen’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 12:3 (2015) 2349 de zorgnemers van zulke instellingen en neemt hij de Amsterdamse bejaardenzorg
in de vijftiende en zestiende eeuw in ogenschouw. Aan de hand van een overgeleverd
laatmiddeleeuws register van kostkopercontracten van het Sint-Pietersgasthuis analyseert hij verschillende aspecten van de Hollandse ouderenzorg. Zo wordt er nagegaan
hoeveel van deze contracten werden afgesloten, hoe deze betaald werden, hoeveel ze
precies kostten, wie hiervoor in aanmerking kwam en waar de oorsprong eventueel
zou gelegen hebben voor dit fenomeen. Om deze laatste vraag te beantwoorden, valt de
auteur terug op het historiografisch debat omtrent het ontstaan van het West-Europese
huwelijkspatroon en wat de invloed hiervan was op de levensloop van de oude van
dagen en het ontstaan van gespecialiseerde pensioenhuizen of afdelingen van ziekenhuizen die gericht waren op de verzorging van de ouderen in de maatschappij. Gelijkaardig aan dit artikel is de bijdrage van Sigrid van Woerkom, ‘Ouderenzorg in de
stad Groningen. De bewoners van het Heilige Geest Gasthuis (1775-1800)’, Historisch
Jaarboek Groningen (2015) 32-49, waarin aan de hand van admissieakten de sociale
positie van de ouderen binnen een Groningers gasthuis wordt onderzocht op het einde
van de achttiende eeuw. De auteur gebruikt hiervoor verschillende indicatoren, waaronder de inkoopsom, de burgerlijke staat, de leeftijd en het beroep van de bewoners. Er
is met name gekeken naar verschillen tussen bewoners die een inkoopsom betaalden en
bewoners die dat niet deden. Er bestond blijkbaar geen duidelijk klassenverschil tussen
de proveniers die wel betaalden en niet-betalende conventualen. De geringe omvang
van de geanalyseerde prosopografische informatie van de bewoners – mogelijkerwijs
te wijten aan beperkt of onduidelijk bronnenmateriaal – doet echter wel de twijfel ontstaan of dit ruimte laat voor een breder geldende conclusie.
De artikels van Willy Steurs en Dorien Campforts handelen dan weer over kinderen
en jongvolwassenen. In het artikel ‘Lambert et Dorothée, Thérèse et Marie Louise,
enfants perdus, enfants trouvés. Contribution à l’histoire sociale (Bruxelles et environs,
1780-1914)’, Cahiers bruxellois. Revue d’histoire urbaine 47:1 (2015) 330-376 belicht
Steurs een bijzondere niche in het historisch onderzoek; meer bepaald de evolutie,
opvang en het maatschappelijk engagement aangaande verweesde kinderen. Hoewel
specifieke reeksen omtrent wezen in de staatsarchieven en divers juridisch bronnenmateriaal over het wettelijke statuut van zulke kinderen al veelvuldig bestudeerd
werd door historici, gooit Steurs het hier over een andere boeg. Aan de hand van vier
voorbeelden gaat hij na wie betrokken was bij het opvangen van verweesde kinderen
in Brussel, en welke strategieën door de betrokken partijen werden aangewend om
wezen opnieuw en voldoende te verankeren in het stedelijke sociale weefsel in de loop
van de lange negentiende eeuw. Naast morele, juridische en financiële motieven, blijken
ook filantropische drijfveren een motor geweest te zijn. Dorien Campforts legt zich in
haar artikel ‘ “Son excuse est dans sa jeunesse.” Jongeren en jeugddelinquentie in het
Gentse Quartier de Discipline vanuit een gezinsperspectief, 1887-1921’, Tijdschrift
voor Sociale en Economische Geschiedenis 12:1 (2015) 31-52 toe op laatnegentiendeen vroegtwintigste-eeuwse verzoekschriften van het Quartier de Discipline-instituut.
Niet enkel behandelt ze deze petities op een gedegen bronkritische manier, ze behandelt het fenomeen van jeugddelinquentie ook vanuit een bottom-up perspectief, wat
eerder als vernieuwend in deze niche mag worden beschouwd. Deze petities werpen
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niet enkel licht op het feit dat jeugddelinquenten niet enkel gereduceerd mogen worden tot product van hun omgeving, maar illustreert eveneens dat ze als slachtoffer van
hun omgeving moeten beschouwd worden. Aan de hand van een discoursanalytische
benadering onderscheidt Campforts diverse strategieën die families aanwendden om de
jonge delinquenten vroeger vrij te krijgen. De auteur merkt niet enkel een emotionalisering op in het betoog, maar ook een moralisering, evenals het veelvuldig voorkomen
van een financiële strategie.
Griet Vermeesch reconstrueert in ‘ “Miserabele personen” en hun toegang tot het
stadsbestuur: Pro deo petities in achttiende-eeuws Antwerpen’, Tijdschrift voor Sociale
en Economische Geschiedenis 12:4 (2015) 1-28 hoeveel pro deo verzoekschriften (een
type verzoekschrift waarbij men geen zegel- en registratierechten hoefde te betalen)
ingediend werden. Ze heeft aandacht voor de rol van tussenpersonen die instonden
voor het opstellen van de verzoekschriften, analyseert de inhoud van de petities en
heeft oog voor de retorische strategieën die aangewend werden. Vermeesch toont aan
dat slechts een gering aantal verzoekschriften pro deo werd aangeboden (2 à 3 procent). De verzoekschriften vloeiden hoofdzakelijk voort uit de nood aan steun, werden opgesteld naar aanleiding van schulden of hadden betrekking op erfenissen en
voogdijschap. Inzake de gehanteerde retoriek vallen de petities uiteen in twee groepen,
waarbij men de ene keer wel en de andere keer niet of nauwelijks de aandacht vestigde
op de vermeende armoede. Op basis van haar analyse brengt de auteur op overtuigende
wijze een belangrijke historiografische revisie aan: ze plaatst immers vraagtekens bij
de gangbare these dat lokale rechtbanken een laagdrempelig karakter hadden. Jonas
Roelens vestigt dan weer de aandacht op een specifiek soort misdrijf, namelijk vrouwelijke sodomie, in de context van de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden. Op
basis van baljuwverslagen en -rekeningen gaat hij in ‘Visible women. Female sodomy
in the late medieval and early modern Southern Netherlands (1400-1550)’, bmgn-Low
Countries Historical Review 130:3 (2015) 3-24 dieper in op een misdaad die door
toenmalige theologen en juristen vaak uitsluitend aan mannen werd toegeschreven.
Hij stelt echter vast dat er doorheen de vijftiende en zestiende eeuw in de Zuidelijke
Nederlanden een opvallend hoog percentage van vrouwelijke beklaagden bestond en
dat de rechtsdocumenten het misdrijf erg gedetailleerd beschreven. Dat staat in schril
contrast met de rest van Europa waarvoor er slechts een handvol voorbeelden bekend
zijn. De verklaring voor die waarneming ligt volgens Roelens in de zichtbaarheid van
de sociale positie van de vrouw in de Zuidelijke Nederlanden. Vrouwen konden genieten van onderwijs, een beroep doen op rechtspraak, ondernemen op economisch en
politiek vlak en deelnemen aan religieuze diensten. Bovendien huwden zij op een latere
leeftijd dan de meeste Europese vrouwen, wat een ruimere periode van onafhankelijke
ontwikkeling mogelijk maakte. De zichtbaarheid van hun sociale positie had echter
ook een kostprijs, aangezien er meer kans was dat ‘tegennatuurlijke seksuele handelingen’ werden waargenomen. Roelens benadrukt dan ook dat die periode tussen kind
zijn en het huwelijk niet moet gezien worden als een overgangsrite waarin sodomie
werd getolereerd. De autoriteiten in de Zuidelijke Nederlanden traden net erg streng
op om seksuele onregelmatigheden uit te roeien. Dit vat Roelens uiteindelijk samen als
de tol van hun prominente sociale positie. Vanaf het moment dat de zichtbaarheid van
vrouwen en hun deelname aan de publieke sfeer afnam in de zeventiende eeuw, liep ook

96  pieter de graef e.a.

stadsgeschiedenis

het aantal vrouwelijke beklaagden van sodomie in de Zuidelijke Nederlanden terug.
We maken een sprong in de tijd naar de Eerste Wereldoorlog met het artikel van P.
Jans, ‘Gelenaars en sinjoren in de Eerste Wereldoorlog. Spanningen tussen lokale autonomie en Antwerpse bemoeizucht’, Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel
(2015) 139-160, waarin Jans de spanningen duidt tussen de Geelse lokale afdeling van
het Nationale Hulp- en Voedingskomiteit en het Antwerpse provinciale comité. Het
lokale comité stond in voor de steun aan haar lokale bevolking, terwijl het provinciale
comité een controlerende functie had. De auteur analyseert de ‘bemoeizucht’ van het
Antwerpse provinciale comité in de lokale Geelse werking. Hiervoor neemt hij twee
periodes van spanningen tussen beide niveaus onder de loep, met name de periode
juli-september 1917 en juni-november 1918. Voor de eerste periode wisselt de auteur
een relaas van de feiten af met een bondige analyse van hoe er over deze spanningen
bericht werd in de lokale kranten. Voor de tweede periode beperkt de auteur zich tot
een opsomming van de feiten. Er worden helaas geen vergelijkingen gemaakt tussen de
beide periodes, hoewel de tekst zich daar wel toe leent.
Politiek, beleid en elites
In verschillende tijdschriften werd in 2015 aandacht geschonken aan de relatie tussen het vorstelijke hof en kerkelijke instellingen in de stad. In drie artikels worden
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne patronagenetwerken ontleed. Zo bekijkt Mario
Damen in ‘Piëteit of propaganda? Glasschenkingen in het graafschap Holland in de
late middeleeuwen’, Holland 47:4 (2015) 157-165 hoe het gebrandschilderde glas, dat
Maximiliaan van Oostenrijk samen met zijn kleinzoon Karel V in 1512 aan de Goudse
Sint-Janskerk schonk, kadert in het ruimere thema van vijftiende- en zestiende-eeuwse
glasraamschenkingen in de Nederlanden. Hierbij focust hij op de schenkers en het
schenken als proces, veeleer dan op de glazen zelf. In de periode 1494-1519 merkt
Damen een toename op in zowel het aantal schenkingen als de kostprijs van de glazen.
Achter die verhoogde gulheid zat echter een uitgekiemde strategie. De vele bouwcampagnes die doorheen deze periode in tal van Nederlandse steden werden uitgevoerd,
boden namelijk een prima opportuniteit om de verbondenheid van de Habsburgse met
de Bourgondische dynastie te benadrukken en bovendien het imago als ‘vreemde’ vorst
bij te sturen. In de analyse van het schenkingsproces stelt Damen dat dit echter zelden
een spontane gebeurtenis betrof. Godshuizen schreven een concreet verzoek waarin
zij de noodzaak benadrukten en onmiddellijk ook een kostenraming bijvoegden. Ze
maakten vervolgens gebruik van een intermediair zoals de stadhouder om hun vraag
bij de vorstelijke administratie voor te leggen. Naast de vorst werden tevens ook hoge
edelen, topambtenaren of geestelijke hoogwaardigheidsbekleders aangeschreven om
een bijdrage te leveren. Dat dergelijke secundaire schenkers soms een bijdrage leverden
buiten hun eigen gebied, illustreert volgens Damen dat de gebrandschilderde glazen in
godshuizen ook dienst konden doen als relatiegeschenken.
Twee andere artikels focussen op de patronage van aartshertogen Albrecht en Isabella aan godshuizen in de Zuidelijke Nederlanden in het begin van de zestiende eeuw.
Stéphanie Verbrugghe belicht in ‘Patronage onder de aartshertogen. De broederschap
van Sint-Jozef te Gent (1604-1621)’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis
en Oudheidkunde te Gent 69 (2015) 69-101 zowel de stichtende rol van Magdalena
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van Trazegnies als het gebruik van Maria en Jozef, de twee patroonheiligen van het
broederschap, in het kader van de bredere aartshertogelijke cultuurpolitiek (in overeenstemming met de criteria van het patronagemodel uitgedacht door Luc Duerloo).
Vervolgens bekijkt Verbrugghe hoe het patronageproces exact verliep aan de hand van
de eerste ledenlijsten van het broederschap. Deze lijst illustreert een overduidelijke
band met het hof, terwijl pas in een latere fase de stad Gent zich inzette voor het broederschap uit prestigeoverwegingen. Via tal van geschenken en rentes, zette Gent de
claim van zelfbewuste stad en tevens de titel van hoofdstad van Vlaanderen kracht bij.
Ook de Spaanse aanwezigheid in de stad stimuleerde het patronage aan het broederschap. Op deze manier emuleerde Gent de cultuurpolitiek van de aartshertogen, zoals
die laatsten dat voor ogen hadden. De stad deed dit echter vanuit andere motieven. Dat
laatste onderdeel onderstreept ook het besluit van Verbugghe om patronage nooit met
een te nauwe blik te bekijken. Het broederschap was niet louter een aartshertogelijk
instrument, maar moet in de culturele, religieuze en stedelijke context van de zeventiende eeuw worden geplaatst. Een gelijkaardige focus hanteert Dagmar Germonprez
in het artikel ‘De Recette Générale en de restauratie van het Brabantse katholieke landschap onder Aartshertogen Albrecht en Isabella’, Noordbrabants Historisch Jaarboek
32 (2015) 73-88 in een themanummer rond abdijen, kapittels en kloosters in Brabantse
steden. In tegenstelling tot de studie van Verbrugghe, waarin de patronage over slechts
één kerk werd belicht, biedt Germonprez een meer kwantitatieve analyse van de aartshertogelijke donaties aan diverse godshuizen in verschillende Brabantse steden. Op
die manier krijgt de lezer een meer algemeen beeld van de inspanningen die Albrecht
en Isabella deden ter herstelling van de katholieke infrastructuur. Germonprez bestudeert hiervoor de Recette Générale, de boekhouding van de Algemeen Ontvanger
van Financiën, uit het jaar 1617. Hieruit blijkt dat maar liefst 27.854 van de 36.960
gedoneerde ponden in de Habsburgse Nederlanden bedoeld waren voor godshuizen
in het Hertogdom Brabant, onder meer voor gebouwen, aankleding en decoratie. Nadien volgt een meer gedetailleerde uitwerking van vier in het oog springende donaties:
textiel aan de Sint-Pieterskerk in Leuven, een schilderij voor de Sint-Hubertuskapel
in Tervuren, het ontwerp van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Scherpenheuvel en de
omwalling van Hertoginnedal te Oudergem. Deze casestudy dient als aanzet tot een
meer systematische analyse van de aartshertogelijke uitgaven over de jaren heen, om zo
op microniveau te bekijken hoeveel fondsen de aartshertogen vrij maakten voor hun
katholieke restauratie.
De ontwikkeling van publieke vieringen van belangrijke gebeurtenissen in het leven
van de leden van de koninklijke familie in de Franse steden Rijsel, Doornik en Kamerijk
wordt door Laurenne Massy beschreven in haar bijdrage ‘Célébrer les princes. Villes et
retentissement populaire des destinées royales à Lille, Douai et Cambrai (1765-1791)’,
Revue du Nord 409 (2015) 11-24. In de tweede helft van de achttiende eeuw probeerden
de steden de kosten van deze vieringen te drukken en werd er meer rekening gehouden
met de publieke veiligheid en sociale orde. Het stadsbestuur nam bijvoorbeeld uitgebreide maatregelen om de festiviteiten naar aanleiding van een prinselijke geboorte in
1785 in goede banen te leiden. Vanuit dit perspectief betoogt de auteur dat de revolutionaire periode geen breuk betekende in de relatie tussen vorst en volk, maar eerder een
versnelling van veranderingen die al eerder waren ingezet, al verdwijnen de festiviteiten

98  pieter de graef e.a.

stadsgeschiedenis

voor langere tijd uit de bronnen na de vlucht van Lodewijk xvi naar Varennes in 1791.
Naast vorstelijk vertoon en vorstelijke patronage gingen ook enkele artikels in op
het verzet tegen of het ondergaan van een bepaald beleid of vreemde bezetting. Zo richt
Valerie Vrancken in haar artikel ‘Opstand en dialoog in laatmiddeleeuws Brabant. Vier
documenten uit de Brusselse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1489)’,
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 181 (2015) 209-266, de
aandacht op de overlegstrategieën van de opstandige Brabantse steden, de landsheer en
zijn entourage, en de gedeputeerden van de Staten-Generaal. In de toelichting bij de
vier bronteksten, die de gezichtspunten van de landsheer, de steden en de bemiddelaars
weergeven, komt naar voren hoe de betrokkenen via het politieke overleg hun stempel
probeerden te drukken op het verloop van het conflict. De politieke dialoog tijdens de
stedelijke opstanden in de late middeleeuwen heeft in de geschiedschrijving lang in de
schaduw van de aandacht voor het militaire geweld gestaan. Het jaarboek Oud Utrecht
(2015) heeft dan weer als thema ‘Utrechters in oorlog en vrede’. Nettie Stoppelenburg
gaat in haar bijdrage ‘Een stad in de vuurlinie. Oudewater in 1672’, Oud Utrecht (2015)
115-132, in op de algemene vraag hoe de inwoners van deze stad en haar omgeving het
geweld ondergingen. In de zomer van 1672 bezetten eerst de Fransen de stad achttien
dagen lang, waarna voor langere tijd inkwartiering van ruiters en soldaten uit het Staatse leger volgde. In deze periode kwam de stad financieel in de problemen en voelden
de inwoners de nadelige economische en sociale gevolgen van de aanwezigheid van
soldaten en de aanleg van verdedigingswerken, maar ze genoten in tegenstelling tot de
bewoners van het platteland wel bescherming.
Bovenop de artikels over de relaties van vorsten tot steden verschenen ook verschillende bijdragen over strategieën van stedelijke elites. Zo benadert Marike D. Peterzon in
haar artikel ‘Elites, “patrimonial state” en sociaal kapitaal. De Gezworene Meente van
Groningen na de aansluiting bij de Republiek’, Tijdschrift voor Sociale en Economische
Geschiedenis 12 (2015) 53-78 de politieke elite van Groningen in de periode 1594-1694
vanuit twee verschillende invalshoeken. Enerzijds hangt Peterzon haar elitestudie op
aan de klassieke debatten rond oligarchisering, aristocratisering en het concept ‘patrimonial state’, waarbij ze het belang van familierelaties in de mannelijke lijn onderzoekt.
Anderzijds gaat ze ook na in hoeverre er participatie was door de brede burgerij/de
middengroepen in het stadsbestuur. Ze baseert zich hiervoor op het concept sociaal kapitaal van Robert Putman, die zowel kijkt naar bonding (interne versterking binnen een
sociale groep) als naar bridging social capital (het samenbrengen van meerdere sociale
groepen). Op basis van wisselfrequenties in het bestuur en prosopografische gegevens
stelt ze vast dat er een gedeeltelijke afscherming was van de bestuursfuncties wat voor
bonding zorgde, maar dat daarnaast de betrokkenheid van meerdere sociale groepen
in de verschillende stedelijke instellingen ook zorgde voor bridging. Het artikel ‘Van
bankier tot edelman. De Mechelse familie Bau(w) (14de-16de eeuw)’, Handelingen
van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 119
(2015) 13-103 van Paul De Win is een degelijke en gedetailleerde genealogische studie
van een Mechelse familie die tot nu toe onderbelicht is gebleven en die bovendien een
mooi voorbeeld is van sociale mobiliteit tijdens de late middeleeuwen. De Win geeft
een overzicht van de belangrijkste leden van de familie, hun huwelijksbanden, functies
en activiteiten, titels en goederen. Aan de hand van deze gegevens kan de lezer de trans-

12 (2017) 1

tijdschriftenreview   99

formatie van de familie volgen van bankiers, over stadspatriciaat naar adel. Daarnaast
geeft De Win ook een korte uitleg over de heraldiek van de familie en de relaties met
de adellijke geslachten van Diest en van (den) Eekhoven. Dit artikel is bijgevolg vooral
interessant voor onderzoekers die zich bezighouden met elitestudies.
Met het artikel ‘De Poortersloge van Brugge: een sociale en culturele geschiedenis
van een uniek laatmiddeleeuws gebouw’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge 152 (2015) 225-284 bestuderen Frederik Buylaert, Jelle De Rock,
Jan Dumolyn en Ingrid Geelen een plaats waar de politieke toplaag in vijftiende-eeuws
Brugge elkaar vond. De auteurs benaderen de Poortersloge vanuit verschillende facetten. Ze werd opgetrokken aan het begin van de vijftiende eeuw en diende als ruimte
voor de socioculturele activiteiten van de lokale elites. In het eerste deel van dit lijvige
artikel wordt gefocust op bouwkundige en culturele aspecten, waaronder de bouwgeschiedenis, de symboliek in de diverse sculpturen en de plaats van de Poortersloge in de
Brugse iconografie. Het tweede deel van de bijdrage focust op het belang van de Poortersloge als ontmoetingsplek voor de Brugse politieke elites, de Vlaamse adel, de entourage van de Bourgondische hertogen, inheemse en uitheemse handelaars, enzovoorts.
Doorheen het artikel maken de auteurs diverse vergelijkingen doorheen tijd en ruimte.
In ‘Prezent alze manne. De oordeelvinders van het leenhof van de Sint-Pietersabdij
aan het einde van de 14e eeuw’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent 69 (2015) 41-68 vestigt Olivier Eloot de aandacht op een juridische functie die lang onder de radar van (rechts)historici bleef, namelijk het ambt van
oordeelvinder. In een proces voor de oud-Vlaamse leenhoven geboden de oordeelvinders welbepaalde procedurestappen of velden zij een oordeel. Om dit ambt te bestuderen, focust de auteur op het leenhof van de Gentse Sint-Pietersabdij. Wat de sociale
achtergrond betreft, toont Eloot aan dat de oordeelvinders tot de hogere regionen van
de Gentse maatschappij behoorden of tot de notabelen van de dorpen waar de Sint-Pietersabdij domeinen en rechtsmacht bezat. Naast hun ambt van oordeelvinder van het
leenhof van de Sint-Pietersabdij waren deze mannen in sommige gevallen ook actief in
andere instituties, bijvoorbeeld als oordeelvinder voor de (Gentse) schepenbank. Eloot
ziet twee redenen waarom men dienst deed als oordeelvinder, namelijk eigenbelang
(met name vergoedingen opstrijken) of omdat de zaak in kwestie betrekking had op
hun thuisstreek.
Nicolaas Maddens schenkt in zijn artikel ‘Het grondgebied van de stad Kortrijk in
het ancien régime: schependom en keurstaken’, De Leiegouw 57:2 (2015) 227-236 aandacht aan het verband tussen de jurisdictie en politieke rechten van een stad en de praktische ruimtelijke afbakening daarvan. De landmeting van 1759 wordt hierbij als basis
gebruikt. Het eerste deel van dit beknopt artikel behandelt het schependom, namelijk
het gebied van de stad Kortrijk dat buiten de fortificaties gelegen is. De aandacht gaat
onder andere uit naar de begrenzing en bewoning van dit gebied. In het tweede deel van
het artikel staat de zone rondom het schependom centraal. Deze was afgebakend met
twaalf palen (ofwel: keurstaeken). Binnen dit gebied mochten de Kortrijkse schepenen
dezelfde belastingen heffen op koopwaar en consumptie als in de stad. De bijdrage
bevat mooi kaartmateriaal van het schependom en de keurstaken.
Met het aanvangen van de herdenkingsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog in
2014 bleef ook het aantal artikels handelend over deze donkere periode uit de wereldge-
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schiedenis niet uit, zeker wat betreft lokale bijdragen uit het Vlaamse landschap. Frans
Van Hoof, ‘Aarschot slachtoffer van de Duitse wraak’, Eigen Schoon en de Brabander
98:2 (2015) 149-190 poogt aan de hand van divers bronnenmateriaal vanuit de gemeente
Aarschot met microhistorisch perspectief de dagelijkse realiteit van deze gemeente,
haar bestuur en haar inwoners te reconstrueren. Hij behandelt daarbij niet enkel egodocumenten en interviews van verschillende orde, maar ook archeologisch materiaal,
evenals beleidsdocumenten op gemeentelijk niveau, wat het overzicht erg volledig doet
aanvoelen. Het artikel is een uitvoerige, doch beschrijvende analyse van deze penibele
tijden. Specifiek het krijgsgebeuren op en aan het grondgebied van de gemeente krijgt
bijzondere aandacht. In ‘Le sac de Louvain: een zwarte pagina uit Leuvens verleden’,
Eigen Schoon en de Brabander 98:2 (2015) 353-364 bekijkt Maria Ceunen de effecten
van de oorlog op het Belgisch grondgebied dan weer hoofdzakelijk vanuit een Duitse
invalshoek. Wanneer Leuven in 1914 in de as werd gelegd, braken voor de stad officieel
en officieus penibele tijden aan. Ceunen peilt honderd jaar na datum naar de mogelijke
– strategische – beweegredenen van de Duitse bezetters in deze kleine provinciestad.
Vooral de idee dat Leuven anno 1914 een belangrijk militair knooppunt vormde, was
van doorslaggevend belang voor het allesverwoestende machtsvertoon van de Duitse
bezetter. Op basis van eerder onderzocht én nieuw bronnenmateriaal gaat ze voor de
inwoners, de bezetters, het bestuur en andere betrokkenen na welk effect die militaire
centrumfunctie net had. Opnieuw betreft het een excellent beschrijvende analyse, zonder dit historisch analytisch uit te puren.
Van heel andere aard, tot slot, is het artikel van Bram Vannieuwenhuyze. In ‘Brusselse stadsordonnanties in de databank. Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse
bronnen, dl. ii)’, Eigen Schoon en de Brabander 98 (2015) 453-516 stelt hij het databankproject ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel’ voor. Op basis van zijn doctoraats- en bijkomend onderzoek werd met dit project biografische informatie verzameld
voor zo’n 45.000 laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars. Deze informatie
is beschikbaar via de functie ‘Zoeken naar Personen’ op de site van het Rijksarchief
België. Naast deze personendatabank heeft het project echter ook een bronnendatabank voortgebracht. Het is op basis van deze bronnendatabank dat Vannieuwenhuyze
in deze bijdrage een handig overzicht met regesten biedt van 379 laatmiddeleeuwse
stadsordonnanties waaruit gegevens over Brusselaars werden gehaald. Dit artikel wil
dan ook de rijke informatie binnen dit project kenbaar maken voor het bredere veld
van het stadshistorische onderzoek.
Onderwijs
Het tijdschrift Cahiers Bruxellois. Revue d’histoire urbaine wijdt het eerste nummer
van jaargang 47 aan het thema onderwijs, waarin verschillende auteurs de organisatie en
invulling van onderwijs binnen de stad Brussel in verschillende tijdsperiodes aan bod
laten komen. Philippe Annaert onderzoekt in ‘L’éducation des filles à Bruxelles à la fin
de l’Ancien Régime’, Cahiers Bruxellois. Revue d’histoire urbaine 47:1 (2015) 5-29 de
evolutie van het meisjesonderwijs binnen de stad Brussel tijdens de zeventiende en achttiende eeuw. In een veelomvattend betoog steekt hij van wal met de ruimtelijke verdeling van de verschillende Brusselse instellingen die dergelijk onderwijs aanboden, veelal
gelinkt aan een monastieke orde, zoals de ursulinen en benedictinessen. Vervolgens
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overloopt de auteur de evolutie van het aantal schoolgangsters van deze instellingen in
combinatie met de equipe van personeelsleden die meestal als lesgever optraden. Daarnaast vermeldt hij eveneens de leerstof die aan bod zou gekomen zijn en de discipline
die er heerste op basis van overgeleverde egodocumenten. Qua inhoud zou de stof die
voorgeschoteld werd in dergelijke meisjesscholen bij aanvang niet van hetzelfde niveau
geweest zijn dan de opleiding van de jongens, maar eerder in een praktijkgericht kader
vallen. Hoe dan ook ziet de auteur een opmerkelijk verschil tussen de zeventiende eeuw
en de eeuw van de Verlichting, met in de laatste periode een opvallend lakser en meer geseculariseerd ‘bewind’. In het artikel ‘Lancasteronderwijs, meer dan een voetnoot in de
Belgische pedagogische historiografie. Lager onderwijs in Brussel (1815-1875)’, Cahiers
Bruxellois. Revue d’histoire urbaine 47:1 (2015) 30-55 schetsen Frank Simon, Christian
Vreugde en Marc Depaepe de opkomst, ontwikkeling en ondergang van het Lancasteronderwijs in Brussel. Dit type onderwijs, dat vooral populariteit kende in Engeland
en Frankrijk, werd tijdens het Verenigd Koningrijk der Nederlanden ook in Brussel
en in andere Belgische steden ingevoerd. Het systeem is gebaseerd op massaonderwijs
waarbij de leerkracht oudere leerlingen onderwees die op hun beurt andere leerlingen
onderrichtten. Op beschrijvende wijze geven de auteurs een uitgebreid overzicht van
de evolutie die dit onderwijssysteem in Brussel doormaakte waarbij ze ook aandacht
schenken aan het bredere onderwijslandschap van het negentiende-eeuwse Brussel.
Pol Defosse en Marcel Paspesant vergelijken in ‘De l’École Modèle de Bruxelles
(1875-1879) à l’École Moderne de Barcelone (1901-1906)’, Cahiers Bruxellois. Revue
d’histoire urbaine 47:1 (2015) 56-73 twee pedagogische projecten die aan het eind van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw respectievelijk in Brussel en in
Barcelona werden opgericht. In beide landen was het lager onderwijs ondermaats,
wat de initiatiefnemers aanzette tot het oprichten van een eigen schoolsysteem. Beide
scholen ontwikkelden een gelijkaardige methodologie met veel aandacht voor observatie, experimenten en intuïtie, en kregen navolging in het buitenland. Een belangrijk
verschil tussen beide scholen was de revolutionaire aard van de École Moderne, waarbij
onderwijs diende als middel om een egalitaire samenleving te verkrijgen, daar waar de
École Modèle in hoofdzaak een louter pedagogisch model was. Jan Brabers bestudeert
dan weer hoe binnen eenzelfde katholieke onderwijsinstelling omgegaan werd met studenten en academici met afwijkende opvattingen in de loop van de twintigste eeuw. Hij
geeft in ‘ “Geen katholiek ghetto.” Andersdenkenden aan de (Rooms) Katholieke Universiteit te Nijmegen, 1923-1973’, Numaga 62 (2015) 93-119, een schets van de omgang
met andersdenkenden aan de katholieke universiteit, waarvan de oprichting in 1923 tot
veel rumoer leidde in de stad. Binnen de universiteit waren twee kampen: een groep
die streefden naar open, maar door katholieken bedreven wetenschap en een groep die
katholieke studenten wilden beschermen tegen de gevaren van andere universiteiten.
Hoewel de instelling steeds meer openstond voor andersdenkenden, concludeert de
auteur: ‘[h]et gekoketteer met andersdenkenden, ofwel het te koop lopen met de eigen
ruimdenkendheid, vormt een rode draad in de universiteitsgeschiedenis’. In de praktijk
bleef het aantal niet-katholieke studenten beperkt en verkeerden de niet-katholieke
academici in een betrekkelijk isolement.
In tegenstelling tot de vorige artikels die de organisatie van het onderwijs onderzochten, focust Jaak Ockeley op de graad van analfabetisme in de hoofdstad. De auteur
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voert in het artikel ‘Analfabetisme in Brussel in 1779’, Eigen Schoon en de Brabander
98:3 (2015) 445-452 via een beproefde methode een kleine steekproef uit die toelaat
het analfabetisme te meten in de verschillende Brusselse wijken op het einde van de
achttiende eeuw. Er werd namelijk nagegaan op welke manier bruiden en bruidegoms
hun huwelijkscontracten ondertekenden (met een kruisje of door hun naam voluit te
schrijven). De auteur komt op die manier tot een graad van analfabetisme van om en
bij 43 procent, met lokale verschillen die te wijten waren aan de sociale achtergrond en
economische positie van de inwoners. In elk geval is dit korte artikel eerder een aanzet
voor een vervolgonderzoek binnen een ruimer temporeel en geografisch kader.
Cultuur
In ‘Brussellaars in beeld. Een nieuwe kijk op portretten van Brusselse groepen voor
1800’, Cahiers Bruxellois. Revue d’histoire urbaine 47:1 (2015) 289-329 onderwerpt
Beatrijs Wolters Van Der Wey publieke groepsportretten – bedoeld voor ambachtenen gildekamers – aan een nieuwe – en eerder – historische analyse. Dikwijls verzandt
de discussie in een ouderwets opgevatte typologie, maar Wolters Van Der Wey pleit
voor een nieuwe frisse historische kijk op de zaak waar ook ruimte is voor alternatief
bronnenmateriaal. Zo neemt ze niet enkel de bestaande inventarissen van groepsportretten onder de loep, maar kijkt ze ook naar de bewaarde lijsten van inboedels van
huizen na het bombardement van 1695. Vooral het feit dat lang niet enkel groepsdevotieportretten de boventoon in het assortiment voerden, vormt een vernieuwend
inzicht. Kunsthistorica Abigail Newman benadrukt identiteitsvorming van (groepen)
kunstenaars en hoe dit in relatie stond tot marketing van kunstproductie. Zij laat in
haar artikel ‘Netherlandish artists and the marketing of “Flemishness” in Madrid’, De
Zeventiende Eeuw 31:1 (2015) 78-100 zien dat kunstenaars uit de Nederlanden in Madrid gedurende de vroege zeventiende eeuw een gezamenlijke identiteit gingen uitdragen. Een speciale rol was hierin weggelegd voor de Noble Guardia de Arqueros de
Corps, de Bourgondische bodyguard van de Spaanse koning waar vooral immigranten
uit de Nederlanden deel van uit maakten. Ze had zo een belangrijke netwerkfunctie in
het samenbrengen van Noordelijke en Zuidelijke Nederlanders. Het is opmerkelijk te
zien dat dit identificatieproces vooral van buitenaf is opgelegd. De kunstenaars gingen
zich als ‘Flamenco’ presenteren, zoals ze onder Spanjaarden bekend stonden. Newman
betoogt verder dat deze kunstenaars hun werken vermarkten aan de hand van deze
‘Vlaamsheid’. Spanjaarden waren kennelijk meer dan bereid een flinke duit neer te leggen voor ‘Vlaamse’ werken. Hierdoor werd de ‘Vlaamsheid’ van deze kunstenaars niet
alleen een gedeelde identiteit maar ook een marketingtool.
In ‘Particuliere kunst- en antiekverzamelaars in negentiende-eeuws Gent, door de
lens van internationale reisliteratuur’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 69 (2015) 103-128 brengt Ulrike Müller specifieke
actoren binnen de kunst- en antiekwereld aan het licht. Zij maakt hiervoor gebruik
van internationale reisverslagen en reisgidsen die bijzonder lovend waren over de
grote hoeveelheid kunst- en antiekcollecties die door particuliere verzamelaars
(d’Aveschoot, d’Huyvetter, Delbecq, Verhelst en Minard waren de vijf belangrijkste
die tezamen met hun collecties door de auteur breed uitgemeten worden) opengesteld
waren voor het publiek. Hiermee vervulden de verzamelaars volgens Müller een be-
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langrijke rol in het behoud van lokaal en nationaal erfgoed. De verzamelaars waren bovendien actief in lokale verenigingen en wetenschappelijke kringen en stimuleerden zo
onderzoek van vaak internationale (kunst-)historici. Müller plaatst in haar bijdrage de
verzamelaars duidelijk in de vroegnegentiende-eeuwse context van herwaardering van
het vaderlandse verleden. Wanneer naast het antiquarische verzamelen doorgaans ook
negentiende-eeuwse geschiedschrijving in verband wordt gebracht met nationale geschiedenissen, die de jonge moderne natiestaten poogden te legitimeren, verandert Tymen Peverelli, ‘Kerken en kanonnen. Stedelijk verleden en historische genootschappen
in Maastricht, 1853-1914’, De Negentiende Eeuw 39:2 (2015) 118-140 het perspectief
van de camera door de rol van antiquarische en historische genootschappen binnen een
stedelijke context te belichten. Aan de hand van twee genootschappen uit Maastricht
illustreert de auteur hoe in de loop van de negentiende eeuw een ware ‘historiezucht’
binnen de stad ontstond. Deze stedelijke herinneringscultuur vormde duidelijk de
keerzijde van een en dezelfde medaille, aangezien ze zich vooral ontwikkelde als reactie
tegen de toenemende centralisatie van de nationale macht binnen hoofdzakelijk elitaire
en katholieke kringen die hun sociale en politieke positie steeds verder zagen slinken.
Waar de auteur jammer genoeg niet op ingaat, is hoe de receptie van het stedelijke verleden zich al dan niet van onderuit heeft ontwikkeld als antwoord op de ontplooiing
van de burgerlijke democratie – zeker interessant voor een vooraanstaande negentiende-eeuwse industriestad als Maastricht.
Religie en kerkelijke instellingen
In ‘In reparationem scandali. Inquisitoriale praxis in een proces tegen Brusselse lutheriaenen (1527)’, Eigen Schoon en de Brabander 98:3 (2015) 419-444 poogt Gert Gielis
een alternatief perspectief te bieden op de inquisitie tegen religieuze hervormingsgezinden in de zestiende-eeuwse Nederlanden. Rond die inquisitie bestaat tot op vandaag
heel wat mythevorming. Een nevel die gecreëerd werd door lastercampagnes, die de
tirannie en genadeloosheid van de Spaanse vorst in de verf moesten zetten, en lange
tijd in stand werd gehouden door de historiografische focus op het eenzijdige verhaal
van de beklaagden. Via een gevalstudie van een ketterijzaak in Brussel in 1527 gaat
Gielis echter op zoek naar het standpunt van de inquisiteurs en poogt zo meer inzicht
te verkrijgen in de gehele, vrij complexe inquisitoriale praktijk in de Nederlanden. Het
bewaarde procesdossier biedt hem de mogelijkheid een overzicht te schetsen van de gebeurtenissen die zich afspeelden rond Pasen. Zo verwerft hij in de eerste plaats kennis
over wat de aanleiding vormde en hoe de initiële aangifte werd gedaan. Daarna wordt
dieper ingegaan op de verhouding tussen de verschillende betrokken geestelijke en wereldlijke autoriteiten, aangezien er in de Lage Landen nooit een centraal georganiseerd
inquisitieapparaat bestond. Ten slotte belicht hij de inhoud van de vele verhoren en de
vonnissen die door de rechtbank geveld werden.
In verschillende bijdragen werd aandacht geschonken aan de rol van en de verhouding tot verschillende religieuze instellingen en genootschappen. Zo onderzoekt Jan
Kuys in ‘De laatmiddeleeuwse parochie als bedreigde inkomstenbron. Arnhemse pastoors als bewakers van hun belangen ten opzichte van kapellen en kloosters’, Bijdragen
en Mededelingen Gelre 106 (2015) 111-133 hoe patronen en pastoors van Arnhem probeerden te voorkomen dat parochianen gebruik maakten van de diensten van andere
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religieuze instellingen in de stad. De zielenzorg was een belangrijke inkomstenbron,
waarover de pastoors graag het monopolie behielden. Zo riep pastoor Willem van
Meerbach in 1422 niet alleen de hulp in van de paus om parochianen te dwingen hun
eigen parochie trouw te blijven, hij en zijn opvolgers sloten ook overeenkomsten met
de belangrijkste concurrenten in de stad, de kloosters, en probeerden de komst van
de bedelorden tevergeefs te verhinderen. Uiteindelijk slaagden de pastoors erin om de
financiële gevolgen te beperken, al nam de betekenis van de parochie in de geloofsbeleving van de parochianen mogelijk af.
De abdijen, kapittels en kloosters staan ook centraal in het Noordbrabants Historisch Jaarboek 32 (2015), waarin tien bijdragen aan het zeventiende colloquium over
de Brabantse stad dat in 2014 in Nijvel werd gehouden, zijn gebundeld. De artikelen
bestrijken het ontstaan van deze religieuze instellingen in de vroege middeleeuwen tot
de herbestemming van kloosters in de huidige tijd. Claude Bruneel brengt in zijn bijdrage ‘Hors du temps et dans le siècle. Le couvent dans les villes du Brabant méridional
(xviiie-xxe siècles)’, Noordbrabant Historisch Jaarboek 32 (2015) 91-111, bijvoorbeeld
de lange-termijnontwikkeling van religieuze gemeenschappen in de Zuid-Brabantse
steden in kaart. Uit een analyse blijkt een toename van het aantal religieuzen en religieuze instellingen in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de periode tussen het
einde van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, waarbij er belangrijke verschuivingen
waren in genderverhoudingen, vestiging op stad en platteland, taken en inkomsten.
Niet zozeer de impact van kerkelijke instellingen, maar wel de rol van religieuze
genootschappen in emancipatorische bewegingen en veranderende verhoudingen
tussen de verschillende geloofsgroepen in Nijmegen tijdens de revolutionaire periode
van de tweede helft van de achttiende tot het begin van de negentiende eeuw vormt het
onderwerp van Jordy Geerlings, ‘Sociabiliteit en religieuze diversiteit in Nijmegen,
1750-1815’, Bijdragen en Mededelingen Gelre 56 (2015) 171-194. Daarmee schrijft hij
zich duidelijk in in de talloze historische studies over het verenigingsleven of de zogenaamde civil society in die sinds het werk van Robert Putnam zijn verschenen. Geerlings’ narratief is daarin vrij klassiek: hij interpreteert het middenveld van (religieuze)
verenigingen als essentiële factoren van sociabiliteit die uiteindelijk tot de emancipatie
van de middenklassen en tot de burgerlijke revoluties rond 1800 hebben geleid. Interessant is vooral de discrepantie die in de Republiek hierin meespeelde als erfenis van
de Reformatie tussen eerder conservatieve protestanten en meer verlichte katholieke
burgers die zich achter de Patriottenbeweging schaarden tegen de reactionaire regenten en stadhouder. Aan de hand van het politieke katholieke genootschap Eendracht
Maakt Macht illustreert Geerlings mooi hoe een liberaal-katholieke middenklasse in
Nijmegen de Bataafse Revolutie mee heeft vormgegeven.
Verstedelijking en stedenbouw
In het beknopte artikel ‘Stedelijke gezondheidsregels’, Delfia Batavorum 25 (2015)
83-89 gaat Hans Houtzager in op de leefbaarheid van de laatmiddeleeuwse/vroegmoderne stad Delft. Zo werden er enkele maatregelen genomen die de gezondheid van de
stedelingen en de leefbaarheid van de stad moesten bevorderen. Er kwamen maatregelen om verontreiniging van het grachtenwater tegen te gaan, om straat- en huisvuil
te verwijderen en om controle uit te oefenen op de kwaliteit van voedingsmiddelen.
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Bovendien eiste het stadsbestuur dat geneeskundigen een diploma konden voorleggen
en dat apothekers één maal per jaar gevisiteerd werden ter controle van de medicijnen.
De auteur gaat echter niet verder dan deze beschrijving en onderzoekt niet of deze reglementeringen weldegelijk een impact hebben gehad op de stedelijke leefbaarheid en
hoe dit beleid inpaste in de bredere regionale context.2
Het artikel ‘Stadsgroen onder spanning. Debatten over ruimtegebruik in negentiende-eeuws Antwerpen’, Tijdschrift voor Geschiedenis 128:1 (2015) 45-68 van Andreas
Stynen en Bart Tritsmans kadert ook binnen het thema van de stedelijke leefbaarheid
en leefomgeving. De auteurs behandelen de manieren waarop Antwerpenaren in de
negentiende eeuw omgingen met stadsgroen. Historisch onderzoek naar stedelijk
groen maakt voornamelijk gebruik van officiële reglementen, romans en reisverhalen.
Hierdoor ontstaat, aldus Stynen en Tritsmans, een éénzijdig beeld dat dient genuanceerd te worden door de ervaringen van de stadsbewoners zelf centraal te stellen. Op
die manier kan het beleidskader overstegen worden. Ook in de internationale literatuur
wordt er steeds meer aandacht besteed aan dit gebruikersperspectief. Hieruit blijkt
dat stadsbewoners stadsgroen vaak op een andere manier benaderden dan het stadsbestuur. Aanvankelijk werd groenvoorziening in de stad door de autoriteiten louter
vanuit pragmatisch oogpunt benaderd. Zo werden bomen voornamelijk als een bron
van inkomsten gezien. In de Franse periode vond een ommekeer plaats in de omgang
met stadsgroen. De autoriteiten begonnen langzamerhand het decoratieve belang van
stedelijk groen in te zien. Waar in het officiële discours de nadruk lag op de verfraaiing
en het prestigieuze karakter van de stadsaanleg, bleken stadsbewoners het stadsgroen
voornamelijk vanuit een recreatief oogpunt te benaderen. Bovendien werd de burgerlijke uitstraling die het stadsbestuur nastreefde gecontesteerd door kwajongens, loslopende honden en vandalisme. Door de herinneringen van stadsbewoners, verzameld in
de bundel Weerspiegeld Antwerpen, centraal te stellen, willen Stynen en Tritsmans een
alternatief en gelaagd perspectief op de beleving van stadsgroen uitwerken. De auteurs
nuanceren het officieel discours nog op een tweede manier, namelijk door de blik niet
enkel op prestigieuze parken te richten maar ook braakliggende gronden en geïmproviseerde groenruimten te bestuderen. Zo vormde de stadsomwalling in het begin van
de twintigste eeuw een alternatieve stedelijke ruimte die door verschillende groepen
stadsbewoners, gaande van kinderen tot criminelen, werd gebruikt. Deze informele
vormen van stedelijk groen zijn tot nu toe onbelicht gebleven.
Verscheidene bijdragen brengen stadsontwikkeling, de stedelijke ruimte en de ruimtelijke ordening onder de aandacht. Sergio Boffa voert ons terug tot de volle middeleeuwen en gaat in zijn artikel ‘L’abbaye et la naissance d’une ville: le cas de Nivelles des
origines à la fin du xiie siècle’, Noordbrabants Historisch Jaarboek 32 (2015) 15-35 in
op het ontstaan van de middeleeuwse stad en haar relatie met bisschopsteden, abdijen
en burchten van feodale heren, een thema waar sinds Les villes du moyen âge (1925) van
Henri Pirenne reeds heel wat over is geschreven. Aan de hand van de stad Nijvel toont
Boffa aan dat ondanks een gebrek aan water- en handelswegen en een dichte bebossing
2 Recent onderzoek toont immers aan dat bijvoorbeeld het afvalbeheer van een stad kon verschillen van andere steden
naargelang de agrarische structuren van de regio waarin steden ingebed waren, zie bijvoorbeeld: Pieter De Graef, ‘Food
from country to city, waste from city to country. An environmental symbiosis?’, Journal for the history of environment and society 2 (2017) (ter perse).
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verstedelijkingsprocessen zeker niet uitgesloten waren in de Waals-Brabantse regio.
Door haar economische en religieuze aantrekkingskracht gingen pelgrims, handelaars
en cijns- en pachthouders van het domein zich geleidelijk rond de nabijgelegen abdij
vestigen. Zo kon zich reeds in de negende eeuw een vicus of handelsnederzetting ontwikkelen, die tegen de twaalfde eeuw uitgroeide tot een burgus met verdedigingswerken. Dit artikel breekt overigens met de huidige stroom aan socio-culturele studies over
stedelijke identiteiten en keert terug naar een economische en geografische geschiedenis
van de middeleeuwse stad. In het artikel ‘Aspecten van het vroegzestiende-eeuwse
stadsbeeld van Antwerpen: het belang van het vogelvluchtplan uit 1524-1528’, Historiant 3 (2015) 1-23 wijst Marc Hendrickx op de cartografische waarde van één van
de minder bekende vroege vogelvluchtplannen van Antwerpen. Het plan betreft een
esthetisch kwalitatieve weergave van het weinig gekende vroeg-zestiende-eeuwse Antwerpen. Ondanks de vele lokale vervormingen in de kaart, enkele zwaardere fouten in
bijvoorbeeld stratentracés en de vaak eerder schematische afbeelding van vele panden,
bevat het plan zeer precieze afbeeldingen van onder meer bruggen, torens en waterputten. De auteur vergelijkt het plan vervolgens met twee andere iconografische documenten uit die periode, en concludeert dat het plan vanuit wetenschappelijk oogpunt het
meest interessante van deze selectie is. In het tweede deel van het artikel worden een
vijftal casestudies (de Oude Beurs, het Hof van Spangen, de huizen van Aken, Portugal
en van de Hochstetters, de Houten Eeckhof en de Schuttershoven) verder uitgediept.
Alhoewel deze locaties zeker niet volledig waarheidsgetrouw weergegeven blijken te
zijn, levert het plan enkele tot nog toe onopgemerkte details omtrent de configuratie
van deze gebouwen op. Alhoewel de studie van Hendrickx zeer beschrijvend is, wordt
er treffend geïllustreerd dat ook minder gekende plannen van Antwerpen een grote
wetenschappelijke waarde voor onderzoek naar stedelijke ruimte en ruimtelijke ontwikkeling kunnen hebben.
Niek Grupstra maakt een sprong in de tijd en stelt in ‘Typologie en groei van nederzettingen in de provincie Overijssel tussen 1840 en 2012’, Historisch Geografisch
Tijdschrift 33:1 (2015) 15-37 een kwantitatieve methode voor om de ontwikkeling van
nederzettingstypes in de provincie Overijssel te bestuderen. Op basis van een gis-kaart
waarin 158 nederzettingen, onderverdeeld in zeventien types, zijn opgenomen, onderzoekt de auteur hoe deze verschillende nederzettingtypes evolueerden gedurende de
negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw. Grupstra illustreert de impact van
het landschap op de verschijningsvorm van nederzettingen aan de hand van een vergelijking tussen het zandgebied, het rivierkleigebied, het veengebied en het zeekleigebied
in de provincie Overijssel. Hieruit blijkt een grote diversiteit aan nederzettingsvormen.
De sterk op elkaar gelijkende wijken, die Nederland typeren, zijn immers slechts een
fenomeen van de laatste 75 jaar. Grupstra nuanceert bovendien het beeld dat infrastructuur de meest bepalende factor is bij de groei van nederzettingen. Het nederzettingstype bepaalt immers deels of, en welk soort infrastructuur er aangelegd wordt. Thomas
Coomans legt in zijn artikel dan weer de nadruk op de impact van specifieke beleidsmaatregelen op het stedelijke landschap en maakt duidelijk dat politiek-religieuze
beslissingen ook gevolgen voor de stedelijke ruimte en leefwereld konden hebben. Hij
stelt in het artikel ‘De geseculariseerde kloosters in Brussel en Antwerpen: factoren van
stedelijke transformatie aan het begin van de negentiende eeuw’, Noordbrabants Histo-
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risch Jaarboek 32 (2015) 113-126 het onderzoeksproject ‘De herverkavelde stad’ voor.
In de nasleep van het Jozefisme en de Franse Revolutie werden kloosters onteigend.
Vele van deze kloosters werden gesloopt of kregen een andere bestemming als kazerne,
gevangenis, magazijn of fabrieksruimte. Dit veranderde het stedelijke landschap in die
zin dat afbraak en/of herbestemming zorgde voor een verlies van referentiepunten in de
stad en gaten sloeg in het stedelijk weefsel en het collectief geheugen. Dit artikel biedt
een aanzet tot verdere analyse. Zo ontbreekt een vergelijking met bredere processen
van stedelijke groei, waarbij herschikking en herbestemming van de stedelijke ruimte
logische consequenties waren.
In het tijdschrift Blauwe Kamer verschenen enkele bijdragen over contemporaine
invullingen van stedelijk ruimteontwerp. Zo bepleit Cees van der Veeken in zijn essay
‘De metropool is een lappendeken. Ruimtelijke ontwikkeling in het tijdperk na de Vinex’, Blauwe Kamer 11:3 (2015) 16-25 om de potenties van de zogenaamde tapijtstad
– een ruimtelijke structuur waarbij stukken stad, platteland en natuur naast elkaar liggen en onderling verweven zijn met dijken, wegen en lanen – die onbedoeld is gegroeid
uit het Nederlandse Vinex-beleid, te erkennen en te omarmen. Dit Vinex-beleid, wat
staat voor ‘Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra’, dateert uit 1991 en plande tussen
1995 en 2005 een heleboel nieuwbouwwijken aan de rand van steden (de zogenaamde
Vinex-wijken) om op die manier de verstedelijking te concentreren rond bestaande
kernen. De implementatie van de nota mondde uit in wat planologen een patchwork
metropolis of tapijtstad plachten te noemen. Vier kwaliteiten van dit door critici als
rommelig beschouwde landschap zouden volgens de auteur moeten worden benadrukt
en versterkt. Het betreft het metropoolgevoel; de combinatie van het stedelijke, het
platteland en de natuur; de aanwezigheid van de lusten, maar niet de lasten van een
stad en de groene verbindingen tussen de zogenaamde ‘tapijttegels’. Vooral dit laatste
element ziet de auteur als noodzakelijk om de nevenschikking van bestemmingen, die
de tapijtstad karakteriseert, leefbaar te maken. Bovendien is het net die nabijheid van
groen, aldus van der Veeken, die de tapijtstad aantrekkelijk maakt. Evelien Pieters
bespreekt in ‘Belgische Toestanden. Groeiende erkenning voor ruimtelijk ontwerp in
Vlaanderen’, Blauwe Kamer 11:6 (2015) 80-85 hoe er de laatste jaren in België een mentaliteitswijziging plaatsvond wat ruimtelijke ordening betreft. Er is steeds meer vraag
naar studies over grootschalige ruimtelijke vraagstukken en naar visies op het ruimtelijk beleid. België heeft dan wel een sterke traditie in planologisch onderzoek, door het
ontbreken van een stedenbouwtraditie werden slechts weinig visies daadwerkelijk uitgevoerd. Bovendien zorgt de sterke decentralisatie van de beleidsstructuur en de focus
op individueel woningbezit ervoor dat regionale ontwerpen moeilijk uit te voeren zijn.
Eén van de grootste uitdagingen voor de komende jaren wordt dan ook de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus en tussen overheden en private partijen.
Jan Hein Furnée gooit het over een andere boeg en bestudeert hoe een specifieke
groep (namelijk vrouwen) zich voor een specifieke activiteit (namelijk winkelen) al
dan niet vrij doorheen de stedelijke ruimte konden bewegen. In zijn artikel ‘Winkelen
als bevrijding? Vrouwen en stedelijke ruimte in Amsterdam, 1863-1913’, bmgn-Low
Countries Historical Journal 130 (2015) 92-122 gaat hij dieper in op het verband tussen
het ontstaan van winkelen als vrijetijdsbesteding en de emancipatie van vrouwen. In de
literatuur leeft immers de idee – die de auteur voordien ook zelf verdedigde – dat de
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nieuwe vormen van winkelen uit de tweede helft van de negentiende eeuw bijdroegen
aan de vrijheid van vrouwen om gebruik te maken van de openbare ruimte. Op basis
van stadsbeschrijvingen en gedigitaliseerde kranten die handelen over winkelen in Amsterdam, nuanceert Furnée dit beeld en toont hij aan dat winkelen ook minstens deels
een mannelijke activiteit was. Bovendien bleven vrouwen belemmerd in hun vrijheid
door zaken zoals straatvuil, handtastelijkheden, straatroof, de aanwezigheid van prostituees of ‘morele kwellingen’ over uitgebuite winkelmeisjes. Op basis van de verschillende citaten beschrijft dit artikel op erg concrete wijze de mogelijkheden, maar ook
de problemen die met deze nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding gepaard gingen. Een
contextualisering van het bronnenmateriaal, waarbij zou duidelijk gemaakt worden
hoe de gebruikte bronnen de negentiende-eeuwse realiteit al dan niet goed weergaven,
had deze beschrijvingen nog kracht kunnen bijzetten. Desalniettemin schetst dit artikel
duidelijk en genuanceerd welke evoluties het winkelen tijdens de tweede helft van de
negentiende eeuw doormaakte waardoor het een andere ervaring werd dan pakweg
honderd jaar voordien.
In het artikel van Jaap Evert Abrahamse, Heidi Deneweth, Menne Kosian en Erik
Schmitz, tot slot, staat de sociale groep van de (bouw)ondernemers dan weer centraal.
Vanuit een ondernemersperspectief gaan zij in ‘Gouden kansen? Vastgoedstrategieën
van bouwondernemers in de stadsuitleg van Amsterdam in de Gouden Eeuw’, Bulletin
knob 114:4 (2015) 229-256 na hoe de sterke bevolkingsaanwas in het zeventiende-eeuwse Amsterdam en de bijhorende stadsuitbreidingen kansen boden aan ambachtslieden
in de bouwsector om uit te groeien tot aannemer/investeerder. Zij besluiten daarbij op
basis van kaarten en veilboeken dat ondernemers uit deze sector, zoals timmerlieden en
metselaars, weliswaar veel actiever waren op de vastgoedmarkt dan hun collega’s uit andere sectoren, maar nuanceren tegelijkertijd dat het slechts een kleine minderheid van
deze timmerlieden en metselaars betrof. Deze ambachtslui trachtten enerzijds om hun
eigen onderneming te vestigen in de nabijheid van bouwbedrijvigheid (en dus toegang
tot werk te verzekeren) en anderzijds om zichzelf toegang te verschaffen tot de nieuwe
bouwmarkt (bijvoorbeeld via de doorverkoop van verworven gronden, waarop zij
dan voor de nieuwe eigenaars startten met bouwen). Slechts enkelen onder hen waren
kapitaalkrachtig genoeg om als echte projectontwikkelaars de hele bouw te financieren
en als afgewerkt geheel op de markt te huur of te koop aan te bieden.

Maarten Prak

Urban History Conference
Een weerwoord

Op 24 augustus 2016 begon in Helsinki het dertiende congres van de European Association for Urban History. Van die conferentie is in het vorige nummer van Stadsgeschiedenis uitvoerig en levendig verslag gedaan door Ilja Van Damme, Andrea Bardyn,
Bruno Blondé, Heidi Deneweth en Peter Stabel (verder afgekort tot Van Damme e.a.).
Na Riitta Nikula gaf ik op die 24e augustus een tweede keynote lezing. Terwijl Nikula
de lokale context moest inkleuren, was het mijn opdracht om een vergezicht te schetsen. Dat deed ik als een vervolg op een vergelijkbare lezing van Peter Clark vier jaar
eerder in Praag. Die had opgeroepen tot meer ‘global urban history’ en tot gebruik
van de vergelijkende methode. Mijn stelling in Helsinki was, dat de stadsgeschiedenis gebaat zou zijn bij een agenda. Ik stelde het gehoor de economisch historici ten
voorbeeld, die gezamenlijk werken aan de vraag waarom sommige werelddelen zich
voorspoediger ontwikkelden dan andere. Ik beweerde dat er veel intellectuele vooruitgang kan worden geboekt door een meer programmatische werkwijze. Daarnaast gaf
ik als argumenten dat economisch-historici hierdoor ook meer succes lijken te hebben
bij de werving van subsidies, en dat een herkenbare agenda ons als stadshistorici betere gesprekspartners zou maken voor maatschappelijke partijen. Omdat zo’n voorstel
meteen de vraag oproept welke onderwerpen op de agenda moeten, gaf ik vervolgens
drie concrete voorbeelden: migratie in het sociale domein, creatieve industrie in het
culturele domein, en burgerschap in het politieke domein. Die onderwerpen, betoogde
ik, sluiten goed aan bij maatschappelijke interesses, maar vooral liggen er kansen voor
de ontwikkeling van Grand Narratives. Het grootste deel van mijn lezing bestond uit
het uitwerken van die mogelijke narratieven, aan de hand van het werk van achtereenvolgens Jan en Leo Lucassen (migratie), Peter Hall (creatieve industrie), en mijzelf
(burgerschap).
Door Van Damme e.a. werd deze lezing in de zaal heel anders opgevat; dat maak ik
althans op uit hun verslag. Zij hoorden hoe ik in ‘soms gechargeerde bewoordingen’
een betoog afstak waarin ‘de financierbaarheid van het onderzoek centraal’ stond en
‘wetenschappelijke argumenten’ voor de keuze van de onderwerpen ‘in het midden’
gelaten werden. Ik moet dit ten stelligste ontkennen. In de geschreven versie van mijn
lezing is aan de financierbaarheid van het onderzoek welgeteld één zin gewijd, en zijn
de keuzes primair op inhoudelijke gronden verdedigd. Omdat ik die tekst niet letterlijk heb voorgelezen, is het mogelijk dat ik er in Helsinki twee of drie zinnen aan heb
gewijd, maar ik weet zeker dat de wetenschappelijk inhoud in mijn hele lezing de voorrang had boven financierbaarheid of toepassing van historische kennis.
De onaangename ervaring die ik de rapporteurs kennelijk bereidde, stak schril af bij
het plezier dat zij beleefden aan de ‘zonder meer schitterende keynote’ van Swati Chattopadhyay die, ‘vertrekkend vanuit een postkoloniaal perspectief’, in een ‘zorgvuldig
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en intelligent opgebouwde lezing een uitgesproken ode aan kritisch en vraag-gestuurd
micro-historisch onderzoek’ hield. Zij keerde zich, aldus Van Damme e.a., ‘tegen al
te modieuze big-data of positivistisch-modelmatige benaderingen’ en bepleitte ‘een
aanpak die fundamenteel breekt met al te universalistische noties rond de stad’. Zij
deed, kortom, precies het tegenovergestelde van wat ik had gedaan. Zelf was ik ook
bij die lezing aanwezig en mij zijn daarvan twee dingen bijgebleven. Ten eerste dat het
inderdaad een wervelende woordenwind was. We mogen daarbij voorbij gaan aan het
feit dat zij als enige keynote spreker haar moedertaal kon gebruiken, want ook in het
Nederlands had ik niet zo poëtisch kunnen spreken. Het andere dat mij opviel, was dat
niets in haar lezing zich leende tot generalisatie, behalve misschien haar methode, die
inderdaad voortdurend terugverwees naar de tijd- en plaatsgebondenheid van historische fenomenen.
Geconfronteerd met de keuze tussen ‘structuur’ (Prak) en ‘evenement’ (Chattopadhyay) die wij als historici voortdurend tegenkomen, bekennen Van Damme e.a. zich
duidelijk tot het tweede. Opmerkelijk, gezien de aard van hun eigen werk. Maar om de
discussie zinvol te kunnen voeren moeten we natuurlijk wel de beide standpunten zo
zuiver mogelijk weergeven. Dat wilde ik graag rechtzetten.

Abstracts

Pieter Leloup en Margo De Koster, Policing the Port of Antwerp. A patchwork of
public, private and hybrid security actors and interests, 1890-1914
At the end of the nineteenth century, rising concerns about port security issues began
to dominate the agenda of the Antwerp city authorities. In an effort to reduce criminal activity in general and theft in particular, several crime prevention measures were
implemented in collaboration with the maritime sector. This article considers the nature, role and involvement of the public, hybrid and private (e.g. commercial) policing
bodies that carried out police functions near the Antwerp waterfront. The first section
explores the political, economic and criminogenic conditions of the Port of Antwerp.
The second part discusses the pluralised security landscape and the various public-private policing and security bodies involved, their competences, powers and territories,
their successes and failures, and their mutual interactions and relations.
Evert Vandeweghe, Government funding for the restoration of historical buildings
and the construction of new historicized buildings in three Belgian towns: Aalst, Oudenaarde and Veurne (1875-1925)
Like in other European countries, many town centres in Belgium experienced a historical make-over from the mid-nineteenth century onwards, as a reaction to and as part
of their modernization. The focus of this historicizing policy gradually shifted from
large religious and profane monuments (like churches, town halls and belfries) to a
more inclusive historical townscape and in particular to residential architecture. The
local government tried to influence this – largely private – architecture in several ways,
one of which was funding the restoration of historical buildings and the construction
of new historicized buildings. Whereas this policy has already been documented for
exceptional places like Bruges or the Grand Place in Brussels, this article shows how
it caught on in ‘ordinary’ Belgian towns like Aalst, Oudenaarde and Veurne, who was
responsible for this policy and what were the determining factors.
David Templin, Free islands in a sea of suburban dullness. The West German youth
centre movement between metropolis and province
In the early 1970s, youths in villages and small cities formed groups and organizations
with the goal of establishing self-managed youth centers. These centers offered space
for youths to socialize, experiment with alternative culture and explore leftist politics
in a context that excluded oversight, control or the presence of grown-ups. With the
rise of the movement, political and cultural impulses of ‘1968’ reached the West German ‘provinces’. The history of the West German youth center movement introduced
new lifestyles and cultural and political styles in smaller towns and villages. At the
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same time, its emergence was the result of changing relations between cities and villages. Researching the history of the youth center movement is important, because it
offers a way to investigate the changing relations between ‘metropolis’ and ‘province’
(i.e. small cities, villages, country side dwellings) in the 1970s. Furthermore, the youth
center movement illustrates how strongly this movement was influenced by its local
context. Finally, the research challenges concepts that have traditionally been used to
analyze urban social movements.
Peter van Dam, From Breukelen to Brussels. The transnational networks and local
roots of fair trade activism during the 1960s and 1970s
By selling cane sugar, setting up ‘world shops’, or picketing supermarkets activists
throughout Western Europe demanded fair trading conditions for people in the global
South. Since the cane sugar campaign was launched in 1968 and a world shop opened its
doors in Breukelen in 1969, these activists have predominantly addressed the inequality
of the global market through local activism. Although their activism was aimed at the
local population, they also hoped to pressure national, European, and global politics.
This (trans)national perspective also impacted their own activities: a change in the
global sugar market, the negotiations over the British membership in the European
Economic Community or the position of a member of the Dutch government could
decisively change the shape and the goals of local activism. The local was thus inextricably intertwined with the translocal – ‘Brussels’ was an integral part of activism
in Breukelen. An analysis of the local commitment to fair trade in the early years of
this movement shows that we can only understand the dynamics of local activism by
taking its simultaneous entanglement in local, national, European, and global frameworks into account.
Bart van der Steen, Beyond the Metropolis. A brief history of squatting in Leiden
during the 1970s
This article investigates the development of house squatting in the Dutch city of Leiden as a means to challenge stereotypical images of squatting and squatter protest in the
Netherlands and beyond. Squatting continues to evoke lively images of punk youths
who confront (riot) police in spectacular conflicts over occupied houses and buildings.
In reality, however, the group of people who squatted was much more diverse. Researching the phenomenon of squatting in Leiden creates possibilities to both question and
move beyond this image.
Empirical research into squatting in Leiden uncovers a highly diverse multitude of
people, while at the same time showing that most squatter actions did not end in violent confrontation. The findings also challenge stereotypes of squatting being mainly
a metropolitan phenomenon, as the much smaller city of Leiden had a lively squatter
history. In fact, this fact challenges us to look at how diverse the identities of squatters
and practices of squatting were in larger cities. Finally, the paper illustrates how images of militant squatting influenced activists in smaller cities and towns, revealing how
important these images were to activists and movements at that time.

Personalia

Pieter Leloup is als historicus en criminoloog verbonden aan de onderzoeksgroep
Crime and Society (CRiS) van de Vrije Universiteit Brussel en aan de onderzoeksgroep
Institute for International Research on Criminal Policy (ircp) van Universiteit Gent.
Hij werkt momenteel aan een proefschrift over de ontwikkeling van de private veiligheidszorg in België doorheen de twintigste eeuw. De studie van langetermijnontwikkelingen in criminaliteit, criminaliteitscontrole en het denken over veiligheid, behoren
tot zijn belangrijkste onderzoeksinteresses.
Correspondentieadres: Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht en Criminologie,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel. e-mail: pieter.leloup@vub.ac.be.
Margo De Koster studeerde Geschiedenis en Sociologie aan de Vrije Universiteit
Brussel, waar zij vervolgens van 1998 tot 2006 verbonden was aan de Vakgroep Geschiedenis en in 2003 promoveerde op een proefschrift omtrent meisjescriminaliteit in
Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. Zij verricht onderzoek naar
diverse aspecten van de geschiedenis van misdaad en strafrechtsbedeling in de Lage
Landen, met bijzondere aandacht voor jongeren, politie en grootstedelijke criminaliteit in de negentiende en twintigste eeuw. Zij doceert historische criminologie aan
de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is zij
vice-coördinator van het Belgisch interuniversitair onderzoeksprogramma Justice &
Populations, 1795-2015.
Correspondentieadres: Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht en Criminologie,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel. e-mail: margo.de.koster@vub.ac.be.
Evert Vandeweghe is opgeleid als licentiaat Geschiedenis (2001) en Kunstwetenschappen (2004) aan de Universiteit Gent. Van 2007 tot 2013 werkte hij als assistent
aan de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen van diezelfde universiteit,
wat resulteerde in een proefschrift over de historiserende architecturale bouwpraktijk
en beeldvorming in Belgische provinciesteden. Sinds 2013 is hij verbonden aan het
agentschap Onroerend Erfgoed, waar hij onder andere onderzoek verricht naar de erfgoedwaarde van sociale woningbouw in Vlaanderen.
Correspondentieadres: Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, Team
Bouwkundig Erfgoed, Koning Albert ii-laan 19, bus 5, 1210 Brussel. e-mail: evert.
vandeweghe@vlaanderen.be.
Isabelle Doucet is senior lecturer aan de University of Manchester. Haar onderzoek
legt zich toe op de relatie tussen (stads)politiek, esthetiek, en maatschappelijke verant-
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woordelijkheid in de architectuur. Isabelle is de auteur van The Practice Turn in Architecture: Brussels after 1968 (Londen en New York 2015) en werkte als co-redacteur
mee aan thematische nummers voor Footprint Journal (2009) en Candide Journal for
Architectural Knowledge (2016) en het boek Transdisciplinary Knowledge Production
in Architecture and Urbanism (Dordrecht en Londen 2011).
e-mail: isabelle.doucet@manchester.ac.uk.
Bart van der Steen is universitair docent Algemene Geschiedenis aan de Universiteit
Leiden. Zijn onderzoek concentreert zich op de geschiedenis van arbeidersbewegingen
en sociale bewegingen in Europa sinds het einde van de negentiende eeuw. Zijn meest
recente publicaties omvatten: K. Andresen en B. van der Steen (red.), A European
youth revolt. European perspectives on youth protest and social movements in the 1980s
(Houndmills 2016); R. Blom en B. van der Steen, Een banier waar geen smet op rust.
De geschiedenis van de trotskistische beweging in Nederland, 1938-heden (Soesterberg
2015) en B. van der Steen e.a. (red.), The city is ours. Squatting and autonomous movements in Europe, 1980-2014 (Oakland 2014).
Correspondentieadres: Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis, Doelensteeg 16, 2311 vl Leiden. e-mail: b.s.van.der.steen@hum.leidenuniv.nl.
David Templin werkt sinds 2010 als onderzoeker bij de Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Hij verdedigde in 2015 zijn proefschrift over de beweging
voor jongerencentra in West-Duitsland tijdens de jaren zeventig: Freizeit ohne Kontrollen. Die Jugendzentrumsbewegung in der Bundesrepublik der 1970er Jahre (Göttingen 2015). Al eerder publiceerde hij Die Lehrlingsbewegung in Hamburg 1968-1972
(Hamburg 2011). Sinds januari 2015 werkt hij als wetenschapper aan het project Die
Hamburger Wasserwerke und Stadtentwässerung im Dritten Reich.
Correspondentieadres: Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (fzh), Beim
Schlump 83, 20144 Hamburg. e-mail: templin@zeitgeschichte-hamburg.de.
Peter van Dam is universitair docent Globalisering, Religie en Transnationale Civil
Society aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam
2011) en Religion und Zivilgesellschaft. Christliche Traditionen in der niederländischen
und deutschen Arbeiterbewegung (Münster 2010). Momenteel doet hij in het kader van
een nwo-veni-subsidie onderzoek naar de transnationale geschiedenis van fair trade.
Correspondentieadres: Faculteit der Geesteswetenschappen, Afdeling Geschiedenis,
Kloveniersburgwal 48, 1012 cx Amsterdam. e-mail: p.h.vandam@uva.nl.
Pieter De Graef is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker van het fwo-Vlaanderen, verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek richt zich op landbouwgeschiedenis op het platteland en binnen de stad in de achttiende en negentiende eeuw. Hij promoveerde in 2016 aan de
Universiteit Antwerpen op een proefschrift dat de rol van stadsmest en de implicaties
van een veranderend bemestingspatroon in de achttiende-eeuwse Vlaamse landbouw
onderzocht vanuit agrarisch, sociaal en ecologisch opzicht. Momenteel werkt hij over
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de veerkracht van stadslandbouw in het negentiende-eeuwse industrialiserende België.
Correspondentieadres: Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14, S.R.-A.111, b-2000
Antwerpen. Tel.: +32 (0)32 65 41 92. e-mail: pieter.degraef@uantwerpen.be.
Arie van Steensel is universitair docent sociale en economische geschiedenis van de
middeleeuwen aan de Universiteit Groningen. In zijn onderzoek richt hij zich onder
meer op het proces van stedelijke gemeenschapsvorming in de late middeleeuwen. Hij
is redacteur van Stadsgeschiedenis en van Virtus. Journal of Nobility Studies.
Correspondentieadres: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Geschiedenis, Oude Kijk in
’t Jatstraat 26, 9712 ek Groningen. Tel.: +31 (0)50 363 60 32. e-mail: a.van.steensel@rug.nl.
Stef Espeel, Dirk Lueb, Laura May, Wout Saelens, Wout Vande Sompele, Thomas Verbruggen en Iason Jongepier zijn verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Espeel doet promotieonderzoek naar de
evolutie van voedselprijzen en voedseltoegang in het graafschap Vlaanderen tijdens de
voedselschokken in de periode 1280-1370. Lueb bereidt een proefschrift voor waarin
hij de smokkelnetwerken in de Zuidelijke Nederlanden tijdens Napoleons Continentale Blokkade (1806-1813) in kaart brengt. May voert promotieonderzoek uit naar
de specifieke plaats-eigenheid van negentiende-eeuwse suburbs rondom de casusstad
Antwerpen. Saelens verdiept zich in zijn proefschrift in de energieconsumptie en de
materiële cultuur van energie van stedelijke huishoudens aan de vooravond van de
Industriële Revolutie in de Lage Landen (ca. 1650-1850). Het onderzoek van Vande
Sompele gaat in op het laatmiddeleeuwse hofleven in interactie met de stad in het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. Verbruggen, die deels verbonden is aan
de Vrije Universiteit Brussel, legt zich in zijn promotieonderzoek toe op de mobiliteit
van buitenlandse dienstmeiden in de periode 1850-1910 voor de casussteden Antwerpen en Brussel. Jongepier promoveerde in 2015 over de wisselwerking tussen sociale en
ecologische veranderingen in estuariene landschappen in de nasleep van overstromingen, waarbij de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Waaslandpolders centraal stonden.
Momenteel is hij als historisch geograaf werkzaam op het gistorical Antwerp project.
Correspondentieadres: Universiteit Antwerpen, Grote Kauwenberg 18, b-2000 Antwerpen. Contactgegevens: https://www.uantwerpen.be/en/rg/centre-urban-history.
Jelten baguet, Janna Everaert, Laurence Van Goethem en Boris Horemans
zijn verbonden aan het Centrum voor Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen (host) van de Vrije Universiteit Brussel. Baguet bereidt een proefschrift voor over zestiende-eeuwse stedelijke elites in Gent. Everaert doet promotieonderzoek naar de impact van economische en demografische groei op stedelijke elites
in laatmiddeleeuws Antwerpen (ca. 1400-1550). Van Goethem voerde onderzoek over
identificatiepraktijken in Vlaamse en Brabantse steden tussen de vijftiende en negentiende eeuw. Horemans’ promotieonderzoek richt zich op de Brusselse bouwsector in
de zeventiende en de achttiende eeuw.
Correspondentieadres: Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen, Pleinlaan 2, b-1050 Brussel. Contactgegevens: http://research.vub.ac.be/urban-history.
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