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Koenraad Danneels, Bruno Notteboom en Greet De Block

Snelwegontwerp tussen natuur en stad
René Pechère en het Groenplan

Een ‘politiek van tuinen’ moet een oplossing bieden voor het conﬂict dat groene ruimtes positioneert tegenover de noodzaak om de bebouwde omgeving uit te breiden.1
Inleiding
In 1957, tijdens de periode van naoorlogs economisch herstel door grote investeringen
in infrastructuurwerken, publiceerde het Belgische Ministerie van Openbare Werken
het Groenplan, of Plan Vert. In het voorwoord van de publicatie drukte de jonge Koning Boudewijn zijn bezorgdheid uit over de modernisering van het wegennetwerk,
die volgens hem resulteerde in de achteruitgang van de schoonheid van de Belgische
landschappen. Ook al onderschatte hij de ‘economische noodwendigheden’ ten gevolge van de bevolkingsgroei en de nieuwe eisen aan mobiliteit niet, toch vond hij dat ‘de
natuurlijke schoonheid van onze streken evenzeer als onze monumenten, doelmatiger
dienen beschermd te worden’.2 Hoewel het Groenplan geen juridische waarde had, gaf
het een aantal richtlijnen voor de constructie van nieuwe infrastructuur. Er werd advies
geformuleerd voor beplantingen langs lokale autowegen en snelwegen. Ook de groene
inbedding van rivieren, kanalen en zelfs stedelijke agglomeraties kreeg aandacht. Deze
niet-bindende voorschriften werden aangevuld met afbeeldingen die de ‘correcte’ aanleg van groen langs infrastructuur visualiseerde.
Drie jaar na de publicatie richtte het Ministerie van Openbare Werken de Dienst
van het Groenplan op die verder werkte op de fundamenten van het boek.3 De Dienst
was nationaal verantwoordelijk voor beplantingen nabij allerlei soorten infrastructuur,
het beheer van parken en tuinen in de Brusselse agglomeratie, en had een adviserende
rol over de beplantingen in projecten aangestuurd door andere ministeries.4 Zowel de
inhoud van het boek als de werking van de dienst was sterk beïnvloed door landschapsarchitect en Conseiller du Plan Vert René Pechère (1908-2002). Dankzij zijn connecties
in de politiek, onder meer bij het Ministerie van Openbare Werken, had Pechère een
sleutelrol in het Groenplan en zo ook een grote invloed op de ontwikkeling van een
landschapsvisie voor het Belgische territorium.5 Pechère had opmerkelijke ideeën over
de toekomst van het Belgische landschap; een toekomst die niet werd ingegeven door
de conservatieve reﬂex van bescherming die Boudewijns voorwoord laat vermoeden,
maar die gepaard ging met de uitbouw van een groot autosnelwegennetwerk in naoor1 ‘[Une] politique des jardins doit fournir une solution au conﬂit qui oppose les espaces verts à la nécessité d’accroître
la surface bâtie’. R. Pechère, ‘Par delà des haies du jardin’, Chantiers 1:1 (1946) 30-33, 40.
2 Het Groenplan (Brussel 1957) voorwoord.
3 K. Velle, Het ministerie van Openbare Werken (1837-1990) (Brussel 1993) 644.
4 Ibidem.
5 Volgens Pechère was het politicus Paul Humblet die hem een aanstelling bezorgde bij het Ministerie van Openbare
Werken. R. Pechère, Souvenirs (onuitgegeven autobiograﬁe). De autobiograﬁe werd digitaal geconsulteerd in de
bibliotheek René Pechère in het Centre International de la Ville et de l’Architecture (verder: civa) te Brussel.
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logs België. In zijn model was de uitbouw van de snelweg een kans om het landschap
opnieuw te vormen. Via een landschappelijke implementatie van deze infrastructuur
verbeeldde Pechère zich een landschap ten dienste van het ‘moderne leven’ en de vooruitgang.6 Deze territoriale visie ingebed in het Groenplan manifesteerde zich het meest
expliciet in de stedelijke context; meer bepaald in Pechères bijdrage aan de studie van
de Groupe Alpha – een stedenbouwkundig en architectuurbureau – voor het streekplan
van Brussel (1948-1957).7 Pechère werd om advies gevraagd door Groupe Alpha over
de rol van groene ruimtes. Het streekplan formuleerde een visie op de toekomstige
ontwikkeling van de stad via de implementatie van satellietsteden en de uitbouw van
infrastructuurnetwerken. Ook hier verbond Pechère de uitbouw van de weginfrastructuur in en rond Brussel aan groenontwikkeling.
Om deze opmerkelijke koppeling tussen infrastructuur en landschap beter te begrijpen, leggen we in dit artikel de historische context van het Groenplan, het streekplan
van Brussel en het werk van René Pechère bloot. Daarbij willen we de landschappelijke
visie op het snelwegennetwerk ontrafelen voorbij al te eenvoudige tegenstellingen tussen landschapsbescherming en natuurontwikkeling; natuur en stad; landschapsarchitectuur, planning en ingenieurskunde, die gangbaar worden opgevoerd in onderzoek
over de naoorlogse periode.8 Aansluitend bij nationale en internationale literatuur die
snelwegen en landschap in tandem belicht,9 wordt geanalyseerd hoe de opkomst van
grote snelwegeninfrastructuur niet als probleem werd benaderd, maar als opportuniteit om een nieuw, modern landschap te construeren. In de bestaande literatuur is de
insteek vaak cultuurhistorisch of geograﬁsch en wordt landschap vanuit een discours
over identiteit besproken. In dit artikel dragen we hiertoe bij door de concrete ontwerppraktijk van de landschapsarchitect te belichten. We tonen aan de hand van het
werk van landschapsarchitect René Pechère dat de discipline in staat was een ofﬁcieel
beleid te initiëren om een nieuwsoortig landschap in België te creëren op basis van
functionele vraagstukken en esthetische principes. Hoewel mitigatie van een grootschalige infrastructuurinterventie een belangrijke reden bleef voor het beplantingsbeleid, tonen we aan dat het Groenplan en de plannen van Groupe Alpha zochten naar
een meer gesoﬁsticeerde reactie op de modernisering. Dat deden ze door infrastructuuruitbouw en natuurontwikkeling te bundelen in één model, wat tot een herdeﬁni6 R. Pechère, ‘L’esthétique de La Route’, Routes et Circulation 6:1 (1955) 18-23, 23.
7 Over het streekplan, zie: J. Apers, Straten en stenen. Brussel: stadsgroei 1780-1980 (Brussel 1982) 326; M. De Beule,
B. Périlleux en M. Silvestre, Brussel. Geplande geschiedenis, stedenbouw in de 19de en 20ste eeuw (Brussel 2017) 285295; het streekplan is in 1958 gebruikt om de kandidatuur voor Brussel als Europese hoofdstad kracht bij te zetten en
mogelijke locaties voor de Europese instellingen aan te duiden, zie: Gouvernement belge, Bruxelles-Brussel-BrüsselBrusselle (Brussel 1958).
8 Zie bijvoorbeeld: J. Arts, R. Filarski, H. Jeekel en B. Toussaint, Builders and planners. A history of land-use and
infrastructure planning in the Netherlands (Delft 2016); voor een reﬂectie over die tegenstelling, zie: G. De Block en
B. Notteboom, ‘Ingenieurs en planners: conﬂict en convergentie rond infrastructuur, ruimte en milieu in Nederland’,
Stadsgeschiedenis 10 (2015) 162-175.
9 Zie bijvoorbeeld, voor België: D. Peleman, Les hommes de la route. Engineering the urban society of the modern
road in Belgium, 1889-1962 (Gent 2013); voor Duitsland: T. Zeller, Driving Germany. The landscape of the German
Autobahn, 1930-1970 (New York en Oxford 2007); voor Engeland: P. Merriman, Driving spaces. A cultural-historical
geography of England’s M1 Motorway (Oxford 2007); voor Nederland: W. Nijenhuis en W. van Winden, De diabolische snelweg. Over de traditie van en het verlangen naar de schitterende snelweg in de grote stad (Rotterdam 2007);
voor Italië: M. Moraglio, Driving modernity. Technology, experts, politics, and fascist motorways, 1922-1943 (New
York 2017); voor een internationaal overzicht: C. Mauch en T. Zeller, The world beyond the windshield. Roads and
landscapes in the United States and Europe (Ohio 2008).
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ering van de bestaande relatie tussen stad en natuur leidde. We beargumenteren in dit
artikel dat dit speciﬁeke beleid beïnvloed werd door enerzijds het Autobahn-project
in Nazi-Duitsland, geïnitieerd door landschapsarchitect Alwin Seifert, en anderzijds,
door de praktijk van de tuinontwerper, die via de uitbouw van autosnelwegen in België
het idee van de tuin extrapoleerde op grotere, territoriale schaal en zo het werkveld van
de landschapsarchitectuur verbreedde. Waar de literatuur vandaag vaak de nadruk legt
op de rol van de ingenieur in infrastructuurplanning,10 en de gevolgen daarvan op het
landschap, herpositioneert dit artikel de landschapsarchitect in het debat. Meer nog, de
vraag stelt zich of het niet net de landschapsarchitect was die werd aangesproken om
nieuwe instrumenten te ontwikkelen die de versnelde verneveling van de stad en het
platteland door snelwegen moesten opvangen.
Het opwerpen van de landschapsarchitect als integrerende actor binnen het spanningsveld van de stedenbouw in België is niet nieuw. Eerdere studies naar onder
meer het werk van landschapsarchitect Louis Van der Swaelmen (1883-1929) of Jean
Canneel-Claes (1909-1989) toonden al aan dat de landschapsarchitect op een regionale
schaal zijn ontwerpkennis in de strijd wierp om infrastructuur, natuur en het verstedelijkingsvraagstuk te verbinden.11 Volgens Van der Swaelmen was ‘de tuinarchitect [...]
beter dan wie ook in staat om grootsche stads-plannen te bedenken’.12 In zijn nooit
uitgevoerde Urbanisatieschema voor de Brusselse agglomeratie, bijvoorbeeld, plantte
Van der Swaelmen tuinsteden in rond Brussel, en verbond die met de stad door een
uitgebreid infrastructuurschema.13 Ook de Belgische Jean Canneel-Claes zocht naar
een ‘connectie tussen landschapsarchitectuur en stedenbouw binnen een modernistisch
kader’.14 Ons onderzoek naar Pechère werpt echter verder licht op de praktijk van de
landschapsarchitect in relatie tot een multidisciplinair veld van stedenbouwkundigen
en ingenieurs.15 Dit onderzoek is gebaseerd op een verwerking van tot nog toe ongepubliceerd archiefmateriaal. Het gaat hier over archiefdocumenten van René Pechère in
het Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap (civa) te
Brussel, waar de René Pechèrebibliotheek gevestigd is. Voor de connectie van Pechère
met Duitsland werd het persoonlijk archief van de Duitse landschapsarchitect Alwin
Seifert uit de Technische Universität München gebruikt.16 Zowel kaartmateriaal, cor10 Over de rol van de ingenieur in de Belgische planningscontext, zie onder meer: M. Ryckewaert, Building the
economic backbone of the Belgian welfare state. Infrastructure, planning and architecture 1945-1973 (Rotterdam
2011); G. De Block, Engineering the territory. Technology, space and society in 19th and 20th century Belgium (Leuven
2011); Peleman, Les hommes de la route; M. Van Acker, From ﬂux to frame. Designing infrastructure and shaping
urbanization in Belgium (Leuven 2014).
11 B. Notteboom, ‘Ouvrons les yeux!’ Stedenbouw en beeldvorming van het landschap in België 1890-1940 (Gent
2009); D. Imbert, Between garden and city. Jean Canneel-Claes and landscape modernism (Pittsburgh 2009); over
Van der Swaelmen, zie: H. Stynen, Stedebouw en gemeenschap. Louis Van der Swaelmen (1883-1929), bezieler van de
moderne beweging in België (Brussel 1979).
12 Notteboom, ‘Ouvrons les yeux!’, 459.
13 Ibidem, 555.
14 Imbert, Between garden and city, 162.
15 Voor een overzicht van ontwerpen van Pechère, zie: L. Grisel en S. Desauw, Les jardins de René Pechère (Brussel
2002); over de carrière van Pechère zijn al onderdelen verschenen in het werk van Dorothée Imbert: D. Imbert,
Between garden and city; D. Imbert, ‘Counting trees and ﬂowers. The reconstructed landscapes of Belgium and
France’, in: M. Treib (red.), The architecture of landscape, 1940-1960 (Philadelphia 2002) 82-119; een aantal lezingen en
publicaties van Pechère worden ook gebruikt in het doctoraat van David Peleman: Peleman, Les hommes de la route,
328-367, meer bepaald in het hoofdstuk ‘Landscape and the modern road. Tinkering in the margins’.
16 Hierbij willen wij Lars Hopstock bedanken voor zijn hulp in het opgraven van het bronnenmateriaal en Regine
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respondentie en uitgegeven publicaties van Pechère worden gemobiliseerd om deze
complexe geschiedenis te reconstrueren.
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, volgt dit artikel een drieledige structuur.
Als historische contextualisering wordt in het eerste deel de evolutie van infrastructuurplanning en het landschapsbeleid tijdens het interbellum, de Tweede Wereldoorlog
en de naoorlogse periode besproken. De evolutie van de opwaardering van bestaande
wegen tijdens de vooroorlogse periode naar de uitbouw van het snelwegennetwerk na
de Tweede Wereldoorlog, vormt de noodzakelijke historische achtergrond om de oprichting van de Dienst van het Groenplan te begrijpen. In het tweede deel introduceren
we de ﬁguur van René Pechère en tonen we het belang aan van zijn opleiding, ontwerppraktijk, contacten en politieke invloed voor de totstandkoming van een landschappelijke visie op infrastructuur en territorium. In het derde deel schetsen we de beleidsmatige uitwerking van deze visie door het Groenplan en het plan van de Groupe Alpha
te bespreken. We besluiten met een tot nog toe onbekend landschappelijk ontwerp van
Pechère over Brussel, dat de ideeën over verregaande verweving tussen infrastructuur,
natuurontwikkeling en landschap illustreert.
Van integratie naar superpositie: landschap en infrastructuur in België (1918-1957)
In de historiograﬁe over landschap en infrastructuur in België wordt gewag gemaakt
van een breuklijn in de relatie tussen infrastructuurontwerp en landschappelijke visie
in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. De evolutie van een voorzichtige integratie van de moderne infrastructuur tijdens het interbellum naar een meer radicale
strategie die een snelwegennetwerk op het landschap superponeert na de Tweede Wereldoorlog wordt in dit onderdeel gekaderd. Op die manier traceren we de genealogie
van de ‘nieuwe’ landschappelijke visie die het Groenplan introduceerde, die we in het
derde deel bespreken.
Gedurende het interbellum leek de massale destructie van infrastructuur tijdens de
Eerste Wereldoorlog in combinatie met de nieuwe sociaaleconomische situatie een
kans te bieden aan de ingenieurs van het Ministerie van Openbare Werken om een
volledig nieuw mobiliteitsnetwerk uit te bouwen. Het Ministerie koos echter niet voor
de technologische innovatie van de snelweg, maar besloot het bestaande infrastructuurnetwerk op te waarderen.17 Dit beleid resulteerde in een complexe integratie van
bestaande en nieuwe infrastructuur, in harmonie met de verstedelijking.18 De autosnelweg die geen contact had met de omliggende regio werd door invloedrijke ingenieurs
en beleidsmakers van het Ministerie van Openbare Werken gezien als snobistisch
en antidemocratisch. De gelimiteerde toegankelijkheid van snelwegen voor andere
vervoersmiddelen dan de auto enerzijds, en de verminderde toegankelijkheid van nabijgelegen gebieden met een snelwegenstelsel anderzijds, zouden volgens hen een rem
vormen op de economische mogelijkheden van bepaalde regio’s.19 Deze meningen
vormden de basis voor ‘contextuele’ ontwerpaspiraties: wat Ryckewaert en Theunis
Keller voor haar toelating om delen uit het archief te fotograferen.
17 G. De Block en B. De Meulder, ‘Iterative modernism. The design mode of interwar engineering in Belgium’,
Transfers 1 (2011) 97-126, 97; voor discussies over de autosnelweg in België voor 1940, zie ook: D. Weber, De blijde
intrede van de automobiel in België, 1895-1940 (Gent 2010) 217-238.
18 De Block en De Meulder, ‘Iterative modernism’, 100.
19 Ibidem.
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een ‘impliciet modern project’ noemen.20 De Belgische ingenieurs gingen op zoek naar
hybride vormen van infrastructuurplanning waar bestaande structuren gecombineerd
werden met technologische vernieuwing; interventies die iteratief zouden evolueren
naar een moderne territoriale inrichting.21 In een dergelijke ‘iteratieve ontwerpmodus’
was het behoud van het bestaande landschap cruciaal om de ruimtelijke en sociale relaties niet uit balans te brengen.22 Deze praktijken waren gerelateerd aan internationale
tendensen tijdens het interbellum. Het werk van Lewis Mumford, bijvoorbeeld, zocht
naar een ‘ﬁjngevoelige integratie van de straat, de snelweg en het landschap om de destructieve kracht van de auto te temmen’.23
Ondanks de ‘ﬁjngevoelige integratie’ van nieuwe weginfrastructuur was landschap geen ofﬁcieel onderdeel van het moderniseringsproject van het Ministerie van
Openbare Werken. Van een institutionalisering van de relatie tussen de weg en het
landschap zoals in Duitsland, de Verenigde Staten, Zweden en Groot-Brittannië was
in België geen sprake.24 David Peleman en Pieter Uyttenhove wijzen er echter op dat
de afwezigheid van de overheid niet betekende dat andere actoren het ‘landschap’ niet
gebruikten voor hun eigen agenda.25 Peleman toont in zijn doctoraat over les hommes
de la route hoe beeldvorming rond ideale landschappen het project voor een moderne
weg herinterpreteerde, en zo de technische karakteristieken van de moderne weg maskeerde.26 De Belgische situatie in het interbellum is dus markant, aangezien de technische benadering van het Ministerie van Openbare Werken er aangevuld werd met de
geïdealiseerde representatie die automobiel- en infrastructuurgerelateerde publicaties
tentoon spreidden.27 In het vooroorlogs België was er inderdaad geen tekort aan landschappelijke beeldvorming bij een breed scala aan experten in diverse disciplines, van
botanica tot stedenbouw, en bij maatschappelijke drukkingsgroepen, van natuurbeschermingsbewegingen tot toeristische organisaties.28
Deze contextuele en iteratieve ontwerpmodus was geen vorm van consensuspolitiek,
gedragen door alle actoren in het Belgische landschaps- en stedenbouwdebat. Vanaf
1936 werd onder invloed van Hendrik de Man, minister van Openbare Werken, onder
felle kritiek begonnen aan de uitbouw van de autosnelwegen.29 In 1939 lag er amper 28
kilometer van de snelweg Brussel-Oostende.30 De situatie werd pas werkelijk opengebroken tijdens de oorlogsjaren. De inval van de Duitsers in 1940 resulteerde namelijk
in een recuperatie van het gedachtengoed van ‘modernisten’ door ‘traditionalisten’
20 M. Ryckewaert en K. Theunis, ‘Het lelijkste land, de mythe voorbij. Stedenbouw en verstedelijking in België sinds
1945’, Stadsgeschiedenis 1 (2006) 148-168, 150.
21 De Block en De Meulder, ‘Iterative modernism’, 98.
22 Ibidem, 110.
23 ‘Mumford advocated a careful integration of street, highway and landscape in order to tame the destructive
impacts of the automobile.’ C. Ellis, ‘Lewis Mumford and Norman Bel Geddes. The highway, the city and the future,’
Planning Perspectives 20 (2005) 51-68, 51, zoals geciteerd in: De Block en De Meulder, ‘Iterative modernism’, 109.
24 D. Peleman en P. Uyttenhove, ‘Engineering the rural idyll. Road construction and the peri-urban landscape in
Belgium, 1925-1940’, Landscape Research 37 (2012) 417-435, 418.
25 Ibidem.
26 Les Hommes de la route zijn voor Peleman een verzamelnaam van actoren die via allerhande kanalen het
wegenbouwproject in functie van de auto op de agenda probeerden te zetten, zie: Peleman, Les hommes de la route.
27 Peleman, ‘Engineering the rural idyll’, 431.
28 Notteboom, ‘Ouvrons les yeux!’.
29 Weber, De blijde intrede van de automobiel in België, 232-235.
30 Ibidem, 237.
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aangezien de bezetter slim gebruik maakte van wat Pieter Uyttenhove de ‘naïeve rationaliteit’ van de moderne beweging in België noemde.31 Met de oprichting van het
Commissariaat Generaal voor ’s Lands Wederopbouw (cglw), kon de ‘strijd tegen de
wanorde’ die voor de oorlog door de modernisten gepredikt werd, in de praktijk gebracht worden binnen een ideologisch behoudsgezind kader. De dienst herformuleerde
de invloed en de landschappelijke visie van de voorheen belangrijke Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (kcml), de grootste pleitbezorger voor de
historische wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. Door de integratie van het kcml
bij de dienst Monumenten van het cglw werden landschapszorg en ruimtelijke planning in België voor het eerst samengevoegd.32 Naast deze dienst monumenten werd er
een sectie voor landschapsarchitectuur opgericht bij het cglw, die geleid werd door
landschapsarchitect Jean Canneel-Claes, die speciﬁeke uitspraken deed over architectuurplannen, maar ook de ‘vergroening van België’ bestudeerde.33 Deze sectie was ook
verantwoordelijk voor wegen, en ijverde voor het uitbreiden van groen langs wegen
waar omwille van de modernisering veel beplanting gesneuveld was. De te rechtlijnige
inplanting bekritiserend, stelde deze dienst daarnaast dat ‘trop nombreuses [sont] les
voies nouvelles […] de tracé trop utilitaire, desservant les sites qu’elles traversent’.34 Er
werd duidelijk naar het Duitse voorbeeld verwezen, waar de rechte baan als lelijk werd
bestempeld: het tracé moest bochtig zijn, zodat de weg ingebed werd in het landschap.
Eén van de plannen van het cglw, een streekplan voor Limburg, is tekenend voor
de nieuwe visie van het bezette België op stedenbouw en mobiliteitsplanning. Op het
plan zien we hoe nieuwe autosnelwegen door het territorium getrokken worden, als
verbindend element tussen steden, maar ook als motor van economische ontwikkeling
in de gehele regio.35 Een internationale snelweg doorheen Limburg zou Brussel en
Keulen verbinden, om zo een hoger doel te dienen: de Belgische economie integreren
in het Duitse rijk.36 Dit plan werd echter – in regelrechte Blut-und-Boden-retoriek –
gekoppeld aan het behoud van het aloude Vlaamse cultuur- en natuurlandschap.37 Met
het voorontwerp voor het streekplan wilde de dienst de ‘richtlijnen aangeven volgens
welke elke toekomstige inmenging van den mensch in de natuur zich als een element
van nieuwe schoonheid in het landschap zal kunnen doen gelden’.38
De visie van het cglw sluit daarmee aan bij een kenmerkend aspect van de Duitse
landschapsarchitectuur ten tijde van de Nazi-regering, waar technologie gezien werd
als een positieve kracht die een nieuwe esthetiek kon creëren. Deze nieuwe, ‘nationaalsocialistische stijl van technologie’ werd de Deutsche Technik genoemd.39 Deutsche
31 Notteboom, ‘Ouvrons les yeux!’, 591.
32 Ibidem, 593.
33 Ibidem, 599-601; zie ook: Imbert, Between garden and city, 170. In het hoofdstuk ‘Through urbanism, the country
becomes a garden’ geeft Imbert meer uitleg over de rol van Canneel-Claes en de sectie voor landschapsarchitectuur
gedurende de Tweede Wereldoorlog.
34 P.L. Flouquet, ‘Principes et activités de la section d’architecture paysagère au Commissariat Général à la
Restauration du Pays’, Reconstruction 4 (1943) 1-7, 3.
35 Notteboom, ‘Ouvrons les yeux!’, 608.
36 Ryckewaert, Building the economic backbone of the Belgian welfare state, 119.
37 Notteboom, ‘Ouvrons les yeux!’, 607-619.
38 Ibidem, 617.
39 Over Deutsche Technik en zijn relatie tot de Autobahn, zie: Zeller, Driving Germany, 66; Deutsche Technik was
ook de naam van een tijdschrift dat eerst werd uitgegeven in 1933. Het tijdschrift probeerde volgens Herff zijn lezers
te overtuigen van de compatibiliteit van de nazi-ideologie met de moderne technologie, zie: J. Herf, Reactionary
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Technik was in feite een ideologische constructie die de retoriek van het verlies van
de natuur, veroorzaakt door de modernisering, losliet. Technologische creaties waren
culturele producten, en ingenieurs culturele actoren. De complexe oorsprong van deze
speciﬁeke visie op de modernisering en de natuur-stad relatie werd uitgebreid besproken in het boek Reactionary modernism door Jeffrey Herf. Hij stelt dat het nazisme
de ‘belofte bood om moderne technologie te bevrijden van de beperkingen die de
sociaaldemocraten ze oplegde’.40 Het Duitse nationalisme creëerde een connectie tussen cultuur en technologie.41 Deze ideologische insteek werd onderbouwd en gesterkt
door een beeldvorming die ontstond rond het project van de Duitse Autobahn, waar
de landschapsarchitect een prominente rol kreeg. Landschapsarchitecten werden vanaf
1933 aangesteld om een adviesfunctie op te nemen bij de constructie van de Duitse
Autobahn, en stonden zo mee aan de wieg van dit nieuwe, techno-natuurlijke project.
Landschapsarchitect Alwin Seifert stond aan het hoofd van deze landschapsdienst en
was prominent aanwezig bij de opmaak van het landschapsbeleid, in samenwerking
met de inspecteur-generaal Fritz Todt.42 Volgens Seifert functioneerde het snelwegenproject als een instrument om het werkveld van de landschapsarchitect te vergroten van
de tuin en het park naar het volledige territorium. Seifert presenteerde zijn Autobahnproject dan ook op de internationale vergaderingen in Parijs (1937), Berlijn (1938) en
Zürich (1939), met veel positieve reacties als gevolg.43 De Belgische voorstanders van
een snelwegenproject naar Duits model, kregen, zoals reeds aangehaald, tijdens de
Tweede Wereldoorlog de kans om het project op het Belgische territorium te projecteren, aangezien de bezetter zijn netwerk wilde uitbreiden naar België en Noord-Frankrijk.44 Door de aanslepende oorlog werden echter alle bouwplannen van de nieuwe
infrastructuur, zowel in België als in Duitsland, vroegtijdig stopgezet.
Na de oorlog werd het beleid van de cglw doorgezet. Dit was echter niet te wijten
aan de aanhoudende invloed van modernistische stedenbouwkundigen en planners,
aangezien zij grotendeels gedwongen werden hun functies te verlaten na de bevrijding.45 Door die leegloop aan stedenbouwkundige en (landschaps)architecturale expertise waren het aanvankelijk vooral ingenieurs die het wegenbeleid in het naoorlogs
België uittekenden.46 Michael Ryckewaert beschouwt de komst van Henri Hondermarcq als directeur van het wegendepartement in 1949, die een groot voorstander was
van de ‘afgesloten’ autosnelweg, als de kentering van het vooroorlogse model.47 Minister van Openbare Werken Omer Vanaudenhove riep daarna, in 1955, een wegenfonds
modernism. Technology, culture, and politics in Weimar and the Third Reich (Cambridge 1986) 200; interessant genoeg
traceerde dit tijdschrift de oorsprong van technologie terug naar wetenschappers zoals Leonardo Da Vinci, die een
model vormde van de ‘nog-niet-gescheiden’ ingenieur-kunstenaar of wetenschapper-soldaat, zie: Ibidem, 206.
40 ‘Nazism’s appeal for the engineers was not an antimodernist attack on technology but a promise to unleash
modern technology from the constraints the Social Democrats had placed on it’. Ibidem, 161.
41 Ibidem.
42 Zeller, Driving Germany, 31-41.
43 D. Imbert, ‘Landscape architects of the world, unite!,’ Journal of Landscape Architecture 2 (2007) 6-19.
44 P. Uyttenhove, ‘Architectuur, stedebouw en planologie tijdens de Duitse bezetting: de moderne beweging en het
Commissariaat-Generaal voor ’s Lands Wederopbouw (1940-1944)’, Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
20 (1989) 465-510, 486.
45 Ibidem, 508.
46 M. Ryckewaert, ‘Building a hybrid highway system: road infrastructure as an instrument of economic urbanization
in Belgium’, Transfers 2:1 (2012) 59-86, 62.
47 Ibidem, 63.
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in het leven, dat de uitbouw van het autosnelwegennetwerk effectiever ﬁnancierde dan
de systemen die voordien bestonden. Het vijftienjarig programma streefde naar een
connectie van België met de Nederlandse Randstad, het Ruhrgebied en Parijs, terwijl
het ook de nationale industriële corridors verbond.48 Brussel was het centrum van het
systeem, en initieel ging het meeste geld dan ook naar de Brusselse regio.49 Op de verstoring van het oorspronkelijke landschap die hierop volgde, reageerde het ministerie
met de publicatie van het Groenplan in 1957 en de oprichting van de Dienst van het
Groenplan in 1960.50 Het aanplantingsprogramma en de landschappelijke vormgeving
waar het Groenplan voor stond moesten de schade van de autosnelwegen aan het natuurschoon compenseren.51 De principes van het Groenplan werden uitgedacht door
het ministerie in samenwerking met landschapsarchitect en conseiller aux espaces verts
René Pechère, prominent expert op vlak van groenruimtes.
René Pechère, de invloed van de Duitse Autobahn en de schaalsprong in de landschapsarchitectuur
Tot op vandaag is René Pechère vooral bekend als tuinarchitect. Hij ontwierp ongeveer
900 tuinen, en daarnaast een aantal openbare parken en publieke plaatsen in Brussel.52
Hij brak door dankzij zijn ontwerp voor de tuin van het Belgisch paviljoen op de
wereldtentoonstelling in 1937 in Parijs, waarbij hij met zijn elegante jardin d’hiver
uitbundige plantenarrangementen tentoonstelde.53 Pechère was opgeleid door Jules
Buyssens, gerenommeerd landschapsarchitect, commercieel horticulturalist en inspecteur voor de Brusselse beplantingsdienst.54 Op Buyssens’ aanraden zou Pechère een
opleiding horticultuur volgen in Vilvoorde, en nadien in Nancy. Vanaf de jaren dertig begon Pechère tuinen te ontwerpen voor particulieren, maar eveneens op verschillende wereldtentoonstellingen.55 In het veld van de tuin- en landschapsarchitectuur
wordt Pechère vaak lijnrecht tegenover de in La Cambre opgeleide ‘modernist’ Jean
Canneel-Claes gepositioneerd. Waar Canneel-Claes terugviel op de moderne architectuurtheorie om landschapsontwerp nieuw leven in te blazen, zocht Pechère eerder
naar een historische continuïteit in zijn ontwerp.56 Hoewel hij zich afzette tegen het
rigide gebruik van bepaalde stijlvormen, en stelde dat de tuinkunst nooit slaafs enig
systeem zou moeten volgen, bleven de meeste van zijn ontwerpen zeer formeel, met
een sterke invloed van de Franse traditie.57 In dit onderdeel gaan we dieper in op de
48 G. De Block, D. de Kool en B. De Meulder, ‘Paradise regained? Crossing borders between planning concepts in
the Netherlands and Belgium (1830-2012)’, in: Arts e.a. (red.), Builders and planners, 17-67, 66.
49 Ryckewaert, Building the economic backbone of the Belgian welfare state, 177.
50 Velle, Het ministerie van Openbare Werken (1837-1990), 644.
51 M. Baeye en R. Dudal, Snelweg. Het beeld van het snelwegenlandschap in Vlaanderen (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent 2001) 36.
52 Grisel en Desauw, Les jardins de René Pechère.
53 Imbert, ‘Landscape architects of the world, unite!’, 9.
54 B. Notteboom, ‘Le nouveau jardin pittoresque: ethics, aesthetics and garden design in Belgium (1913-1940)’,
Journal of Landscape Architecture 7:2 (2012) 22-27.
55 Grisel en Desauw, Les jardins de René Pechère, 14. Pechère speelde vooral een grote rol bij de wereldtentoonstelling
in Brussel in 1958. In 1955 werd hij er benoemd tot ofﬁciële tuinarchitect van de expo, en ontwierp er onder andere de
tropische tuin en de tuin van de vier seizoenen. Zie: R. Devos, Modern at Expo 58. Discussions on post-war architectural
representation (Gent 2008) 237-239.
56 Imbert, Between garden and city, 20.
57 Ibidem.
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persoonlijke geschiedenis van Pechère en de evolutie van zijn ontwerppraktijk. We
traceren zo zijn opmerkelijke ‘sprong’ van tuinen naar infrastructuurprojecten op een
regionale en territoriale schaal die culmineerden in ontwerpen voor de Brusselse regio
en het Groenplan.
Pechère was los van zijn ontwerppraktijk al in de jaren dertig actief op de internationale scène en nam deel aan alle internationale congressen voor tuin- en landschapsarchitecten voor de Tweede Wereldoorlog (Parijs in 1937, Berlijn in 1938, Zürich in
1939). Het tweede internationale congres, in 1938 in Berlijn, werd georganiseerd door
de Duitse landschapsarchitect Alwin Seifert. Dorothée Imbert beweert dat dit tweede
congres het potentieel erkende van de landschapsarchitectuur om het nationaal territorium te structureren, en zo ook een nationale ideologie te construeren.58 In de
conferentie van Parijs één jaar eerder lag de focus daarentegen nog op de traditie van
esthetica en het democratiseren van de functionele tuin.59 Op het derde congres, in
Zürich in 1939, werd de verschuiving van tuin- en parkontwerp naar planning in de
landschapsarchitectuur verder benadrukt. Pechère had contact met de Duitse delegaties
op deze congressen, en kwam zo ook in contact met hun ideeën over het potentieel van
de tuin- en landschapsarchitectuur op territoriale schaal.60
Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de uitwisseling van ideeën
tussen landschapsarchitecten onderbroken voor meer dan tien jaar.61 Voor Pechère was
dit niet het geval. Hij was namelijk een ofﬁcier in het Belgische leger, en werd naar het
front gezonden bij het uitbreken van de oorlog. Gedurende het beleg en de verovering
(door het Duitse leger) van het fort Eben-Emael werd hij gevangengenomen als krijgsgevangene, en naar Duitsland gezonden. De contacten die hij voor de oorlog had opgebouwd zouden waardevol blijken gedurende de periode van zijn opsluiting.Tijdens zijn
krijgsgevangenschap werd Pechère al snel geholpen door onder meer landschapsarchitect Hermann Mattern,62 die de militaire bevelhebbers in België en Noord-Frankrijk
aanschreef met het verzoek Pechère vrij te laten. Pechères terugkeer naar de functie van
directeur van de tuinen van de stad Brussel was volgens zijn collega’s essentieel voor de
bezette stad.63 Niet alleen Mattern, maar ook Hugo Koester,64 die actief samenwerkte
met Pechère gedurende zijn gevangenschap, deed pogingen om Pechère vrij te krijgen.
Pechère was volgens Koester een betrouwbare persoon die de samenwerking tussen
Duitsers en Belgen in de uitbouw van een Belgisch autosnelwegennetwerk kon initiëren.65 Pechère werd dan ook ingeschakeld als landschapsarchitect om rapporten uit te
tekenen. Hij tekende een voorstel uit voor een autosnelweg van Aachen naar Calais,
58 Imbert, ‘Landscape architects of the world, unite!’, 12.
59 Ibidem.
60 Ibidem, 13.
61 Ibidem.
62 Voor meer over Hermann Mattern: zie L. Hopstock, Hermann Mattern (1902-1971). Building landscapes to live
in (Shefﬁeld 2015).
63 Technische Universität München (verder: tum), Alwin Seifert Archief (verder: asa), ﬁle F1b/141, brief 2 april
1941.
64 Hugo Koester was een ambtenaar bij het Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, de instelling verantwoordelijk voor de uitbouw van het de Duitse Autobahn, die onder het Generalinspektor Todt viel. Na de oorlog werd
hij verder tewerkgesteld als Ministrialdirigent door het ministerie van Transport onder de Bondsrepubliek Duitsland.
Zie: Zeller, Driving Germany, 188.
65 tum, asa, ﬁle F1b/141, brief 2 april 1941.
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die langs Brussel zou lopen.66 In de plannen uit het rapport Autobahn Aachen – Brüssel
– Calais: Betrachtungen vom landschaftlichen Gesichspunkt van de hand van Pechère
zien we dat zowel boven als onder het Brussels stedelijk gebied de mogelijkheid werd
opengehouden om of een noord- of een zuidas te maken.67
Ook voor het herontwerpen van een rond punt en klaverblad bij de kruising van
de Reichsautobahn Bonn-Köln en de Reichsautobahn Aachen-Köln was er een landschapsarchitect nodig (afbeelding 1). Het ‘rusteloos landschap’ van de site vroeg om
een verregaande ingreep, en Pechère werd er ingeschakeld.68 Hij zag de oplossing
vooral in een gebruik van bomen bij de hoofdas en een aangepaste beplanting bij de
andere as. Voor het klaverblad gaf Pechère verschillende oplossingen, zoals het volledig omgeven van de constructie met beplanting. Hoewel hij meeging in de logica
van de Duitse Autobahn, tonen Pechères ontwerpen een afﬁniteit met de schaal en de
vormentaal van zijn tuinontwerpen, gebaseerd op kunstmatige plantenarrangementen
en de formele – Franse – traditie. Pechère toonde in zijn plan echter ook duidelijk zijn
kennis van lokale botanica: hij waarschuwde bijvoorbeeld voor de aanplanting van
landschappelijk interessante rode beuk, inheems aan het Zwarte Woud, die niet kon
overleven op de arme bodem rond Bonn.69 Hoewel hij na de oorlog duidelijk de Duitse
ontwerppraktijken in België zou verdedigen, week hij hier nog sterk af van de stijl van
de Duitse landschapsarchitecten. In een brief aan Seifert merkte een collega dan ook op
dat het omgeven van het klaverblad door beplantingen niet meer die ‘gewünsten großen
Eindruck machen’, aangezien hij de infrastructuur door het gebruik van de Latijnse
vormentaal verborg.70 Hieruit blijkt de dubbele agenda die de landschapsarchitecten
in Nazi-Duitsland dienden: namelijk die van de Autobahn als vervoers- én propagandamiddel. Toch zagen Pechères Duitse collega’s ook het nut van de voorgestelde aanplantingen: door de verschillen per route te indiceren met bepaalde beplantingen kon
de bewegwijzering verminderd worden, wat het esthetische en functionele plaatje ten
goede kwam.71 Wat relevant is aan deze ontwerpoefening, is dat Pechère, ondanks de
context bepaald door de Duitse Autobahn, bleef zweren bij een ontwerp dat duidelijk
verder bouwde op zijn kennis als tuinarchitect. David Peleman gaf al een beschrijving
van deze opmerkelijke visie, waarbij Pechère terugviel op de ‘basisnotie van landschap:
de tuin’.72 Hij stelt daarbij dat de keuze van Pechère om de tuin te gebruiken als model voor de ontwikkeling van groene stedelijke ruimtes ‘logisch en veilig’ was. Het
‘lezen van de aanwezigheid van weginfrastructuur doorheen de tuin garandeerde zijn
aanvaarding, en vormde de aanwezigheid ervan om tot een soort van vanzelfsprekendheid’.73 Peleman ziet de lezing van de tuin dus als een soort van retorisch middel om een
bepaalde politiek te bepleiten. In zijn eigen ontwerpen voor de nazi’s maakte Pechère
die connectie met de ‘tuin’ bijna letterlijk, door op een eerder onhandige manier die
tuin op de autosnelweg te projecteren. Hij toont daarmee overigens ook zijn visie op
66
67
68
69
70
71
72
73

Ibidem, brief 6 april 1941.
Ibidem, Autobahn Aachen-Brussel-Calais, Betrachtungen vom landschaftlichen Gesichtspunkt.
Ibidem, brief 8 oktober 1941.
Ibidem.
tum, asa, ﬁle F1b/141, brief 8 oktober 1941.
Ibidem.
Peleman, Les hommes de la route, 348.
Ibidem.
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Afb. 1 Overkoepelend ontwerp voor het kruispunt en het rondpunt tussen de Reichsautobahn
Bonn-Köln en de Reichsautobahn Aachen-Köln. Het kruispunt wordt door Pechère ‘omsloten
in een geometrische ruimte’ van beplanting (Technische Universität München, Alwin Seifert
Archief, ﬁle F1b/141).

de rol van tuin- en landschapsarchitect. In tegenstelling tot landschapsarchitect Jean
Canneel-Claes, die zichzelf volgens Imbert zag als een ‘specialist in niet-specialisatie’,
bleef Pechère de tuin- en landschapsarchitect beschouwen als een expert, die de kunst
bestudeerde en een scholing moest krijgen in de horticultuur. Canneel-Claes, daarentegen, ijverde voor een zeer algemene ontwerpscholing, die zowel de tuinarchitectuur,
architectuur als de stedenbouw als basis moest bieden.74
Pechères keuze voor het concept van de tuin was dus niet louter strategisch of
retorisch, maar ook essentieel voor zijn visie op de tuin- en landschapsarchitect zelf.
De ‘expert’ moest de tuin gebruiken als uitgangspunt, aangezien hij in de eerste plaats
vanuit de tuin zijn expertise en kennis haalde, en deze toepaste in het landschap, de
architectuur of de stedenbouw. In 1955 legt hij deze connectie tussen tuinarchitectuur
en snelwegontwerp letterlijk door te stellen dat ‘circulatie voor alles gaat’. De tuinarchitect kon geen tuinpaden ontwerpen tegen de ‘natuurlijke zin van de circulatie’ in,
aangezien bezoekers dan eenvoudig de graspartijen zouden plattreden. Hetzelfde gold
voor de autowegen: die moesten aan de noodzakelijke circulatie aangepast zijn, en
daaromheen kon er ‘schoonheid’ gemaakt worden.75 Hij herhaalde in het boek Grammaire des Jardins, beschouwd als ‘testament’ van Pechère, zijn visie op de tuin- en
landschapsarchitectuur. Hij merkte op dat tuin- en landschapsarchitecten de aangewezen personen waren om mee aan tafel te zitten met stedenbouwkundigen, omdat ‘les
problèmes de circulation priment toujours, que ce soit pour une maison, un jardin ou
pour un aménagement relevant de l’urbanisme’.76
Tekenend voor de invloed van de Duitse autobahn op Pechère is het Rapport sur
l’Esthétique des Autostrades et leurs Plantations, dat hij maakte op vraag van Minister
74 Imbert, Between garden and city, 20.
75 R. Pechère, ‘L’esthétique de la route’, Routes et Circulation 6:1 (1955) 19.
76 R. Pechère, Grammaire des jardins: secrets de métier (Tielt 2002) 17.
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van Openbare Werken Jos De Saeger in 1970.77 In dit rapport besprak hij een aantal belangrijke aspecten van de autosnelweg, zoals ‘de integratie van de weg in het landschap’,
‘het landschap gezien van de bestuurder’, ‘wegbermen’, ‘beplantingen’ en de ‘bescherming van het landschap’. Pechère legde hierin via eenvoudige tekeningen uit hoe het
landschap gevormd kon worden in functie van het zicht van de bestuurder, en toonde
zowel voorbeelden van hoe het wél en niet moest.78 Hoewel deze tekeningen duidelijk
van de hand van Pechère zijn, toont een vergelijking met de Duitse publicaties aan
dat zijn inspiratie terug te brengen is naar de oorlogsjaren. De tekeningen uit het rapport zijn quasi letterlijke kopieën van Trassierungsgrundlagen der Reichsautobahnen
(afbeelding 2).79 Pechère ging daarnaast ook in op het multidisciplinaire karakter van
het ontwerp van de autosnelweg, en stelde dat ingenieurs zowel natuurbeschermers als
landschapsdeskundigen dienden te consulteren.80 In een vertaling die Pechère maakte
tijdens zijn gevangenschap van een lezing van Hans Lorenz – een prominent ingenieur
bij de Generalinspektion für das Deutsche Straßenwesen – staat dat de snelweg zowel
een culturele als technische aangelegenheid was, die zowel Duitsland als een ‘verenigd’
Europa zou dienen. De constructie was daarom een gezamenlijk werk voor zowel ingenieurs, architecten, landschapsarchitecten als andere specialisten.81
Het Groenplan, het plan régional d’aménagement des espaces verts de la région de
Bruxelles en de samensmelting van landschap en infrastructuur
Hoewel Pechère moeite deed om zijn connecties met de Duitse landschapsarchitecten
te verdoezelen, was zijn naoorlogse agenda duidelijk beïnvloed door het Autobahnproject en zijn connecties met Seifert.82 In een aantal lezingen en teksten in de naoorlogse periode zette de ontwerper zijn visie uiteen voor een groener België, waarbij vaak
de focus op het landschapsontwerp van autosnelwegen kwam te liggen. Uit zijn werk
als Conseiller du Plan Vert blijkt dat de Duitse techno-natuurlijke landschapsmethode
een bron van inspiratie was. In wat volgt bespreken we verder hoe de naoorlogse infrastructuurkwestie op de ontwerptafel van Pechère kwam. We schetsen hoe hij op twee
fronten actievoerde voor een verregaande integratie van natuur en infrastructuur, wat
leidde tot een nieuwe articulatie van het verstedelijkingsproces en het herdenken van
de relatie tussen stad en platteland.
Het Groenplan werd in 1957 uitgegeven met behulp van de expertise van Pechère.83
Tien van de in totaal 38 voorschriften handelden over autosnelwegen. De eerste en be77 R. Pechère, Rapport sur l’esthétique des autoroutes et leurs plantations (Brussel 1970).
78 Gelijkaardige onderzoeken (die hier niet worden besproken) werden uitgegeven in België, zie o.a.: H.
Hondermarcq, ‘L’esthétique de la route’, La Technique Routière 2 (1961) 41-62; voor een bespreking daarvan, zie:
Peleman, Les hommes de la route, 352-356. In de loop van de jaren zestig en zeventig werden internationaal, soortgelijke maar meer systematische studies gepubliceerd. Een bekend voorbeeld is: D. Appleyard, K. Lynch en J. Myer,
The view from the road (Cambridge 1965).
79 H. Lorenz, Trassierungsgrundlagen der Reichsautobahnen (Berlin 1943).
80 Ibidem, 4.
81 civa, Fonds René Pechère (verder: rp), 33, R. Pechère, ‘Autostrade du Reich. Conférence en langue Français,
Flamand et Espagnol par H. Lorenz’ (1942) 33.
82 In een brief van Pechère aan de secretaris van het iﬂa (International Federation of Landscape Architects) uit
1947 blijkt dat Pechère verklaarde dat als burger van een land die tot twee maal bezet is geweest door de Duitsers, hij
‘onmogelijk nog Alwin Seifert’s hand kon schudden op het congres’. Zie: Imbert, ‘Landscape architects of the world,
unite!’, 19.
83 Pechère, Souvenirs.
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Afb. 2 Links een schets uit R. Pechère, Rapport Sur l’Esthétique Des Autoroutes et Leurs
Plantations (Brussel 1970), 2 die een duidelijk kopie is van een foto uit Trassierungsgrundlagen
Der Reichsautobahnen (Berlijn 1943) 29.

langrijkste richtlijn stelde dat de lijnvoering van de autosnelwegen in overeenstemming
moest zijn met die van het landschap (afbeelding 3). Het tracé was best zo vaak mogelijk gebogen, rijbanen werden idealiter los van elkaar gelegd, enzovoort. De volgende
acht voorschriften gingen speciﬁek in op de beplantingsgraad: de midden- en zijbermen
moesten van een geschikte beplanting worden voorzien, net als taluds en de eindpunten
van autosnelwegen. Ook parkeerruimtes werden bij voorkeur aangelegd in het groen.
Deze voorschriften werden niet voorzien van eenduidige planmatige richtlijnen, maar
werden wel uitgebreid gedocumenteerd met afbeeldingen. Schetsmatige ‘ideale’ voorbeelden en fotograﬁsch materiaal werden getoond en gebruikt als handleiding voor de
ingenieurs bij het Ministerie van Openbare Werken. Het werk was daarom geen ‘plan’
in de letterlijke zin van het woord, maar eerder een draaiboek. Het kon als beeldkwaliteitsplan gelden voor toekomstig aan te leggen wegen. De landschappelijke visie van de
Duitse Autobahn valt duidelijk af te lezen in de nadruk op de congruentie van de weg
met het landschap, terwijl de sterke focus op beplanting de invloed van de tuinarchitect
Pechère laat zien. Daarbij is de beplanting op het beeldmateriaal niet geselecteerd op
basis van de phytogeograﬁsche districten waarin de snelweg zich bevond, maar eerder
op zijn ‘herkenbaarheid en associatie met de oude stadsparken en negentiende-eeuwse
dorpszichten’.84

84 K. Coremans, ‘Landschap van snelwegen’, Archis 10 (2000) 24.
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Afb. 3 De richtlijn in het Groenplan om de autosnelweg in overeenstemming te brengen met
het omliggende landschap (Het Groenplan, 1957, 14-15).

In het jaar 1960 werd de Dienst van het Groenplan of Service du Plan Vert opgericht onder het toezicht van het Ministerie van Openbare Werken. De dienst was de
praktische uitvoerder van het Groenplan en was verantwoordelijk voor de aanleg van
groen langs autosnelwegen, gaf advies aan ondergeschikte besturen, deed toezicht op
de beplanting en had enkele honderden hectaren parken, tuinen en boomkwekerijen
in haar beheer.85 René Pechère was er conseiller du Plan Vert, en werkte er mee aan
verdere richtlijnen, zoals de eerder besproken Rapport Sur l’Esthétique Des Autoroutes
et Leurs Plantations.86 Pechère werd, zeker binnen de Brussels regio, zelf ook als tuinarchitect ingeschakeld voor ingrepen door het Groenplan. In hun bespreking van de
autosnelwegen in Brussel tijdens de naoorlogse periode, wijzen Leloutre en Pelgrims
bijvoorbeeld op de aanleg van een autoweg bij Le Botanique in Brussel. Deze ingreep
zorgde ervoor dat het park gedeeltelijk herontworpen diende te worden, een project
dat in de handen kwam van Pechère.87
De dienst van het Groenplan werd initieel bemand door een aantal landschapsarchitecten die op vraag van andere overheidsdiensten intervenieerden in het ontwerp van
tuinen en groenstructuren. Hun betrokkenheid was dus niet noodzakelijk of systematisch. Hoewel een oud-medewerker verklaarde dat het ontwerp van de landschapsarchitecten ‘était peut-être trop “jardinée”’, toch hadden ze ‘une bonne approche du pay85 Velle, Het Ministerie van Openbare Werken, 644.
86 Hoewel het rapport uit 1970 is, blijkt uit zijn archief dat hij dezelfde ontwerpoefeningen al eind jaren vijftig
maakte.
87 G. Leloutre en C. Pelgrims, ‘Le roadscape bruxellois. Le rôle de la route dans la rénovation urbaine ou la
coproduction d’une infrastructure paysagère’, in: T. Debroux, Y. Vanhaelen en J. le Maire de Romsée (red.) L’entrée
en ville. Aménager, expérimenter, représenter (Brussel 2016) 43-62; Leloutre en Pelgrims verwijzen naar het landschappelijk denken in relatie tot de modernisering van de wegen in Brussel, maar bespreken de connectie met Pechère niet;
over het ontwerp van Le Botanique, zie: Grisel en Desauw, Les jardins de René Pechère, 227-233.
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sage’.88 Ze vermeden de te rechte lijnen en probeerden het Groenplan zoveel mogelijk
als wegwijzer te gebruiken: het boek was hun ‘bijbel’. Toch werd hun werk vaak tenietgedaan door ingenieurs, die hun ingrepen verzwakten en homogeniseerden.89 Na de
jaren 1970 was er ook een inﬂux van andere experten in de Dienst van het Groenplan,
zoals agronomen. Een evolutie naar een meer wetenschappelijke basis voor de Dienst
lag aan de grondslag van hun aanwerving.90 De samenwerking tussen de twee disciplines verliep echter moeizaam, aangezien agronomen zich vaak niet konden vinden in de
ingrepen van de landschapsarchitecten. De effectiviteit van het Groenplan werd naderhand dan ook verder bekritiseerd omdat het nooit de economische groei en de groei van
de snelweg kon bijbenen. Ingrepen werden in veel gevallen tenietgedaan door de snelle
verbreding van de wegen, en waar de beplanting wel overleefde, ontstond een ‘ﬂinterdun groen lint’. In plaats van een nieuw, vooruitstrevende landschappelijke invulling
verviel de verwezenlijking van het Groenplan dan ook tot een ‘functionele landschappelijk integratie’, waardoor de snelweg ‘niet langer op, maar in het landschap’ lag.91
Naast het Groenplan was Pechère ook actief in opdrachten die een territoriale visie
ontwikkelden, gebaseerd op de structurerende rol van de groenstructuren. In 1948 werd
door het Ministerie van Openbare Werken opdracht gegeven voor de opmaak van een
streekplan voor Brussel. De opdracht werd gegeven aan Groupe Alpha, een bureau dat
op vlak van grootstedelijke planning de belangrijkste vertegenwoordiger was van het
modernistische ideaal van de functionele stad in het naoorlogse België.92 In het dossier
‘espaces verts’ van het streekplan werd daarom hulp gevraagd aan René Pechère, wiens
competentie nuttig was bij de opmaak van het plan.93 In een lezing op de Werelddag
van de Stedenbouw in 1951 besprak Pechère al een aantal principes van de ‘esthetica van
de groene ruimten’, een uiteenzetting die parallel liep met de inhoud van het Groenplan, maar in feite uitgevoerd was in het kader van de studie van Groupe Alpha.94
De opmaak van het plan van Groupe Alpha verliep gelijktijdig met het ontwerp en
de uitbouw van een ringweg rond Brussel door het Ministerie van Openbare Werken.95
Pechère was uitermate kritisch voor dit project, aangezien het Zoniënwoud werd doorkruist. In een brief aan Hugo Koester – de oud-collega tijdens zijn gevangenschap, die
nu opnieuw aan het werk was voor de nieuwe Duitse regering – fulmineerde hij op de
plannen, en stelde hij dat hij indertijd in overleg met Alwin Seifert de doorkruising
van een geplande autosnelweg door het woud door de Duitse bezetter had kunnen
vermijden. Nu was het zijn eigen regering ‘qui songe à un tel massacre’. In de studie die
hij maakte met de Groupe Alpha wilde hij een tegenvoorstel doen, en geloofde dat de
minister gevolg zou geven aan een ‘argument sérieux’.96 Het streekplan zou inderdaad
88 Interview Denis Delbaere met Michel Watillon, 23 maart 2015.
89 Ibidem.
90 Ibidem.
91 Coremans, ‘Landschap van snelwegen’, 25.
92 J. Braeken, ‘Groupe Alpha’, in: A. Van Loo e.a. (red.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot
heden (Antwerpen 2003) 325-326.
93 civa, rp, 207, brief 15 september 1950.
94 R. Pechère, ‘L’esthétique des espaces verts’, Le Mouvement Communal 265 (1951) 223-227.
95 Zie: Ryckewaert, Building the economic backbone of the Belgian welfare state, 179-185.
96 civa, rp, 207, brief 28 februari 1951. Aangezien een samenwerking met de Duitsers zo kort na de oorlog gevoelig
ligt, en omdat Koester enkel voor de Duitse regering en niet in samenspraak met de geallieerde bezetters werkt, zijn ze
‘realistisch’ en beslist Pechère om geen gebruik te maken van de expertise van Koester.
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Afb. 4 Schema van satellietsteden en groenstructuren
(R. Pechère, L’aménagement
du territoire au service des
espaces verts (Brussel 1958).

veel belang hechten aan de groene ruimtes in en rond de stad. Rond Brussel werd een
‘green belt’ van bebouwing gevrijwaard, en dertien satellietsteden werden uitgebouwd
rond bestaande dorpskernen (afbeelding 5).97
Later, in een publicatie uitgegeven in de context van Expo ’58, getiteld L’aménagement
du territoire au service des espaces verts, ging Pechère verder in op zijn visie op groenontwikkeling en zijn structurerende rol in het territorium. Deze publicatie toont dat
Pechère geloofde in een ruimtelijke conﬁguratie waarbij de groei van de bebouwde
ruimte gestuurd werd door satellietsteden rond centralere, grotere agglomeraties (afbeelding 4). Deze satellietsteden waren niet onafhankelijk van de grotere agglomeraties,
maar zorgden wel voor een rationele groei van de stad in het groen. Het idee van satellietsteden was in zwang bij stedenbouwkundigen en planners tijdens de jaren vijftig.98
97 Apers, Straten en stenen, 323. In Straten en stenen is een voorontwerp opgenomen van het streekplan, waar
duidelijk de satellietsteden en ‘green belt’ te zien zijn. De plannen van Groupe Alpha hebben daarbij een organische
vormentaal, en doen denken aan de plannen van Patrick Abercrombie in Groot-Brittannië. Pechère gebruikte dan ook
Abercrombies ‘The County of London Plan’ in zijn studie voor het streekplan, om de situatie in Brussel met die in
Londen te kunnen vergelijken. civa, rp, 207, brief 13 maart 1951; het plan van Groupe Alpha speelt ook een rol in de
ﬁlm ‘Zesduizend inwoners’ van Luc de Heusch, die ook werd gemaakt in het kader van de expo ’58. De ﬁlm steekt de
draak met het Belgisch municipalisme, en speelt zich af in een satellietstad zoals het plan ze lijkt te voorzien. Michiel
Dehaene trekt hier eveneens de vergelijking tussen het plan van Groupe Alpha en Abercrombie. Zie: M. Dehaene,
‘Stedenbouw als mensenwerk: zesduizend inwoners/six milles habitants van Luc de Heusch’, in: S. De Caigny en E.
Van Impe, Bewegende landschappen. Over Stedenbouw en Film (Antwerpen 2013) 42-66.
98 M. Ryckewaert, ‘Wonen bij Ford. Satellietstad Sledderlo, van company town tot modelwijk’, in: K. Van Herck en T.
Avermaete (red.), Wonen in welvaart. Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen 1948-1973 (Antwerpen 2006) 204.
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Afb. 5 Het streekplan, hier
uitgewerkt door Groupe
Alpha voor een publicatie die
de kandidatuur voor Brussel als Europese hoofdstad
kracht moest bijzetten. De
lichtroze zones tonen de
satellietsteden (Gouvernement Belge, Bruxelles-Brussel-Brüssel-Brusselle, 1958).

Het was weliswaar niet de eerste keer dat dergelijke groeischema’s op de voorgrond
traden: zoals we in de inleiding al zagen, maakte Louis Van der Swaelmen, een Belgische landschapsarchitect die tijdens en na de Eerste Wereldoorlog zelf de sprong naar
de stedenbouw waagde, een uitbreidingsplan voor Brussel met een ring van tuinsteden,
onderling en met de kernstad verbonden door wegen en openbaar vervoer. Deze methode zou een ‘organische’ uitbreiding van de stad bewerkstelligen.99 Pechère zag een
mogelijkheid voor een ‘herverdeling’ van de groene ruimtes rond het nieuwe kader dat
het moderne wegenstelsel zou creëren.100 De hoofdrol in die herverdeling was weggelegd voor infrastructuur in relatie tot de omliggende groene ruimte als ‘tuin’, een
tandem die de drager werd van een nieuw soort landschap, die de oude oppositie tussen
natuur en stad herdacht: ‘dans les pays où la diffusion de l’automobile [...] est généralisée, la vieille opposition entre monde urbain et monde rural, n’a plus de sens’.101 In
een dergelijke context vormden de nieuwe autosnelwegen en satellietsteden het ‘skelet
(ossature)’ waarrond er zich een ‘répartition des espaces verts’ zou voltrekken.102
De doorgedreven zonering in het streekplan zorgde voor een vlekkenkaart waar een
organisch grid zich rond de verschillende zones legde: het ‘skelet’. Pechère publiceerde
99
100
101
102

Notteboom, ‘Ouvrons les yeux!’, 555.
René Pechère, L’aménagement du territoire au service des espaces verts (Brussel 1958) 26.
Ibidem, 22.
Ibidem, 26.
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Afb. 6 Het Plan régional
d’aménagement des espaces
verts de la région de Bruxelles, met dezelfde zonering als
het plan van Groupe Alpha.
De groengebieden vallen
nog niet volledig samen met
het uitgetekende grid, maar
passen er wel duidelijk in. De
ontwikkeling van groen in de
structuur van het plan zorgt
voor de uitbouw van een
netwerk van groengebieden
(R. Pechère, L’organisation
des espaces verts en Belgique
(Brussel 1959) 21).

in één van zijn artikels een afgeleide van deze kaarten: het Plan régional d’aménagement
des espaces verts de la région de Bruxelles (afbeelding 6). Daarin was het grid duidelijk
opgenomen. De groene ruimten van de Brusselse regio waren vaak ook onderdeel van
dit onbenoemde grid, dat zowel de communicatielijnen tussen de verschillende zones
als de groenruimtes zelf leken te omvatten. Dit vormde een ideaal groeischema voor de
natuur zoals we die eerder zagen verschijnen in Pechères groenpolitiek: infrastructuur
en groenontwikkeling gingen hand in hand, en het potentieel voor de groei van de natuur lag tussen de verschillende functionele zones. Het Zoniënwoud, rechts onderaan
de kaart, viel nu al volledig samen met deze structuur. Op de rest van de kaart konden
de groene structuren nog groeien in het grid. Een nieuw systeem ontstond: ‘Le système
en tentacules de bandes vertes entourant des groupes d’îlots a l’avantage d’empêcher
l’adhérence des faubourgs et permettre une continuité’.103 Dit systeem lijkt een vroege
voorganger te zijn van het ecologisch netwerk, waarbij groengebieden verbonden worden door ecologische corridors om de circulatie van dier- en plantensoorten in de hand
te werken.104 Het is dan ook niet te verwonderen dat Pechère, samen met stadsecoloog
Paul Duvigneaud, in de jaren 1970 de grondlegger was van het ‘groene netwerk’ of
‘maillage verte’ in de schoot van de Brusselse Agglomeratie, de voorloper van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.105
103 Ibidem, 28.
104 Zie o.a.: Rob Jongman en Gloria Pungetti, Ecological networks and greenways. Concept, design, implementation
(Cambridge 2004).
105 Met dank aan Serge Kempeneers voor deze informatie. Duvigneaud en Pechère waren beiden lid van de groupe
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Besluit: naar een landschappelijke lezing van de stad
Zowel het Groenplan als het streekplan voor Brussel tonen aan dat de inbreng van
de landschapsontwerper in de infrastructuuropgave tot een verregaande herdeﬁniëring
leidde van de relatie tussen landschap, infrastructuur en stad. Zoals David Peleman al
stelde, hield Pechère vast aan het idee van de tuin, een concept waar hij de technische
en ontwerpmatige expertise van beheerste. Hij gebruikte het om de tweedeling stad/
platteland en natuur/cultuur te overstijgen door deze te projecteren op het territorium.
De uitbouw van een nieuw infrastructuurnetwerk was dan ook een uitgelezen moment
om het aan sneltempo verstedelijkend en vernevelend landschap opnieuw vorm te geven en te ordenen. Dit betekende echter ook een herpositionering van de discipline
van de landschapsarchitect, aangezien hij de landschappelijke, infrastructurele én stedenbouwkundige opgave naar zich toe trok. Deze hercalibratie van disciplines kwam
niet uit het niets. Dit artikel laat zien dat persoonlijke en professionele invloeden, in de
eerste plaats vanuit Nazi-Duitsland, essentieel waren om de sprong van tuin naar landschap bij Pechère te begrijpen. Toch nam hij de Duitse methode niet zonder meer over,
en bleef hij zijn praktijk van de tuinarchitect als leidend principe volgen. Deze hercalibratie werd tevens niet enkel verklaard door veranderingen in de discipline, maar ook
in politiek en beleid. Zijn connecties en rol als expert binnen het Ministerie van Openbare Werken stelden hem in staat deze verschuivingen teweeg te brengen.
Vandaag staat infrastructuur en landschap opnieuw bovenaan de stedelijke agenda.
In Brussel herdenkt het project Metropolitan Landscapes het Brusselse territorium als
een stad van ‘ecologische systemen’. Het bouwt daarbij aan een nieuwe lezing van de
stad, waarbij hydrograﬁe en topograﬁe structurerende elementen zijn waarop het toekomstige stadsproject geënt wordt.106 Die landschappelijke lezing laat toe om, net als
bij Pechère, grote gebieden te herontwerpen om zo van de bestaande problematieken
een katalysator van stadsvernieuwing te maken. Toch zijn beide projecten fundamenteel verschillend: Metropolitan Landscapes maakt een nieuwe lezing van het stedelijk
landschap, op zoek naar de onderliggende structuren die tot nog toe geen leidend
planningsprincipe zijn geweest in de uitbouw van Brussel. Een eerder transhistorische
lezing van het stadslandschap als ‘autonoom metabolisme’ wordt zo gebruikt om een
hernaturalisatie van de stad te initiëren, waardoor de stadsplanning onderworpen lijkt
te worden aan een exclusief wetenschappelijke analyse. Het project gaat daarbij in
zekere zin voorbij aan de complexe politieke realiteit die speelt in de stad.107 Pechère,
espaces verts die werkzaam was als adviesorgaan onder de schepen van Leefomgeving Pierre Havelange bij de Brusselse
Agglomeratie. Vandaag wordt het Groene Netwerk verder vormgegeven door Brussel Leefmilieu, dat werkzaam is
onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Over Paul Duvigneaud, zie o.a.: K. Danneels, ‘Historicizing Ecological
Urbanism: Paul Duvigneaud, the Brussels Agglomeration and the inﬂuence of ecology on urbanism (1970-2016)’,
in On Reproduction: Re-Imagining the Political Ecology of Urbanism. Urbanism & Urbanization Conference
proceedings (Gent, 2018) 343-356; J. Lachmund, ‘The City as Ecosystem: Paul Duvigneaud and the Ecological Study
of Brussels’, in: R. De Bon en J. Lachmund (red.), Spatializing the History of Ecology: Sites, Journeys, Mappings (New
York & London 2017) 141-161.
106 Julie Mabilde e.a., Metropolitan landscapes. Open ruimte als basis voor stedelijke ontwikkeling (Brussel 2016).
Voor een uitgebreide kritische lezing van Metropolitan Landscapes, zie: G. De Block, N. Lehrer, K. Danneels en B.
Notteboom, ‘Metropolitan Landscapes? Grappling with the urban in landscape design’, SPOOL: criticizing practice,
practicing criticism 5 (2018) 81-94.
107 Een gelijkaardige kritiek verscheen al in A+, zie daarvoor: G. Boie, ‘Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de
Brussels Urban Landscape Biennal’, A+ (2016), http://a-plus.be/recensie/eco-politiek-in-brussel-bas-smets-en-debrussels-urban-landscape-biennal/#.WdTLa8ZpErg.
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Afb. 7 Studie van René Pechère voor de Maalbeekvallei (CIVA stichting, Fonds Paul Duvigneaud).

daarentegen, ging uit van culturele landschappen die doorkruist werden door nieuwe
autosnelwegen, en zocht naar een koppeling tussen landschap en infrastructuur. Hij
verbond zo de landschappelijke opgave met het bestaande, politieke project van de
uitbouw van de wegeninfrastructuur.
Naderhand evolueerde Pechère naar een lezing van de Brusselse regio die lijkt op die
van Metropolitan Landscapes. In een schetsmatig ontwerp, gerelateerd aan de planning
van de Maalbeekvallei door de Agglomeratie van Brussel in de jaren zestig en zeventig,
besteedde Pechère aandacht aan de ecologische structuren in de lezing van het valleilandschap.108 In de tekening van Brussel als hybride landschap van infrastructuur, stad
en natuurontwikkeling laat hij een openheid zien naar de ecologische opgave die op
dat moment binnensloop in de planningspraktijk. De Brusselse regio werd daarbij niet
enkel gestructureerd door haar ecologische topograﬁe, maar kreeg een multidimensionale lezing waarbij bestaande infrastructuren, verstedelijkingspatronen en ecologische
netwerken elk een rol kregen.

108 De planning van de Maalbeekvallei werd in samenwerking gedaan met het Ministerie van Openbare Werken,
waaronder de Dienst van het Groenplan. In de informatiebrochure over de planning van de Maalbeekvallei wordt
er zowel op de economische en sociale als de natuurlijke impact van het plan gewezen. Agglomération de Bruxelles,
Rénovation de la Vallée de la Maelbeek (Brussel s.d.). De tekening van de Maalbeekvallei door Pechère werd door de
auteurs ontdekt in het Fonds Paul Duvigneaud, in de civa stichting te Brussel.

Reinoud Vermoesen

Suburbs en klachten
Burgerlijke vorderingen in de stad Aalst en haar buitenwijken tijdens de
periode 1750-1800

Op 12 september 1753 ging Marie Alexanderine Maes, een Aalsterse koopvrouw in
kant wonend in de Molenstraat nabij de Grote Markt, tot de actie over en liet haar
procureur zeventien vorderingen instellen voor de Aalsterse schepenbank tegen verschillende van haar klanten, die ‘schuldig [zijn] gebleven […] zoo over geleend geld
en levering van spellewerkgaeren volgens haar notitieboek’.1 Marie, dochter van Jan
Baptista Maes, prinselijk ofﬁcier in de Denderstad, oefende zeker al sinds 1725 het
commerschap van canten uit.2 De personen waartegen deze vermogende dame klacht
neerlegde, waren niet alleen afkomstig uit de stad zelf, maar ook uit de buitenwijken
van de stad. In dit artikel komen dergelijke klachten tussen bewoners van de stad intra
muros en van de buitenwijken voor het voetlicht.
De middeleeuwse stadsontwikkeling, die een enorme boost kende vanaf de jaren
1000, vertoonde enerzijds een proces van verdichting van de woonkernen en anderzijds
een patroon van ruimtelijke uitdeining.3 Door het omwallen van sommige van deze
kernen in de loop van de elfde en twaalfde eeuw en door de latere uitbreidingen, lijkt
er een schijnbare tegenstelling te zijn ontstaan tussen de gebieden intra muros en de
suburbs.4 In dit onderzoek ga ik dieper in op het gebied onmiddellijk rond de wallen,
de pre-industriële suburbs of de urban-rural fringe.5 De relaties tussen de inwoners
van de suburbs en de bewoners van de stad intra muros staan daarbij centraal. Dit artikel spitst zich toe op de aanwezigheid van deze buitenstedelijke actoren in de civiele
rechtspraak in geschillen. In hoeverre maakten bewoners van de suburbs gebruik van
instituties die door stedelingen intra muros werden gedomineerd voor het beslechten
van civiele conﬂicten?
Onder suburbs worden in deze studie die buitenwijken begrepen die onder dezelfde,
stedelijke rechtsinstantie ressorteerden als de wijken intra muros. Voor de casus die
hier centraal staat, het achttiende-eeuwse Aalst, ging het daarbij concreet om de buitenwijken Nieuwerkerken, Mijlbeek en Schaarbeek, die het Schependom van Aalst
vormden. Binnen dit buitenstedelijk gebied oefenden de schepenen van de Ajuinenstad
de volledige rechtspraak uit en hadden ze wetgevende en bestuurlijke macht. De focus
1 De auteur wenst Michel Igual-Pacheco, Wilfried Vernaeve, Tim Soens, Pieter De Graef, Hilde Greefs, Ilja Van
Damme en de twee anonieme referenten te bedanken voor hun opmerkingen en suggesties; Stadsarchief Aalst (verder
saa), Oud archief Aalst, rechtspraak civiele zaken, nr. 2665.
2 saa, Oud archief Aalst, wettelijke passeringen, nr. 3263, f. 144 v.
3 P. Clark, European cities and towns 400-2000 (Oxford 2009) 78; A. Cowan, Urban Europe, 1500-1700 (Londen
1998); J. de Vries, European urbanization 1500-1800 (Londen 1984).
4 K. De Groote, ‘De stadswording van Aalst. Of hoe een Merovingische nederzetting uitgroeide tot een laatmiddeleeuwse stad’, M&L. Monumenten, landschappen en archeologie 32 (2013) 4-32.
5 Zie onder meer https://www.uantwerpen.be/en/projects/gistorical-antwerp/; I.W. Archer, ‘Government in early
modern London. The challenge of the suburbs’, in: P. Clark en R. Gillespie (red.), Two capitals. London and Dublin,
1500-1840 (Oxford 2001) 133-147.
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op de stad en het Schependom van Aalst is niet alleen ingegeven door de interessante
juridische context, die effectief toelaat om na te gaan of bewoners van binnen en buiten de omwallingen op een zelfde manier een beroep deden op en toegang hadden
tot dezelfde stedelijke rechtsinstellingen. Zoals verder in de tekst zal blijken, is deze
onderzoekskeuze ook ingegeven door het recente onderzoek naar de stedelijke en de
regionale, rurale economie, dat de historische context van het onderzoeksgebied heeft
verduidelijkt, én de beschikbaarheid van een interessant bronnencorpus dat goeddeels
toeliet de buitenstedelijke actoren te identiﬁceren.6
Deze studie stort zich in een complex avontuur, omdat de conceptuele invulling van
suburbs legio zijn. Voor de doorsnee-Romein betekende dit immers het gebied met de
villa’s aan de voet van de heuvels, onderaan de stad. Pirenne daarentegen zag suburbium
als een noodzakelijke pool in zijn tweeledige verklaring voor het ‘ontstaan’ van de middeleeuwse steden.7 Volgens Aaron M. Allen werden suburbs in de vroegmoderne tijd
‘increasingly a part of the urban landscape’.8 Het buitengebied met deels een agrarisch
karakter behoorde vaak, maar niet uitsluitend, tot het rechtsgebied van de stedelijke
kern. Hoe verder men zich van deze kern verwijderde, hoe meer deze periferie kenmerken vertoonde van het omliggende platteland. Een afbakening op basis van deze ruimtelijke en morfologische kenmerken zou een interessante insteek kunnen vormen, maar
valt buiten het doel van deze studie. Omwille van de focus op de rechtspraak in geschillen is in dit onderzoek een juridische afbakening gehanteerd en dus geen morfologische
omschrijving, zoals dit onder meer wel gebruikt wordt in het onderzoek van Tineke
Van de Walle naar de suburbs van Oudenaarde in de vijftiende en zestiende eeuw.9 In
dit artikel worden de Aalsterse suburbs gelijkgesteld met de juridische, bestuurlijke en
ﬁscale omschrijving van het stedelijk buitengebied of Schependom.
Na de zogenaamde legal revolution die zich manifesteerde in de lange zestiende
eeuw en die gekenmerkt werd door een toename in de civiele vorderingen in verschillende Europese regio’s, trad vanaf het midden van de zeventiende eeuw de great
litigation decline in.10 In die tweede fase daalde het aantal vorderingen sterk. Recente
studies van onder meer Griet Vermeesch geven een uitstekend uitgangspunt om dit
onderzoek aan te snijden.11 In haar analyse van de toegankelijkheid van vroegmoderne

6 R. Vermoesen, Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens. De regio Aalst, 1650-1800
(Gent 2011); W. Ryckbosch, A consumer revolution under strain. Consumption, wealth and status in eighteenthcentury Aalst (Southern Netherlands) (Onuitgegeven proefschrift Universiteit Antwerpen 2012); E. Decraene,
Boundaries transcended. Sisters of religious confraternities in a small early modern town in the Southern Netherlands
(Onuitgegeven proefschrift Universiteit Antwerpen 2014).
7 H. Pirenne, Geschiedenis van België. Deel 1. Van de eerste tijden tot het begin der XIVe eeuw (Gent 1902) 176.
8 M.A. Allen, ‘Conquering the suburbs. Politics and work in early modern Edinburgh’, Journal of Urban history
37 (2011) 423-443, 423.
9 Zie het lopend doctoraatsonderzoek van Tineke Van de Walle aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen).
10 W.A. Champion, ‘Recourse to the law and the meaning of the great litigation decline, 1650-1750. Some clues
from the Shrewsbury local courts’, in: C. Brooks en M. Lobban (red.), Communities and courts in Britain, 1150-1900
(Londen 1997) 149-198; C. Brooks, Lawyers, litigation and English society since 1450 (Londen 1998); R.L. Kagan, ‘A
golden age of litigation: Castile, 1500-1700’, in: J. Bossy (red.), Disputes and settlements. Law and human relations in
the West (Cambridge 1983).
11 G. Vermeesch, ‘Reﬂections on the relative accessibility of law courts in early modern Europe’, Crime, history &
societies 19 (2015) 53-76; G. Vermeesch, ‘The clientele of an eighteenth-century law court. An analysis of plaintiffs
and defendants at a small claims court in the Dutch city of Leiden, 1750-1754’, Social History, 40 (2015) 208-229; G.
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rechtbanken stipt ze aan dat de speciﬁciteit van de lokale context, het onmogelijk
maakt om bevindingen te extrapoleren naar een ruimer gebied.12 Ook argumenteert
ze dat de op basis van Engelse studies veronderstelde brede participatie van alle lagen
van de bevolking in de rechtspraak, niet strookt met haar analyses van enkele steden
in de Lage Landen. Vooral het aandeel armen dat participeerde in de rechtspraak
in geschillen viel veel lager uit ten opzichte van hun aandeel in de bevolking.13 De
resultaten van het onderzoek van Hervé Piant naar de vroegmoderne rechtspraak in
Vaucouleurs nabij Nancy, zijn dan ook veelzeggend.14 Armen waren in tegenstelling tot hun demograﬁsch aandeel ondervertegenwoordigd in civiele vorderingen;
de middengroepen zoals ambachtslui kwamen evenredig voor en de lokale elite en
functionarissen waren oververtegenwoordigd. De focus op de toegang van sociale groepen tot de rechtspraak is dus niet nieuw. Wel vernieuwend is een duidelijk
ruimtelijk perspectief zoals hier wordt gehanteerd. Door de analyse van de klachten
neergelegd voor één schepenbank, die de bevoegdheid uitoefende over alle inwoners
van haar stad intra muros en haar buitenwijken, kunnen patronen in de geformuleerde
klachten immers opgespoord worden. Zo komen verschillen in aantal vorderingen
en in soorten van klachten voor het voetlicht, die door bewoners, in al hun sociaaleconomische verscheidenheid, van de stad intra muros en van de buitenwijken, bij
de schepenbank neerlegden. Hierdoor kan vastgesteld worden of er eveneens sprake
was van een litigation decline en of die in beide gebieden parallel verliep. Bovendien
geven de klachten informatie over de sociale structuur van stad en buitengebied.
De casus Aalst: de stad en de buitenwijken
De stad Aalst, hoofdplaats van het Land van Aalst, het gebied tussen grosso modo
Schelde en Dender, was een secundaire stad van regionaal belang (zie de kaart). In de
vroegmoderne tijd ontpopte zij zich tot belangrijke graan-, vlas-, linnen- en hopmarkt.
Zij situeerde zich in Binnen-Vlaanderen dat gedomineerd werd door kleine bedrijven
in eigendom met een productieproﬁel van gemengde landbouw en textielnijverheid. In
elk dorp bevonden zich ook enkele grotere bedrijven.15
Hoe alomtegenwoordig de suburbs ook waren en zijn – men zou zelfs kunnen
argumenteren zonder suburb geen stad – in de (internationale) historiograﬁe is er nauwelijks eensgezindheid over de aard van deze gebieden. Misschien speelde het oordeel
van geograaf Gideon Sjoberg over de suburbs van de pre-industriële stad hier wel een
beslissende rol in. Hij ziet in dit gebied, het verst gelegen van de stadskern, de verzamelplaats voor de armsten, voor de immigranten en voor de marginalen van de (stads)
bevolking.16 Niet voor niets wordt het gebied steevast geassocieerd met de leprozerieën, het galgenveld, het buitendrinken en de prostitutie.17 Maar toch lagen hier ook de
Vermeesch, ‘Access to justice. Legal aid to the poor at civil law courts in the eighteenth-century Low Countries’, Law
and history review 24 (2014) 683-714.
12 Vermeesch, ‘The clientele’.
13 Ibidem.
14 H. Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien
Régime (Rennes 2006).
15 Vermoesen, Markttoegang.
16 G. Sjoberg, The preindustrial city. Past and present (New York 1960).
17 Archer, ‘Government in early modern London’, 134. Zie het lopend doctoraatsonderzoek van Tineke Van de
Walle.
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villa rustica en buitenverblijven van vermogende stedelingen.18 Studies naar de ontwikkeling van suburbs, onder meer van het negentiende-eeuwse Haarlem, benadrukken de
verschillen tussen (de suburbs van) steden enerzijds, maar ook de onderlinge verscheidenheid binnen het buitengebied van één stad anderzijds.19 Niet alleen de juridische, de
kerkelijke en de bestuurlijke relatie tot de stad kon verschillen tussen steden onderling,
suburbs waren zelden een juridisch en sociaaleconomisch homogeen gebied. Vaak was
het een lappendeken van heerlijkheden met soms een verschillend juridisch statuut,
maar waar de stad toch enige vorm van controle kon uitoefenen.20 Er is dus nood aan
goed onderbouwde casestudies om de patronen van de suburbs te ontbloten.
Door de ene omschreven als dorpen, door de andere als verstedelijkte buitengebieden, is eensgezindheid over de eigenheid van de suburbs ver zoek.21 De stad Aalst
kende drie buitenwijken, die elk een verzamelnaam waren van een aantal gehuchten,
vaak met een verschillend heerlijk statuut,22 die op hun beurt meer en meer een aaneengesloten geheel vormden, naarmate de bevolking in de achttiende en negentiende
eeuw toenam.23 Op de rechteroever van de Dender lag Mijlbeek, op de linkeroever
Schaarbeek en iets ten zuiden van de wallen bevond zich Nieuwerkerken dat als enige
buitenwijk een eigen parochie had.
Juridisch bevonden de inwoners van deze buitenwijken zich in een onaangename
positie. Ofschoon ze behoorden tot de stad en het Schependom, waren het geen poorters, hoewel ze wél het buitenpoorterschap konden kopen.24 Wie binnen de wallen
resideerde of er geboren werd, was volgens de costuimen, dan weer wél binnenpoorter
van de stad.25 Nog in het antwoord van de schepenbank naar aanleiding van het decreet van 30 september 1784 wordt het als volgt geformuleerd: ‘eenieder word poorter
ofte burger binnen de stad Aelst met der woonste ofte geborte, zonder dat den genen
binnen Aelst komende woonen ied betaelt om borger ofte poorter te zyn.’26 Toch
ressorteerden inwoners van de buitenwijken onder de wetgevende, de bestuurlijke en
de rechterlijke bevoegdheid van de Aalsterse schepenen en werden de buitenwijken
bijgevolg omschreven als het Schependom van Aalst.
De schepenen bestuurden de buitenwijken en oefenden er de willige, burgerlijke
en criminele rechtspraak uit. Er waren geen aparte rechtbanken in de buitenwijken.
Bovendien had het Schependom geen rechtstreekse toegang tot het kasselrijbestuur

18 R. Baetens (red.), Hoven van plaisantie. Het ‘soete’ buitenleven in de provincie Antwerpen 16de-20ste eeuw
(Antwerpen 2013).
19 F. Suurenbroek, (On)begrensd land. De transformatie van de stadsrand van Haarlem (Bussum 2007).
20 Allen, ‘Conquering the suburbs’, 424.
21 H. Samsonowicz, ‘“Suburbium” in the late middle ages: the economic and social importance of suburbs in EastCentral Europe’, Review (Fernand Braudel Center) 5 (1981) 311-324.
22 J. Van Twembeke, ‘Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst’, Het Land van Aalst 14 (1692) 132-163.
23 Mijlbeek omvatte Horebeke, Poppenrode, Krekeldries, Kwadermeere, Regelsbrugge, Ter Rozen, Zaveldries en
Zomergem. Schaarbeek omvatte Meuleschette, Schaubroek, Kerrebroek en Sint-Job.
24 Er loopt momenteel een onderzoek aan de Universiteit Antwerpen onder de titel ‘Buitenpoorters in BinnenVlaanderen, 1640-1750’.
25 Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Gand. Tome 3, Coutumes des deux villes et pays d’Alost (Alost
et Grammont). Bewerkt door Th. De Limburg-Stirum (Brussel 1878) 12.
26 F. De Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst voorgegaan van eene historische schets van ’t voormalige
Land van Aalst (Gent 1873-1876) deel 4, 396.
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Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden 1771-1778, Aalst en omgeving (KB Belgica).

van het Land van Aalst.27 Dat verliep immers via de schepenen van de stad.28 Ook de
privileges van de ambachten waren afdwingbaar in de stad intra muros en de buitenwijken. In de enquête van 1784 stelde de schepenbank het zo: ‘die van de neiringhe
[van de winkeliers] mogen binnen de stad Aelst en Schependom houden lakensnyders
winkel, vekoopen syde en alle anders stoffen.’29 De ratione loci van de ambachten was
dus duidelijk gestipuleerd en ambachtsbesturen aarzelden niet om overtreders voor
de schepenbank te brengen. In 1719 kwam het tot een proces tussen de meesters van
het beenhouwersambacht en Jan Neireman die vee slachtte en het vlees verkocht in
Mijlbeek zonder lid te zijn van het ambacht.30 Ook Paulus Ambrosius Govaert, een
Aalsters koopman, verscheen voor de schepenen omdat hij een schip liet laden met
graan in de buitenwijk Schaarbeek, zonder gebruik te maken van de vrije buildragers
van de stad.31
Een drastisch tekort aan betrouwbare tellingen heeft tot gevolg dat enkel bij benadering de demograﬁsche ontwikkeling van Aalst en het Schependom te schetsen is.32
Een graantelling uit het jaar 1709 geeft een bevolking van 5328 binnen de wallen, 923
in Nieuwerkerken en 1934 in Mijlbeek en Schaarbeek.33 Ongeveer 90 jaar later zijn de
27 Kasselrijen vormden de voornaamste bestuurlijke en rechterlijke deelgebieden van het Graafschap Vlaanderen.
28 E. De Doncker, ‘De strafrechtbanken te Aalst van de xivde tot de xvlllde eeuw’, Het Land van Aalst 38 (1986)
204-243.
29 De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, deel 4, 422.
30 saa, Oud archief Aalst, procesdossiers, nr. 893.
31 saa, Oud archief Aalst, procesdossiers, nr. 946.
32 Vermoesen, Markttoegang, 41.
33 saa, Het Land van Aalst, nr. 263. Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 66. De cijfers voor Nieuwerkerken komen uit J. De Brouwer, Demograﬁsche evolutie van het Land van Aalst 1570-1800 (Brussel 1968) 18.
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aantallen toegenomen tot respectievelijk 6051, 1653 en 4381.34 Vermoedelijk heeft er
zich in de loop van de achttiende eeuw een daling voorgedaan in de populatie binnen
de wallen, waarna die zich herstelde in de laatste decennia van de eeuw.35 Hoe dan ook,
zelfs dit stedelijk herstel stond in de schaduw van de spectaculaire aangroei van het
aandeel van de buitenwijken: van 35 procent van de totale Aalsterse bevolking in stad
en buitenwijken rond 1700 naar 50 procent rond 1800!36 Dit opent een interessant perspectief op de urbanization from below-these van Bruno Blondé, die de demograﬁsche
aanwas van de achttiende-eeuwse Brabantse stedelijke bevolking en bij uitbreiding de
populatie van de Zuidelijke Nederlanden, voornamelijk in de kleinere steden situeert.37
Deze gegevens wijzen immers op het grote belang van de buitenwijken in de demograﬁsche groeicijfers, die zoals gezien, vaak één juridische entiteit met de stad intra muros
vormden. In het geval van Aalst is de achttiende-eeuwse bevolkingsaanwas alleszins
vooral op het conto van de buitenwijken te schrijven.
Een vergelijking tussen de parochieregisters van Nieuwerkerken (Schependom) en
van het naburige Erembodegem (niet behorend tot het Schependom), waarvan de parochiekerken van beide op ongeveer 2,5 km van de stadskern liggen, wijzen op het belang
van immigratie in de suburbs. In 1790 huwden 15 koppels in Nieuwerkerken en 29 in
Erembodegem. In Nieuwerkerken was in tien gevallen minstens één van de partners
afkomstig uit een ander dorp (67 procent), in twee huwelijken zelfs beide partners. In
Erembodegem was dit 11 keer het geval (38 procent), een merkelijk lager aandeel.38
Dit kan wijzen op de aantrekkingskracht van suburbs op migranten en het belang van
immigratie voor de bevolkingsgroei van de stad en vooral van het Schependom. De
suburbs leken bijzonder in trek bij migranten uit de dichtbevolkte dorpen van BinnenVlaanderen, die proﬁterend van de opportuniteiten van het nabije stadscentrum toch
een lagere huurprijs neerlegden voor een woning mét een tuin dan voor een (huur)huis
in de stad.39 De spectaculaire bevolkingsgroei in de buitengebieden moet immers door
dit aanzuigeffect verklaard worden. Opvallend is wel dat vooral inwijkelingen uit de
omliggende dorpen aangetrokken werden.
Relaties tussen binnenstad en buitenwijk
Het lijkt er sterk op dat de upswing van de middeleeuwse steden een enorm aanzuigeffect heeft gecreëerd.40 Immigranten, aangetrokken door allerlei economische opportuniteiten, vonden hun weg naar de stedelijke centra.41 Politieke instabiliteit en een
voortdurende oorlogsdreiging verplichtten de bloeiende centra om zich met grachten
en palissades of muren te beschermen. Dat hierbij vaak niet alle wooncentra werden
omwald, lijkt evident.42 Strategische en budgettaire afwegingen zullen immers de voor34 saa, Modern archief Aalst, nrs. 1-5 en Rijksarchief Gent, Scheldedepartement, nr. 1673.
35 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 65.
36 Vermoesen, Markttoegang, 43.
37 B. Blondé, Een economie met verschillende snelheden. Ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling van het
Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750-ca. 1790) (Brussel 1999) 40.
38 D. Meert, Alfabetisch repertorium van de families te Erembodegem 1591-1880 (Erembodegem 1999); F. Caudron,
Families te Nieuwerkerken 1586-1860 (Aalst 1999).
39 Vermoesen, ‘Boerende stedelingen’, 534.
40 Allen, ‘Conquering the suburbs’, 424.
41 Samsonowicz, ‘“Suburbium” in the late middle ages’.
42 J. De Rock, Beeld van de stad. Picturale voorstellingen van stedelijkheid in de laatmiddeleeuwse Nederlanden
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keur genoten hebben tegenover een maximale aanpak, ook bij latere stadsuitbreidingen. Bovendien zal de continue bevolkingsstroom naar de stad ook deels, tijdelijk of
deﬁnitief, een plaats gevonden hebben in het onmiddellijk gebied rond de wallen. Geen
wallen dus zonder een suburb.
Toch geeft onderzoek aan dat die ‘ruimtelijke’ scheiding misschien eerder mentaal
dan fysiek was.43 Zelden waren middeleeuwse en vroegmoderne steden volledig ommuurd. Een omwalling was weliswaar hier en daar in steen opgetrokken, zeker in de
buurt van de kwetsbare toegangswegen, maar op andere, minder kritische plaatsen, bestond de omwalling vaak uit enkel een aarden ophoging. Met andere woorden, de stad
intra muros was minder afgescheiden van haar omgeving dan men wel zou vermoeden.
Dit is bovendien zeker het geval voor de stedelingen die buiten de wallen kleine lapjes
grond bewerkten om deels in het eigen levensonderhoud te voorzien.44
Niettegenstaande deze schijnbare ruimtelijke tweedeling was de omwalling vooral
een mentale grens. In de wettelijke passeringen of schepenregisters, maar eveneens in
de rollen die de basis vormen van deze studie, worden inwoners van de suburbs steeds
gelokaliseerd vanuit het perspectief van de stedeling intra muros.45 Concreet wordt
een inwoner in eerste instantie niet geduid door de opgave van het gehucht waarin die
woonachtig was, maar wel door de vermelding van de dichtstbijzijnde stadspoort. Een
hovenier uit Mijlbeek, één van de drie suburbs of buitenwijken van Aalst) wordt dan
omschreven als ‘woonachtig buiten de Molendries(poort)’. Het voorzetsel ‘buiten’ is
veelzeggend. Ook het ‘buitendrinken’ was een doorn in het oog van het stadsbestuur en
de pachter van de bieraccijns.46 Buiten de wallen was de controle van de stadsofﬁcieren
immers minder nauwgezet, waardoor stedelingen intra muros zich weleens buiten de
stadspoorten begaven, om clandestien, onbelast bier te nuttigen dat door handelaars
werd aangevoerd.
De afhankelijk positie van de buitenwijken had tot gevolg dat de relatie tussen dit
gebied en het stadsbestuur in voortdurende conﬂictmodus stond.47 Vooral de ﬁscale
macht die het stadsbestuur op de buitenwijken uitoefende, creëerde een golf van processen. Reeds in 1366 lag Nieuwerkerken met Aalst in conﬂict over de introductie van
een extra belasting, die uitsluitend voor deze buitenwijk gold.48 Kern van dit dispuut
en de daarop volgende zaken was de verdeling van het te betalen aandeel in de belasting
die de stad en het Schependom voor de Staten van Vlaanderen moesten ophoesten. De
complexiteit van de processen werd niet alleen veroorzaakt door de onevenwichtige
(Onuitgegeven proefschrift Universiteit Antwerpen 2011) 138.
43 U. Ufer, ‘Urban and rural articulations of an early modern bourgeois civilizing process and its discontents’,
Articulo. Journal of urban research 3 (2010) 2-14; R. Vermoesen, ‘Gescheiden door de wallen? Commerciële circuits
in de stad en op het platteland, 1650-1800’, Stadsgeschiedenis 3 (2008) 105-121.
44 Clark, European cities, 44-45 en 140; R. Vermoesen, ‘Boeren in het pre-industriële Aalst’, Het Land van Aalst 66
(2014) 255-268; R. Vermoesen, ‘Boerende stedelingen of verstedelijkte boeren. Een verkennend onderzoek naar urban
farming in vroegmodern Antwerpen’, Tijdschrift voor geschiedenis 128 (2015) 533-553.
45 W. Vernaeve, Regesten op de wettelijke passeringen van de stad Aalst (Aalst 2001-2013).
46 R. Vermoesen, ‘Vroegmoderne herbergiers en hun klanten, Aalst 1777-1796’, Ons Heem. Tijdschrift over lokaal
erfgoed in Vlaanderen 62 (2009) 34-41, 35; zie ook het proces Martinus Everaert, pachter van de bieraccijns tegen de
wethouders van Aalst, over de uitvoering van de verpachtingsvoorwaarden in de suburbs: saa, Oud archief Aalst,
rechtspraak in civiele zaken, nr. 444.
47 Archer, ‘Government in early modern London’.
48 H. Van Isterdael, Archief van het Land van Aalst 1342-1796 (1814), Rijksarchief te Beveren. Inventarissen, nr. 11
(Brussel 1994) 36.
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machtsverhoudingen tussen de stad intra muros en het Schependom, maar ook door
het verschillend belastingsysteem dat beide entiteiten hanteerden. In de stad intra
muros betaalden stedelingen het huisgeld, een belasting op welvaartskenmerken van
de woning en in de buitenwijken was een belasting op grondgebruik in voege. In 1648
kwam het tot een proces tussen de belastinginners (pointers en zetters) en de inwoners
van Schaarbeek tegen de schepenen en de inwoners van Aalst intra muros die grond
bewerkten in Schaarbeek. Onderwerp van het proces was immers dat de stedelingen
als grondgebruikers in de buitenwijk ook dienden mee te betalen voor de belasting van
Schaarbeek, wat natuurlijk niet in goede aarde viel bij de stedelingen.49 Verdere procesvoeringen in de zeventiende en achttiende eeuw waren legio, tot zelfs vorderingen
bij de Raad van Vlaanderen toe.50
Ronduit frappant is bovendien de beperkte participatie van de suburbs in de Aalsterse broederschappen, alomtegenwoordig in de post-Tridentijnse vroegmoderne
Zuidelijke Nederlanden.51 Onder meer in het broederschap van de Heilige Barbara,
waarvoor voldoende bronnenmateriaal beschikbaar is, was de rol van het buitengebied
uitgesproken marginaal. Tussen 1740 en 1790 schreven 923 leden, afkomstig van buiten
de wallen, of 25 procent van het totaal aantal ingeschreven leden, zich in het broederschap in. Slechts 50 onder hen waren afkomstig uit Mijlbeek en Schaarbeek, een schamele 1,4 procent van het totaal aantal ingeschreven leden.52
Schrijnend is eveneens het beleid van de Heilige Geesttafel, de instantie die zich
inhield met de stedelijke armoedeproblematiek.53 In navolging van verschillende pogingen om het beleid rond bedelarij te herorganiseren, werd aan de lokale overheid gevraagd een lijst op te stellen met de behoeftigen aan wie men armentekens kon uitdelen.
Met die tekens kon de persoon dan legitiem bedelen. Het resultaat is een onvolledige
lijst uit januari 1766 waarin voor vier van de vijf wijken intra muros én het buitengebied
de behoeftigen – of beter – de personen die door de stedelijke overheid en de Heilige
Geesttafel als arm werden gepercipieerd, werden opgelijst.54 Voor Aalst intra muros,
met uitzondering van de wijk Pontstraat, telde de administratie 98 gezinnen of bij extrapolatie ongeveer vijftien procent van alle belaste huishoudens.55 Slechts 49 gezinnen
uit de suburbs, dus ruim onder de helft (bij extrapolatie) van de stedelijke huishoudens,
waren als behoeftig aangeduid. Het verschil tussen binnenstad en buitenwijken is opvallend, zeker wanneer in acht wordt genomen dat beide entiteiten naar demograﬁsche
omvang wel gelijk waren.
Zoals ook reeds uit voorgaande studies bleek, bestonden er grote verschillen tussen suburbs onderling en vooral tussen de gezinnen die in de buitengebieden woonden.56 Nieuwerkerken, als enige suburb met een eigen parochie en het verst van het
stadscentrum gelegen, was in weinig te onderscheiden van de omliggende dorpen van
49 saa, Oud archief Aalst, procesdossiers, nr. 109.
50 Zie onder meer: saa, Oud archief Aalst, procesdossiers, nrs. 309, 318 en 358 als ook Rijksarchief Gent, Archief van
de Raad van Vlaanderen, nrs. 19679 en 26740.
51 Decraene, Boundaries transcended.
52 Ibidem, 132.
53 J. Moens, ‘Het ﬁnancieel beleid van de Heilige Geesttafel te Aalst. Armenzorg te Aalst in de achttiende eeuw’, Het
Land van Aalst 57 (2005) 237-286.
54 saa, Oud Archief Aalst, armenzorg, nr. 2066.
55 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 120.
56 Allen, ‘Conquering the suburbs’, 425 en F. Suurenbroek, (On)begrensd land.
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De dorpsadvocaat (Pieter (de Jonge) Brueghel, 1621, MSK Gent).

Binnen-Vlaanderen. In de andere twee suburbs woonden dan weer meer huishoudens
die actief waren in de verzorgende sector en waarvan het hoofd niet zelden lid was
van een Aalsters ambacht.57 Bij gebrek aan geschikte belastinglijsten is een degelijke
analyse van de sociale ongelijkheid niet mogelijk, maar de schepenregisters maken wel
melding van een uitgebreid palet aan onroerende goederen, variërend van vele minuscule woningen, over kleine hoveniershuizen tot enkele grote hoevecomplexen.58 En
zoals eerder bleek, de suburbs oefenden een bijzondere aantrekkingskracht uit bij de
migranten uit de dorpen van Binnen-Vlaanderen. Kortom, de buitengebieden waren
alles behalve homogeen.59
De weg naar de rechtbank
Een achttiende-eeuwer had naargelang van zijn sociale positie in de maatschappij een
resem mogelijkheden om een niet-criminele klacht neer te leggen, eventueel nadat informele bemiddeling onsuccesvol bleek. Vaak hadden buurten, ambachten, gilden en
neringen eigen rechtsorganen die burgerlijke vorderingen binnen een afgelijnde jurisdictie konden behandelen.60 Daarnaast functioneerden natuurlijk de stedelijke en de
heerlijke rechtbanken.61 In deze analyse komt die eerste instelling voor het voetlicht.
Burgerlijke vorderingen vonden hun weg naar de schepenbank via de maandag-, dins57 S. De Schryver, ‘De Aalsterse ambachten vanuit een sociaal-economische invalshoek (achttiende eeuw), Het Land
van Aalst 54 (2002) 113-152. Alle meesters die in de prosopograﬁsche analyse werden onderzocht en die extra muros
woonden, resideerden in Mijbeek of Schaarbeek.
58 Vernaeve, Regesten op de wettelijke passeringen.
59 Vermoesen, Markttoegang, 56.
60 Vermeesch, ‘Access to justice’; Vermeesch, ‘Reﬂections’.
61 P. Stabel, ‘Stedelijke instellingen’, in: W. Prevenier en B. Augustijn (red.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 (Brussel 1997) 247-276.
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dag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagrollen.62 Hoewel de inhoud weinig verschilde, is
de keuze voor een bepaalde rol vooral door de afkomst van de verweerder ingegeven.
Wanneer die afkomstig was uit het Schependom, werd de klacht ingetekend op de
dinsdag-, woensdag- of zaterdagrol. Deze laatste rol loopt echter maar tot 1643 en de
dinsdagrol is beperkt tot een klein aantal klachten over onbetaalde heerlijke rentes en
verder een resem hofsluitingen, waarbij de Aalsterse schepenen, civiele vorderingen
tegen Aalsterse (buiten)poorters voor andere rechtbanken opeisten.63 In de vrijdagrol
komen geen verweerders uit het Schependom voor. Opnieuw moet echter benadrukt
worden dat de woensdagrol dus geenszins een totaalbeeld geeft van alle burgerlijke
vorderingen die voor de schepenen werden voorgelegd, laat staan in het Schependom
werden behandeld. Wel lijkt de woensdagrol een bijzonder geschikte proxy om klachten en burgerlijke vorderingen tussen rechtspersonen uit of bewoners van het Schependom, eventueel met andere personen, in kaart te brengen.64
Tussen 8 september 1751 en 20 januari 1796 werden 2510 vorderingen op de rol
opgetekend, waarbij er 1154 unieke, geïdentiﬁceerde eisers optraden en 1611 verweerders.65 Op die 46 jaar is het gemiddelde bijna 55 vorderingen per jaar, het minimum
bedraagt 2 en het maximum is 130 klachten per jaar.66 Wanneer 1751 en 1796, jaren
die onvolledig werden opgetekend, buiten beschouwing worden gelaten, geven de
maatstaven gemiddeld 56 vorderingen per jaar, minimaal 8 en maximaal 130.67 In een
jaar met een goed gevulde rol, betekent dit gemiddeld meer dan twee vorderingen per
week, hoewel het ‘gerechtelijk’ jaar ook duidelijk rustige periodes kende. Op het eerste
gezicht lijkt er zich geen duidelijk patroon te ontwaren in graﬁek 1, hoewel wel opvalt
dat in de zomermaanden en de maanden december en januari de juridische activiteiten
op een bijzonder laag pitje stonden.
De evolutie van het aantal vorderingen levert al enkele interessante vaststellingen
op. In graﬁek 2 worden de vorderingen, de unieke eisers en verweerders weergegeven,
alsook de respectievelijke trendlijnen. De dalende trend van het aantal vorderingen correspondeert met het breder Europees patroon dat een uitgesproken afname beschrijft
van het aantal (burgerlijke) vorderingen in de loop van de zeventiende en achttiende
eeuw, de reeds vernoemde great litigation decline.68 De afname van het aantal vorderingen komt sterk overeen met de daling van het aantal unieke verweerders (beide regressiecoëfﬁciënten bedragen -0,88), minder sterk met het aantal unieke eisers (regressiecoëfﬁciënt -0,33).69 Doorheen de onderzochte periode verdwenen een aantal eisers
die meerdere vorderingen inspanden. Om na te gaan wie zij waren en waarom ze een
eis neerlegden, zijn de gegevens enigszins gegroepeerd.
62 E. Houtman, Inventaris van het oud archief van de stad Aalst (Brussel 1974) 80-81.
63 Tussen juni 1765 en april 1793 waren er 160 klachten opgetekend, waarvan 83 over heerlijke rentes en 67 hofsluitingen.
64 saa, Oud archief Aalst, rechtspraak civiele zaken, nrs. 2665-2667.
65 Vijftien verweerders en 139 eisers op 2510 vorderingen blijven onbekend. SAA, Oud archief Aalst, rechtspraak
civiele zaken, nrs. 2665-2667.
66 Standaarddeviatie 25,6.
67 Standaarddeviatie 24,9.
68 Champion, ‘Recourse to the law’, 179; Vermeesch, ‘Reﬂections’, 55.
69 Vorderingen y = 1612,7 – 0,88 * x (R² = 0,21). Eisers y = 611,99 – 0,33 * x (R² = 0,17) en verweerders y = 1593,1
– 0,88 * x (R² = 0,36). Pearson correlatie vorderingen en eisers-uniek: 0,774 (tweezijdige sig. 0,000); vorderingen en
verweerders-uniek: 0,910 (tweezijdige sig. 0,000); eisers-uniek en verweerders-uniek: 0,755 (tweezijdige sig. 0,000).
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Graﬁek 1 Stralendiagram aantal vorderingen per maand opgetekend op de
woensdagrol, Aalst 1755,1756 en 1770 (Stadsarchief Aalst (saa), Oud archief
Aalst, rechtspraak civiele zaken, nrs. 2665-2667).*
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* De standaardafwijkingen van deze jaartallen ten opzichte van het gemiddeld aantal vorderingen, zijn bijzonder laag,
waardoor ze voor deze analyse zijn geselecteerd.

Graﬁek 2 Evolutie van het aantal vorderingen per jaar, het aantal unieke
eisers per jaar en het aantal unieke verweerders per jaar opgetekend op de
woensdagrol, Aalst 1751-1796 (saa, Oud archief Aalst, rechtspraak civiele zaken, nrs. 2665-2667).
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Aard van de vorderingen op de woensdagrol
Op basis van de – soms beknopte – omschrijving van de vordering, is het mogelijk en
wenselijk om de woensdagrol in een aantal categorieën in te delen. Tabel 1 geeft een
overzicht van het aantal vorderingen per categorie. De vorderingen over niet betaalde
belastingen, onbetaalde loten of niet ontvangen prijzen, achterstallige weespenningen
of wezengeld en onbetaalde heerlijke renten bleven relatief beperkt.70 De vorderingen
over accijnzen waren vooral gericht tegen koopmannen en transporteurs die vermoedelijk ‘vreemde’ bieren en wijnen in de stad en het Schependom leverden, zonder de
nodige accijnzen hierop te betalen. Onder de vorderingen voor de onbetaalde inschrijvingen worden de achterstallige boek-, kaars-, meesters-, vrij- en inkomelingengeld
bedoeld of alle mogelijke gelden die de ambachten konden opleggen.71
Tabel 1 Frequentie van de vorderingen per categorie absoluut en relatief
opgetekend op de woensdagrol, Aalst 1751-1796 (saa, Oud archief Aalst, rechtspraak civiele zaken, nrs. 2665-2667)
Categorie

Absoluut

Relatief

Belasting

3

0,1

Strafvordering (combinatie)

2

0,1

4

0,2

11

0,4

Loterij
Weespenning
Heerlijke rente

12

0,5

Accijns

19

0,8

Lening

22

0,9

79

3,1

113

4,5

Inschrijving
Pacht
Onbekend

189

7,5

Huur

231

9,2

Boete

251

10

Kapitaal

402

16

Levering goederen en diensten

1172

46,7

Totaal

2510

100

Niet geheel onverwacht zijn de hoge aantallen vorderingen over achterstallige intresten
(kapitaal) of over niet geleverde of onbetaalde diensten en goederen.72 Onderzoek van
onder andere Fontaine, Muldrew, Lambrecht, Willems en Vermoesen hebben de alomtegenwoordigheid van krediet in de vroegmoderne samenleving aangetoond.73 Onder
70 Twee over huisgelden (belasting intra muros) en één over de setting (belasting in suburbs).
71 Blauwververs: 1; broodmakers 6; brouwers: 1; huidenvetters: 2; kleermakers 7; oude schoenlappers 1; schippers:
2, schoenmakers: 15; smeden: 8; timmerlieden: 11; winkeliers: 21 en hopkooplui 3. Verder ook 1 vordering ingesteld
door de gilde van Sint-Sebastiaan.
72 C. Muldrew, ‘The culture of reconciliation. Community and the settlement of economic disputes in early modern
England’, The historical journal 39 (1996) 915-942.
73 L. Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et conﬁance dans l’Europe préindustrielle (Parijs 2008); C.
Muldrew, The economy of obligation. The culture of credit and social relations in early modern England (Basingstoke
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meer op basis van boedelonderzoek kon worden vastgesteld dat rurale gezinnen, maar
ook stedelijke kleinhandelaars transacties met bekenden doorgaans niet cash bezegelden. Meer aangewezen in een periode gekend voor de schaarsheid aan harde munten,
was het verlenen van krediet dat na verloop van tijd werd afgelost. In de rurale samenleving was er sprake van wederzijdse reciprociteit en onderlinge afrekening, aangezien
gezinnen goederen en diensten met elkaar uitwisselden.74 Maar ook in de stedelijke
kleinhandel was krediet alomtegenwoordig.75 Het spreekt voor zich dat onderling vertrouwen en het hebben van een goede naam en een kredietwaardige reputatie, cruciale
factoren waren om in dit kredietsysteem te functioneren. Rurale boedels staan vol van
voorbeelden van uitstaande schulden die gespreid waren over meerdere jaren.76 Dit
fenomeen is niet te interpreteren als een teken van onvermogen van de debiteur, maar
wel als een bewijs van een kredietwaardige positie in de lokale economie.77 Wanneer
iemand als verweerder moest optreden in een vordering over kapitaal of over de levering van goederen en diensten én wanneer eiser en verweerder uit dezelfde buurt
kwamen, kon dit ernstige gevolgen hebben voor de eer en de reputatie van deze laatste
en bijgevolg voor de beklede positie in de lokale economie. Dit gegeven opent dan ook
perspectieven voor dit onderzoek en met name voor de relaties tussen stad en suburbs.
Nog meer dan met de omliggende dorpen bestonden er tussen stad intra muros en
haar buitengebieden intense stromen van kapitaal, van goederen en van diensten.78 De
vorderingen opgetekend op de woensdagrol geven een beeld van deze stromen. In de
volgende paragrafen zal er dan ook aandacht gaan naar de woonplaats van de eiser en
van de verweerder, als ook naar de aard van de vordering.
Doorheen de tweede helft van de achttiende eeuw was er echter geen lineaire daling
in de verschillende categorieën. Om de evolutie visueel voor te stellen, is geopteerd om
de voornaamste categorieën te weerhouden. Vorderingen over (het niet betalen van)
accijnzen ingesteld door verschillende pachters, over allerlei belastingen, over heerlijke renten, over renteloze leningen, over de loten, maar ook speciﬁeke vorderingen
en klachten over weespenningen zijn niet opgenomen. Geaggregeerd omvatten die 73
vorderingen of 3 procent van het totaal over de hele periode.
Graﬁek 3 geeft aan dat er weinig relatieve verschuivingen hebben plaatsgevonden.
Wel is de categorie ‘onbekend’, waarbij wel de eiser en de verweerder opgegeven staan,
maar geen omschrijving van de klacht, relatief toegenomen in de periode 1770 tot 1790.
Hoe dit te interpreteren is vooralsnog onduidelijk. Is het gelegen aan de bronnen of
is dit een resultaat van een reëel patroon, waarin bewust beperkte informatie wordt
verschaft? Voorlopig blijven antwoorden achterwege.

1998); T. Lambrecht, ‘Reciprocal exchange, credit and cash. Agricultural labour markets and local economies in the
southern Low Countries during the eighteenth century’, Continuity and change 18 (2003) 237-261; B. Willems, Leven
op de pof. Krediet bij de Antwerpse middenstand in de achttiende eeuw (Amsterdam 2009); Vermoesen, Markttoegang.
74 Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’; T. Lambrecht, Een grote hoeve in een klein dorp. Relaties van arbeid en pacht
op het Vlaamse platteland in de 18de eeuw (Gent 2002).
75 Willems, Leven op de pof.
76 R. Vermoesen, ‘Paardenboeren in Vlaanderen. Middelaars en de commercialisering van de vroegmoderne
landelijke economie. Regio Aalst 1650-1800’, Tijdschrift voor Sociale en Economische geschiedenis 7 (2010) 3-37.
77 R. Vermoesen en A. De Bie, ‘Boeren en hun relaties op het Vlaamse platteland (1750-1800)’, Tijdschrift voor
Geschiedenis 121 (2008) 430-445.
78 Vermoesen, Markttoegang, 51.
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Graﬁek 3 Aandeel van de voornaamste categorieën in de vorderingen per jaar
opgetekend op de woensdagrol, Aalst 1751-1796 (saa, Oud archief Aalst, rechtspraak civiele zaken, nrs. 2665-2667)
100%
90%
80%

Aandeel

70%
60%
50%
40%
30%
20%

1796

1792

1794

1790

1788

1786

1784

1782

1780

1778

1776

1772

1774

1770

1768

1766

1764

1762

1760

1758

1756

1754

0%

1752

10%

Jaar
Boete

Huur

Inschrijving

Kapitaal

Levering goederen en diensten

Onbekend

Pacht

Vooral vorderingen over leveringen van goederen en diensten, alsook over kapitaaltransacties (vooral niet betaalde interesten) vonden doorheen de tweede helft van de
achttiende eeuw doorlopend hun weg naar de woensdagrol. Niettemin geeft graﬁek
4 aan dat er wel grote absolute verschillen optraden. Begin jaren 1750, in 1763-64, in
1773 en 1777 en opnieuw in 1782-83 kenden het aantal vorderingen piekmomenten,
bijna in alle categorieën. Er is wel een hypothese over deze uitschieters te formuleren.
Uit het voorgaande bleek immers dat een aantal eisers verantwoordelijk waren voor
meerdere vorderingen, zoals bijvoorbeeld Marie Alexandrina Maes, de koopvrouw in
kant die tegen zeventien personen gelijktijdig een klacht neerlegde.79 Op 23 juli 1777
dagvaardde Gregorius Joannes Pauwels De Ruddere, de stadhouder van Aalst, niet
minder dan 30 personen voor de ‘aanwezigheid in de herberge na de ure’.80 De misdrijven vonden plaats in mei en juni van 1777, maar de stadhouder liet alle klachten op
23 juli 1777 optekenen. Beide zaken verklaren de pieken in het aantal klachten die in
sommige jaren voorkwamen.
De impact van de economische ontwikkeling en de conjunctuur op de evolutie van
de vorderingen over levering van goederen en diensten zijn moeilijk te meten. Op basis
van de reconstructie van de consumer price index (cpi) door het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis, kan men testen of er een verband bestaat tussen de cpi en
het aantal vorderingen. Opvallend genoeg lijkt er een negatief, matig verband te bestaan
tussen de evolutie van de cpi en de ontwikkeling van het aantal geschillen.81 Met an79 saa, Oud archief Aalst, rechtspraak civiele zaken, nr. 2665.
80 Ibidem.
81 Bron cpi: iisg. Pearson r = -0,548 en tweezijdige Sig. 0,000.
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Graﬁek 4 Aantal van de voornaamste categorieën in de vorderingen per jaar
opgetekend op de woensdagrol, Aalst 1751-1796 (saa, Oud archief Aalst, rechtspraak civiele zaken, nrs. 2665-2667)
140
120

Aantal

100
80
60
40
20

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796

0

Jaar
Boete

Huur

Inschrijving

Kapitaal

Levering goederen en diensten

Onbekend

Pacht

dere woorden, hoe ‘beter’ de koopkracht evolueerde, hoe minder klachten er werden
ingediend. Omgekeerd zou dan gelden dat in een periode van dalende koopkracht, het
aantal klachten steeg. Het feit dat de tweede helft van de achttiende eeuw niet bekend
staat als een tijdperk met stijgende koopkracht, ondergraaft de historische relevantie
van dit statistisch verband. Natuurlijk moet deze analyse in het perspectief worden
gezien van de great litigation decline, waardoor het moeilijk is de impact van beide
ontwikkelingen onafhankelijk van elkaar te bestuderen.
De plaats van de buitenwijk
In deze studie staat de vraag centraal naar de relaties tussen suburbs en stad, aan de
hand van de analyse van de vorderingen uit de woensdagrol. Om een duidelijk beeld te
schetsen van die relaties zijn die klachten opgedeeld naar afkomst van de eiser en van
de verweerder. In graﬁek 5 zijn enkel de vorderingen weerhouden, waarbij eiser en/of
verweerder resideerde binnen de wallen (intra) of in de buitenwijk (extra).
Een eerste opvallende vaststelling is dat het aantal eisers uit de buitenwijken, nauwelijks afnam. Met een regressiecoëfﬁciënt van 0,01 was er zelfs sprake van een stabiele
ontwikkeling, hoewel natuurlijk het aantal inwoners in de suburbs toenam. Het aantal
verweerders uit de buitenwijken nam slechts lichtjes af (regressiecoëfﬁciënt -0,18).82
Daartegenover staat de duidelijke daling bij de eisers en de verweerders intra muros.83
Hoewel ontegensprekelijk het lage aantal eisers uit de suburbs afstraalt tegenover de
82 De R² zijn wel behoorlijk laag.
83 Respectievelijk regressiecoëfﬁciënt -0,53 en -0,58.
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Graﬁek 5 Evolutie vorderingen naargelang de afkomst van eiser en verweerder per jaar opgetekend op de woensdagrol, Aalst 1751-1796 (saa, Oud archief
Aalst, rechtspraak civiele zaken, nrs. 2665-2667)
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aantallen uit de binnenstad, was er van een verdere afname geen sprake.84 De litigation
decline manifesteerde zich bij de eisers in de buitenwijken blijkbaar minder hard. Toch
spreekt het onevenwicht tussen binnenstad en buitenwijken boekdelen. Gemakshalve
kan aangenomen worden, op basis van de schaarse demograﬁsche gegevens, dat de bevolking in de tweede helft van de achttiende eeuw gelijkmatig over de twee entiteiten
was verdeeld.85 Toch komen de inwoners van de buitenwijken slechts in 170 vorderingen als eiser voor. Slechts 100 unieke eisers uit de buitenwijken konden geïdentiﬁceerd
worden. De relatieve cijfers spreken voor zich: 8,3 procent van de vorderingen waarvan
de eiser ruimtelijk te traceren is, is afkomstig uit de buitenwijken, acht keer minder dan
het aandeel van de stedelingen intra muros en goed voor 12,2 procent van de unieke
personen, slechts een vierde van het aandeel stedelingen. De cijfers voor de verweerders
staan hier haaks op: in 33 procent van de duidelijk omschreven vorderingen werd een
inwoner van de buitenwijken als verweerder opgenomen, in totaal 36 procent van de
unieke personen, telkens de helft van het aandeel stedelingen intra muros.86 Met andere
woorden, gezinnen uit de buitenwijken die de helft van de bevolking van de stad en het
Schependom uitmaakten, kwamen slechts in één op tien van de vorderingen als eiser
voor, maar dienden wel als verweerder te verschijnen in één op drie van de gevallen. De
opvallend lage aantallen voor zowel eiser als verweerder afkomstig uit de buitenwijken
doet de vraag rijzen of er een statistisch verband bestaat tussen de afkomst van de eiser
en de afkomst van de verweerder. En inderdaad, op het nominale meetniveau blijkt dat
84 Vermeesch, ‘Reﬂections’.
85 Vermoesen, Markttoegang, 43.
86 In tegenstelling tot de eisers, kwamen er onder de verweerders nauwelijks inwoners van buiten Aalst en het
Schependom voor (4 verweerders van op het platteland en één uit Gent). 138 stedelijke eisers van buiten Aalst en 173
rurale eisers van buiten het Schependom stelden respectievelijk 278 en 174 vorderingen in.
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er sprake was van een zeer zwak verband tussen de woonplaats van de eiser en deze
van de verweerder.87
Wanneer een stedeling als eiser optrad, was dit voornamelijk voor de levering van
goederen en diensten. 53 eisers stelden samen 93 vorderingen hiervoor in. Verder
kwamen ook achterstallige huren en pachten voor op de rol, met 17 unieke eisers en
37 vorderingen. Ook klachten over laattijdige rentebetalingen of leningen waren van
belang voor 26 eisers in 34 vorderingen.
Inwoners uit de buitenwijken kwamen in verhouding tot hun aandeel als eiser wel
meer voor als verweerder. Opnieuw spant de categorie goederen en diensten de kroon
met 308 vorderingen bij 207 personen gevolgd door de categorie van kapitaal en leningen met 130 vorderingen bij 74 personen. Ook pacht (99 vorderingen bij 59 personen)
en huur (52 vorderingen bij 37 personen) zijn van belang. Verder valt op dat de klachten
voor overtredingen ingesteld door de stadhouder ongeveer gelijk verdeeld zijn over
stad en buitenwijken.88 De overige vorderingen zijn eerder marginaal.
Rent-seeking feodale bourgeoisie?
Wat zeggen deze vorderingen over de relaties tussen de inwoners van de buitenwijken en de bewoners van het stadscentrum in de tweede helft van de achttiende eeuw.
In deze periode krijgen vermogende stedelingen het verwijt toebedeeld dat ze enkel
gericht zijn op rent-seeking gedrag, ten koste van de rurale buren.89 De stedelijke rentenierseconomie, die zich in de loop van de achttiende eeuw zou ontwikkelen was
volgens vooraanstaande historici zoals Robert Brenner, Erik Thoen en Paul Klep, niet
gekenmerkt door enig industrieel dynamische, maar eerder door rent-seeking gedrag
van de vermogende stedelingen.90 Eerder dan investeringen in handel of industrie, was
de verwerving van buitenstedelijk bezit de voornaamste inkomstenstrategie voor rijke
stadsbewoners. Op die manier stroomde kapitaal onder de vorm van pachten en hypothecaire renten van het platteland naar de stad en kreeg de stedelijke bourgeoisie een
bijna feodale macht over de plattelandsbewoners.91 En waar anders dan in de suburbs
was de landhonger van de stedeling te stillen? Dit gebied werd immers gecontroleerd
door de eigen, vertrouwde schepenbank. De schepenen noteerden de transacties in de
schepenregisters en spraken recht indien er zich conﬂicten voordeden.
Toch blijkt dat zowel voor de vorderingen over kapitaal als voor de klachten over de
leveringen er een overwicht was van verweerders intra muros. Debiteuren uit de bui87 De nulhypothese luidt dan dat er geen verband is tussen beide variabelen, die voor de analyse herleid zijn tot vier
waarden, namelijk ‘onbekend’, ‘extra muros’, ‘intra muros’ en residerend ‘buiten Aalst en het Schependom’. De Chi²
die is gebaseerd op een vier maal vier tabel die aan de voorwaarden voldoet, bedraagt 73,517 en is statistisch signiﬁcant.
En hoewel vaststaat dat er een verband bestaat tussen de woonplaats van de eiser en deze van de verweerder en
bijgevolg de nulhypothese kan weerlegd worden, bedraagt de Cramer’s V nauwelijks 0,99. Het is dus een zeer zwak
verband.
88 Buitenwijken: 91 vorderingen bij 75 personen en stad: 112 vorderingen bij 81 personen.
89 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 128.
90 R. Brenner, ‘Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe’, Past and present 70
(1976) 30-75; E. Thoen, ‘A “commercial survival economy” in evolution. The Flemsih countryside and the transition
to capitalism (Middle Ages - 19th century)’, in: P. Hoppenbrouwers en J.L. Van Zanden (red.), Peasants into farmers?
The transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages-19th century) in light of the
Brenner debate (Turnhout 2001) 102-157; P.M.M. Klep, Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek naar de
ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900 (Nijmegen 1981).
91 Thoen, ‘A “commercial survival economy” in evolution’, 141.
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tenwijken kwamen relatief minder voor. Er lijkt dus geen enkele aanwijzing dat er een
stratégie bourgeoise bestond, waarbij burgers met buitenstedelijk grondbezit de procedure bij de schepenbank aanwendden om hun rurale schuldenaars onder druk te zetten.
Dit roept echter de volgende vragen op: was het stedelijk belang in het ommeland echter wel zo groot en/of zijn de vorderingen een degelijke proxy om dit te onderzoeken?
Om dit na te gaan is in tabel 2 gebruik gemaakt van aanvullend bronnenmateriaal.
Tabel 2 Ruraal grondbezit in boedels intra muros, Aalst 1670-1795 (Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 128 en Vermoesen, Markttoegang,
51)
% boedels met ruraal
grondbezit

Gemiddeld aantal ha per gezin met ruraal grondbezit

1670-1681

44

3,57

1705-1715

39

3,74

1740-1745

31

5,48

1750-1754

30

1790-1794

27

1790-1795

24

% boedels met ruraal grondbezit in buitenwijken

10
15
1,49

In de loop van de achttiende eeuw kwam bij de Aalsterse burgers het rurale grondbezit
steeds meer onder druk.92 Het aandeel boedels met buitenstedelijk bezit nam zienderogen af. Hoewel de gemiddelde oppervlakte wel toenam van meer dan 3,5 hectaren bij
aanvang van de achttiende eeuw tot bijna 5,5 hectaren rond het midden van de eeuw,
nam daarna zowel het aandeel grondbezittende gezinnen, alsook de gemiddelde oppervlakte drastisch af. Het stedelijk grondbezit in de drie buitenwijken bleef evenwel
standhouden en nam bovendien in absolute en relatieve termen toe. Tabel 3 geeft dit
duidelijk weer. Wanneer een eiser uit Aalst een vordering over een kapitaaltransactie
instelde, meestal voor het niet betalen van de rente op een hypothecaire lening, dan
was in 64 procent van de gevallen de verweerder eveneens afkomstig uit Aalst intra
muros. Hetzelfde geldt voor een eiser uit de buitenwijken (65,5 procent verweerders
uit de buitenwijken). Klachten gingen dus bijna voor twee derden naar bewoners uit
hetzelfde gebied.
Dat gaat eveneens op voor de vorderingen over goederen en diensten, hoewel net
iets minder uitgesproken voor de eisers extra muros. Het overzicht van de pachtvorderingen beantwoordt dan wel weer aan het klassieke beeld van de rent-seeking feodale bourgeoisie, hoewel meer dan de helft van de vorderingen ingesteld werden door
(enkele) Aalsterse ontvangers van instellingen, vergelijkbaar dus met de resultaten van
Hervé Piant.93 Het kleine aantal pachtvorderingen door natuurlijke stedelingen correspondeert dan ook met de neergang van het buitenstedelijk bezit.

92 Ibidem.
93 Piant, Une justice ordinaire; 19 door het hospitaal; 25 door de Abdij Afﬂigem; 12 door de huisarmen; 2 door het
begijnhof.

12 (2017) 2

suburbs en klachten

155

Tabel 3 Kruistabel van de vorderingen in absolute aantallen opgetekend op
de woensdagrol, Aalst 1751-1796 (saa, Oud archief Aalst, rechtspraak civiele
zaken, nrs. 2665-2667)
Levering goederen en diensten
Eiser

Totaal

Onbekend Aalst extra Aalst inmuros
tra muros

Verweerder

Ruraal

Stad

Onbekend

19

3

41

10

4

77

Aalst extra muros

43

46

144

55

20

308

Aalst intra muros

143

44

367

124

107

785

0

0

0

2

0

2

205

93

552

191

131

1172

Ruraal
Totaal
Kapitaal

Eiser

Totaal

Onbekend Aalst extra Aalst inmuros
tra muros
Onbekend
Verweerder

Ruraal

Stad

8

1

11

3

0

23

Aalst extra muros

28

19

67

10

1

125

Aalst intra muros

74

9

139

17

13

252

1

0

1

0

0

2

111

29

218

30

14

402

Ruraal
Totaal
Pacht

Eiser

Totaal

Onbekend Aalst extra Aalst inmuros
tra muros
Onbekend
Verweerder Aalst extra muros
Aalst intra muros
Totaal

Ruraal

Stad

0

1

1

0

1

3

8

3

79

6

3

99

0

0

8

3

0

11

8

4

88

9

4

113

Besluit
De evolutie van de Aalsterse burgerlijke vorderingen onderschrijven een tendens die
ook in andere steden en regio’s is waargenomen. In de onderzochte periode lijkt zich
een algemene afname van het aantal genoteerde klachten te hebben voorgedaan in het
onderzoeksgebied dat bestond uit een stedelijk centrum en haar suburbs. Inwoners
uit de buitenwijken, die juridisch tot de stad hoorden, kwamen bovendien veel minder voor als eiser dan hun buren uit de stad intra muros. Men zou dus kunnen gewag
maken van het feit dat deze gezinnen uit de buitenwijken, minder toegang hadden tot
deze instelling die door stedelingen werd gedomineerd. De kleine hoveniers en de vele
migranten uit de omliggende dorpen van Binnen-Vlaanderen behoorden tot de lagere
groepen van de samenleving. Een net zoals in recente studies is aangetoond, waren het
net deze categorieën die relatief minder van de civiele rechtspraak konden gebruik ma-
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ken. Maar hoewel het lage aantal eisers uit de suburbs afstraalt tegenover de aantallen
uit de binnenstad, was er van een verdere afname geen sprake en bleef het aantal eisers
uit de buitenwijken stabiel. De great litigation decline wordt dus deels onderschreven
en deel genuanceerd.
In de literatuur is de onderzochte periode nog al eens gekarakteriseerd als het tijdperk van de rent-seeking bourgeoisie. Stedelingen die bij voorkeur door de aankoop
van grond op het platteland zich van een vast en zelfs toenemend inkomen verzekerden onder de vorm van landpacht. Toch nam de situatie in de Aalsterse regio niet de
afmetingen aan van bijvoorbeeld de streek rond Gent.94 Volgens de schatting van Kint
zou de omvang van het geaggregeerde, rurale inkomen in Gent in de eerste helft van
de negentiende eeuw het inkomen gegenereerd door de katoenindustrie overtroffen
hebben.95 Maar in tegenstelling tot het Gentse hinterland, bleef het rurale eigenbezit in
de Aalsterse regio wél dominant.96 De landprijzen in de regio waren hoog, maar wel
vergelijkbaar met het prijsniveau in andere streken. Toch was de prijsevolutie in het
Aalsterse meer uitgesproken dan in die andere gebieden, met een vervijfvoudiging van
de prijzen in de loop van de achttiende eeuw.97 De groei van de rurale linnenindustrie,
proﬁterend van het toegenomen arbeidsaanbod, zorgde voor een versnippering van het
areaal, maar tevens voor een toegenomen landhonger bij de rurale gezinnen. Aangezien
de pachtprijzen achter liepen op de ontwikkeling van de grondprijzen, was investeren
in grond voor stedelingen minder aantrekkelijk geworden.
Het belang van de economische relaties en de stromen tussen buitenwijken en binnenstad worden niettemin duidelijk geïllustreerd, maar deels ook genuanceerd, door de
klachten over de leveringen van goederen en diensten. De klachten van inwoners uit de
buitenwijken waren immers gelijk verdeeld over verweerder intra en extra muros. Stad
en suburbs zijn ontegensprekelijk geen gescheiden sferen. Door de belangrijke marktwerking en door de aanwezige kapitaal- en goederenstromen waren ze onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Toch lijken de stedelijke economie en de lokale economieën van
de suburbs fundamenteel anders en zijn er tekenen dat het hinterland structureel meer
verbonden is met ruraal Binnen-Vlaanderen.

94 E. Vanhaute, ‘Eigendomsverhoudingen in de Belgische en Vlaamse landbouw tijdens de 18de en de 19de eeuw’,
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 24 (1993) 185-226. Vermoesen, Markttoegang, 70.
95 Ph. Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in OostVlaanderen 1815-1850 (Amsterdam 1989).
96 Vermoesen, Markttoegang, 75.
97 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 131.
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Onderzoek naar de stedelijke politieke elites van
Antwerpen (1400-1550) en Gent (1500-1600)*

Elitestudies, terug van nooit weggeweest
De ‘elites’ en het ‘establishment’ zijn sinds het ontstaan van de Occupy-beweging in
2011 een hot topic. Met hun slogan ‘We are the 99%’ ventileerden de Occupiers het
groeiend maatschappelijke wantrouwen tegenover het ‘establishment’. Columnisten
en politieke commentatoren surften gretig mee op deze golf van maatschappelijke onvrede tegenover de bestuurdersklasse. Toegankelijke analyses zoals The establishment.
And how they get away with it van de Britse commentator, columnist en activist Owen
Jones (werkzaam voor het dagblad The Guardian) gingen als zoete broodjes over de
toonbank van menig boekhandel.1 De politiek kapitaliseerde op het groeiend onbehagen van grote delen van de bevolking tegenover de ‘elites’, wat resulteerde in electorale
winst voor de antisysteempartijen. Trump, Macron, Le Pen, Wilders en recent nog de
Duitse AfD danken hun politieke successen aan het feit dat ze zich als alternatieven
voor het heersende establishment wisten te proﬁleren. Historici en sociologen blijven
niet afzijdig in deze debatten en onderzoeken of er zoiets bestaat als een elite, wie tot
deze groep behoort en hoe structureel haar macht is. Zo beargumenteerde Gregory
Clark in zijn (controversiële) werk The son also rises recent nog dat de macht van elitegroepen bijzonder duurzaam is.2
Dergelijke studies borduurden verder op een lange traditie van eliteonderzoek. Aangezien elite een vaag en moeilijk te deﬁniëren begrip is, wordt deze term vaak gelijkgesteld aan de politieke elite.3 Het staat immers buiten kijf dat de individuen en families
die hoge politieke functies bekleedden tot de toplaag van de samenleving behoorden.
Daarmee is echter niet gezegd dat iedereen uit de hoogste maatschappelijke regionen
ook automatische tot de politieke elites behoorde. Elites gelijkstellen met politieke elites is dus geen perfecte deﬁniëring, al is ze uit methodologische oogpunt verdedigbaar:
dankzij een gunstige bronnensituatie vormt ze immers een groep waarvan de contouren makkelijk te reconstrueren zijn.
Sinds de jaren zeventig is er dan ook een veelheid aan analyses verschenen waarin
de politieke elites van diverse pre-industriële Europese steden centraal stonden.4 De
* We zouden graag Frederik Buylaert, Heidi Deneweth, Fleur Van Bocxlaer, Frederik Peeraer en de anonieme referenten van het tijdschrift Stadsgeschiedenis bedanken voor hun feedback op eerdere versies van dit artikel.
1 Owen Jones, The establishment. And how they get away with it (Londen 2015).
2 Gregory Clark, The son also rises. Surnames and the history of social mobility (Princeton 2014).
3 Voor meer informatie over de verschillende deﬁnities van ‘elite’ en ‘politieke elite’ en andere gebruikte terminologie
zie: Alexander Cowan, ‘Urban elites in early modern Europe. An endangered species?’, Historical Research 64 (1991)
124-125; Jan Dumolyn, ‘Later medieval and early modern urban elites. Social categories and social dynamics’, in: Maria
Asenjo González (red.), Urban elites and aristocratic behaviour in the Spanish kingdoms at the end of the middle ages
(Turnhout 2013) 3-18.
4 Voor een overzicht zie: Cowan, ‘Urban elites’, 121-137; Christopher R. Friedrichs, Urban politics in early modern
Europe (Londen 2000).
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meeste onderzoeken focussen op de samenstelling van deze machtsgroep, haar materiele cultuur en religieuze opvattingen. Dankzij dergelijke analyses kunnen we vandaag
een aantal factoren onderscheiden die de vorming van stedelijke elitegroepen konden
beïnvloeden. Ten eerste had de economie een impact op het elitevormingsproces. Zo
zou plotse economische groei ervoor zorgen dat meer nieuwelingen, namelijk politici
zonder voorouders die politiek actief waren in het stadsbestuur, toegang kregen tot
de schepenbanken.5 Door de opname van ‘nieuw bloed’ kregen de politieke elites met
andere woorden een meer ‘open’ karakter. Deze tegenstelling tussen een ‘open’ en
een ‘gesloten’ elite werd voor het eerst naar voren geschoven door Lawrence Stone en
domineert sindsdien het debat over elitevorming.6 Hoewel elites altijd gevoed moesten
worden met nieuwe leden namen open elites meer nieuwe en getalenteerde kandidaten op in hun rangen, terwijl gesloten elites eerder exclusieve groepen zijn die sterk
controleren wie hen vervoegde.7 Ook veranderingen in de stedelijke economische
structuur hadden in sommige gevallen een impact op de samenstelling en het proﬁel
van het stadsbestuur. Bijvoorbeeld de transformatie van Bristol van een regionaal
handelscentrum naar een draaischijf voor de Atlantische economie leidde ertoe dat de
internationale handelaars hun grip op de stedelijke politiek aanzienlijk konden vergroten.8 Ten tweede speelde het staatsvormingsproces en politieke crises een niet te onderschatten rol in de (her)vorming van politieke elites. Zo had de Franse koning sinds
de veertiende eeuw de mogelijkheid om te interveniëren in de kiesprocedures van zijn
bonnes villes en kon hij op die manier de samenstelling van de stadsbesturen beïnvloeden.9 Ook de uitbouw van koninklijke instellingen zoals parlementen en rekenkamers
zorgde er in Frankrijk voor dat de monarchie haar grip op de steden en haar elites kon
vergroten.10 Ten derde speelden ook religieuze omwentelingen een rol in het proces
van elitevorming. Robert Tittler toonde voor de Engelse casus bijvoorbeeld aan dat de
herverdeling van geconﬁsqueerde goederen en landerijen van kerken en kloosters in de
jaren 1530 en 1540 leidde tot een versterking van de stedelijke bestuurders tegenover
de religieuze autoriteiten. Tegelijkertijd ontstond een nieuwe politieke cultuur die zich
kenmerkte door een grotere appreciatie voor oligarchisch bestuur.11
Voor de steden van de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden zijn de inzichten
omtrent het elitevormingsproces hoofdzakelijk gebaseerd op onderzoek naar de noordelijke provinciën. Voor Leiden, om slechts één voorbeeld te geven, zijn de politieke
elites gereconstrueerd voor de periode 1300-1800 dankzij maar liefst vijf monograﬁeën
5 Cowan, ‘Urban elites’, 129; Friedrichs, Urban politics, 66.
6 Lawrence Stone en Jeanne C. Stone Fawtier, An open elite? England 1540-1880 (Oxford 1984); John Padgett,
‘Open elite? Mobility, marriage, and family in Florence, 1282-1494’, Renaissance Quarterly 63 (2010) 357-411.
7 Sowieso heeft elke elite continu nood aan nieuw bloed aangezien slecht drie op de vijf huwelijken een mannelijke
erfgenaam voortbracht en politiek in deze periode een puur mannenbedrijf was. Michel Nassiet, ‘Parenté et successions
dynastiques aux 14e et 15e sciècles’, Annales. Histoire, Sciences Sociales 3 (1995) 621-644.
8 David Harris Sacks, The widening gate. Bristol and the Atlantic economy, 1450-1700 (Berkeley 1992) 118-119,
125-127, 344-345.
9 Bernard Chevalier, Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle (Parijs 1982).
10 Over de koninklijke instellingen in de Franse steden zie: Gisela Naegle, ‘Gouvernants ou Gouvernés? Villes et
royauté à la ﬁn du Moyen Âge (France/Empire médiéval)’, in: Michel Pauly (red.), Urban liberties and citizenship form
the Middle Ages up to now (Trier 2015) 125-147.
11 Robert Tittler, The Reformation and the towns in England. Politics and political culture, c. 1540-1640 (Oxford
1998).
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over de Leidse machtshebbers.12 De bevindingen voor de stedelijke politieke elites
in de Noordelijke Nederlanden vallen echter niet zomaar te extrapoleren naar de
zuidelijke provincies en dit door enkele structurele verschillen tussen beide regio’s.
Zo kenmerkten diverse Vlaamse en Brabantse steden zich door sterk georganiseerde
ambachten die in de veertiende eeuw hun politieke vertegenwoordiging wisten te institutionaliseren.13 Een ander verschil tussen noord en zuid was de rol van de adel in
de stedelijke politiek. Terwijl deze in de Noordelijke Nederlanden doorgaans minder
betrokken was bij de stedelijke politiek, steeg het aantal edellieden in de Vlaamse en
Brabantse schepenbanken substantieel gedurende de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. De huidige stand van het onderzoek suggereert dan ook dat adeldom en
stedelijk bestuur veel meer hand in hand gingen in het zuiden dan in het noorden.14
Ten slotte namen diverse steden in de Zuidelijke Nederlanden een minder volgzame
houding aan tegenover de Bourgondisch-Habsburgse bestuurders dan de steden in
het noorden. Vooral de grote Vlaamse steden Gent en Brugge ontwikkelden hierbij
een ‘traditie van stedelijke opstand’ waarin de vrijwaring van de stedelijke rechten en
vrijheden centraal stond.15
Aangezien de conclusies voor de noordelijke provinciën niet te extrapoleren zijn
naar de Zuidelijke Nederlanden, focussen wij in onze doctoraatsprojecten op twee
steden in het zuiden, namelijk Antwerpen en Gent. We opteren voor deze casussen
omdat de Antwerpse casus gekenmerkt wordt door een uitgesproken groei van de
stedelijke economie tijdens de late vijftiende eeuw en de eerste helft van de zestiende
eeuw, terwijl in de Gentse casus de toenemende grip van de Habsburgse autoriteiten
op het stadsbestuur centraal staat. Het doel van deze twee onderzoeken is om inzicht te
verschaffen in hoe respectievelijk economische groei en het staatsvormingsproces een
impact hadden op de samenstelling, de vorming en de inbedding van politieke elite in
de bredere stedelijke samenlevingen van Antwerpen en Gent. Het gaat hierbij om de
individuen en families die voldoende aanzien, connecties en ﬁnanciële middelen genoten om ofﬁcieel het bestuur van de stad op zich te kunnen nemen. Voor Antwerpen zijn
dit de schepenen en burgemeesters en voor Gent de schepenen en de voorschepenen.16
Omdat we er ons van bewust zijn dat ook andere groepen in de stedelijke samenleving
een impact konden hebben (lobbywerk, petities, sociabiliteitsrelaties) op het stedelijk
beleid focussen we in ons onderzoek zowel op het proﬁel van de politieke elites zelf als
op de relaties met andere maatschappelijke actoren. Daarnaast bestuderen we ook de
sociaaleconomische machtsbasis van de politieke elite, de sociale netwerkvorming en
12 Fredericus J.W. van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420 (Hilversum
1988); Hanno Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510) (Leuven en Apeldoorn 1996);
Sterling Andre Lamet, Men in government. The patriciate of Leiden 1550-1600 (Doctoraatsthesis University of Massachusetts 1979); D.J. Noordam, Geringde buffels en heren van stand. Het patriciaat van Leiden 1574-1700 (Hilversum
1994); Maarten Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Dieren 1985).
13 Zie de diverse bijdragen in: Maarten Prak (red.), Craft guilds in the early modern Low Countries. Work, power,
and representation (Aldershot 2006).
14 Henk van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende
eeuw (Dieren 1984); Frederik Buylaert, Eeuwen van ambitie. De adel in laatmiddeleeuws Vlaanderen (Brussel 2010).
15 Marc Boone en Maarten Prak, ‘Patricians and burghers. The great and the little traditions of urban revolt in the
Low Countries’, in: Karel Davids en Jan Lucassen (red.), A miracle mirrored. The Dutch Republic in European perspective (Cambridge 1995) 99-134; Jan Dumolyn en Jelle Haemers, ‘Patterns of urban rebellion in medieval Flanders’,
Journal of Medieval History 31 (2005) 369-393.
16 Dumolyn, ‘Later medieval and early modern urban elites’.
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de hiërarchie binnen deze groep, en ten slotte de wijze waarop de economische transities en staatsvormingsprocessen het elitevormingsproces stuurden.
In deze bijdrage stellen we eerst bondig onze onderzoeksmethodologie voor.
Vervolgens gaan we dieper in op de Antwerpse en Gentse casus. Tot slot hebben we
aandacht voor de opvallende verschillen tussen Antwerpen en Gent inzake politieke
structuur. Door op dit laatste element te focussen, zetten we de stedelijke diversiteit
binnen de Zuidelijke Nederlanden in de verf.
Oude paden, nieuwe wegen: prosopograﬁe 2.0
Om de politieke elites van Gent en Antwerpen te analyseren, maken we gebruik van
de prosopograﬁsche methode, ook wel bekend als de collectieve biograﬁe.17 Voor elke
mandataris in onze onderzoeksgroep verzamelden we informatie omtrent het aantal
mandaten dat hij bekleedde, met wie hij trouwde en wie zijn kinderen waren, waarin
hij investeerde, of hij tot de adel behoorde, of hij actief was in de vorstelijke administratie en of hij universitair geschoold was. In het kader van de onderzoeken naar
de politieke elites van Antwerpen en Gent is deze informatie verzameld voor de individuen en families die in het stadsbestuur actief waren als schepen, burgemeester
(Antwerpen) of voorschepen (het Gentse equivalent van een burgemeester).18 Dankzij
de schepenregisters en het wethoudersboek van Antwerpen,19 evenals de Gentse magistraatslijsten en memorieboeken, was het mogelijk om te reconstrueren wie jaarlijks in
deze functies werd benoemd en dus tot politieke elites behoorde.20 Voor de Antwerpse
casus betreft het een onderzoekspopulatie van 341 mannen uit 162 verschillende families die tussen 1400 en 1549 minstens een van de 2177 beschikbare zetels invulden. De
Gentse onderzoekspopulatie bestaat uit 944 mannen uit 382 verschillende families die
samen 2652 (voor)schepenambten uitoefenden gedurende de zestiende eeuw.21
Hoewel de prosopograﬁsche methode ons in staat stelt om onder andere de samenstelling van beide stadsbesturen, het proﬁel van de politieke bestuurders en hun
inkomstenbasis in kaart te brengen, schuilen er een aantal valkuilen in de collectieve biograﬁe. Zo blijft ze blind voor de interne diversiteit binnen de onderzoekspopulatie en
verschaft ze geen inzage in de relaties met andere groepen in de stedelijke samenleving.
17 D.J. Roorda, ‘Prosopograﬁe, een onmogelijke mogelijkheid?’, Bijdragen en mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden (verder BMGN) 94 (1979) 212-226; Hilde De Ridder-Symoens, ‘Prosopograﬁe en
middeleeuwse geschiedenis: een onmogelijke mogelijkheid?’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent 45 (1992) 95-117; Joop de Jong, ‘Prosopograﬁe, een mogelijkheid. Eliteonderzoek tussen
politieke en sociale geschiedenis’, BMGN 111 (1996) 201-215.
18 Aangezien politiek in deze periode een mannenzaak was zal de nadruk dan ook vooral liggen op de mannelijke
leden van deze families. De vrouwen zullen vooral aandacht krijgen in hun brugfunctie tussen de verschillende families.
19 Stadsarchief Antwerpen (verder saa), Schepenregisters (verder sr), nr. 1-272; Privilegiekamer (verder pk) nr.
1341. Voor meer informatie in verband met de kiesprocedures zie: René Boumans, Het Antwerps stadsbestuur voor en
tijdens de Franse overheersing. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stedelijke bestuursinstellingen in de
Zuidelijke Nederlanden (Brugge 1965) 13-16; Marc Boone, Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384-ca. 1453. Een
sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces (Brussel 1990) 34-48.
20 P.C. Vander Meersch, Memorieboek der stad Ghent. Van ‘t jaar 1301 tot 1793 (Gent 1852) 4 delen; Stadsarchief
Gent (verder sag), reeks 101, nr. 4/iii; sag, reeks 101, nr. 5; sag, reeks 101, nr. 7.
21 Voor Gent is het aantal families gebaseerd op het hebben van een gemeenschappelijke achternaam. De
mogelijkheid bestaat dat schepenen met een identieke achternaam niet aan elkaar verwant waren. Het geciteerde
cijfer van 382 families betreft dan ook een minimumschatting. Voor de Antwerpse casus was er meer genealogische
informatie voorhanden waaruit bleek dat de personen met dezelfde achternaam ook effectief aan elkaar verwant waren.
saa, pk, nr. 3254-3267, nr. 3272, Genealogische nota’s van L. Bisschops.
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Nochtans wisten maatschappelijke sleutelgroepen die niet tot de stedelijke politieke
elites behoorden ook een invloed uit te oefenen op het stadsbestuur, onder andere via
petities, lobbywerk en huwelijks- of andere sociabiliteitsrelaties.22 Dit indachtig gaan
we in de Antwerpse en Gentse casus een stap verder dan de klassieke prosopograﬁsche benadering: we brengen niet enkel de interne politieke subgroepen en sociale
netwerkvorming ertussen in kaart, maar focussen ook op andere sleutelgroepen in de
samenleving. Daarom onderzoeken we onder meer de relaties en overlap tussen de stedelijke politieke elites enerzijds en de regionale adel, de top van de ambachtswereld, de
Bourgondisch-Habsburgse administratie en de (inter)nationale handelsgemeenschap
anderzijds.
Kort samengevat opteren we voor een relationele aanpak, waarbij relaties binnen
eenzelfde elitegroep, maar ook tussen elitegroepen onderling centraal staan. Zo vermijden we dat de interne differentiatie binnen de politieke elites niet tot haar recht komt
of dat we deze te geïsoleerd van andere elitegroepen zouden bestuderen. We gebruiken
dan ook bewust de neutralere term ‘politieke elite(s)’ in plaats van het veelgebruikte
‘stadspatriciaat’. Deze aan het oude Rome ontleende term impliceert immers een afgesloten groep van machtige families, terwijl wij net willen onderzoeken hoe afgesloten
deze groep al dan niet was.23 Politieke elites zijn immers ingebed in veel grotere economische en sociale elites, en die inbedding staat centraal in ons onderzoek. Dit is een
insteek die vaak afwezig was in de studies naar de pre-industriële stedelijke elites van
de Noordelijke Nederlanden. Sinds de publicatie van deze elitestudies in de jaren 1980
en 1990 zijn onder meer de ambachtselites, de staatselites en de plattelandselites van
de Nederlanden grondig in kaart gebracht. Hierdoor wordt het mogelijk om in onze
onderzoeken een centrale plaats toe te bedelen aan de interacties tussen die diverse
milieus.24
Antwerpen, de handelsmetropool (1400-1550)
Toen Antwerpen geleidelijk de rol van Brugge overnam als draaischijf van de Noordwest-Europese handelseconomie vanaf 1490, transformeerde ze van een middelgrote
Brabantse stad van circa 10.000 inwoners in 1400 tot de onbetwiste metropool van de
Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden met ongeveer 100.000 inwoners in het midden van de zestiende eeuw. De demograﬁsche en economische aspecten van deze groei-

22 Griet Vermeesch, ‘Wetgeving op verzoek in achttiende-eeuws Antwerpen. Initiatieven van Ambachten en corporaties tot regulering door middel van petities’, in: Griet Vermeesch en Liesbeth Geevers (red.), Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden. De rol van lobby, petities en ofﬁciële delegaties in de politieke besluitvorming (Maastricht 2014) 109-138; Boone en Prak, ‘Patricians and burghers’; Patrick Lantschner, ‘Revolts and the
political order of cities in the late Middle Ages’, Past and Present 225 (2014) 3-46.
23 Baguet maakt voor de Gentse casus doelbewust gebruik van de term ‘politieke elites’, in meervoud, omdat
de Gentse schepenbanken bevolkt werden door sociaal heterogene groepen, namelijk enerzijds een poorterij en
anderzijds diverse ambachtsgroepen. Everaert kiest daarentegen voor ‘politieke elite’ in enkelvoud, omdat haar
onderzoekspopulatie een welomschreven groep vormt, de families en individuen die zitjes in het Antwerpse
stadsbestuur kunnen bemachtigen, die weliswaar bestaat uit telgen van verschillende sociale en economische
elitegroepen in de stedelijke samenleving. Voor meer informatie over de terminologie bij eliteonderzoek zie: Bruno
Blondé e.a., ‘Samenleven in de stad. Sociale relaties tussen ideaal en realiteit’, in: Anne-Laure Van Bruaene, Bruno
Blondé en Marc Boone (red.), Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, ca. 1100-1600 (Gent 2016)
85-86; Dumolyn, ‘Later medieval and early modern urban elites’.
24 Blondé e.a., ‘Samenleven in de stad’, 77-120.
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fase hebben reeds veel aandacht gekregen in de naoorlogse historiograﬁe.25 De impact
van deze ontwikkelingen op de politieke elite van de stad, en hoe deze omging met de
opportuniteiten en uitdagingen die gepaard gingen met het stedelijke expansieproces,
zijn echter veel minder belicht. Ze vormen bovendien onderwerp van debat.
Het stadsbestuur van Antwerpen bestond in de vijftiende eeuw uit twaalf en vanaf
1490 uit zestien schepenen. De Hertog van Brabant vernieuwde deze schepenbank jaarlijks en verving hierbij de helft van de schepenen. Voor 1477 was de hertog volledig vrij
in zijn keuze. Hij moest hierbij met enkele voorwaarden rekening houden, namelijk dat
kandidaat-schepen minstens 25 jaar oud, geboren in het Hertogdom Brabant en reeds
een jaar en een dag burger van Antwerpen waren. Daarnaast voorkwam de ‘ten derdalven lede’-regel dat dichte familieleden samen in het stadsbestuur zetelden.26 Een laatste
beperking hield in dat de ambachtslieden van Antwerpen, in tegenstelling tot vele andere steden in de Zuidelijke Nederlanden, geen toegang genoten tot de politieke macht.
Dit veranderde echter tijdens de ‘Quaeye Werelt’-opstand (1477), toen de ambachten de chaos na de dood van Karel de Stoute aangrepen om een vast aantal zetels in de
schepenbank op te eisen. Tegelijkertijd veranderde men het kiessysteem. Vanaf 1477
moest de hertog immers zijn keuze maken uit een lijst met kandidaten. De zittende
schepenen stelden de ene helft van deze lijst op, de wijkmeesters de andere helft.27 Het
gezamenlijke bestuur van ambachten en poorterij was echter een kort leven beschoren:
in 1486 sloot Maximiliaan van Oostenrijk de ambachten opnieuw uit van de macht. De
vernieuwde kiesprocedure bleef wel in voege ondanks het feit dat dit de greep van de
vorst op de samenstelling van het stadsbestuur verminderde. Na de hernieuwing van
de schepenenbank kozen de schepenen zelf een binnenburgemeester onder de zittende
schepenen. Hij leidde de schepenbanken. Daarnaast kozen de zittende schepenen een
buitenburgemeester, die de stad bij de buitenwereld, bijvoorbeeld bij het centraal bestuur, vertegenwoordigde. Deze laatste moest een externe kandidaat zijn. De schepenen en burgemeesters vormden samen het Antwerps stadsbestuur.28
Tot op heden beperkt het onderzoek naar deze politieke elite zich tot het onuitgegeven proefschrift van An Kint voor de periode 1490-1560, het onderzoek van Koen
Wouters voor de periode 1520-1555 en het onderzoek van Guido Marnef voor de periode 1550-1566.29 Deze auteurs zijn het erover eens dat er, in vergelijking met andere
grote handelsmetropolen in Europa, opvallend weinig handelaars in het stadsbestuur
25 Zie onder andere: Herman Van der Wee, The growth of the Antwerp market and the European economy, vol. 1
(Den Haag 1963); Jan-Albert Goris, Étude sur les colonies marchandes méridionales (portugais, espagnols, italians) à
Anvers de 1488 à 1567 (Leuven 1925); Émile Coornaert, Les français et le commerce international a Anvers. ﬁn du XVeXVIe sciècle (Parijs 1961); Etienne Scholliers, De levensstandaard in de XVe en XVIe eeuw te Antwerpen (Antwerpen
1960).
26 Deze regel verbood schepenen om samen met hun vader, grootvaders, broers of neven in de schepenbank te dienen.
27 Vanaf 1469 was Antwerpen verdeeld in twaalf wijken en vanaf 1549 kwam daar een dertiende wijk, de Nieuwstad,
bij. Elke wijk had twee wijkmeesters die instonden voor administratieve zaken zoals belastinginning.
28 René Boumans, Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de Franse overheersing. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stedelijke bestuursinstellingen in de Zuidelijke Nederlanden (Brugge 1965) 10-21.
29 An M. Kint, The community of commerce. Social relations in sixteenth-century Antwerp (Doctoraatsthesis Columbia University 1996); Koen Wouters, ‘De invloed van verwantschap op de machtsstrijd binnen de Antwerpse politieke
elite’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 28 (2002) 30-51; Koen Wouters, ‘Een Open Oligarchie? De machtsstructuur
in de Antwerpse magistraat tijdens de periode 1520-1555’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 82 (2004)
905-934; Guido Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie. Ondergronds protestantisme in een handelsmetropool
1550-1577 (Antwerpen 1996) 37-43.
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van Antwerpen zetelden tijdens haar ‘Gouden Eeuw’. Terwijl handelaars het stadsbestuur in steden als Sevilla, Lyon, Brugge en Amsterdam tijdens de economische bloeifase overnamen, was dit in Antwerpen niet het geval.30 De oorzaken van deze atypische
ontwikkeling in de Scheldestad blijven tot op heden onduidelijk.
Bovendien zijn Wouters en Kint het oneens over het antwoord op de vraag of de
economische groei impact heeft gehad op de politieke elite van Antwerpen, en zo ja,
hoe dit in zijn werk ging. Volgens Wouters bleef de stad gedomineerd door dezelfde families die de stad reeds sinds de vijftiende, soms zelfs sinds de veertiende eeuw bestuurden.31 Kint speculeerde dan weer dat het proﬁel van de stadsbestuurders weldegelijk
veranderde. Volgens haar nam het belang van endogamie en politiek actieve voorouders
af en steeg het aantal universitair geschoolde en adellijke mannen in het stadsbestuur.32
Aangezien geen van beide onderzoekers echter een vergelijking heeft gemaakt met de
fase vóór de economische groei blijven hun claims echter in grote mate hypothetisch.
Het doctoraatsonderzoek naar de Antwerpse politieke elites heeft dan ook tot doel
om bij te dragen aan dit debat via een sociale studie van de samenstelling en evolutie
van het Antwerpse stadsbestuur tussen 1400 en 1550. Door een periode van 150 jaar
te bestuderen, is het mogelijk om de zogenaamde ‘Gouden Eeuw’ te vergelijken met
de voorgaande periode. De eerste resultaten van dit onderzoek tonen alvast aan dat de
stelling van Wouters over de continuïteit met de middeleeuwse situatie aan revisie toe
is: slechts 10 van de 57 families die actief waren in de periode 1520-1549 konden hun
politieke activiteiten terugvoeren tot het begin van de vijftiende eeuw (zie Graﬁek 1).33
De politieke elite van Antwerpen was onderhevig aan een constant vernieuwingsproces
waarbij families verdwenen door een gebrek aan mannelijke nakomelingen of door
emigratie. Nieuwe families namen de vrijgekomen plaatsen op. Het project focust bijgevolg op de vraag of het proﬁel van deze families veranderde en hoe ze toegang kregen
tot de politieke arena.
Een van de hypotheses in dit onderzoek stelt dat de politieke elite haar macht baseerde op vastgoedconcentraties en de bijbehorende wijkfuncties. Uit het onderzoek
van Tim Bisschops bleek immers dat diverse politieke geslachten vastgoedconcentraties
hadden in bepaalde wijken rond 1400. Daarmee zou Antwerpen lijken op het Genuese
Alberghi-model waarbij de politiek machtige families bepaalde wijken en buurten domineerden.34 Voorts komen ook de sociale mobiliteit, de interacties en overlappingen
tussen de politieke en de commerciële elite van de stad, de relaties met de bredere stadsadministratie (secretarissen, pensionarissen, rentmeesters), evenals hun relaties met de
Antwerpse ambachtswereld en met de adel uit het Brabants-Vlaamse ommeland aan
bod. Deze elementen zullen een antwoord bieden op de vraag hoe de Antwerpse politieke elite zich ontwikkelde voor en tijdens haar ‘Gouden Eeuw’ en mogelijk ook op
30 Ruth Pike, Aristocrats and traders. Sevillian society in the sixteenth century (Ithaca 1972) 213-214; Richard Gascon,
Grand commerce et vie urbaine au XVIe sciècle. Lyon et ses marchands (environs 1520 - environs 1580), vol. 1 (Parijs
1971) 409-413; Jan Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438 (Heule 1997) 111-115; Johan Engelbert Elias, De
vroedschappen van Amsterdam (Haarlem 1903).
31 Wouters, ‘De invloed’, 55-56; Wouters, ‘Een open oligarchie?’, 933-934.
32 Kint, ‘The Community of commerce’, 292.
33 Janna Everaert, City Government Antwerp 1394-1560, Access Databank, 6 februari 2018 (hierna cga).
34 Blondé e.a., ‘Samenleven’, 96; Christine Shaw, ‘Principles and practice in the civic government of ﬁfteenth-century
Genoa’, Renaissance Quarterly 58 (2005) 45-90.
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Graﬁek 1 Vernieuwingsproces politieke elite van Antwerpen, 1400-1549 (cga).
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de vraag waarom de Antwerpse machthebbers een ander ontwikkelingspatroon kenden
dan steden met een vergelijkbare economische bloei.
Gent en haar turbulente zestiende eeuw
Gent, samen met Brugge een van de belangrijkste politieke en economische centra van
het laatmiddeleeuws en vroegmoderne Graafschap Vlaanderen, leefde vaak op gespannen voet met de Bourgondische en Habsburgse autoriteiten. Het vrijwaren van de diverse stedelijke vrijheden en privileges was hierbij een terugkerende bron van conﬂict.
Niet zelden groeiden deze spanningen uit tot regelrechte stedelijke opstanden tegen
het landelijk bestuur, onder andere in de periodes 1379-1385, 1449-1453, 1477-1492,
1539-1540 en 1577-1584.35
De Gentse voortrekkersrol in de Vlaamse traditie van stedelijke opstanden is onlosmakelijk verbonden met de politieke structuur van de stad. De macht was er immers verdeeld tussen de ‘Drie Leden’, met name de poorterij, de weverij en de kleine
neringen (een verzameling van 53 kleinere ambachten).36 Waar de poorterij recht had
op drie van de dertien zitjes in elk van de twee Gentse schepenbanken – de keure en
de gedele – wisten de weverij en de kleine neringen elk beslag te leggen op vijf zetels
in beide banken. Daarenboven hadden deze twee ambachtsblokken een substantiële
impact op de kiesprocedures in Gent, waardoor ze in grote mate de samenstelling van
het stadsbestuur konden beïnvloeden.37 Van deze machtspositie maakten ze veelvuldig
gebruik om het geheel aan stedelijke vrijheden te verdedigen tegen de Bourgondische
35 Johan Decavele (red.), Gent. Apologie van een rebelse stad (Antwerpen 1989); Johan Decavele en Dirk Coigneau,
Het einde van een rebelse droom. Opstellen over het calvinistisch bewind te Gent (1577-1584) en de terugkeer van
de stad onder de gehoorzaamheid van de koning van Spanje (Gent 1984); Jelle Haemers, For the common good. State
power and urban revolts in the reign of Mary of Burgundy, 1477-1482 (Turnhout 2009).
36 Boone, Gent en de Bourgondische hertogen.
37 Aan het hoofd van zowel de weverij als de kleine neringen stond een overdeken. Zij duidden elk twee stedekiezers
aan die op hun beurt de schepenen verkozen. Naast de vier stedekiezers waren er ook vier herekiezers. Deze werden
aangeduid door de vorst en waren hoofdzakelijk afkomstig uit de poorterij. Boone, Gent en de Bourgondische
hertogen, 43-44, 47.
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en Habsburgse machthebbers.38 Deze opstandige traditie kreeg in de afgelopen decennia veel aandacht van historici omdat ze de beperkingen van het staatsvormingsproces
helpt blootleggen.39
Dit project gaat uit van de stelling dat er evenveel te leren valt over de stedelijke samenlevingen en stedelijke machtsuitoefening door te bestuderen hoe Gent en de Gentse
elites zich aanpasten nadat ze in de loop van de zestiende eeuw veel van haar autonomie
aan het centraal bestuur verloor. Na de grootschalige opstand van 1539-1540, waarin
diverse ambachten het voortouw namen, schafte Karel V het ‘Drie Ledenstelsel’ immers af en verving het door een politiek raamwerk waarin de ambachten veel van hun
macht verloren en de Habsburgse autoriteiten de samenstelling van de schepenbanken
meer konden beïnvloeden. Het document dat deze hervormingen regelde, staat bekend
als de Concessio Carolina.40 De centrale vraag in dit project is dan ook welke elites zich
wisten te proﬁleren in het machtsvacuüm dat ontstond na de afschafﬁng van het ‘Drie
Ledenstelsel’. Hiermee vormt dit onderzoek als het ware een vervolg op Boone’s studie
naar de Gentse politieke elites tussen de late veertiende en het midden van de vijftiende
eeuw: waar hij de Gentse politieke elites onderzocht binnen de contouren van het Drie
Ledenstelsel,41 focust het doctoraatsonderzoek naar zestiende-eeuws Gent op hoe de
afschafﬁng van dit aloude ‘Drie Ledenstelsel’ een impact had op de samenstelling van
de schepenbanken en de sociabiliteitsrelaties van deze stedelijke politieke elites met
andere kerngroepen uit de samenleving. Voor de zestiende-eeuwse context verschafte
Dambruyne in Corporatieve middengroepen reeds een beperkte inkijk in de veranderende verhoudingen tussen de ambachten en de poorterij in het stadsbestuur ten
gevolge van de afschafﬁng van de ‘Drie Leden’. Daarmee is echter niets gezegd over
de mate waarin deze institutionele veranderingen de deur openden voor nieuw bloed,
de impact van het gewijzigd politiek raamwerk op sociale netwerkvorming binnen de
politieke elites of haar relaties met externe sleutelgroepen, enzovoort.42
Naast de politieke hervormingen maakte Gent in de zestiende eeuw eveneens stevige economische veranderingen door. In het historisch onderzoek nam men lange
tijd aan dat de volledige zestiende eeuw getekend was door een economische terugval
in Gent.43 Johan Dambruyne stelde dit beeld meer dan een decennium geleden echter
grondig bij. Volgens hem viel de stedelijke conjunctuur op te delen in twee fases. Tijdens de eerste fase, tussen 1500 en 1555, kende de stedelijke economie een uitgesproken
groei. Gedurende de tweede fase, die samenvalt met de tweede helft van de zestiende
eeuw, sputterde de Gentse economische motor en stortte de stad in een recessie waar38 Enige nuancering is hier weliswaar op zijn plaats: het is niet zo dat alle ambachtslieden a priori tegenstanders waren
van de vorstelijke autoriteiten. De nering der vrije schippers, die haar privilegies dankte aan de vorstelijke autoriteiten,
verdedigde bijvoorbeeld de centrale staat.
39 Slechts één voorbeeld hiervan is Jelle Haemers, De Gentse opstand (1449-1453). De strijd tussen rivaliserende
netwerken en het stedelijke kapitaal (Heule 2004).
40 Uitgegeven in: Jacques Bolsée en Charles Terlinden, Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Deuxième série: 15061700 (Brussel 1978) 181-189.
41 Boone, Gent en de Bourgondische hertogen.
42 Zie het vierde hoofdstuk in: Johan Dambruyne, Corporatieve middengroepen. Aspiraties, relaties en transformaties
in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld (Gent 2002).
43 V. Fris had het over ‘ce marasme économique’ toen hij de conjunctuur in de eerste helft van de zestiende eeuw
beschreef. In het werk van Jan Dhondt en Paul De Keyser wordt bijvoorbeeld het beeld geschetst van een stad die
tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw economisch wegkwijnde. Victor Fris, Histoire de Gand (Brussel 1913)
170; Jan Dhondt en Paul De Keyser, Gent (Antwerpen 1947) 88-90.

166 jelten baguet en janna everaert

STADSGESCHIEDENIS

van het dieptepunt zich omstreeks 1584 situeerde. Dit was niet toevallig het moment
waarop Alexander Farnese de stad trof met een economische blokkade. Pas aan het eind
van de zestiende eeuw vertoonde Gent bescheiden tekenen van economisch herstel.44
Aangezien de impact van economische transities op de (her)vorming van de Gentse
politieke elites in de geciteerde onderzoeken niet is onderzocht, blijven we dus blind
over of en hoe de recessie van de tweede helft van de zestiende eeuw een impact had op
de materiële welstand van de heersende groepen en hun toegang tot de politieke macht.
Ten slotte zijn ook de Godsdiensttroebelen een belangrijke variabele in dit onderzoek. Het is treffend dat het ‘Drie Ledenstelsel’ een heropleving kende tijdens de
Gentse Calvinistische Republiek (1577-1584): de religieuze perikelen vermengden zich
toen immers met de aspiraties van de ambachten om de oude corporatieve macht te
herstellen. Deze heropleving was van korte duur: toen Farnese de stad anno 1584 onder
controle kreeg, voerde hij het ‘Drie Ledenstelsel’ andermaal af en implementeerde hij
de hervormingen van 1540 opnieuw. Hierbij roept zich opnieuw de vraag op welke
elitegroepen konden proﬁteren van deze hervormingen en hoe ze zich daarbij religieus
proﬁleerden.
De casus van zestiende-eeuwse Gent doet dus dienst als laboratorium om na te gaan
of, en zo ja, hoe de veranderende institutionele verhouding tussen stad en staat, de veranderende economische conjunctuur en de religieuze omwentelingen een invloed hadden op de processen van politieke elitevorming. Deze factoren zullen dan ook terugkeren in elk van de drie onderzoekslijnen van dit project. In de eerste onderzoekslijn gaat
de aandacht uit naar de verschillende sociale netwerken waaruit de Gentse politieke
elites waren opgebouwd, de mate waarin deze netwerken nieuwkomers toelieten, op
welke pijlers hun sociale netwerkvorming gebaseerd was en hoe de machtspositie van
deze diverse netwerken evolueerde ten gevolge van de institutionele, economische en
religieuze veranderingen. In de tweede onderzoekslijn staat de impact van de institutionele, economische en religieuze veranderingen op de eventuele processen van oligarchisering en aristocratisering van de Gentse politieke elites centraal. Verschillende
kwantitatieve indicatoren helpen om na te gaan hoe (on)gelijk de macht verdeeld was
en hoe deze machtsconcentraties evolueerden doorheen de tijd. Het aantal edellieden in
de schepenbanken doet dient als indicator voor de reconstructie van het ‘aristocratisch’
karakter van het Gentse stadsbestuur, met name de sociale afstand tussen bestuurders
en bestuurden. In de derde onderzoeksas ten slotte komt de inbedding van de Gentse
elites in het Graafschap Vlaanderen aan bod. De aandacht gaat hierbij uit naar verhouding met de hoge ambtenaren uit de Vlaamse administratie en de sociale netwerkvorming met de politieke elites uit andere steden van het graafschap.
Deze drie onderzoekslijnen zullen verduidelijken of, en indien ja, hoe het Habsburgs
interventionisme in de stedelijke politiek, de conjuncturele schommelingen en de religieuze perikelen een impact hadden op de samenstelling van en machtsverhoudingen
binnen Gentse politieke elites evenals op haar relaties met andere sleutelgroepen in de
Gentse en Vlaamse samenleving. Dat deze factoren de samenstelling van de Gentse politieke elites beïnvloedden, blijkt alvast uit een analyse van het aantal individuele nieuw44 Voor de conjunctuurschommelingen in de zestiende eeuw, zie: Johan Dambruyne, Mensen en centen. Het
16de-eeuwse Gent in demograﬁsch en economisch perspectief (Gent 2001) 125-129; Johan Dambruyne, ‘De Gentse
immobiliënmarkt en de economische trend, 1590-1640’, BMGN 104 (1989) 157-83.
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Graﬁek 2 Nieuwkomers in het Gentse stadsbestuur per wetsvernieuwing, 1500-1599
(P.C. Vander Meersch, Memorieboek; sag, reeks 101, nr. 4/6, nr. 5, nr. 7)
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komers dat per jaar haar opwachting maakte in het Gentse stadsbestuur (Graﬁek 2).
Wat de politieke hervormingen van 1540, 1578 en 1584 betreft, valt het namelijk op
dat de instroom van nieuw bloed steeg in deze hervormingsjaren. Op basis van deze
observatie kunnen we stellen dat met elke politieke hervorming een aanzienlijk aantal
nieuwelingen hun opwachting maakte in de magistraat. In de jaren 1540 en 1584, toen
de Habsburgse autoriteiten hun grip op de kiesprocedures vergrootten, behoorden
de nieuwkomers eerder tot de Habsburggezinde krachten. In 1578, toen het ‘Drie
Ledenstelsel’ opnieuw in voege trad en de vorstelijke administratie haar controle over
de kiesprocedures verloor, kwamen vooral ﬁguren aan de macht die tot de stedelijkparticularistische facties behoorden. De institutionele hervormingen hadden dan ook
een directe impact op de stedelijke politiek elites, in die zin dat ze een aanzienlijk aantal
nieuwkomers aan de macht brachten die, afhankelijk van de hervorming, al dan niet tot
de vorstelijk gezinde krachten behoorde. Daarnaast valt het op dat de instroom van
nieuw bloed gestaag afnam tijdens de jaren 1560 en 1570 evenals aan het eind van de
zestiende eeuw. Hoewel deze daling verder onderzoek behoeft, lijkt ze gerelateerd te
zijn aan de economische recessie die de stad in deze periode doormaakte. De voorlopige onderzoekspiste luidt dat deze recessie de inkomstenbronnen van een deel van de
Gentse politieke families aantastte. Sommige ambachtsfamilies, zo suggereren de data,
waren hier het slachtoffer van. Als een gevolg van deze daling van de inkomsten was
een onbezoldigde politieke carrière niet langer een evidentie. Hierdoor daalde de inﬂux
van nieuwe schepenen (met een corporatieve achtergrond). Ook de Godsdiensttroebelen hadden een impact op de Gentse politieke elites. Na de Calvinistische Republiek
zagen de Habsburgse autoriteiten er immers strikt op toe dat enkel en alleen mannen
die bien catholique waren hun opwachting maakten in de schepenbanken.45 Dit suggereert dan ook dat de centrale administratie de samenstelling van de schepenbanken
na dit crisismoment sterk monitorde.
De hypothese die in het onderzoek naar de zestiende-eeuwse Gentse politieke elites
centraal staat, is dan ook dat het staatsvormingsproject, veranderende economische
45 Algemeen Rijksarchief (ara), Kernarchief Audiëntie (inv. 245), nr. 809/9.
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conjunctuur en de religieuze perikelen het Gentse elitevormingsproces stuurden. De
Habsburgse interventies in het Gents politiek raamwerk en de daarmee samenhangende religieuze omwentelingen hadden hierbij een onmiddellijke impact, terwijl het erop
lijkt dat de economische recessie een eerder langzame impact had op de veranderende
samenstelling van het Gentse stadsbestuur.
Antwerpen en Gent: verschillende setting, gelijkaardige uitdagingen
Door te focussen op Antwerpen, waar de politieke elite vorm kreeg in een context van
schijnbaar onstuitbare economische groei, en op Gent, waar de Habsburgse autoriteiten hun grip op het stadsbestuur aanzienlijk wisten te vergroten, hopen we bloot te
leggen hoe economie en staatsvorming een rol speelden in de (her)vorming van stedelijke politieke machtsgroepen. Dankzij deze twee casussen kunnen we niet enkel het
verschil tussen de elitevormingstrajecten in Noordelijke en in de Zuidelijke Nederlanden aantonen, maar ook de interne diversiteit binnen de steden van de Zuidelijke
Nederlanden benadrukken. Daarnaast lenen deze casussen zich ook tot vergelijkingen met respectievelijk grote handelscentra (bijvoorbeeld vijftiende-eeuws Brugge en
zestiende-eeuws Sevilla) en opstandige steden waar de Habsburgse autoriteiten eveneens de corporatieve representatie aan banden legden (bijvoorbeeld Utrecht in 1521 en
Augsburg in 1548).
Deze twee onderzoeken naar de politieke elites van laatmiddeleeuws Antwerpen en
zestiende-eeuws Gent zijn een eerste stap om de trajecten van politieke elitevorming in
de Zuidelijke Nederlanden in kaart te brengen. Door te kiezen voor de Antwerpse en
de Gentse casus komen twee gevalstudies aan bod die grondig van elkaar verschillen.
Zo was er een duidelijk verschil in de samenstelling van het stadsbestuur zelf. Terwijl
in Gent de ambachten al sinds de veertiende eeuw vertegenwoordigd waren in het
stadsbestuur en het politieke laken grotendeels naar zich toe wisten te trekken, was dit
in Antwerpen niet het geval. De ambachten waren volledig afwezig in de Scheldestad,
met uitzondering van het kortstondige experiment na de ‘Quaeye Werelt’ (1477).
Dit verschil in sociaal proﬁel van de stadsbestuurders verklaart ook de verschillende
houding van Antwerpen en Gent ten opzichte van de vorstelijke autoriteiten. Terwijl
het Antwerpse stadsbestuur zich loyaal opstelde, ontpopte Gent zich tot de voornaamste hinderpaal van het vorstelijke centraliseringsstreven. Deze contrasterende houding
tegenover de centrale overheid had haar repercussies voor de vorstelijke controle over
de samenstelling van de schepenbanken. Zo verkreeg Antwerpen in 1477 meer autonomie om haar stadsbestuur te kiezen, terwijl de Bourgondische en Habsburgse bestuurders probeerden om hun controle over de samenstelling van de Gentse schepenbanken
te vergroten – iets waar Karel V in 1540 ook in geslaagd is.
Naast de institutionele en politieke diversiteit vallen ook de economische verschillen
tussen Antwerpen en Gent op. Met de verschuiving van het zwaartepunt van de handel
van Brugge naar Antwerpen maakte de Scheldestad in de late vijftiende en vroege zestiende eeuw een meer dan aanzienlijke economische en demograﬁsche groei door. Het
belang van Gent als regionale economische draaischijf was aanzienlijk, al bleef de stad
als handelscentrum steeds in de schaduw van Antwerpen staan.
Al woonden ze in sterk verschillende steden, de prominente politieke ﬁguren van
Antwerpen en Gent hadden veel gedeelde ambities en zorgen: ze waren steeds gericht
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op het handhaven van de standing van hun familie. Ze stonden daarbij voor dezelfde
uitdaging om het familiepatrimonium en de eigen carrière zoveel mogelijk te bevorderen. De vraag is of ze hierbij dezelfde mogelijkheden hadden, gaande van vorstelijke
dienst tot het aanknopen van lucratieve huwelijksbanden met handelaarsfamilies of
adellijke geslachten, en of ze daarbij al dan niet dezelfde keuzes maakten. Juist omdat
de politieke elites relatief kleine, scherpomlijnde en goed gedocumenteerde groepen
waren, laten ze historici toe om te onderzoeken hoe de grote transformaties van de
vijftiende en zestiende eeuw vormgaven aan het sociale weefsel en vice versa. De onderzoeken naar de politieke elites in de Zuidelijke Nederlanden laten daarom toe om een
antwoord te formuleren op de vraag in welke mate stedelijke elites gevormd werden
door de speciﬁeke historische omstandigheden in die stad of dat stedelijke elites zelf tot
op zekere hoogte vorm konden geven aan hun eigen sociale proﬁel en evolutie.

Stadsgeschiedenis in buitenlandse historische
tijdschriften (2016)
Heidi Deneweth, Greet de Block, Thomas Delpeut, Hannelore Franck, Hilde
Greefs, Jeannette Kamp, Sanne Muurling, Ilja Van Damme, Maartje van Gelder, Arie
van Steensel en Antoon Vrints

Terwijl de meeste artikelen in Stadsgeschiedenis betrekking hebben op de Lage Landen, signaleert deze rubriek wat er in de voorgaande jaargang in buitenlandse tijdschriften op het gebied van buitenlandse steden is gepubliceerd. ‘Buitenland’ is hier
een wel enigszins groot woord. Door de internationale uitgeversmarkt, het aanschafbeleid van Nederlandse en Vlaamse bibliotheken, de verhoudingen in het onderzoeksveld evenals onze eigen talenkennis en bias is de selectie van artikelen gebaseerd op 66
overwegend Engelstalige en enkele Duitse en Franse tijdschriften en staan in verreweg
de meeste artikelen Europese en Amerikaanse steden centraal. Behalve de bespreking
van interessante artikelen in vaktijdschriften als Urban History is de rubriek speciaal
bedoeld om artikelen te signaleren in tijdschriften die niet iedereen systematisch kan
bijhouden. Met deze rubriek wil de redactie een extra stimulans bieden om resultaten
van stadshistorisch onderzoek in de Lage Landen in een bredere internationale context
te plaatsen, en tegelijkertijd de nieuwsgierigheid prikkelen om vraagstukken, inzichten,
bronnen en methodes uit buitenlands onderzoek ook op het gebied van onze ‘eigen’
stadsgeschiedenis te exploreren.1
Nieuwe foci in stadsontwikkeling
Een positieve evolutie in de recente studie van de stad is dat de laatste jaren de wat
enge focus op het ‘historisch centrum’ is verlaten, en ook ontwikkelingen in de bredere, ‘suburbane’ of metropolitane zone volop voor het voetlicht komen. Dat is niet
meer dan terecht, want in de negentiende en twintigste eeuw vond daar ook veruit de
belangrijkste stadshistorische groei en evolutie plaats. Vanuit vooral de Angelsaksische
onderzoeksgemeenschap komt zo een heuse new suburban history overwaaien, die,
voorlopig met name in Engeland en Noord-Amerika, de nodige wetenschappelijke
vruchten afwerpt.2 Die historiograﬁsche ‘wende’ is ook volop merkbaar in de jaarlijkse
oogst van stadshistorische artikels. Het onderzoek in kwestie is daarbij zowel geïnteresseerd in de politieke, sociale en economische patronen en processen die suburbane
groei verklaren, als in de eigenlijke ruimtelijk-morfologische invulling van die historisch onder-bestudeerde en ondergewaardeerde ‘restruimte’.
Enige conceptuele en theoretische openheid van wat zich aan de rand of de periferie van de historische kernstad voordoet, is daarbij nodig. Want afhankelijk van tijd
en plaats kan het studieobject zowel betrekking hebben op stedelijke sloppenwijken
(zoals in vele Afrikaanse ontwikkelingslanden in de twintigste eeuw), of juist het clichébeeld oproepen van de vrijstaande ‘villa’-huizen met aanpalende tuinpercelen (wat
1 De lijst van gedepouilleerde tijdschriften is te vinden op de website van Stadsgeschiedenis.
2 Zie: M. Clapson, ‘The new suburban history. New Urbanism and the spaces in between’, Urban History 43 (2016)
336-341.
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in het achttiende- en negentiende-eeuws Engeland veelal het geval was).3 In een inzichtrijk artikel, ‘A small suburb becomes a boomburb. Explaining suburban growth in
Naperville, Illinois’, Journal of Urban History 42:6 (2016) 1135-1152, laat Brian Miller
zien dat de complexiteit van suburbane groei in het naoorlogs Chicago een samenspel
was van infrastructuurbeslissingen, concrete politiek-economische regelgeving en initiatieven, en de interne socio-economische dynamiek van de land- en immobiliënmarkt.
De auteur hoedt zich evenwel voor al te grote conclusies omdat suburbane ontwikkelingen vaak een samenspel waren van algemene en heel speciﬁeke, lokale ‘padafhankelijkheden’ en contingenties.
Vast staat wel dat de snelle groei van de metropolitane rand na de Tweede Wereldoorlog patronen van ‘leegloop’ van de historische binnenstad in de hand kon werken.
Dat is in elk geval een verklaring die een belangrijke rol speelt in een groots opgezette
vergelijkende studie van D. Alves e.a., ‘Historical trajectories of currently shrinking
Portuguese cities: a typology of urban shrinkage’, Cities 52 (2016) 20-29 naar het fenomeen van ontstedelijking in het negentiende- en twintigste-eeuws Portugal. Zoals
al eerder was vastgesteld voor Noordwest-Europese steden werkten ontstedelijking
en suburbanisatie als communicerende vaten, waarbij de leegloop van het historisch
centrum door de populariteit van suburbane huiswensen voor Portugal een ingrijpende
realiteit werd vanaf de jaren 1980.
Huisvesting en segregatie
Suburbanisering en de effecten ervan op raciale segregatie zijn ook in Amerikaanse urban studies populaire onderwerpen. Hilary Botein, ‘Labor unions and race-conscious
housing in the postwar Bay Area: housing projects for the International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union and the United Automobile Workers’, Journal
of Planning History 15:3 (2016) 210-229 bestudeert twee coöperatieve huisvestingsprojecten in de San Francisco Bay Area, gesticht door twee vakbonden: the International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union (ilwu, havenarbeiders en
warenhuizen) en the United Automobile Workers (uaw, autosector). Coops waren
doorgaans een reactie op de ‘white ﬂight’ naar de stadsrand en de relocatie van industrie buiten de stad. Dat laatste had als problematisch effect dat de arbeiders in die
fabrieken meestal zwarten waren die alleen in aanmerking kwamen voor huisvesting
in de oude stadscentra en daardoor lange pendeltijden naar het werk hadden. Hoewel
coöperatieven aan de westkust weinig voorkwamen, wilden deze vakbonden aantonen dat blanken wel degelijk in de stad zouden blijven en geen problemen zouden
hebben met raciaal geïntegreerde huisvesting indien die van goede kwaliteit zou zijn.
Het ilwu-project (St Francis Square) was inderdaad succesvol op vlak van raciale integratie omdat het gebouwd werd in een wijk die al Afro-Amerikaans was en waar
blanke gezinnen door zorgvuldige marketing werden aangetrokken. Het uaw-project
(Sunny Hills) was minder succesvol. Dat raciale integratie uiteindelijk niet of slechts
gedeeltelijk lukte, lag aan de kleinschaligheid van beide projecten en hun minimale
3 Zie als voorbeeld van het eerste: G. Curless, ‘“Better housing conditions are of vital importance to the ordinary
man”: slum clearance in post-war Khartoum’, Urban History 43 (2016) 557-576; en als voorbeeld van het tweede: R.
Thornes, ‘Detached gardens and the urban fringe of eighteenth- and nineteenth-century English provincial towns’,
Journal of Historical Geography 53 (2016) 28-44.
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aanbod aan huisvesting in een sterk raciaal gesegregeerde stad. Annemarie Sammartino daarentegen bestudeert twee grootschalige huisvestingsprojecten in de rand van
de stad in ‘Mass housing, late modernism, and the forging of community in New York
City and East Berlin, 1965-1989’, American Historical Review 121:2 (2016) 492-521.
Zij vergelijkt Co-op City in New York (65.000 inwoners) met Marzahn in Oost Berlijn (175.000 inwoners). Co-op City ontstond als reactie op de raciale problemen in
de binnenstad en vormde een eigen zelfvoorzienende entiteit buiten het centrum met
eigen onderwijs, banken, winkels en woningen. Marzahn was een reactie op de slechte
huisvesting in het negentiende-eeuwse stadscentrum van Berlijn en kaderde in het Real
Existing Socialism dat betere huisvesting en voldoende consumptiegoederen wenselijk
achtte. In tegenstelling tot naoorlogse modernistische stedenbouwkundige projecten
(efﬁciënt georganiseerde, hygiënische steden met woontorens die een publieke harmonie moesten creëren) integreerde het laat-modernisme de ideeën van Jane Jacobs en
streefde het naar gemeenschapsvorming als middel tot sociale transformatie. Daartoe
werden potentiële residenten geselecteerd, met een voorkeur voor jonge gezinnen met
kinderen. Ouders leerden elkaar immers kennen aan de schoolpoort of op het speelplein. Toch werden de oorspronkelijke doelstellingen slechts ten dele gerealiseerd: in
Co-op City onder meer omdat raciale selectie leidde tot een dominant blanke en joodse
buurt; en in Marzahn omdat de Stasi zo alomtegenwoordig was dat buren elkaar niet
vertrouwden.
Michael Romyn, ‘The Heygate: community life in an inner-city estate, 1974-2011’,
History Workshop Journal 81 (2016) 197-230 bestudeert de mate waarin grootschalige
huisvestingsprojecten al dan niet succesvol waren voor gemeenschapsvorming. Zijn
onderzoek wijst uit dat sociale huizenblokken wel degelijk gemeenschapsleven creeerden doordat familie en vrienden dicht bij elkaar woonden en buren reciprociteitsrelaties ontwikkelden. Op termijn raakte dat gemeenschapsleven echter ondermijnd
doordat kinderen van de oorspronkelijke bewoners niet automatisch in aanmerking
kwamen voor vrijkomende sociale ﬂats, en er een continue instroom was van armen
en vluchtelingen op zoek naar een eerste en goedkope huisvesting, wat de bestaande
gemeenschap ondergroef. Daarenboven zoomden de media heel gewillig in op dergelijke probleemverhalen, die maar al te graag werden overgenomen door ontwikkelaars
en politici die deze bouwblokken als een doorn in het sociaal weefsel portretteerden,
voornamelijk met de bedoeling ze te laten afbreken en het enorme economische potentieel van die gronden uit te baten. De interviews van Romyn tonen aan dat de bewoners
deze blokken totaal anders en veel genuanceerder beleefden. Waar het oorspronkelijke
gemeenschapsleven stevig was, werd dit na 1997 afgebrokkeld, maar er ontstonden
nieuwe gemeenschapsvormen uit solidariteit en verzet tegen het beleid. Dit waren echter ‘thin communities’ die buiten het verzet weinig gemeenschappelijks meer hadden.
Reizende concepten en selectieve transfers
In 2016 was transnationale uitwisseling wederom een centraal thema in de planningsgeschiedenis. Zo redigeerde Carola Hein een ‘special section’ in de Journal of Urban
History over de sleutelpositie van Japan in de kennistransfer tussen Azië en de rest van
de wereld, voornamelijk Europa en de Verenigde Staten – ‘Japanese cities in global
context’, Journal of Urban History 42:3 (2016) 463-476. Waar Grunow’s Paving Po-
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wer Japan inderdaad als een scharnier tussen een Westerse stedenbouwtraditie en het
Oosten belicht, benadert Zhongjie Lin Japan als internationale trendsetter in het artikel
‘Metabolist utopias and their global inﬂuence: three paradigms of urbanity’, Journal of
Urban History 42:3 (2016) 604-622. Lin beschrijft de Japanse avant-garde beweging
uit de jaren 1960 vanuit de drie stedenbouwkundige paradigma’s van megastructuren,
groeperen en ruïnes om, enerzijds, de complexiteit en het pluralisme van de beweging
recht aan te doen en, anderzijds een analysekader te construeren voor stedenbouw en
verstedelijking in Azië vandaag waar architectuur en stedenbouw in elkaar vloeien.
Ook Lara Schrijver bestudeert een groep architecten en stedenbouwkundigen die het
modernistische project verlaten en in de jaren 1970 een architecturaal perspectief op
planning ontwikkelen. Meer bepaald in het artikel ‘Transatlantic crossings: new forms
of meaning in the city of the 1970s’, Planning Perspectives 31:1 (2016) 103-113, beschouwt Schrijver de trans-Atlantische ontmoetingen van Koolhaas, Ungers en Rowe
in Cornell University als een scharniermoment dat een nieuwe culturele benadering
van planning lanceert in zowel Europa als de Verenigde Staten.
Dat lokale cultureel-politieke condities planning mee bepalen, wordt mooi uiteengezet door David Kuchenbuch in ‘Architecture and urban planning as social engineering: selective transfers between Germany and Sweden in the 1930s and 1940s’,
Journal of Contemporary History, 51:1 (2016) 22-39. Kuchenbuch toont aan hoe een
schijnbaar neutraal concept als de ‘neighbourhood unit’, uitgewisseld tussen planningsgemeenschappen in Zweden en Duitsland vanuit een engagement voor organische
gemeenschapsvorming, ingeschakeld wordt in de cultureel-politieke projecten van
Nazi Duitsland over ‘Volksgemeinschaft’ en ‘People’s Home’ in sociaal-democratisch
Zweden tijdens het interbellum. In dezelfde periode onderzoekt Michel Geerste in
‘The international garden city campaign. Transnational negotiations on town planning methods 1913-1926’, Journal of Urban History 42:4 (2016) 733-752 de agenda
en de leden van de International Federation for Housing and Town Planning (ifhtp)
en besluit dat het concept van de tuinstad aan kracht minderde en de organisatie meer
als netwerk van experten opereerde. Boeiend in dit artikel is de aandacht die besteed
wordt aan de Belgische reconstructie campagne die als laboratorium voor internationale ideeën werd gelanceerd, maar in feite een manier was voor de ifhtp om rond een
gezamenlijk project samen te werken enerzijds, en voor de Belgische senator Vinck en
architect-planner Verwilghen de legitimatie vormde voor hun ideeën anderzijds. Een
minder fraai plaatje van internationale kennistransfer tijdens het interbellum wordt in
het knappe artikel ‘Bubonic plague, colonial ideologies, and urban planning policies:
Dakar, Lagos, and Kumasi’, Planning Perspectives 31:2 (2016)205-226 van Liora Bigon
geschetst waarin ze anti-pest praktijken in Dakar, Lagos en Kumasi als insteek gebruikt
om verschillen te traceren in de relaties tussen Franse en Britse koloniale heerschappij,
stedelijke planning en segregatiemechanismen.
De (post)koloniale stad
Twee tijdschriften plaatsten in 2016 met themanummers (post)koloniale steden in de
schijnwerpers. Het bestuderen van koloniën en metropolen binnen één analytisch kader is al langere tijd geïntegreerd in de historiograﬁe en blijft een dankbaar onderzoeksperspectief. In het themanummer ‘Cultures of colonialism in the metropole’,
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The American Historical Review 121 (2016) krijgt het Interbellum daarbij tevens een
prominente rol binnen wat Marc Matera omschrijft als ‘the long moment of decolonization’ tussen 1930 en 1970.4 Parijs was als koloniaal metropool tussen de oorlogen
bijvoorbeeld een broedplaats voor antikoloniaal nationalisme en voor postkoloniale
leiders. Michael Goebel benadrukt in ‘“The capital of the men without a country.”
Migrants and anticolonialism in interwar Paris’, 1444-1467 hoe het dagelijkse leven van
Afrikaanse en Aziatische migrantgemeenschappen in Parijs antikoloniale sentimenten
versterkte. Woonpatronen en netwerken, discriminerende leef- en werkomstandigheden en pan-nationale samenwerkingen in belangenorganisaties droegen bij aan deze
broedplaatsen voor ‘cross-ethnic exchange’ en de wereldwijde verspreiding van antikoloniaal nationalisme. In ‘Murder at London zoo. Late colonial sympathy in interwar
Britain’, 1468-1491 analyseert Jonathan Saha de sterk gepolitiseerde sympathie in de
dramatische rechtszaak van de dierenverzorger San Dwe – een christelijke Karen uit
Birma die werd beschuldigd van een moord op de islamitische Indiase Said Ali. De
emotiehistorische benadering biedt een intrigerend perspectief om translokale netwerken van koloniale plaatsen en actoren te identiﬁceren. Saha toont aan dat affectie van
steunbetuigers voor San Dwe ontstond in de context van rassenhiërarchieën, religie,
gender, seksualiteit, omgang met dieren en loyaliteit aan het Britse rijk en imperialisme.
Het themanummer ‘Sex and the colonial city’, Journal of Urban History 42 (2016)
accentueert het belang van genderrollen in de ontwikkeling van (post)koloniale stedelijke gemeenschappen. Twee auteurs laten dit verband vooral sterk terugkomen.
Genderstrategieën waren bijvoorbeeld van fundamenteel belang voor de duizenden
uit Saint-Domingue gevluchte ‘free women of color’ in New Orleans. Elizabeth C.
Neidenbach bespreekt de rol van ras, sekse en gemeenschappelijke afkomst in de
netwerken en sociale geograﬁe van deze vrouwen in het artikel ‘“Refugee from St. Domingue living in this city.” The Geography of social networks in testaments of refugee
free women of color in New Orleans’, Journal of Urban History 42 (2016) 841-862.
Om hun vrije status te kunnen bewijzen, lieten ze testamenten opstellen die niet alleen
hun bezit, maar ook belangrijke relaties vermeldden zoals getuigen, erfgenamen en
uitvoerders van het testament. Met name uit Saint-Domingue gevluchte blanke mannen vervulden deze laatste rol, door hun sociale mogelijkheden hiertoe. In ‘“My most
beautiful ornament is my house.” National womanhood and urban modernity in late
colonial and postcolonial Senegal, 1956-1968’, Journal of Urban History 42 (2016) 881899 analyseert Elizabeth Ann Fretwell hoe de positie van vrouwen was verbonden met
stadsontwikkeling rond de periode waarin Senegal onafhankelijk werd van Frankrijk.
Rond 1960 kregen ze een actieve rol toebedeeld in politieke weekbladen en advertenties: als industriële arbeiders en hoogopgeleide professionals, als partner en moeder
in kerngezinnen en daarop afgestemde woningen en als consument van westerse producten. Als reactie op politieke onrust in Dakar midden jaren 1960 en tegenvallende
industrialisatie en stadsontwikkeling, begon verheerlijking van het platteland te domineren. Deze omslag ging gepaard met een ‘traditionele’ verbeelding van het vrouwelijk
lichaam, kleding en seksualiteit, waarbij afwijkende normen – zoals de invloed van de
Franse jongerencultuur – de natievorming zouden bedreigen.
4 Marc Martera, ‘Introduction. Metropolitan cultures of empire and the long moment of decolonization’, The
American Historical Review 121 (2016) 1435-1443.
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De terugkeer van de straat
In de planningsgeschiedenis zien we een opvallende terugkeer van de straat als ingang
tot grote historische debatten. In ‘About the ideal layout of the city street in the twelfth
to sixteenth centuries. The myth of the renaissance in town building’, Journal of Urban History 42 (2016) 938-952 ondergraaft Wim Boereﬁjn de breuk tussen de middeleeuwse stedenbouw en de renaissance door het ideaal van de rechte tegenover de
ﬁguur van de gebogen straat te nuanceren. Een analyse van traktaten en plannen van
de twaalfde tot de zestiende eeuw toont bijvoorbeeld hoe Alberti in De re aediﬁcatoria (1452) de voordelen van een grillig stratenpatroon besprak en hoe middeleeuwse
nieuwe steden vaak gekenmerkt werden door rechte straten, of hoe de vroege rechttrekking van wegen niet enkel vanuit efﬁciëntie, maar ook vanuit schoonheidsidealen
werd ingegeven. In ‘Framework and form. Burgage plots, street lines and domestic
architecture in early urban Scotland’, Urban History 43 (2016) 2-27 bestuderen Geoffrey Stell en Robin Tait eveneens de middeleeuwen en vroegmoderne periode, maar zij
belichten de stedenbouwkundige praktijken in plaats van de theorievorming. Ze analyseren de stedelijke regelgeving over de straat, en meer speciﬁek hoe de overgang tussen
de publieke ruimte en de private sfeer werd gereguleerd, om nieuw licht te werpen op
de architectuur en het karakter van woningen in Schotse steden. Ook in het artikel
van Zheng Tan en Charlie Q.L. Xue, ‘The evolution of an urban vision. The multilevel
pedestrian networks in Hong Kong, 1965-1997’, Journal of Urban History 42 (2016)
688-708 wordt de ﬁguur van de straat gebruikt om publiek-private relaties in de stad te
analyseren. Ze bespreken meer bepaald pops – of privately owned public space – waaruit het voetgangersnetwerk in Hong Kong is samengesteld. Geïnspireerd door het Buchanan Report uit 1963, waarin gescheiden verkeersstromen worden voorgesteld om
het centrum van Londen te ontlasten, wordt het ideaal van een voetgangersvriendelijk
stadscentrum overgenomen in Hong Kong. Het voetgangersverkeer wordt letterlijk
gescheiden van de autoweg door verhoogde of verlaagde bruggen en het publieke werk
wordt naadloos ingeschreven in een consument georiënteerde economie die wordt vertaald in administratieve instrumenten die pops vooropstellen. Ook Tristan Grunow
volgt de kennistransfer van het westen naar het oosten in ‘Paving power. Western urban planning and imperial space from the streets of Meiji Tokyo to colonial Seoul’,
Journal of Urban History 42 (2016) 506-556. Hij volgt hoe de ﬁguur van de boulevard,
zoals die in Parijs en Washington werd aangelegd, door de Meiji regering in Japan werd
geïntroduceerd en hoe die vervolgens werd geëxporteerd naar de Japanse kolonie Seoul. Waar in Japan het landschap van rechte, verharde wegen met voetpaden, riolering
en bomenrijen symbool stond voor internationaal prestige, economische efﬁciëntie en
esthetiek werd de boulevard in Seoul als instrument gebruikt om zogenaamde ‘Japanse’
ruimtes te creëren en de ‘primitieve’ cultuur uit te wissen.
Overleven in de stad: overlevingsstrategieën en liefdadigheid
Continuity and Change start 2016 met een interessant themanummer over de aanwezigheid en de identiteit van huurders en kostgangers in huishoudens in zowel ruraal als
urbaan Europa. De inleiding is verzorgd door Beatrice Moring, die al eerder aandacht
schonk aan het fenomeen van samenwoning. In ‘Introduction. Lodgers in rural and
urban Europe in the past’, Continuity and Change 31 (2016) 1-8 wijst Beatrice Moring
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erop dat het sterk ingeburgerde Europese ideaal van huiselijkheid scherp contrasteert
met het grote aantal inwonende huurders. Het betreft een bijzonder gevarieerde groep
van mensen gekenmerkt door sterke verschillen in de relatie tot de huiseigenaar, de positie in het huishouden en de manier waarop de inwoning werd vergoed. Terwijl het in
de stedelijke leefomgeving een antwoord bood op de toenemende woningdruk en stijgende huurprijzen, was het in ruraal Europa vaak een manier om daklozen onderdak
en bescherming te bieden. Beatrice Moring ontwikkelt haar sociaalhistorisch onderzoek naar het fenomeen verder via een gedetailleerd diepteonderzoek naar de identiteit
van zowel huurders als verhuurders in de Finse stad Helsinki omstreeks 1900. Uit
het artikel ‘Gender, class and lodging in urban Finland around 1900’, Continuity and
Change 31 (2016) 47-77 blijkt dat het verhuren in de stad een belangrijk onderdeel was
van de grijze economie en een antwoord bood op de hoge woningnood en huurprijzen in deze periode van sterke stedelijke groei en van mobiliteit en migratie. Terwijl
het voor de verhuurder een noodzakelijk aanvullend inkomen bezorgde, bood het een
betaalbaar dak boven het hoofd voor een gevarieerde groep van zowel jonge als oudere
mannen en vrouwen. Wat huurders en verhuurders vooral gemeen hadden, was hun
afkomst uit dezelfde sociale klasse. Hun samenwonen was echter meer dan het delen
van kosten; het was een levenswijze gebaseerd op onderlinge ondersteuning waaruit
ook vriendschapsrelaties ontstonden die verwantschapsbanden vervingen.
Tamas Farago richt in het artikel ‘The lodger population in the traditional world
of the mid-eighteenth-century Carpathian Basin’, Continuity and Change 31 (2016)
9-46 de blik op de huurderspopulatie in twee uitgestrekte graafschappen in Hongarije tijdens de achttiende eeuw en betrekt zowel kleine stedelijke kernen (2000-5000
inwoners) als rurale gemeenten in het onderzoek. Dat gebeurt aan de hand van een
demograﬁsche analyse van een huishoudtelling, de ‘status animorum’ uit 1760. Ze stelt
vast dat inwonende huurders een afgesloten entiteit vormden in het huishouden en onderscheidt twee belangrijke groepen: aan de ene zijde, jongelui, in hoofdzaak mannen,
die aan het begin stonden van hun professioneel leven; en aan de andere zijde mensen
van middelbare of iets oudere leeftijd wiens gezinsleven door scheiding of overlijden
was beschadigd. Jeff Meek, tot slot, bekijkt de inwonende huurders in de wijk Govan
in Glasgow, een dichtbevolkte arbeiderswijk die teerde op de scheepsbouw, in zijn bijdrage ‘Boarding and lodging practices in early twentieth-century Scotland’, Continuity
and Change 31 (2016) 79-100. Migranten beschouwden het inwonen als een alternatief
voor een verblijf in logementshuizen die een slechte reputatie hadden. Hij benadrukt
niet enkel de economische noodzaak van de huur- en inwoonpraktijk, maar stelt eveneens vast dat vooral Ierse, en in mindere mate ook Russische migranten, samenwoonden op basis van een gezamenlijke herkomst, taal of religie.
Niet enkel samenwoning en informele ondersteuning, maar ook allerhande vormen
van liefdadigheid en sociale zorg kunnen mogelijkheden bieden om perioden van
kwetsbaarheid en armoede te overbruggen. Véronique Beaulande-Barraud en Bertrand
Goujan verzorgden het themanummer ‘Le salut par les oeuvres? Pratiques religieuses et
charitables des élites urbaines (France, xiiie-xixe siècle)’, Histoire, Economie & Société
35 (2016) 4-75 waarin ze naast de inleiding drie bijdragen samenbrachten over vormen
van liefdadigheid van stedelijke elites in diverse Franse steden van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw. Daarbij is er aandacht voor de diverse vormen van lief-
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dadigheid, de motieven van de gevers, en de doelgroepen die ze ondersteuning waardig
achtten. De keuze voor een langetermijnperspectief maakt het mogelijk na te gaan hoe
praktijken van ondersteuning veranderden en welke rol sociale en religieuze bewegingen daarin speelden. Ionna Iordanou doorbreekt in haar boeiende artikel ‘Pestilence,
poverty, and provision. Re-evaluating the role of the popolani in early modern Venice’,
Economic History Review 69 (2016) 801-822 de idee dat giftcultuur voorbehouden was
aan de elite en middengroepen die liefdadigheid beschouwden als hun morele en religieuze plicht. Met als voorbeeld de scheepsbouwers en scheepslui van Venetië toont ze
aan hoe een arbeidersklasse zonder wettelijk burgerschap – de popolani in Venetië – via
huwelijksdotaties of testamentaire bepalingen bijdroeg tot liefdadigheid en niet enkel
verwanten, maar ook kennissen beschermde tegen armoede. De popolani waren dus
zeker niet enkel ontvangers, maar evengoed verschaffers van steun.
Marjorie Dryburgh publiceerde met ‘Living on the edge. Welfare and the urban poor
in 1930s Beijing’, Social History 41 (2016) 34-53 eveneens een interessante bijdrage
over liefdadigheid, ditmaal in twintigste-eeuws Peking. Aan de hand van documenten
van het Municipal Social Affairs Bureau in Beijing van zowel mensen die hulp kregen
als vroegen gaat ze na hoe sociaal zwakkeren het institutioneel en discursief kader van
de instelling gebruikten en toe-eigenden om vaak tijdelijke opvang en bescherming te
vinden, en daarvoor ook bestaande netwerken inzetten. Parallellen met armenzorg en
armenbrieven in Europa zijn legio, net als de bereidheid van armen om zich aan te passen aan de discipline en voorschriften om te kunnen genieten van de zo noodzakelijke
tijdelijke opvang in een door economische crisis geteisterd Beijing. Ook het artikel
van Carole Holohan, ‘Conceptualizing and responding to poverty in the republic of
Ireland in the 1960s. A case study of Dublin’, Social History 41 (2016) 34-53 behandelt
armoede in de twintigste eeuwse-stad, maar focust daarbij op de manier waarop de
houding ten aanzien van armoede en armoedebestrijding wijzigde in de Republiek Ierland in de jaren 1960 en de effecten daarvan op de praktijken van armoedebestrijding in
de stad Dublin. Armoede werd meer en meer geproblematiseerd als een overheidstaak
en vanuit de notie van sociale rechtvaardigheid sinds de jaren 1960, een periode van
toenemende welvaart, maar tegelijkertijd ook van stijgende ongelijkheid. Zowel transnationale ideeën over sociale zorg van voornamelijk Britse en Amerikaanse denkers,
als nieuwe ontwikkelingen in het katholicisme die de grotere katholieke gemeenschap
bereikten via pauselijke encyclieken beklemtoonden daarbij de rol van de staat. Zorg in
Ierland echter werd traditioneel toevertrouwd aan een waaier van allerhande vrijwillige
en professionele verenigingen, en deze padafhankelijke ontwikkelingen belemmerden
deels de ontwikkeling van een coherent centraal armoedebeleid in de praktijk.
Migratie, mobiliteit en inbedding van migranten in het stedelijke weefsel
Migratie en de manier waarop migranten zich bewogen in de stad en toegang vonden tot het stedelijke leven kreeg eveneens aandacht in het stadshistorische onderzoek.
Laurence Brown en Niall Cunningham hebben daarbij aandacht voor de interne mobiliteit van migranten binnen de stad. In ‘The inner geographies of a migrant gateway.
Mapping the built environment and the dynamics of Caribbean mobility in Manchester, 1951-2011’, Social Science History 40 (2016) 93-120 verbinden ze de mobiliteit in
de wijk ‘Moss Side’, een enclave van achterstand en vestigingswijk voor migranten uit
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de Caraïben en Afrika in Manchester, aan de stedelijke veranderingswerken in de stad.
De auteurs testen aan de hand van GIS-technieken het effect van sociale huisvestingsprojecten, infrastructuurwerken en nieuwe grensafbakeningen op de interne mobiliteit
binnen de wijk en naar aanpalende wijken. Ze verbinden de verhuisbewegingen aan
het huisaanbod, racisme, maar ook aan het stedelijke beleid ten aanzien van de buurt.
Vicky Vanruysseveldt brengt mobiliteit van de bijzonder interessante groep van rondreizende artiesten in Brabant in beeld in ‘Travelling without risks? Itinerant entertainers in the duchy of Brabant and their uses of passports at the end of the eighteenth
Century’, Cultural and Social History 13 (2016) 437-450. Door te focussen op het gebruik van paspoorten, sluit haar bijdrage naadloos aan bij de recente interesse voor de
materialiteit van migratie en het gebruik dat dragers van allerhande identiﬁcatiedocumenten maakten om zich te beschermen tegen willekeur en misbruik. Rondreizende
artiesten gebruikten de reisdocumenten die ze tijdens de achttiende eeuw ook nodig
hadden voor regionale verplaatsingen om zich te beschermen tegen aanhoudingen als
vagebonden.
Het artikel van Gerrit Verhoeven richt zich meer op het zogenaamde ‘integratieproces’ van in hoofdzaak binnenlandse nieuwkomers die zich vestigden in Antwerpen
tijdens de achttiende eeuw, een periode van economische neergang en crisis. In ‘How
do these foreigners blend in? Migration and integration in late eighteenth-century
Antwerp (1715-92)’, Cultural and Social History 13 (2016) 161-177 worden getuigenverslagen voor de rechtbank van de Vierschaar gebruikt. Aan de hand van een partiële
vergelijking van de beroepsmobiliteit, geletterdheid en netwerkvorming van pas aangekomen en langer gevestigde migranten beargumenteert hij dat migranten zich op
relatief korte tijd inbedden in het stedelijke leven en er van uitsluiting ten aanzien van
hen geen sprake was. De periode waarin het economische leven in Antwerpen langzaam terug opleefde en de migratie internationaliseerde komt aan bod in het artikel van
Hilde Greefs. In ‘Clubs as vehicles for inclusion in the urban fabric? Immigrants and
elitist associational practices in Antwerp, 1795-1830’, Social History 41 (2016) 375-395
staat de vraag centraal of het verenigingsleven als een hefboom functioneerde om zich
in te bedden in het stadsweefsel, of dat dergelijke processen pas aanwezig waren wanneer andere sociale inbeddingsmechanismen succesvol waren geweest. Het blijkt dat
nieuwkomers snel toegang zochten tot het stedelijke verenigingsleven, ook al verbleven
ze slechts tijdelijk in de stad, maar dat er duidelijke sociale hiërarchieën aanwezig waren
waardoor bepaalde verenigingen enkel toegankelijk waren indien andere sociale inclusiemechanismen succesvol waren geweest. Daardoor wordt het verhaal van sociale
inbedding genuanceerd, zelfs voor welgestelde en dus meer elitaire migranten.
Vrouwen, alleenstaanden en kinderen in de stedelijke ruimte
De afgelopen jaren kenden een sterke herleving van de interesse in de rollen van vrouwen in het stedelijke landschap. In plaats van te spreken over ‘de vrouw’ wordt er in
toenemende mate onderscheid gemaakt tussen aspecten als klasse, huwelijkse status en
migrantenstatus. De vraag wordt dan gesteld hoe (combinaties van) deze factoren de
levens van vrouwen in het verleden hebben beïnvloed. Zo ook in Hilde L. Sommerseth,
Peter Ekamper en Solvi Sogner, ‘Marriage patterns and residential behaviour among
Norwegian women in Amsterdam’, 1621-1720, Continuity and Change 31 (2016) 175-
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209, waarin de invloed van huwelijkse- en migrantenstatus op residentiële patronen
wordt onderzocht. Aan de hand van de huwelijksproclamaties betwisten de auteurs
dat het algemene beeld van homogene en geclusterde migrantengemeenschappen in
vroegmoderne steden opgaat voor Noorse vrouwelijke migranten in Amsterdam. Zij
suggereren dat het beroepenveld bepalender was voor de residentiële patronen van
migranten dan etniciteit. De vrouwen die getrouwd waren met zeelieden (Noors of
niet-Noors) woonden dichter bij elkaar dan de vrouwen wiens echtgenoten in andere
sectoren werkten.
In veel Noordwest-Europese steden was niet alleen een grote groep miganten kenmerkend, ook alleenstaanden waren hier zeker tot de negentiende eeuw oververtegenwoordigd. Het zijn deze zogenaamde ‘singles’ (opgevat in de breedst mogelijke zin: dus
nooit, nog niet en niet langer gehuwden) die in de schijnwerpers zijn gezet tijdens de
conferentie ‘Singles in the cities of North-West Europe, c. 1000-2000’ (2013). Hieruit
is naast een bundel over West-Europa5 ook een special section over de Lage Landen
gepubliceerd: ‘The lure of the city. Comparative perspectives on singles in towns in
the Low Countries, 1600-1940’, Journal of Urban History 42 (2016). Centraal hierin
staat de vraag wat de aantrekkingskracht was van steden voor deze groep mensen. In
de verschillende artikelen wordt duidelijk gemaakt dat de combinatie van politieke,
economische en culturele instituties (werkgelegenheid, scholing, rechtsbescherming,
armenzorg en tolerantie) in de stad alleenstaanden beter accommodeerde en aantrok,
met name via migratie. Daarnaast ‘produceerde’ deze stedelijke context ook singles,
bijvoorbeeld doordat elitegroepen (waaronder het celibaat relatief vaak voorkwam)
zich in steden concentreerden. Met name voor vrouwen bood de stedelijke context
ongeëvenaarde vrijheden die hen zowel kwetsbaar als onafhankelijk maakten.
De economische rollen die weduwen speelden in de welvarende marktstad Nantwich
staan centraal in Karen O’Brien, ‘Intimate Worlds. Kinship relations and emotional
investment among Nantwich women 1603-1685’, Journal of Family History 41 (2016)
131-143. Aan de hand van 87 testamenten van vrouwen uit de zeventiende eeuw stelt
zij, helaas zonder enige kwantiﬁcering, dat ‘sommige’ vrouwen grote huishoudens
beheerden, substantiële eigendommen bezaten en de ﬁnanciële vrijheid genoten om
die volgens eigen voorkeuren te verdelen. Opmerkelijk is dat vrouwen hun bezittingen
meestal nalieten aan andere vrouwelijke verwanten of vriendinnen in plaats van bijvoorbeeld aan hun zonen.
In de late middeleeuwen was het naast affectie ook een bijzondere bezorgdheid om
de armoede van vrouwen (welbekend voor het Middellands Zeegebied) die ervoor
zorgde dat met name grootmoeders via testamenten konden rekenen op ﬁnanciële
steun. Dit blijkt uit het onderzoek van Lucie Laumonier, ‘Grandparents in urban and
rural Lower Languedoc at the end of the middle ages’, Journal of Family History 41
(2016) 103-117. Zij bekeek hiervoor de testamentaire beschikkingen van kleinkinderen
voor het onderhoud van hun grootouders in veertiende- en vijftiende-eeuws Languedoc. Zij vond er beduidend meer in het rurale Hérault dan in de stad Montpellier. Laumonier concludeert daarom dat de solidariteit onder families groter moet zijn geweest
op het platteland dan in de stad, waar huishoudens veelal kleiner waren.
5 I. Devos, J. de Groot en A. Schmidt (red.), Single life and the city 1200-1900 (Basingstoke 2015).
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Naast allerlei sociale en economische mogelijkheden bracht de stad ook veel gevaren
met zich mee. Oversterfte was lange tijd één van de demograﬁsche kenmerken van het
stadsleven. Het was immers niet voor niks dat Amsterdam vanwege zijn ongezonde
leefomstandigheden bekend stond als het ‘graf van Europa’. In Londen heeft de bekende zeventiende-eeuwse statisticus John Gaunt zich er als eerste aan gewaagd te
berekenen hoe groot de kindersterfte was in zijn tijd en wat de oorzaken hiervan waren. Toch brengt hij dit niet in relatie met de zogenaamde urban penalty of het urban
graveyard effect. Volgens Margaret Pelling, ‘John Graunt, the Hartlib circle and child
mortality in mid-seventeenth-century London’, Continuity and Change 31 (2016)
335-359 komt dit doordat kinderen toen tot hun zeven jaar werden beschouwd als een
‘vrouwenzaak’.
Het is bekend dat stedelijke instituties zoals ziekenhuizen en werkhuizen ook een
rol speelden in de hoge mortaliteit. Maar of het er om gaat dat zij zwakkere bevolkingsgroepen aantrokken of dat deze instituties ook actief bijdroegen aan de oversterfte is
meestal moeilijk te zeggen. Jonny Geber probeert hier desalniettemin licht op te werpen in het artikel ‘Mortality among institutionalised children during the Great Famine
in Ireland. Bioarchaeological contextualisation of non-adult mortality rates in the
Kilkenny Union Workhouse, 1846-1851’, Continuity and Change 31 (2016) 101-126.
Aan de hand van de uit een massagraf afkomstige skeletten, notulenboeken van het
werkhuis en censusdata, onderzoekt hij de oorzaken van kindersterfte in een werkhuis
in Kilkenny (Ierland) ten tijde van de grote hongersnood tussen 1845 en 1852. Geber
concludeert dat niet alleen de blootstelling aan ziektes en ondervoeding ervoor zorgde
dat er zoveel kinderen stierven in deze periode. De excessieve kindersterfte was volgens
hem te wijten aan de beleidsmatige keuzes van het werkhuis – met name de segregatie
van moeder en kind die vooral voor jonge kinderen vaak fataal was.
Een ander gevaar van de stedelijke leefomgeving had te maken met seksualiteit. In
‘Youth in peril in early modern Venice’, Journal of Social History 49 (2016) 761-783
bestudeert Joanne M. Ferraro hoe de vroegmoderne Venetiaanse overheid probeerde
om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik in het bijzonder en ‘volwassen
seksualiteit’ in algemene zin. Dit gebeurde onder andere door dochters van prostituees
uit huis te plaatsen en door prostituees te verbieden dienstmeiden aan te nemen. Aan
de hand van rechtszaken toont Ferraro daarnaast aan dat gewone Venetianen een veel
bredere opvatting hadden van jeugdigheid (en dus van onschuld in een seksuele relatie)
dan de door de formele wetten voorgeschreven leeftijdscategorieën. Dat gold ook voor
jongens. Naast dwang waren allerlei sociale factoren, zoals lichaamsbeharing, civiele
status en rol in het huishouden bepalend in de ogen van de gemeenschap. Zodoende
genoten kinderen en jongeren veel langer bescherming dan de wettelijke voorschriften
suggereren.
Buitenechtelijke seksualiteit werd niet alleen als moreel verwerpelijk beschouwd,
maar het onderhoud van de daaruit voortkomende kinderen vormde bovendien een
grote ﬁnanciële last voor stedelijke overheden. Hoe de lokale Londense autoriteiten ten
tijde van economische crisis probeerden om de onderhoudskosten voor buitenechtelijke kinderen te verhalen op hun vaders en – in mindere mate – moeders staat centraal
in Samantha Williams, ‘The maintenance of bastard children in London, 1790-1834’,
Economic History Review 69 (2016) 945-971. De noodzaak hiertoe was groot aange-
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zien London door de grote bevolkingsgroei, massamigratie en toenemende armoede
de kosten voor het onderhoud van deze buitenechtelijke kinderen maar moeilijk op
kon brengen. Gebruikmakend van een door de autoriteiten ingevulde vragenlijst (de
zogenaamde Town Queries) en gemeentelijke onderhoudsboeken uit de Londense districten Southwark en Lambeth, bekijkt Williams de kosten van onderhoud (hoog voor
de veelal arme vaders), de werking van het systeem van betalingen (vaders betaalden
de gemeente, die de moeders weer betaalden) en de mate waarin men er in slaagde de
onderhoudskosten op vaders te verhalen (nauwelijks).
Stad, gezondheid en milieu
In het artikel ‘Navigating by nose. Fresh air, stench nuisance, and the urban environment, 1840-1880’, Journal of Urban History 42 (2016) 753-711 laat Melanie Kiechle
zien hoe ideeën over schone lucht en stank de herstructurering en verandering van de
stedelijke omgeving en de stedelijke governance in de negentiende eeuw beïnvloedden.
Bewoners van New York City gebruikten hun zintuigen om ‘smellscapes or olfactory
maps’ te construeren. Aan de hand van deze ‘smellscapes’ probeerde men bedreigingen
voor de volksgezondheid te identiﬁceren. Uiteindelijk leidde deze ontwikkeling vanaf
1866 tot meer gestructureerde ‘healthboards’, die het in kaart brengen van stank en
luchtvervuiling overnamen.
Olga Petri, ‘At the bathouse. Municipal reform and the bathing commons in late
imperial St. Petersburg’, Journal of Historical Geography 51 (2016) 40-51 onderzocht
de pogingen van het stadsbestuur van Sint-Petersburg om aan badhuizen wetenschappelijke en technologisch progressieve reguleringen op te leggen in de late negentiende
eeuw. Een voorbeeld hiervan is de Badhuis Ordonnantie van 1879, die striktere hygiënische standaarden wilde opleggen, maar hierin echter jammerlijk faalde. Anders dan in
West-Europa, zo betoogt Petri, lagen de wortels van de badhuizen van Sint-Petersburg
in een plattelandstraditie, die weerstand bood aan deze modernisering. Tegelijkertijd
handelde het stadsbestuur vele malen autocratischer dan bijvoorbeeld de ‘municipal
bathhouse movement’ in Victoriaans Engeland. Dit leidde tot ruim vier decennia van
touwtrekken, weerbarstigheid en gemankeerd beleid.
Ook Jennifer Thomson onderzocht het samenspel tussen stedelingen, autoriteiten,
gezondheid en omgeving. In ‘Toxic residents. Health and citizenship at Love Canal’,
Journal of Social History 50 (2016) 204-223 gaat zij in op de relatie tussen de Amerikaanse politieke cultuur en de grassroots milieubeweging van de jaren 1970. Ze richt
zich op de witte arbeidersklasse van Love Canal, een deel van de stad Niagara Falls in
de staat New York. Ontworpen als een modelvoorbeeld van een ‘planned community’
is Love Canal vooral bekend geworden vanwege de grootschalige vervuiling, veroorzaakt door de afvalstortplaats van Hooker Chemical Company. De zwaar toxische
afvalstoffen veroorzaakten grootschalige gezondheidsproblemen. Thomson analyseert
de strategieën waarmee de inwoners gezondheid en een schone woonomgeving opeisten als burgerrechten in plaats van privileges. Tegelijkertijd speelden hierbij ook,
in de woorden van Thomson, ‘crosscurrents of localism, nativism, racism, and antiauthoritarianism characteristic of the reactionary populism of urban working-class
whites’ nadrukkelijk een rol.
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Het themanummer ‘Health care and urban revitalization’, Journal of Urban History
42:2 (2016) 247-362 is ook geheel gericht op steden in de naoorlogse Verenigde Staten.
Het geeft een mooi overzicht van recente theoretische en historiograﬁsche trends in
de bestudering van ‘medical centers’, hun impact op de stedelijke structuur en ontwikkeling, en hun plek binnen de bredere context van de stedelijke, staatsgebonden en
federale politiek. Jared Day leidt het nummer in met zijn artikel ‘Health care and urban
revitalization. A historical overview’. Vijf artikelen gaan vervolgens in op onder meer
de relaties tussen ziekenhuizen en etnische enclaves, stedelijke gezondheidszorg en
neoliberale stedelijke vernieuwing, de impact van loodvergiftiging. Het nummer wordt
afgesloten met het nawoord ‘Conﬂict or collaboration. Academic medical centers and
their communities’, Journal of Urban History 42 (2016) 359-362 door Guenter B. Risse.
Onderzoek naar de impact van crises, duurte en ziekte op stedelijke samenlevingen
maakt traditioneel deel uit van het stadshistorische onderzoek, maar branden mochten
in 2016 op een hernieuwde belangstelling rekenen. Carmel Ferragud en Juan Vicente
Garcia Marsilla, ‘The great ﬁre of medieval Valencia (1447)’, Urban History 43 (2016)
500-516 benaderen laatmiddeleeuwse stadsbranden nog op de klassieke manier. Ze
hebben aandacht voor de concrete aanleiding en brandversnellende factoren, en de
brandveiligheidsmaatregelen en stedenbouwkundige ingrepen die erop volgden.
Eind vijftiende eeuw schreef de franciscaner monnik Francesc Eiximenes een traktaat
waarin hij bepleitte dat het islamitische stadsbeeld met kronkelende straatjes zou vervangen worden door een rechthoekig stratenpatroon met brede straten die naar een
centraal plein leidden. De stad Valencia ondersteunde een onteigeningsbeleid om dit
stedenbouwkundig plan te helpen realiseren. John E. Morgan, ‘The representation and
experience of English urban ﬁre disasters, c. 1580-1640’, Historical Research 89 (2016)
268-293 overstijgt de evenementiële brandgeschiedenis door te peilen naar de sociale,
culturele en politieke aspecten ervan. In hoeverre was sociale organisatie verantwoordelijk voor risico en kwetsbaarheid en wat waren daarvan de sociaal-politieke consequenties? Uit zijn comparatief onderzoek naar drie Engelse steden blijkt dat de prioriteiten na een zware stadsbrand overal dezelfde waren: publieke gebouwen werden eerst
hersteld en handelaars en sociale middengroepen ontvingen snel schadevergoedingen
opdat het economische leven zo vlot mogelijk zou kunnen hervatten. Of de armen, die
meestal huurden, ook steun ontvingen valt moeilijk te achterhalen. In elk geval was de
rol van informele ondersteuningsnetwerken hier veel belangrijker dan institutionele
steun. Toch werden die groepen vaak dubbel getroffen doordat branden meestal gevolgd werden door duurte en epidemieën. Daarenboven recupereerden gezinnen met
kleine kinderen moeilijker dan oudere gezinnen.
Ook David Garrioch, ‘1666 and London’s ﬁre history. A re-evaluation’, The Historical Journal 59 (2016) 319-338 bestudeert branden in hun ruimere sociaaleconomische
context. Waar doorgaans veel aandacht is uitgegaan naar dé Fire of London (1666), was
dit slechts de eerste van een lange rij zware stadsbranden. Die waren deels te wijten
aan de groei van Londen waarbij goedkope huisvesting zo snel werd opgetrokken dat
brandregels er compleet genegeerd werden. Waar vroeger gebouwd werd met eikenhout, werd nu meer gebruik gemaakt van het goedkoper, maar ook veel brandbaarder
dennen- of sparrenhout. Naast veranderende leefgewoonten (nachtleven, roken, dronkenschap) speelde ook de groeiende handelspositie van Londen een rol. De import van
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onder meer olie, brandy, rum en tabak, en de scheepsbouw die gebruik maakte van pek
en teer zorgden dat veel gestapelde goederen als brandversnellers werkten en dat kleine
brandjes die er vroeger ook geweest waren nu veel gemakkelijker tot grote stadsbranden konden uitgroeien.
De verbeelde en beleefde stad
De romantiek staat vooral bekend om natuur- en landschapsverheerlijking, maar
werkte ook door in de verbeelding en ordening van moderniserende steden. In de Informationen zur modernen Stadtgeschichte 2 (2016) bespreekt een vijftal auteurs een
breed pallet aan facetten van ‘Stadt und Romantik’ die vanaf de negentiende eeuw tot
het heden voortdurend actueel bleef. In de inleiding onderstreept Gisela Mettele onder andere de harmonische verhoudingen tussen stad en platteland, de esthetisering
van de gebouwen en sociale ruimten en de oriëntatie op verleden en vergankelijkheid.
De diverse thema’s worden in relatief algemene termen besproken en zijn grotendeels
op secundaire literatuur gebaseerd. De casestudies gaan onder andere in op geïdealiseerde negentiende- en twintigste-eeuwse voorstellingen van de middeleeuwen die
vaak waren gericht op verdwijnende tradities in tijden van snelle industrialisering en
verstedelijking, maar wiens continuïteitsvoorstellingen tegelijkertijd ook juist in dienst
stonden van contemporaine politieke, sociale en economische belangen. In ‘Historical
pageants, neo-romanticism, and the city in interwar Britain’, Informationen zur modernen Stadtgeschichte 2 (2016) 19-35 bespreekt Tom Hulme hoe Engelse kostuumspektakels in het interbellum, met soms wel tienduizenden deelnemers en bezoekers,
het pre-urbane dagelijkse leven en rurale idealen verbonden aan eigentijdse stedelijke
instanties. Historiserende stedenbouw, in de vorm van restauraties, reconstructies
en nieuwbouw, illustreren tevens de paradoxale relatie tussen traditie en modernisering. Negentiende-eeuwse en naoorlogse, postmoderne, historiserende stedenbouw
in Duitsland vertroebelde het onderscheid tussen heden en verleden zoals Katharina
Brichetti bespreekt in ‘Romantisierende Stadtbilder. Historismus und postmoderner
Historismus im Vergleich’, Informationen zur modernen Stadtgeschichte 2 (2016) 3650. Diverse auteurs in het themanummer wijzen zijdelings op verbanden tussen romantische stadsverbeelding en stadsmarketing en toerisme. Charlotte Bühl-Gramer
behandelt, in ‘Die romantische “Erﬁndung” des mittelalterlichen Nürnberg im 19.
Jahrhundert’, Informationen zur modernen Stadtgeschichte 2 (2016) 66-78, hoe de
vroegromantische beweging Nürnberg als ideaalbeeld van de middeleeuwse stad, oude
‘vaderlandse’ kunst en pre-industriële herinneringsplaats aanwezen. (Nationalistische)
verbeelding en verheerlijking, en vermarketing, zoals in foto’s en ansichtkaarten, van
de ‘altdeutschen’ stad ontstond tevens parallel aan de toerisme-industrie.
Reiservaringen, toeristen en stedelijke beeldvorming staan tevens in andere tijdschriften centraal.6 Vooral opvallend door het brongebruik is ‘“Now the scene appears
chang’d.”Amabel Countess De Grey, lifecycles and the visitor experience of English
watering places, 1775–1826’, Cultural and Social History 13 (2016) 179-194. Rachel
Johnson analyseert daarin de veranderende beleving van badplaatsen door gravin
6 Zie ook: Douglas Klahr, ‘Travelling via Rome through the stereoscope. Reality, memory, and virtual travel’,
Architectural histories 4:1, 8 (2016) 1-14; Ümit Fırat Açıkgöz, ‘À la recherche de l’espace perdu: Architecture, urban
fabric, and French travelers to Antioch (1784-1914)’, Architectural histories 4:1, 18 (2016) 1-17.
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Amabel De Grey over een tijdspanne van vijftig jaar. Aan de hand van maar liefst 37
dagboeken en diverse briefwisselingen toont ze aan dat de reismotivatie en -verwachtingen van de gravin niet alleen afhankelijk waren van de speciﬁeke locaties, maar ook
van haar eigen levensloop. Als jonge gehuwde vrouw, was ze met haar partner op zoek
naar modieus vermaak en sociabiliteit en het nuttigen van mineraalwater als medicijn
voor hun onbeantwoorde kinderwens in Tunbridge Wells. Enkele jaren later, na het
overlijden van haar echtgenoot, verschoof haar belangstelling in de badplaatsen van
het sociale leven naar de natuur rondom Margate en Bath en genezing van haar zieke
vader. Op middelbare en oudere leeftijd overwon vervolgens de behoefte aan rustig en
comfortabel vermaak in de vertrouwde omgeving van Tunbridge Wells en het op peil
houden van de eigen gezondheid. Amabels veelvuldige uitingen van verveling waren
een reactie op de veranderende badplaats die rond 1800 een residentieel karakter kreeg
en in toenemende mate nieuwe groepen middenstanders aantrok waarop voorzieningen en vermaak werden afgestemd.
Steden en handel: klassieke thema’s opnieuw bekeken
Het tijdschrift European Review of History 23:3 (2016) bracht een themanummer onder redactie van Manuel Herrero Sánchez over de Genuese, Milanese en Toscaanse
koopliedennetwerken die havensteden binnen het Spaans-Habsburgse rijk met elkaar
verbonden. Het themanummer is een reactie op de grote aandacht voor de handel in
Noord-Europese steden en vormt eigenlijk een pleidooi voor hernieuwde aandacht
voor mediterrane handel.7 Van de vijf artikelen in dit themanummer hebben er drie
een nadrukkelijke stadshistorische focus. Yasmina Rocío Ben Yessef Garﬁa, ‘A Genoese merchant and banker in the Kingdom of Naples. Ottavio Serra and his business
network in the Spanish polycentric system, c.1590-1620’, European Review of History
23 (2016) 367-399 onderzoekt de rol die de as Genua – Napels speelde binnen het laatzestiende-eeuwse handelsnetwerk van de bankier Ottavio Serra. Zij laat duidelijk zien
hoe de verschillende economische centra binnen het Spaans-Habsburgse rijk zich tot
elkaar verhielden. Klemens Klap, ‘Small but powerful. Networking strategies and the
trade business of Habsburg-Italian merchants in Cadiz in the second half of the eighteenth century’, European Review of History 23 (2016) 427-455 breekt een lans voor het
belang van de Milanese kooplieden in achttiende-eeuws Cadiz, die stelselmatig minder
aandacht hebben gekregen dan de Florentijnen of de Venetianen. Hij behandelt klassieke thema’s, zoals het belang van institutionele structuren, identiteit van kooplieden
‘in den vreemde’ en de ontwikkeling van transnationale samenwerking. Zijn conclusie
is uiteindelijk dat de Milanezen de handel van Cádiz stimuleerden en de verbinding
vormden tussen de Spaans-Amerikaanse kolonies en de Habsburgse gebieden in Midden-Europa. Als derde gaat Catia Brilli, ‘Coping with Iberian monopolies. Genoese
trade networks and formal institutions in Spain and Portugal during the second half
of the eighteenth century’, European Review of History 23 (2016) 456-485 in op de
achttiende-eeuwse Genuese handelsbelangen in Cádiz en Lissabon, de twee centra van
de Iberische koloniale handel. Zij richt zich nadrukkelijk ook op de rol van instituties
en op verschillende handelsstrategieën binnen de bredere context van de verhoudingen
7 Zie bijvoorbeeld Oscar Gelderblom, Cities of commerce. The institutional foundations of international trade in the
Low Countries, 1250-1650 (Princeton 2015).
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tussen familie, handelsnetwerk en de staat. Daarnaast heeft ze ook oog voor de culturele en sociale impact die buitenlandse kooplieden op de stedelijke omgeving hadden:
zo besteedt zij aandacht aan de religieuze instituties die de Genuezen stichtten in beide
steden.
Een meer ruimtelijke benadering van handel biedt Justin Colson, ‘Commerce,
clusters, and community. A re-evaluation of the occupational geography of London,
c.1400-c.1550’, The Economic History Review 60 (2016) 104-130. Hij heeft de ruimtelijke spreiding van beroepen in Londen tussen 1370 en 1550 geanalyseerd en sluit daarmee aan bij het werk van sociaal geografen, zoals Gideon Sjoberg, en economisch historici, zoals Clé Lesger, die de relatie tussen stedelijke ontwikkelingen en economische
spreiding en clustering hebben onderzocht. Colson heeft bewust gekozen voor een periode die de traditionele tegenstelling tussen de middeleeuwen, waarin gilden zorgden
voor een strikte regulering, en de vroegmoderne periode, waarin die reguleringen juist
zouden zijn afgebroken, te onderzoeken. Op basis van een prosopograﬁsche analyse
van kooplieden en winkeliers en GIS-methodiek stelt hij vast dat ondernemers zich
steeds meer specialiseerden, maar dat dit gebeurde binnen de Londense gilde-structuur.
In plaats van een breuk tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd signaleert hij dus
een belangrijke mate van continuïteit.
De onderkant van het raderwerk van stedelijke handel en distributie kreeg het
afgelopen jaar eveneens de nodige aandacht. Opvallend genoeg gingen kleinhandelsontwikkelingen in de snel moderniserende stad in de late negentiende en twintigste
eeuw met de meeste aandacht lopen. Dat is geen toeval. Zoals Jon Stobart en Ilja Van
Damme aantonen in een themanummer in Urban History 43:3 (2016) over Markets
in Modernisation, doen nog veel vastgeroeste historische clichés de ronde over de befaamde ‘kleinhandelsrevolutie’ in de nieuwste tijd. De bundel van verzamelde artikels
toont zo overtuigend aan dat zowel in Europa als daarbuiten (zoals in Kinshasa, New
York of Tokio) markten, als fysieke plaatsen van dagelijkse of wekelijkse economische
interactie, een vitale rol bleven spelen in het moderniserende stedelijk weefsel.8 En dit
zelfs in een periode dat supermarkten – en andere vormen van grootdistributie – de
consumptiepatronen van stedelingen diepgaand beïnvloedden.
Niet enkel de marktplaats als ruimtelijke en economische locus, ook de High Street
of de centrale, stedelijke shopping- en winkel-as in een stad, onderging daarbij de invloed van de opkomende, grootschalige distributietypes. Kathryn Morrison in History
of Retailing and Consumption 2 (2016) 85-96 laat zien hoe de opkomst van retail multiples of winkelketens zoals Woolworth of Marks & Spencer in Engeland – vergelijkbaar
met ketens als Delhaize en hema in België en Nederland – niet zelden tot een architecturale herwaardering van de winkelstraat en het winkelgebouw leidde, toch bij hun
initiële inplanting aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw. Morrison
pleit voor een herwaardering – en zelfs een heus stedelijk erfgoedbeleid – rond dit type
van grootschalige winkelpanden, die al te vaak, en onterecht, een kwalijke reputatie
kregen in stedelijke beeldvorming. Eerder dan de stedelijke winkelstraat onveranderlijk
8 De markplaatsen van Dar es Salam, Tanzania, werden door een van de deelnemende auteurs aan de special issue ook
afzonderlijk bestudeerd in: L. Beeckmans en J.R. Brennan, ‘In between improvisation, compensation and negotiation.
A socio-spatial analysis of Kariakoo market (Dar es Salaam) dynamics under British colonial rule (1919-1961)’, History
of retailing and consumption 2 (2016) 25-43.
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meer ‘saai’, ‘uniform’ en ‘homogeen’ te maken, zorgden winkelketens juist voor de introductie van populaire vormgeving en waren ze op lokaal niveau meer veelzijdig dan
het ‘one size ﬁts all’-cliché zou doen vermoeden.
Tot slot wordt ook de stadshistorische studie van het individuele winkelpand – de
spreekwoordelijke ‘kruidenier om de hoek’ – niet vergeten. Letterlijk dan: James
Greenhalgh onderzocht in het artikel ‘Consuming communities: the neighbourhood
unit and the role of retail spaces on British housing estates, 1944-1958’ Urban History
43 (2016) 158-174 hoe, verrassend genoeg, naoorlogse modernistische huizenbouw en
stadsplanning in Engeland een centrale rol toebedeelden aan de winkel op buurtniveau. Winkels werden gezien als hub van economische én sociale interactie, waarlangs
suburbane buurtcohesie en gemeenschapsopbouw kon plaatsvinden. Ironisch genoeg
was het echter niet zozeer de modernistische planner, maar de individuele consument
zelf die zijn gedrag en attitudes ging afstemmen op de opkomende, en invloedrijke
grootdistributie (bevoorrading met de auto via supermarkten). Dit met alle gevolgen
van dien voor het wegdeemsterend ‘buurtwinkeltje’.
Economische instituties, ongelijkheid, en industrialisering
Een drietal thema’s springt eruit in de artikelen van economische aard: ongelijkheid,
ﬁnanciële markten en industrialisatie. Om te beginnen is de bijdrage van José Antolín
Nieto Sánchez en Juan Carlos Zofío Llorente, ‘The return of the guilds. A view from
early modern Madrid’, Journal of Social History 50 (2016) 247-272, vermeldenswaardig omdat ze aanhaakt bij het inmiddels tien jaar oude debat over de betekenis van
gilden voor de premoderne economie. Op basis van een uitgebreide analyse van duizenden licenties van meesters en leercontracten van gezellen trekken de auteurs de
conclusie dat het gildesysteem in vroegmodern Madrid ﬂexibel was en openstond voor
nieuwkomers. Deze onderzoeksuitkomsten plaatsen de auteurs in het kamp met een
optimistische kijk op de rol van gilden. Gilden waren mogelijk ook van invloed op de
economische ongelijkheid in Italië en de Nederlanden, zo opperen Guido Alfani en
Wouter Ryckbosch, ‘Growing apart in early modern Europe? A comparison of inequality trends in Italy and the Low Countries, 1500-1800’, Explorations in Economic
History 62 (2016) 143-153. Uit hun indrukwekkende kwantitatieve analyse blijkt dat
de ongelijkheid in steden vanaf de vijftiende eeuw geleidelijk toenam, hetgeen de verklaringen uit de bestaande literatuur ter discussie stelt, maar ook de vraag oproept wat
op stedelijk niveau de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid waren. In het vroegmoderne London ontstonden mortaliteitscrises ten gevolge van pestuitbraken bijvoorbeeld doorgaans in de armere noordelijke buitenwijken en bleven de rijkere parochies
relatief buiten schot, zoals blijkt uit de demograﬁsche studie van Neil Cummins, Morgan Kelly en Cormac Ó Gráda, ‘Living standards and plague in London, 1560-1665’,
The Economic History Review 69 (2016) 3-34. Ook in Stockholm was ongelijkheid in
levensstandaarden (voeding en huisvesting) rond 1900 van invloed op de kindersterfte.
Joseph Molitoris en Martin Dribe, ‘Industrialization and inequality revisited. Mortality differentials and vulnerability to economic stress in Stockholm, 1878-1926’, European Review of Economic History 20 (2016) 176-197, trekken evenwel de conclusie dat
ondanks het voortbestaan van ongelijkheid, de industrialisatie een positief effect had
op de levensstandaarden.
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Revue d’histoire moderne et contemporaine 63 (2016) wijdt een themanummer aan
‘Gagner au change. Les circuits de l’argent’, waarin het belang van netwerken van
handelaren voor de informatievoorziening en daarmee het functioneren van wisselmarkten naar voren komt in casestudies over vroegmodern Rouen en Antwerpen. In
de artikelen over kredietmarkten spelen steden voornamelijk een passieve rol, al toont
Matthew Frank Stevens, ‘London creditors and the ﬁfteenth-century depression’, The
Economic History Review 69 (2016) 1083-1107, aan dat het terugtrekken van krediet
in Londen tijdens de vijftiende-eeuwse depressie een rimpeleffect had op het hele land.
Soﬁa Murhem, ‘Credit for the poor. The decline of pawnbroking 1880-1930’, European
Review of Economic History 20 (2016) 198-214, zoekt op basis van de casus Karlskrona, Zweden, een verklaring voor het verdwijnen van lommerds in een afname van
de kredietvraag ten gevolge van inkomensgroei, waardoor ook lage inkomensgroepen
reserves konden opbouwen om onvoorzien uitgaven te bekostigen.
De oorzaken en patronen van moderne economische groei is een terugkerend onderwerp en verschillende auteurs stellen de rol van steden hierin centraal. Volgens Franz
Mathis, ‘Mit der Großstadt aus der Armut. Eine neue Theorie der Industrialisierung’,
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook 57 (2016) 245-274,
volgde de industrialisering wereldwijd op het ontstaan van grote steden en stedelijke
agglomeraties, waaruit hij concludeert dat de stedelijke koopkracht als motor van de
moderne welvaart beschouwd moet worden. Deze stelling valt niet te toetsen op basis
van andere artikelen, maar uit een aantal casestudies blijkt dat de effecten van de industrialisatie op steden heel verschillend konden uitpakken.
Vanuit een Foucaultiaans perspectief analyseren Wiktor Marzec en Agata Zysiak,
‘Days of labour. Topographies of power in modern peripheral capitalism. The case
of the industrial city of Łódz’, Journal of Historical Sociology 29 (2016) 129-159,
bijvoorbeeld de vergaande ‘topologische macht’ die fabriekseigenaren hadden op het
dagelijkse leven van arbeiders in negentiende-eeuws Łódz. Nog sterker bepaalde de
industrie het leven in Asbestos, Canada, dat vanaf het begin van de twintigste eeuw
geheel afhankelijk was van een grote asbestmijn, waarvan de recente sluiting en alle
sociale gevolgen van dien betekenen dat deze stedelijke ‘resource community’ geen
toekomst meer heeft, zoals Jessica van Horssen, ‘International agency over local land.
Mine expansion and industrial priorities in the town of Asbestos, Canada’, Jahrbuch
für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook 57 (2016) 9-28, beschrijft. Er
zijn echter ook positieve geluiden. Het ontstaan van sociale voorzieningen voor arbeiders in Sesto San Giovanni, ten noorden van Milaan, koppelt Valerio Varini, ‘Building
an industrial society. Welfare capitalism in the “city of factories”, Sesto San Giovanni,
Italy’, European Review of History 23 (2016) 724-750, juist aan de wederzijdse verantwoordelijkheden van fabriekseigenaren en arbeiders, waardoor er in de fabriekssteden
hechte gemeenschappen ontstonden.
Ten slotte analyseren Christoph Bernhardt en Clemens Zimmermann, ‘La ville
industrielle en République fédérale d’Allemagne et en République démocratique allemande. Convergences et divergences’, Histoire, Economie & Société 35 (2016) 45-61, de
ontwikkeling van de industriesteden in het naoorlogse Duitsland en stellen vast dat de
crisis die de brd in de jaren zeventig trof, door politieke factoren in de ddr kon worden
uitgesteld tot aan de hereniging, waarna ook in het oosten de de-industrialisatie en het
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stedelijk verval hard toesloegen. In algemene zin, zo concluderen de auteurs, geeft deze
geschiedenis blijk van een sterke vervlechting van de Europese samenlevingen.
Waar gilden tot voor kort nog centraal stonden in het debat over welke factoren
economische groei bevorderden of juist belemmerden, is er de laatste tijd ook steeds
meer aandacht gekomen voor onderzoek naar de invloed van horigheid. Met nieuwe
data over stedelijke bevolkingsgroei en marktintegratie in vroegmodern Polen draagt
Mikołaj Malinowski bij aan dit debat. In ‘Serfs and the city. Market conditions, surplus
extraction institutions, and urban growth in early modern Poland’, European Review
of Economic History 20 (2016) 123-146 presenteert hij een eerste voorlopige hypothese. Malinowski stelt aan de hand van zijn data dat er aanwijzingen zijn dat steden in
gebieden met horigheid veerkrachtiger waren in tijden van economische crisis dan in
steden in andere gebieden. De hoge lasten boden mogelijk een sterke stimulans voor
commercialisering in de landbouw. Deze druk zorgde er wellicht ook voor dat er meer
landbouwproducten op de stedelijke markten kwamen dan anders het geval zou zijn
geweest. Zoals Malinowski zelf stelt, moet deze hypothese met verder empirisch onderzoek worden onderbouwd.
In ‘Working for the state in the urban economies of Ankara, Bursa, and Salonica:
from empire to nationstate, 1840s-1940s’, International Review of Social History 61
(2016) 213-241 onderzoekt M. Erdem Kabadayi hoe staatkundige veranderingen van
invloed zijn geweest op de samenstelling van het ambtenarenapparaat. In het eerste
deel kijkt Erdem Kabadayi naar de etnisch-religieuze achtergrond van stedelijke
ambtenaren in de verschillende steden en brengt dit in verband met de bevolkingssamenstelling. Hoe groter de residentiële segregatie in de stad, hoe hoger het aandeel
van niet-moslims in het ambtenarenapparaat. Dit komt vooral omdat veel stedelijke
instellingen op buurtniveau functioneerden en waren ingericht. In de jaren 1920 was er
echter geen sprake meer van een heterogene bevolking in de onderzochte steden door
de bevolkingsuitwisseling van 1923 overeengekomen in het Verdrag van Lausanne. In
het tweede deel besteedt Erdem Kabadayi logischerwijs ook geen aandacht meer aan
de etnisch-religieuze achtergrond, maar vergelijkt de gendercompositie van het ambtenarenapparaat in de verschillende steden. In Ankara en Bursa lag het aantal vrouwen
werkzaam voor publieke diensten veel lager dan in Athene en Salonica, hetgeen Erdem
Kabadayi vooral verklaart door te wijzen op het Islamitische geloof, wat op zichzelf
echter onvoldoende verklaring lijkt.
De ruimtelijkheid van civic religion en civic culture
In het onderzoek naar de laatmiddeleeuwse stad wordt civic religion vaak ingezet zonder dat de onderzoeker een eenduidige deﬁnitie geeft of het concept theoretisch onderbouwt. Andrew Brown wil hier een einde aan maken door in ‘Civic religion in
late medieval Europe’, Journal of Medieval History 42 (2016) 338-356 het begrip zelf
te analyseren en te deﬁniëren. Brown stelt dat de huidige problemen vooral draaien
rond drie elementen: de term zelf is een anachronisme (tijd), het is onduidelijk of het
begrip breder toepasbaar is dan enkel de Noord-Italiaanse steden (plaats) en het woord
civic kan zowel urban als municipal betekenen (betekenis). In het tweede deel tracht
de auteur het nut van het begrip te toetsen aan drie laatmiddeleeuwse steden: Brugge,
Zaragoza en Salisbury. Hierbij haalt hij de eerder geformuleerde bezwaren allemaal
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onderuit. De conclusie is dan ook duidelijk: als de term correct wordt gebruikt, is het
een goed begrip om te beschrijven hoe in Europa stedelijke overheden gedurende de
late middeleeuwen hun autoriteit trachtten te versterken door hun jurisdictie uit te
breiden naar domeinen met een inherente religieuze dimensie.
Dat niet enkel laatmiddeleeuwse stadsbesturen religie hanteerden om hun greep op
de bevolking te versterken en een gezamenlijke identiteit te creëren, illustreert het tragische lot van de relieken van de heilige Genovefa, de patroonheilige van Parijs, onderzocht door Hannah Williams in het artikel ‘Saint Geneviève’s miracles. Art and religion
in eighteenth-century Paris’, French History 30 (2016) 322-353. In de vroegmoderne
tijd was de patroonheilige van de stad sterk verbonden aan de stedelijke samenleving
én de stedelijke overheid. Wanneer de heilige Genovefa aanroepen werd, was dit een
breed stedelijke gebeuren en nadien werd het mirakel in verschillende kunstwerken
gerecupereerd door het stadsbestuur. In de loop van de achttiende eeuw werd de cultus
echter steeds meer aangewend voor persoonlijke problemen van de koninklijke familie
en werd de bevolking geweerd van de rituelen die vanaf dan achter gesloten deuren
plaatsvonden. Het is deze toe-eigening door de koninklijke familie, zo stelt Williams,
die de vernietiging van de relieken van de heilige verklaart tijdens de Franse revolutie
en niet zozeer de tendens naar secularisatie in de achttiende eeuw zoals andere auteurs
beweren.
In ‘The whole of the proceedings were very orderly. Gunpower plot celebrations,
civic culture and identity in some smaller Kent towns, 1860-1890’, Urban History
43 (2016) 517-538 bewijst Iain Taylor dat niet enkel politieke motivaties belangrijk
zijn om wijzigingen in de civic culture te begrijpen. In de negentiende eeuw waren de
Gunpowder Plot vieringen vaak gewelddadig en een uiting van protest door jonge,
alleenstaande arbeiders. Aan het einde van dezelfde eeuw waren het zeer ordentelijke
en respectabele gebeurtenissen waar geen geweld meer te bespeuren viel. Traditioneel
wordt deze Victoriaanse shift in waarden naar meer respectability aanzien als een topdown beweging. Taylor toont echter aan dat commerciële belangen en opportuniteiten
van handelaars een grote factor waren in de drang naar respectabiliteit. Zij proﬁteerden
immers economisch van een stad met een goede reputatie en van publieke evenementen
waarbij veel geconsumeerd werd maar weinig vernietigd. Bovendien waren de gewelddadige vieringen het monopolie van één groep terwijl aan het einde van de eeuw de
hele stedelijke samenleving participeerde. Dat zou erop kunnen wijzen, volgens de
auteur, dat de kloof tussen de klassen in de Victoriaanse steden kleiner was dan tot nu
toe aangenomen.
Het is opvallend dat (het gebruik van) de publieke ruimte in verschillende artikels
naar civic culture en civic religion terugkeert als factor ook al expliciteert de auteur dit
niet altijd. Eén van de redenen waarom de cultus van de heilige Genovefa vervreemdde
van de Parijse bevolking was het vervangen van de openbare processies door afgesloten rituelen. En de Gunpowder Plot vieringen evolueerden van een manifestatie in de
openbare ruimte door een beperkte groep naar een evenement van de hele stad. Wanneer echter rivaliserende groepen beslag leggen op dezelfde ruimte, kunnen conﬂicten
ontstaan zoals Joy Palacios in ‘Actors, christian burial, and space in early modern
Paris’, Past & Present 232 (2016) 127-163 aantoont. Aan de basis van de weigering
door geestelijken om acteurs te begraven, lag niet enkel de morele afkeur van de kerk

190 heidi deneweth e.a.

STADSGESCHIEDENIS

tegenover het toneel maar vooral de bedreiging van het monopolie van de priesters op
de publieke ruimte. De contrareformatie, in Saint-Sulpice omnipresent door de aanwezigheid van een priesterseminarie, introduceerde de notie dat de kerk niet enkel het
kerkgebouw omvat maar ook het gebied rond het kerkgebouw. Deze breed ruimtelijke
interpretatie van de kerk en dus van de autoriteit van de priesters werd bedreigd door
de populariteit van theater dat dezelfde ruimte innam en dus rivaliseerde met de vele
processies. Bij de dood van een acteur benadrukte de kerk haar eigen autoriteit door te
eisen dat de acteur zijn vorig leven afzwoer voor de laatste sacramenten toe te dienen.
Dat dit gebeurde met een uitgebreid ritueel, waaronder een processie naar en van het
huis van de stervende, is veelzeggend aldus de auteur.
De publieke ruimte is het theater bij uitstek voor politieke rituelen. In ‘From “street”
to “piazza”. Urban politics, public ceremony, and the redeﬁnition of platea in communal Italy and beyond’, Speculum 91 (2016) 919-944 traceert de kunsthistoricus Hendrik
Dey op elegante wijze de samenhang tussen veranderingen in de stedelijke structuur
en politiek in Italiaanse steden vanaf de vierde tot en met ruwweg de dertiende eeuw.
Centraal staat in zijn artikel de platea, een term die de Romeinen gebruikten om een
centrale straat, vaak gebruikt voor triomftochten en andere vormen van politieke rituelen, aan te duiden. Vanaf ongeveer de twaalfde eeuw wordt de term platea systematisch
voor ‘plein’ of piazza gebruikt, vooral in Italiaanse steden, maar ook in Spanje, het
Duitse Rijk, Frankrijk en Vlaanderen. Dey combineert een semantische analyse met
onderzoek naar politieke, culturele en architectonische veranderingen om deze overgang te verklaren. Hij stelt dat die verschuiving in betekenis samenhangt met de opkomst van de commune in Midden- en Noord-Italië. Deze nieuwe politieke structuur,
met reguliere verkiezingen en bestuurders vanuit de bredere (mannelijke) stedelijke
gemeenschap, maakte dat ook het gebruik van de stedelijke ruimte veranderde. Nieuwe
overheidsgebouwen, zoals het Palazzo Pubblico in Siena, maar ook grotere stedelijke
piazze boden ruimte aan een stedelijke politiek van debatten, speeches en acclamatie
door een meerderheid. De focus van de interactie tussen politieke leiders en de stedelijke gemeenschap, en het daarbij horende ritueel ceremonieel, verschoof richting het
plein. De term platea verschoof mee, van de straat naar de piazza.
Ook Kirstin Bourassa analyseert in ‘The royal entries of Henry vi in a London
civic manuscript’, Journal of Medieval History 42 (2016) 479-493 politieke rituelen in
twee middeleeuwse steden. Anders dan Dey gaat haar belangstelling vooral uit naar
de beschrijving en memorialisering van rituelen, namelijk van de twee ‘royal entries’
van Hendrik vi in Parijs (1431) en Londen (1432). Beide intochten hadden als doel zijn
claim op het dubbele koningschap te versterken, ook omdat zijn oom Karel vii zich
in 1429 tot koning van Frankrijk had laten kronen. Bourassa legt echter niet zo zeer
de nadruk op de internationaal politieke context van de intochten, maar vooral op de
functie van de beschrijvingen van deze gebeurtenissen en stedelijke herinneringscultuur. Zowel de Franse als de Londense intocht zijn beschreven in één manuscript,
waarschijnlijk van de hand van John Carpenter, de common clerk van Londen. Op basis
van haar analyse van dit manuscript stelt Bourassa dat Carpenters doel was om de stad
Londen boven Parijs te plaatsen.

12 (2017) 2

tijdschriftenreview

191

Greep op de stedelijke ruimte
Dat stedelijke ruimtes doordrongen zijn van machtsrelaties, blijkt eveneens ten overvloede uit de stadshistorische productie van 2016. De wisselwerking tussen politiek in
brede zin en ruimte wekt duidelijk veel belangstelling. Er gaat bijvoorbeeld aandacht
uit naar de weerslag van politieke structuren op de ontwikkeling van steden. Kim Sukkoo en Marc. T. Law proberen in hun artikel ‘Political centralization, federalism, and
urban development. Evidence from us and Canadian capital cities’, Social Science History 40 (2016) 121-146 aannemelijk te maken dat de staatsrechtelijke verschillen tussen
de Canadese en Amerikaanse federale modellen leidden tot verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van de hoofdsteden van respectievelijk provincies en staten. Veel
meer aandacht dan naar zulke onbedoelde weerslag van politieke structuren op de ontwikkeling van steden, gaat echter naar bewuste sturingspogingen gaande van stedenbouw, over architectuur tot herinneringspolitiek. Een klassiek voorbeeld van sturing
van de stedelijke ruimte van bovenaf is gerrymandering, het aanpassen van de grenzen
van kiesdistricten, om onwelgevallige verkiezingsuitslagen te voorkomen. James Retallack, ‘Mapping the red threat. The politics of exclusion in Leipzig before 1914’, Central
European History 49 (2016) 341-382 maakt duidelijk hoe elites in Leipzig voor 1914 op
die manier het rode gevaar probeerden in te dammen en daarmee de politieke tegenstelling tussen stad en platteland mee construeerden. Een ander sprekend voorbeeld is dat
van de aanwending van de aanpassing van het eigendomsrecht in koloniaal Algiers om
de ruimtelijke aanspraken van ‘nuttige’ kolonisten kracht bij te zetten in het artikel van
François Dumasy, ‘Propriété foncière, libéralisme économique et gouvernement colonial. Alger, 1830-1840’, Revue d’histoire moderne et contemporaine 63:2 (2016) 40-61.
Duidelijk is wel dat dergelijke offensieven van bovenaf geen monolieten zijn. Binnen elites bestaat doorgaans geen eenstemmigheid waar het met die stedelijke ruimte
naartoe moet. Zo werd volgens Denis Roubien, ‘Planning the public functions of
nineteenth-century Athens. Setting the priorities between idealism and practical
needs’, Journal of Urban History 42 (2016) 1065-1090, de ontwikkeling van Athene in
de negentiende eeuw tot een echte Europese hoofdstad vertraagd door aanhoudende
onenigheid binnen de elites. Moest prioriteit verleend worden aan de opbouw van gebouwen die functioneel waren voor een negentiende-eeuwse hoofdstad of moest eerst
en vooral de continuïteit met het klassieke Athene in de verf worden gezet? Zeker als
dergelijke offensieven bovenlokaal opgezet waren, werden ze in de uitvoering aangepast aan de lokale omstandigheden en noden. Zo blijkt de Empire Day, een initiatief dat
in de Belle Epoque werd opgezet om de verbondenheid van het Britse rijk in diverse
steden van dat rijk te etaleren, allesbehalve uniform te zijn geweest in Britse, Australische en Nieuw-Zeeuwse steden. Dat valt te lezen in het artikel van Brad Beaven en
John Grifﬁths, ‘The city and imperial propaganda. A comparative study of Empire Day
in England, Australia, and New Zealand, c. 1903-1914’, Journal of Urban History 42
(2016) 377-395. Waar diverse fracties van de elites er uiteenlopende ambities op nahielden, kwam de elite ook in botsing met niet-elitaire actoren die eigen aanspraken op de
stedelijke ruimte koesterden. Shelley E. Rose, ‘Place and politics at the Frankfurt Paulskirche after 1945’, Journal of Urban History 42 (2016) 145-161 illustreerde dat aan de
hand van de instrumentalisering van de Frankfurtse Paulskirche na 1945. Wegens haar
symboolwaarde voor de democratie in Duitsland sinds het parlement van Frankfurt
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(1848) werd de reconstructie en het gebruik ervan inzet van strijd tussen sociaaldemocratische politici, feministische en paciﬁstische activisten.
De afgelopen jaren is het besef dat er grenzen zijn aan het vermogen om de stedelijke samenleving en ruimte van bovenaf te sturen doorgedrongen onder specialisten
van de politiegeschiedenis. Werd de politie in een nog niet zo ver verleden beschouwd
als een werktuig van machthebbers die de stad vormgaven, vandaag primeert een veel
voorzichtiger benadering. Politiewerk wordt daarbij gezien als het resultaat van een
complex onderhandelingsproces, waarop niet enkel stedelijke machthebbers, maar ook
de politiemannen zelf en de gebruikers van de politie invloed uitoefenen. Om dat complexe onderhandelingsproces tussen al die actoren te analyseren, is het noodzakelijk
de focus te richten op de stedelijke ruimte zelf, de arena’s waar die onderhandelingen
plaatsvinden. Een sprekend voorbeeld dat goed aangeeft dat ook het politieapparaat
zelf geen monoliet is, vormt het artikel van Beryl Satter, ‘Cops, gangs, and revolutionaries in 1960s Chicago. What black police can tell us about power’, Journal of Urban
History 42 (2016) 1110-1134. Het analyseert hoe een groep zwarte agenten uit Chicago
in de late jaren 1960 het structurele racisme binnen het stedelijke politiecorps en de
samenleving als geheel probeert bloot te leggen en te bestrijden. Christene Lamberson
benadert een verwant vraagstuk vanuit een heel andere invalshoek in haar artikel ‘The
zebra murders. Race, civil liberties and radical politics in San Francisco’, Journal of Urban History 42 (2016) 201-225. Ze maakt duidelijk hoe de morele paniek over een aantal
raciaal ervaren moorden in San Francisco eind jaren zestig bij de blanke bevolking tot
een roep om meer rechten voor slachtoffers leidde en om een kraniger veiligheidsbeleid.
Op de achtergrond speelde de perceptie dat de beweging om meer burgerrechten met
name voor de zwarte bevolking was doorgeslagen en een efﬁciënte criminaliteitsbestrijding in de weg stond.
Het Urban History-themanummer ‘Urban crisis, policing crisis’ onder redacteurschap van V. Denis, V. Milliot en C. Lucrezio Monticelli reﬂecteert de historiograﬁsche transformatie naar een interactionistisch perspectief op de politie nog niet ten
volle.9 Daarvoor primeert het perspectief van de beleidsmakers nog al te zeer. Wel
vernieuwend in de politiegeschiedenis die nog altijd te sterk gedomineerd wordt door
al te rechtlijnige ontwikkelingsperspectieven, is de focus op de weerslag van stedelijke
crisissen op de politiewerking én op het gebruik door die politie van het begrip ‘crisis’
voor hun eigen doeleinden. In het themanummer is er daarbij zowel aandacht voor
weerslag en gebruik van korte-termijnontwikkelingen als stedelijke opstanden of revoluties, als van ontwikkelingen op de middellange termijn als bevolkingsgroei.
Stedelijke ruimte, protesten en minderheden
Analyse van protesten maakt duidelijk dat de wens om grip te krijgen op de stedelijke
ruimte allesbehalve een prerogatief is van elites. Jelle Haemers maakt in zijn analyse
van opstanden en verzoekschriften ‘Révolte et requête. Les gens de métiers et les conﬂits sociaux dans les villes de Flandre (xiiie-xve siècle)’, Revue historique 677:1 (2016)
27-56 duidelijk dat in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen niet alleen de stedelijke elites,
maar ook de ambachten een zeg wilden hebben over de organisatie van de stedelijke
9 Zie: Urban History 43 (2016) 200-284.
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ruimte. Ook in heel andere contexten speelden soortgelijke mechanismen. James M.
Lloyd biedt in zijn artikel ‘Fighting redlining and gentriﬁcation in Washington, D.C.
The Adams-Morgan organization and tenant right to purchase’, Journal of Urban History 42 (2016) 1091-1109 een voorbeeld uit Noord-Amerika in de twintigste eeuw.
Het is gewijd aan een buurtorganisatie in Washington die met succes de strijd aanbond
tegen het weren of verwijderen van bewoners op grond van raciale discriminatie op de
woningmarkt en in het kader van gentriﬁcatieprocessen.
Bij protesten is grip op de stedelijke ruimte niet alleen een doel, maar ook een geschikt drukkingsmiddel. De stedelijke ruimte kon op diverse manieren in protesten
gebruikt worden om eisen kracht bij te zetten. In het reeds aangehaalde artikel vermeldt
Jelle Haemers diverse ruimtelijke strategieën van protesterende Vlaamse ambachtslui:
gaande van de wapening, het geritualiseerd bezetten van centrale pleinen, tot de uutganc, het letterlijk verlaten van de stad om bijvoorbeeld looneisen kracht bij te zetten.
Dat laatste actiemiddel werd ook door zeventiende-eeuwse wever-leerlingen te Norwich overwogen om te protesteren tegen onderkruipers zoals Muriel C. McClendon
beschrijft in ‘Reimagining a community. Workers protest and illicit artisans in early
seventeenth-century Norwich’, Journal of Urban History 42 (2016) 363-376. Valentina
Costantini maakte in haar artikel ‘On a red line across Europe. Butchers and rebellions
in fourteenth-century Siena’, Social History 41 (2016) 72-92 over de opvallende rol van
slagers in middeleeuwse opstanden duidelijk hoezeer slagerijen en vleeshallen geschikte
uitvalsbasissen en wapenplaatsen voor oproer vormden en hoe stedelijke heersers potentieel gevaarlijke ruimtelijke concentraties van slagers probeerden te vermijden.
Ook Kathryn A. Sloan toont aan hoe de publieke ruimte door haar symbolische
waarde een krachtig middel is voor groepen of individuen zonder slagkracht om hun
stem te laten horen. In ‘Death and the city. Female public suicide and meaningful space
in modern Mexico city’, Journal of Urban History 42 (2016) 396-418 beargumenteert
Kathryn A. Sloan aan de hand van een analyse van krantenartikels dat verschillende
jonge vrouwen die aan het begin van de twintigste eeuw in Mexico-stad zelfmoord
pleegden, de plaats van hun zelfmoord bewust selecteerden. Vooral de kathedraal en
de grote markt werden vaak gekozen als locatie voor een publieke zelfmoord. Mexicostad was aan het begin van de twintigste eeuw in volle transitie: secularisatie, technologische vernieuwingen en een grote toevloed van rurale migranten zorgden voor een
massaal gevoel van vervreemding. Bovendien heerste er nog een sterke genderdivisie
maar gingen vrouwen hun plaats in de publieke ruimte almaar vaker opeisen. Door hun
zelfdood op een publieke plaats te situeren, trachtten de vrouwen de interpretatie van
hun dood en hun eigen identiteit te bewaren.
Ruimte was echter niet voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk. Benjamin W.
Stanley e.a., ‘Service access in premodern cities. An exploratory comparison of spatial
equity’, Journal of Urban History 42 (2016) 121-144, maken een kwantitatieve analyse
van de toegang tot ruimtes met een publieke functie (religie, vergadering en markt) in
een aantal (verdwenen) steden op de verschillende continenten, waarbij ze concluderen
dat ruimtelijke factoren en machtsverhoudingen daarop van invloed waren. De bijdrage biedt een interessante aanvulling op de sociaal-topograﬁsche literatuur en trekt
het onderzoek naar ongelijkheid breder dan inkomens- of vermogensverschillen. Dat
de stedelijke ruimte niet voor alle inwoners gelijkelijk toegankelijk was, illustreren ook
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twee casestudies. Eugene Smelyansky, ‘Urban order and urban other. Anti-Waldensian
inquisition in Augsburg, 1393’, German History 34 (2016) 1-20, laat dat zien aan de
hand van de omgang met de als ketters bestempelde Waldenzen in middeleeuws Augsburg. Ze vervuilden de publieke ruimte en waren slechte burgers volgens het stadsbestuur dat in een strijd verwikkeld was met de Kerk om het gezag over de stedelijke
gemeenschap. Nick Lombardo, ‘Controlling mobility and regulation in urban space.
Muslim pilgrims to Mecca in colonial Bombay, 1880-1914’, International Journal of
Urban and Regional Research 40 (2016) 983-999, betoogt dat er een samenhang was in
de bestuurlijke ideeën over ras, religie en publieke gezondheid in Bombay (Mumbai)
rond 1900. Vanuit hun elitaire begrip van de stedelijke ruimte maakten de stadsbestuurders het met name de hajjis moeilijk, omdat ze bang waren dat hun mobiliteit sociale
en medische risico’s met zich meebracht. De regulering van de pelgrimage was dan ook
gericht op het controleren van mobiliteit en in het bijzonder de stedelijke ruimte. De
ruimtelijke invalshoek keert ook terug in verschillende bijdragen aan de special section
‘Beyond the Pletzl. Jewish urban histories in interwar France’, Urban History 43:4
(2016) die een vergelijkbare thematiek kennen.
Criminaliteit en rechtspraak
Onderzoek naar criminaliteit en het gebruik van stedelijke juridische instanties heeft
de laatste tijd een stevige plek verworven binnen de stadsgeschiedenis. Vooral dit laatste onderwerp is het afgelopen jaar in verschillende artikelen aan bod gekomen.
Aan de hand van rechtszaken voor de aartsdiaconale rechtbanken in Parijs tussen
1483 en 1505 onderzoekt Tifanny D. Vann Sprecher de reacties van parochianen op
clandestiene relaties van priesters. De juridische bronnen die zij bespreekt in ‘Community regulation and its effects. The aggressive actions of parishioners against priests
and women in Paris, 1483-1505’, Journal of Medieval History 42 (2016) 494-501 laten
zien dat – in tegenstelling tot wat vaak wordt betoogd – dergelijke liefdesverhoudingen
niet altijd werden getolereerd. Parochianen traden er vaak gewelddadig tegen op en
Vann Sprecher beargumenteert dat de kerkelijke autoriteiten instrumenteel gebruik
maakten van deze reacties, aangezien zij zelf de middelen ontbeerden om toe te zien
of concubinaatregels werden gehandhaafd of niet. Hoewel de parochianen zich door
geweld te gebruiken zelf strafbaar maakten, werden zij meestal niet bestraft en ook de
priesterconcubines werden redelijk ongemoeid gelaten door het kerkelijk gezag. De
zondige priesters daarentegen kregen zonder uitzondering straffen opgelegd.
Ook het artikel van Karen O’Brien, ‘Sexual impropriety, petitioning and the dynamics of ill will in daily urban life’, Urban History 43 (2016) 177-198 geeft aan de hand
van kerkelijke rechtbanken een beeld van stedelijke conﬂicten. Centraal staat de zaak
van Anne Knutsford, een vroedvrouw en kredietverstrekker in zeventiende-eeuws
Nantwich die zich voor de kerkelijke rechtbank moest verantwoorden voor laster,
smaad en belediging nadat verschillende stadbewoners een petitie tegen haar hadden
opgesteld. Uit de rechtszaken blijkt dat Knutsford veelvuldig haar kennis over buitenechtelijke relaties, prostitutie en andere intieme geheimen die zij als vroedvrouw
had opgedaan publiekelijk tentoonstelde. Dat kon ernstige gevolgen hebben voor de
kredietwaardigheid van de betrokkenen, omdat reputatie daarbij van groot belang was.
Het bleef niet alleen bij één rechtszaak: zowel Knutsford als haar tegenstanders dienden
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herhaaldelijk nieuwe klachten in. O’Brien laat zien hoe mensen in Nantwich instrumenteel gebruik maakten van het recht om hun reputaties publiekelijk te herstellen en
conﬂicten uit te vechten. Het artikel is bovenal een voorbeeld van hoe sociale relaties
in een kleine stad met elkaar verweven waren.
Uit Francisco Apellániz, ‘Judging the Franks. Proof, justice, and diversity in late
medieval Alexandria and Damascus’, Comparative Studies in Society and History 58
(2016) 350-378 blijkt dat in laatmiddeleeuws Damascus en Alexandrië verschillende
rechtstradities naast elkaar bestonden. Venetiaanse handelaren brachten notarissen mee
voor het opstellen van juridische documenten en het afsluiten van handelscontracten.
Die bestonden naast de plaatselijke voorzieningen die gebaseerd waren op de principes
van het islamitische recht. In een voornamelijk rechtshistorische benadering onderzoekt Apellániz of er sprake was van praktische samenwerking en uitwisseling tussen
de verschillende instituties. Daarbij toont hij aan dat handelaren niet alleen gebruik
maakten van hun ‘eigen’ notarissen en rechtstradities: moslims maakten gebruik van
christelijke instellingen en christenen maakten wederom gebruik van de islamitische
rechtbanken. Dankzij deze juridische diversiteit in de kosmopolitische handelssteden
hadden mensen veel mogelijkheden om pragmatisch gebruik te maken van het recht.
In vroegmodern Leiden hadden arme inwoners de mogelijkheid om de kosten voor
het aangaan van een rechtszaak voor de schepenbank vergoed te krijgen. Dat kon vooral van belang zijn voor arme ongehuwde moeders die via vaderschapsacties trachtten
ﬁnanciële ondersteuning voor het kind af te dwingen bij de vader. In ‘The legal agency
of single mothers. Lawsuits over illegitimate children and the uses of legal aid to the
poor in the Dutch town of Leiden (1750-1810)’, Journal of Social History 50 (2016) 5173 laat Griet Vermeesch zien dat hoewel in theorie de obstakels om juridische stappen
te ondernemen zeer laag waren, er in de tweede helft van de achttiende eeuw toch maar
een beperkte groep buitenechtelijke moeders was die daar ook daadwerkelijk gebruik
van maakte. Om te onderzoeken hoe dit kon, bestudeert Vermeesch drie verschillende
groepen vrouwen en vergelijkt deze met elkaar: buitenechtelijke moeders die actie
ondernamen, buitenechtelijke moeders die geen actie ondernamen en gehuwde moeders. Door gegevens uit doopregisters en de Leidse volkstelling van 1748 aan elkaar te
koppelen, heeft Vermeesch laten zien dat ongehuwde moeders die rechterlijke stappen
ondernamen een ander proﬁel hadden dan degenen die dit niet deden. Zij hadden vaker
beschikking over de steun van hun vader, waren lid van de gereformeerde kerk en behoorden tot families die verzorgd werden uit de stedelijke armenkas. Deze combinatie,
aldus de hypothese van Vermeesch, verklaart waarom deze vrouwen wel overgingen
tot juridische actie en anderen niet. Zij werden meer gesteund (of onder druk gezet)
door verschillende instituties die er belang bij hadden dat de vader het buitenechtelijke
kind erkende en daar ﬁnanciële verantwoordelijkheid voor nam. Daarmee levert Vermeesch een belangrijke bijdrage aan onze kennis over ongehuwd moederschap.
Van rechtsgebruik gaan we naar criminaliteit en vervolgingsbeleid. Een van de
belangrijkste discussies onder criminaliteitshistorici betreft de lange-termijnontwikkeling van geweldsdelicten. Historici zijn het over het algemeen met elkaar eens dat
er sprake is van een afname van moord en doodslag per hoofd van de bevolking sinds
de middeleeuwen. Waar historici het echter niet met elkaar over eens zijn, is de vraag
waarom dit zo is. J.A. Sharpe en J.R. Dickinson dragen bij aan dit debat door het ver-
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loop van geweldsdelicten in zeventiende-eeuws Cheshire te onderzoeken in ‘Revisiting
the “violence we have lost”. Homicide in seventeenth-century Cheshire’, The English
Historical Review 131 (2016) 293-323. Hoewel hun onderzoek is gericht op één graafschap, biedt het toch enkele interessante hypotheses die voor stadshistorici van belang
kunnen zijn. Zo stellen zij dat urbanisatie een van de belangrijkste factoren was die
bijdroeg aan de afname van geweld in Cheshire. De urbanisatie leidde tot economische
stabiliteit, een groei van een middenklasse en publieke diensten. Bovendien bevorderde
de overheid actief dat elites werden betrokken in de handhaving van de openbare orde.
Voor stadshistorici geïnteresseerd in de opkomst van een civil society en het belang van
publieke diensten biedt dit artikel dan ook interessante hypotheses.
Dat vervolgingsbeleid vaak vooral een uiting is van speciﬁeke opvattingen van overheden blijkt uit ‘Inherent vice? Maltese men and the organization of prostitution in
interwar Cardiff’, Journal of Social History 49 (2016) 928-858 van Simon Jenkins. In de
jaren 1920 vond er een verschuiving plaats in de organisatie van bordelen in Cardiff, die
steeds meer in handen kwam van Maltese mannen. Volgens James Wilson, de plaatselijke politiechef, was dit gerelateerd aan de natuur van het Maltese ‘ras’, dat gekenmerkt
werd door ‘onnatuurlijke’ en vooral ‘on-Britse’ seksuele lusten. Jenkins laat goed zien
hoe de opvattingen van Wilson geplaatst dienen te worden in een context waarin in de
Britse samenleving in het algemeen onrust over rassenvermenging bestond. Door de
speciale status van Maltese onderdanen in het Britse rijk was Wilson echter beperkt om
hen via de vreemdelingenwet uit te zetten, waardoor hij een actief vervolgingsbeleid
tegen de bordeelhouders ontplooide.

Chantal Kesteloot

Steden in oorlog
Een geschiedenis via de fotograﬁe*

De oorlogsgeschiedenis benaderen door middel van de fotograﬁe, dat is de gedeelde insteek van een aantal publicaties en tentoonstellingen die de laatste jaren het licht zagen.
Het gaat om initiatieven die niets met elkaar te maken hebben, maar gemeen hebben
dat ze het wedervaren van West-Europese hoofdsteden of andere grote steden tijdens
de twee wereldoorlogen aan de orde stellen. Het jongste van die initiatieven is een
tentoonstelling die in het voorjaar van 2017 in het Stadsarchief van Amsterdam werd
georganiseerd en voorzien was van een uitgebreide catalogus.1 De Amsterdamse tentoonstelling en catalogus vormen voor mij de aanleiding om eens terug te blikken op
gelijkaardige initiatieven die de afgelopen tien jaar ondernomen werden.2. Het Amsterdamse project was ongetwijfeld het sterkst uitgewerkt, maar niettemin is het interessant terug te komen op de debatten die gelijkaardige initiatieven eerder uitgelokt hebben. Het gebruik van de fotograﬁe vernieuwt onze kijk op de oorlogsgeschiedenis. Het
beeld brengt de oorlogen dichterbij, maar werkt tegelijkertijd ook bevreemdend. Dat
bevreemdende effect is het gevolg van contrastwerking. We hebben zwartwitbeelden
van steden in oorlogstijd in ons hoofd zitten en de ellende en het geweld van de oorlog
staan op het netvlies gebrand. Dat letterlijk duistere beeld komt op lossen schroeven
te staan wanneer we geconfronteerd worden met oorlogsfoto’s die niet enkel alleen
in kleur zijn, maar bijvoorbeeld vrolijke scènes tonen of eenvoudigweg het dagelijkse
leven. Foto’s maken in oorlogstijd betekent niet noodzakelijk de oorlog fotograferen.
Als gevolg daarvan lijkt de realiteit van de oorlog zeer ver weg op de foto’s, terwijl zij
in werkelijkheid alomtegenwoordig was.
Lange tijd hebben historici nauwelijks oog gehad voor de foto als volwaardige bron.
Het gebruik van foto’s bleef beperkt tot het illustreren van de tekst. Gelukkig is die tijd
voorbij, ook in de oorlogsgeschiedenis.3 Het gebruik van dit medium kan heel diverse
doeleinden dienen: esthetische, historische of documentaire. De genoemde initiatieven
over steden in oorlogstijd getuigen daarvan. Ze kiezen resoluut voor de fotograﬁe om
de realiteit van steden in oorlogstijd aan de orde te stellen. Op een moment dat tentoonstellingen over oorlogsgeschiedenis talrijk zijn, zoals bijvoorbeeld in het kader van de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog, dringt de foto zich op als een evidente bron.
* De vertaling van de oorspronkelijke Franstalige tekst is verzorgd door Antoon Vrints.
1 R. Kok en E. Somers, Stad in oorlog. Amsterdam 1940-1945 (Amsterdam 2017).
2 Verscheidene werken vormen de basis van deze bijdrage. In volgorde van verschijnen: J. Baronnet, Les Parisiens
sous l’occupation. Photographies en couleurs d’André Zucca (Parijs 2008); C. Kesteloot, Bruxelles sous l’occupation
1940-1944 (Brussel 2009); M. Pignot, Paris dans la Grande Guerre (Parijs 2014); A. Gunthert (met medewerking
van Emmanuel Toulet), Paris. La guerre au quotidien. Photographies de Charles Lansiaux (Parijs 2014); Paris libéré,
photographié, exposé/Freed, photographed, exhibited/Befreit, fotograﬁert, ausgestellt (Parijs 2014); B. Benvindo en
C. Kesteloot, Bruxelles, ville occupée 1914-1918 (Waterloo 2016); Kok en Somers, Stad in oorlog.
3 Ik verwijs naar het themanummer ‘Image et Histoire’, Vingtième Siècle 72 (2001).

198 chantal kesteloot

STADSGESCHIEDENIS

Maar wat draagt zij precies bij? Hoe kunnen we de foto als bron benaderen? Welk
publiek wordt door die oorlogsfoto’s aangesproken? Op basis van de tentoonstellingen en publicaties van de afgelopen jaren kunnen we onmogelijk een systematisch
antwoord op die vragen bieden. Niettemin bieden ze een uitgelezen aanknopingspunt
om het debat over het gebruik van foto’s voor publiekshistorische doeleinden aan te
wakkeren.
Gedurende lange tijd is de oorlogshistoriograﬁe, en dan die in het bijzonder over de
Tweede Wereldoorlog, sterk gefocust op politiek engagement in het verzet of de collaboratie of op de vervolgingen. Door het gebruik van de foto komt een veel banaler
en complexer beeld naar voren. Gedwongen worden de Jodenster te dragen, betekende
bijvoorbeeld niet dat men niet langer kon ﬂanneren door de stad of pril gehuwd kon
zijn. Ondanks de bezetting en de censuur kunnen foto’s getuigen van de wisselende
stemming in de stad, van vormen van tegenstand, van spanningen in de stedelijke samenleving. Het stedelijke landschap wordt immers als projectieveld gebruikt om politieke boodschappen uit te drukken, bijvoorbeeld door samenscholingen op symbolisch
belangrijke plaatsen zoals patriottische monumenten. Foto’s zijn een cruciale bron om
dergelijke acties te duiden, al blijft de vraag wat die doorgaans anonieme massa’s precies
betekenen, even essentieel als moeilijk. Foto’s kunnen individuele verhalen voorstellen
maar ook collectieve acties representeren of ensceneren
Uit alle besproken initiatieven blijkt hoe nauw stad en fotograﬁe in de twintigste
eeuw met elkaar verbonden zijn. De fotograﬁe mag dan wel in de negentiende eeuw
ontstaan zijn, de werkelijke symbiose tussen stad en fotograﬁe kwam in de twintigste
eeuw tot stand. Door het spectrum van de fotograﬁe verschijnen de steden als volwaardige actoren ten tonele. Dat is niet alleen waar tijdens de oorlogen, maar die oorlogen
zijn wel bijzondere momenten waarop de praktijk van het fotograferen sterk muteert.
Die mutatie roept een ander soort vragen op die ook relevant kunnen zijn voor ondemocratische contexten. Zowel in de context van oorlogen als van dictaturen zijn
onderwerpen als de beperkingen, de verboden, de censuur en de autocensuur aan de
orde van de dag. Bovendien veranderen oorlogen het beeld van de stad ook letterlijk,
in het extreemste geval door verwoestingen. De foto’s van ruïnes en verwoestingen getuigen van die mutaties, vormen propaganda-instrumenten of gelden als bewijsstukken
om schadevergoedingen te eisen. Maar ook in bredere zin doen oorlogen de omgang
met het stedelijke landschap grondig verschuiven. De lokale bevolking wordt soms op
de vlucht gejaagd en keert eventueel daarna terug. Vluchtelingen van elders passeren
of vestigen zich voor langere tijd. Bezetters vestigen zich, eigenen zich de stedelijke
ruimte toe en leggen hun codes, wetten en levenswijze op.
De stad in oorlogstijd fotograferen
Voor de bezette steden, Brussel in 1914-1918, Amsterdam, Parijs en Brussel in 19401944/45, dringt reﬂectie over de aard van het corpus zich op. Wie fotografeerde wat?
Welke beperkingen legde de bezetter op? In hoeverre hadden zij een weerslag op het
beschikbare fotomateriaal?
Brussel is van de drie steden in kwestie de enige stad die twee maal bezet werd.
Het is interessant vast te stellen dat de bezetter er tijdens de Eerste Wereldoorlog veel
strengere beperkingen oplegde dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 19 september
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1914, nog maar een kleine maand na het begin van de bezetting van de Belgische hoofdstad, vaardigde de Duitse gouverneur-generaal voor bezet België een verordening uit
die fotograferen weliswaar niet verbood, maar wel sterk beperkte. Van dan af was een
vergunning noodzakelijk om op openbare plaatsen in de bezette gebieden foto’s te maken. Een paar weken later werd deze maatregel nog verscherpt: het werd voor burgers
eenvoudigweg verboden om foto’s te nemen in de publieke ruimte. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd het fotograferen van militaire installaties weliswaar verboden,
maar van een algemeen verbod was in bezet België geen sprake en fotograferen voor
privégebruik bleef dan ook toegestaan. In Frankrijk daarentegen werden de teugels al
van meet af aan sterk aangehaald. Vanaf 16 september was het verboden buiten foto’s te
nemen zonder uitdrukkelijke toestemming. Professionele fotografen werden zowel in
de bezette gebieden als in Vichy-Frankrijk onderworpen aan censuur. In feite werden
er al vroeger, vanaf november 1939, beperkingen ingesteld.4 In Nederland gold er geen
verbod om te fotograferen, behalve in de Sperrgebieten. Paradoxaal genoeg waren het
de geallieerde legers die er in november 1944 een algemeen fotoverbod oplegden.
Wat de drie bezette landen gemeen hebben, is dat de bezetter er censuur instelde
voor persfoto’s. Ook in bezet België tijdens de Eerste Wereldoorlog was dat al het
geval. Viel dat te verklaren door de belangrijke rol van het beeld in de propaganda? Die
kwam immers in ’14-’18 tot zijn volle wasdom. Niet enkel staten, maar ook individuen
speelden een rol van betekenis in de representatie van de oorlog. Het bezit van een fototoestel was dan nog wel niet veralgemeend, foto’s waren niettemin al courante dragers
geworden. Binnen de totale oorlogsvoering wou de bezetter letterlijk de beeldvorming
over hemzelf dan ook controleren. Laurent Gervereau benadrukt het belang van de
Eerste Wereldoorlog als kiem van de fotopropaganda: ‘1914 forme donc la vraie date
de création de ce qui deviendra la propagande par l’image’.5 Een kwarteeuw later was
die fotopropaganda op kruisnelheid gekomen en was bovendien de fotograﬁe sterk gedemocratiseerd. In plaats van de fotograﬁe te verbieden, zou de bezetter haar sterk naar
zijn hand proberen te zetten. Los daarvan leidde de aard van het bezettingsregime ertoe
dat vele, maar lang niet alle fotografen, autocensuur toepasten. Dat verschijnsel verklaart waarom bepaalde heikele hangijzers nauwelijks vertegenwoordigd zijn in de beschikbare corpora. Maar ook hier is het opletten geblazen voor overhaaste conclusies.
De recente tentoonstelling in Amsterdam maakt duidelijk dat ook moeilijke thema’s
zoals de Jodenvervolging door fotografen in de bezette stad in beeld werden gebracht.6
Projecten publieksgeschiedenis
De geschiedenis van bezette steden presenteren aan de hand van fotomateriaal past
duidelijk binnen een publieksgeschiedenisperspectief. Dergelijke initiatieven dragen
verscheidene doelstellingen in zich. Voor alles is het de bedoeling de rijkdom van het
fotograﬁsch erfgoed voor het voetlicht te brengen. Ondanks alle beperkingen en de
censuur springt de verscheidenheid aan thema’s, die met foto’s aan de orde kunnen
worden gesteld, in het oog. Een andere publiekshistorische doelstelling is te tonen hoe
4 F. Denoyelle, ‘La photographie en France pendant la Seconde Guerre mondiale’, in: Paris libéré, photographié,
exposé, 51-60.
5 L. Gervereau, Histoire du visuel au XXe siècle (Parijs 2003) 104.
6 Kok en Somers, Stad in oorlog.
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op een vruchtbare wijze een corpus foto’s te benaderen. Het is immers cruciaal om het
beeld te overstijgen om een foto te analyseren. In oorlogscontext zijn vele foto’s door
de handen van de censuur gegaan. Die foto’s laten dus zien wat de censuur legitiem
achtte om te laten zien: sommige aspecten worden eruit gelicht, terwijl andere bewust
onderbelicht blijven. Die vertekening spreekt soms ook uit foto’s. Foto’s vanuit breedbeeld- of kikkerperspectief verraden de wens massa’s groter of net kleiner te doen
lijken. Beelden van groepen collaborateurs worden zo vaak afgesneden, wat de indruk
wekt dat de mensen in beeld slechts een klein deel van de aanwezigen vormden. De
beelden werden gemaakt in een context waarbinnen de bezetter de stedelijke ruimte
als projectieveld gebruikte, bijvoorbeeld door marsen en andere manifestaties te organiseren. Welk publiek kwam op dergelijke evenementen af? En hoe een onderscheid
te maken binnen dat publiek tussen de nieuwsgierigen en de aanhangers, tussen de
opportunisten en de overtuigden? Dergelijke vragen zijn moeilijk te beantwoorden op
basis van de fotograﬁe alleen.
We leven in een tijdsgewricht waarbinnen de fotograﬁe alomtegenwoordig is. Iedereen vandaag kan te allen tijde met zijn telefoon fotograﬁsche bronnen produceren. Binnen een dergelijke beeldcultuur biedt de foto de historicus de mogelijkheid om dichter
bij zijn publiek te komen. Meer dan eender welke bron speelt de foto vandaag een rol
in het leven van alledag. Foto’s wekken emoties op, spreken ook het onbewuste aan
en zijn letterlijk beeldbepalend (zie afbeelding). Dat vermogen emoties aan te spreken
blijkt duidelijk uit de Amsterdamse tentoonstelling.7 Foto’s van bezette steden roepen
beelden van zowel herkenning als bevreemding op. Zoals het koekje van Proust wekt
het beeld herinneringen op, maar dwingt ons tegelijkertijd naar andere facetten van
de werkelijkheid te kijken. De kijker identiﬁceert zich zowel met zijn stad, met haar
bewoners als met andere conﬂicten. Het beeld werkt als herkenningsmechanisme:
‘toute photographie incite à un retour individuel, au rapport troublant avec un reﬂet
factice, plus consternant qu’un miroir. […] La photographie provoque une personnalisation’.8 Het is de taak van de historicus de volle rijkdom van een fotocorpus te tonen,
het idee te weerleggen dat er nauwelijks iets bewaard zou zijn en dat alles verboden zou
zijn. Tegelijkertijd moet hij ook tonen dat de foto net als elke andere bron onderworpen moet worden aan de regels van de historische kritiek. De foto is een geconstrueerd
beeld van de werkelijkheid. Dat is vandaag zo, dat was in het verleden niet anders. De
foto biedt in een momentopname een reﬂectie van die werkelijkheid, een vorm van wat
Roland Barthes betitelde als ‘analoge perfectie’.9 Maar dat beeld moet ontleed worden:
wie, wanneer, hoe, waarom, wat? Evenveel vragen die zonder ophouden gesteld dienen te worden aan de beelden van gisteren als die van vandaag. Veeleer dan te blijven
hangen in zinloze retoriek over de lessen uit het verleden, is het zaak elke foto aan een
grondige bevraging te onderwerpen.
Een esthetisch en controversieel voorbeeld
In de zomer van 2008 organiseerde de stad Parijs een tentoonstelling getiteld Les Parisiens sous l’occupation. Er werden 270 kleurenfoto’s van de hand van André Zucca
7 Ibidem, 5.
8 Gervereau, Histoire du visuel, 142.
9 Roland Barthes, ‘Le message photographique’, Communications 1:1 (1961) 127-138, 128.
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De oorlog wekt emoties op die de oorlog tastbaar maken. Brussel, mei 1940 (CegeSoma/Rijksarchief)

(1897-1973) getoond. De tentoonstelling verwekte snel ophef door haar esthetisch uitgangspunt dat elke vorm van contextualisering afwees.10 Enkele dagen na de opening
werd al een waarschuwingsbordje geplaatst bij de ingang. Het gaf aan dat Zucca werkte
voor Signal, een weekblad van de nationaalsocialistische bezetter. De tentoongestelde
foto’s waren er echter nooit gepubliceerd. Ook meldde het bord dat het beeld van Parijs dat opgehangen werd door een fotograaf die voor de Duitse propaganda werkte,
natuurlijk partieel was: het Parijs van de Jodenvervolging en de schaarste bleef buiten
beeld. Tegelijkertijd werd de publiekscampagne van de tentoonstelling opgeschort.
De titel van de tentoonstelling werd aangepast. Het was niet langer ‘Les’, maar ‘Des
Parisiens sous l’occupation’. De catalogus behield goed en wel de originele titel en
ambieerde dus alle Parijzenaren te omvatten. Die aanpassingen deden de polemiek niet
verstommen en droeg zoals vaak bij tot het succes van de tentoonstelling.
Een van de omstreden aspecten was het ontbreken van elke vorm van contextualisering van de foto’s. In de eerste versie en in de catalogus zijn de onderschriften tot
het striktste minimum herleid. Ze blijven beperkt tot een geograﬁsche situering van
de foto’s. Tentoonstelling en catalogus zijn trouwens opgebouwd per wijk, een keuze
waarvan de relevantie niet helemaal duidelijk is. De beperkte onderschriften zijn sto10 Deze tentoonstelling heeft veel reacties uitgelokt, niet enkel in de pers, maar ook van de kant van historici. Zie:
Fabrice Virgili en Danièle Voldman, ‘Les Parisiens sous l’Occupation, une exposition controversée’, French Politics,
Culture & Society 27 (2009) 91-101; ‘Les Parisiens sous l’occupation’, une exposition qui fait débat’, Audrey Leblanc, 17
mei 2008, http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/05/17/712-une-exposition-qui-fait-debat; Laurence Perrigault,
‘Etude de la réception de l’exposition “Les Parisiens sous l’occupation”’, Publication numérique du ceredi, http://
ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?etude-de-reception-de-l-exposition.html, 12 oktober 2012.
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De fotoreportage van de begrafenissen die volgen op geallieerde bombardementen wordt
veelvuldig gebruikt in de propaganda van de Duitse bezetter. Brussel, fotograaf Otto Kropf,
september 1943 (CegeSoma/Rijksarchief).

rend: foto’s hebben duiding nodig en dat is des te meer het geval bij de tentoonstelling
van de foto’s van een Franse fotograaf die voor Duitse rekening werkt. Onderschriften
maken een dialoog tussen beeld en tekst mogelijk, ze plaatsen de foto’s in hun context
en dragen bij tot een beter begrip. De curator van deze tentoonstelling stelt echter de
beelden voor als het product van een ‘creatieve wandeling’ van de fotograaf door bezet
Parijs.11 Dat Parijs is dan wel bezet, maar het ademt lichtvoetigheid en onbekommerdheid, een voorstelling van zaken die niet strookt met de werkelijkheid van een bezette
hoofdstad. De tentoongestelde foto’s tonen een hoofdstad zoals de bezetter ze graag
zag: swastika’s in de straten, portretten van maarschalk Pétain in de uitstalramen, een
enkele auto en vele ﬁetsers, Joden die een ster dragen … Anno 2008 verwacht de bezoeker van een tentoonstelling iets anders dan ogenschijnlijk neutrale beelden die het allesbehalve zijn. Hij verwacht een interessante dialoog tussen heden en verleden, tussen
geschiedenis en herinnering, tussen beeldvorming en werkelijkheid. Om dit mogelijk
te maken, moet de bezoeker handvatten aangereikt worden, analyse-instrumenten voor
een goed begrip van het getoonde. Op dat vlak schoot de Parijse tentoonstelling in haar
eerste versie hopeloos te kort.
Die bijna totale afwezigheid van onderschriften is vanzelfsprekend verre van uniek.
In bezet Brussel in 1940-1944 nam de Duitse fotograaf Otto Kropf (1901-1970) duizenden foto’s (zie de afbeeldingen hierboven en hieronder). Ook hij maakte zowel zwart11 Baronnet, Les Parisiens, 12.
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Kleurendia’s van een vrolijk Brussel vertroebelen onze perceptie van de bezettingsperiode.
Brussel, fotograaf Otto Kropf (CegeSoma/Rijksarchief).

wit als kleurenfoto’s. Geen van de foto’s is voorzien van een datum of onderschrift.
Niettemin vormt het het rijkste corpus dat voor bezet Brussel beschikbaar is. Op basis
van dat corpus zou men een gelijkaardige tentoonstelling als in Parijs kunnen organiseren, met enkel een geograﬁsche situering van de foto’s. Een gelijkaardige kijk op bezet
Brussel zou het resultaat zijn, al biedt Kropf ook een, weliswaar geësthetiseerde, kijk
op heikeler thema’s als de armoede in de stad of zigeuners en Duitse soldaten die rondscharrelen op vlooienmarkten. Maar zowel voor Brussel als voor Parijs zijn er talloze
andere beelden beschikbaar die het mogelijk maken het overwegend rozige beeld van
de bezetting bij te stellen. Andere gedateerde reeksen, waarvan sommigen ook door de
censuur zijn gegaan, laten toe de ellende van het alledaagse leven in beeld te brengen.
Daar hoort ook een collectie van Kropf bij met beelden van vrachtwagens vol lijken,
slachtoffers van het geallieerde bombardement op Brussel van 7 september 1943 dat
ongeveer 300 mensen het leven kostte. Voor de bezetter en de fotograaf dienden die
beelden propagandadoeleinden, een uitgelezen gelegenheid om het ‘anglo-amerikaanse
terrorisme’ te laken. Voor de hedendaagse waarnemer bieden die beelden een toegang
tot een angstig Brussel, met vernietigde huizen en bebloede voetpaden. Ze laten toe
door te dringen tot de belevingswereld van de bewoners van een bezette stad.
Terug naar de Eerste Wereldoorlog
Naar aanleiding van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog zag ook een aantal tentoonstellingen en werken het licht die fotograﬁsche bronnen centraal stelden.
’14-’18 is het eerste conﬂict waarvan zoveel visuele bronnen bewaard zijn, of het nu
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De Duitse bezetter maakt tijdens de Eerste Wereldoorlog veelvuldig gebruik van postkaarten
als propagandamiddel. Enerzijds bevestigen de postkaarten de machtsuitoefening door het
bezettingsregime; anderzijds worden ze geacht om een beeld van ‘normaliteit’ te creëren (Collectie R. Hiltermann).

om foto’s, postkaarten dan wel afﬁches gaat. De verschillende dragers maakten deel
uit van het dagelijkse leven en hadden verscheidene functies: getuigen, werven, herinneren, communiceren … Dat is ook waar voor het front, maar hier ligt de focus op de
steden in oorlogstijd. De steden in kwestie kenden elk een heel ander parcours tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Parijs was het kloppende hart van de Franse oorlogsinspanning, terwijl Brussel een bezette hoofdstad was. De aanwezigheid, om niet te zeggen
alomtegenwoordigheid, van de bezetter was duidelijk een speciﬁciteit voor Brussel tijdens ’14-’18. De bezetter maakte volop gebruik van het beeld als propagandamiddel
(zie afbeelding hierboven). De lokale bevolking moest ermee overtuigd worden van
de kracht en reikwijdte van zijn gezag, en de Duitse bevolking van het belang van de
bezettingsopdracht. Postkaarten en foto’s moesten een boodschap van ‘normaliteit’
uitdragen. Honderd jaar later bieden ze niettemin een interessante toegang tot de realiteit van de bezetting. Ze laten voor Brussel een complexe analyse van het leven in de
bezette stad toe. Uiteenlopende elementen zijn er in terug te vinden: de ontbolstering
van de bezetting van de stad, de opeisingen, de ellende onder de bevolking. Het lijden, de angst, de ontbering: het zijn aspecten van de realiteit die soms bewust door de
fotograaf naar voren worden gehaald, maar ook geregeld per ongeluk vastgelegd. De
impact van die ongeplande beelden is des te indringender.
Ook de bezette bevolking gebruikte het beeld voor propagandadoeleinden, bijvoorbeeld bij de dankfoto’s die werden opgestuurd voor de Amerikaanse voedselhulp. Wat
echter vooral in de beelden naar voren springt, is het belang van het alledaagse leven,
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in alle futiliteit en banaliteit soms. Een gelijkaardige vaststelling werd trouwens ook
voor Parijs gedaan door Manon Pignot.12 De bezette stad verschijnt als een universum
op zich, wat deels te verklaren valt door de vertroebelde communicatielijnen. Zelfs uit
de beelden van de bezetter komt bezet Brussel naar voren als het oord waar mensen
leefden, zich voedden, ontspanden, zich verzorgden en stierven. Kortom, een ‘vaderland in zakformaat’ dat in de eerste plaats een mannenwereld was, maar waar vrouwen
(met inbegrip van Duitse vrouwen) toch niet volledig afwezig waren. Als men de foto’s
voor ’14-’18 vergelijkt met die over bezet Brussel tijdens de Tweede Wereldoorlog,
springt de afwezigheid van elk spoor van verbroedering tussen bezetters en bezette
bevolking in het oog: althans voor de camera werd de ‘patriottische afstand’ blijkbaar
aangehouden.
De foto’s over Parijs en Brussel tijdens ’14-’18 bieden een palimpsest van het stedelijke landschap. Beide steden droegen nog volop de sporen van de negentiende eeuw
die in het geval van Brussel nog versterkt werden door de schaarste aan levensmiddelen
en de opeisingen door de bezetter. Maar de oorlog toonde zich ook als een transitiefase
naar een vorm van urbanisering die in velerlei opzichten de twintigste eeuw aankondigde.
Een eerste visuele geschiedenis van Amsterdam in oorlogstijd
In februari 2017 opende de Amsterdamse tentoonstelling Stad in oorlog.13 Tegelijkertijd verscheen een overvloedig geïllustreerde en goed gecontextualiseerde catalogus. In
velerlei opzicht lijkt de Amsterdamse tentoonstelling op een geslaagd spiegelbeeld van
die in Parijs. Een verscheiden corpus wordt gepresenteerd: foto’s die door de Duitsers
genomen werden en door professionele fotografen die een accreditatie van de bezetter
hadden gekregen, maar ook amateurfoto’s. Die rijkdom en diversiteit zijn toe te schrijven aan de speciﬁciteit van de Nederlandse context. Al van bij zijn oprichting in 1945,
deed het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (het huidige niod) beroep op de bevolking om de oorlogsjaren te ‘documenteren’. Duizenden foto’s bleven zo bewaard.
In het licht hiervan kan men zich nog de vraag stellen waarom het tot 2017 geduurd
heeft om het initiatief van deze fototentoonstelling te nemen, al is het waar dat de collectie in de loop der jaren nog sterk verrijkt is. Fascinerend is niet enkel de beschikbaarheid van een aanzienlijk aantal foto’s over de Jodenvervolging te Amsterdam, maar ook
van beelden van illegale activiteiten van het Nederlandse verzet. Ogenschijnlijk valt
zulks toe te schrijven aan een soort documentatietendens die al tijdens de bezetting op
stoom kwam. Valt dat toe te schrijven aan de schok van de bezetting die in Nederland
als nieuw ervaren werd aangezien het aan de Eerste Wereldoorlog ontsnapte? Houdt
het verband met de korte duur van de krijgsverrichtingen aangezien het Nederlandse leger zich na een paar dagen strijd al overgaf? De aanwezigheid van professionele
Duitse fotografen, in het bijzonder van het agentschap Stapf Bilderdienst, heeft ook
bijgedragen aan de rijkdom van het corpus. Oprichter en eigenaar Franz Anton Stapf
(1911-1977) woonde in Nederland sinds 1935 en sloot zich bij het begin van de bezetting aan bij de nsdap. Het niod verwierf in 1981 5000 beelden van dat agentschap die
in 1945 door een Canadese militair waren meegenomen. Een gelijkaardige collectie
12 Pignot, Paris, 8.
13 Vanaf 13 april 2018 is deze tentoonstelling opnieuw te bezichtigen in Hotel Arena Amsterdam.
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Transport van Joden vanuit Amsterdam naar kamp Westerbork (Beeldbank WO2, NIOD).

voor België van Sado, een van de vier toegelaten fotoagentschappen in het bezette land,
zou naar analogie ook eens ten volle benut kunnen worden.
‘Indrukwekkend’, dat is het vaakst voorkomende bijvoeglijk naamwoord dat bezoekers in het gulden boek van de tentoonstelling neerpennen.14 Dat enthousiasme kan
ik alleen maar bijtreden. De catalogus biedt een omvattende visuele geschiedenis van
Amsterdam in bezettingstijd, van de oorlogsdreiging tot de bevrijdingsfeesten in 1945.
De manier waarop de foto’s worden gecontextualiseerd, is voorbeeldig. Waar beschikbaar worden de originele onderschriften vermeld. Extra informatie is toegevoegd om
de context te verduidelijken waardoor de beelden in een breder perspectief worden
geplaatst. De locaties van de foto’s worden op kaart gezet op het einde van het werk.
De kleurenfoto’s zijn gegroepeerd in een afzonderlijk hoofdstuk. Het werk omvat
ook een aantal biograﬁsche schetsen van een aantal van de belangrijkste protagonisten.
Ongetwijfeld zijn de foto’s in het hoofdstuk over het lot van de Joden (‘De tragedie van
Amsterdam’) het aangrijpendst. Ongeveer 80.000 Amsterdamse Joden werden in de
loop van vijftien maanden naar Auschwitz gedeporteerd, veelal via kamp Westerbork.
De foto’s tonen zowel het dagelijks leven dat ondanks alles doorgaat als de vestiging
van het terreurregime lang voor de wegvoeringen aangevat werden. Het dagelijkse
leven, dat zijn de kinderen op school, de stelletjes die trouwden, de voorbehouden
markten voor Joden. Zelfs de toponymie van Amsterdam weerspiegelt het toenemende
isolement van de Joden: de straatnamen vernoemd naar personen van Joodse afkomst
werden verwijderd uit de stad bij besluit van de Amsterdamse burgemeester in augus14 Geraadpleegd op 1 april 2017.
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tus 1942. De terreur ging lang niet alleen van de Duitsers uit: de lokale collaboratiebewegingen vielen de Joden aan, vernederden ze, vernielden hun winkels. De spanningen
liepen een eerste keer hoog op op 11 februari 1941. Dat resulteerde in een dode in het
kamp van de wa (de ‘zwarthemden’ van de nsb, de belangrijkste collaboratiebeweging)
en lokte een eerste repressiegolf van de kant van de bezetter uit. De Februaristaking
van 1941 past in diezelfde context. Meerdere uitzonderlijke beelden getuigen van die
moeilijke dagen. Al even uitzonderlijk zijn de beelden van de verzamelpunten voor
het vertrek naar Westerbork. Afgaande op de hier aangehaalde tentoonstellingen en
boeken, ontbreken voor Parijs of Brussel dergelijke beelden. Voor Amsterdam in bezettingstijd is uitzonderlijk iconograﬁsch materiaal beschikbaar.
Het einde van de oorlog: terugkeer van de vrijheid?
In de zomer van 2014 heeft de stad Parijs een tentoonstelling over de bevrijding van de
stad hernomen die al vanaf november 1944 op initiatief van het Musée Carnavalet en de
stad gehouden werd. Het nieuwe project, een soort ‘anastatische’ herneming, droeg de
titel ‘Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé’. Het oorspronkelijke project van
1944 bestond uit 219 foto’s, die verzameld werden op last van het Musée Carnavalet
om de bevrijding van Parijs te documenteren. De herneming van een tentoonstelling
die brandend actueel was in 1944 is uiterst interessant. Dankzij het interval van zeventig jaar laat zij toe de impact in te schatten van de uitgebreide en diverse historiograﬁe
die zich in die decennia ter zake ontwikkeld heeft. Bovendien biedt ze de mogelijkheid
de fotograﬁsche invalshoek van indertijd letterlijk te herbekijken. De tentoonstelling
mocht dan in 1944 vooral gepresenteerd zijn als een lopend documentatieproject, ze
etaleerde ook een aantal ‘positieve’ waarden: de rol van de Parijzenaren in de bevrijding van hun eigen stad, het kopstuk Charles de Gaulle, een discours van vaderlandse
eenheid en nationale bevrijding. In 1944 liet men de foto’s voor zich spreken: er waren
nauwelijks bijschriften en de namen van de fotografen bleven onvermeld. De foto’s
werden zonder meer tentoongesteld: men ging er duidelijk van uit dat het publiek ze
kon thuisbrengen zonder verdere toelichting. In 2014 werd het oorspronkelijke project
op verschillende manieren bijgesteld. De bezettingsgeschiedenis kreeg een volwaardige
plaats binnen de tentoonstelling net als de geschiedenis van de fotograﬁe. De catalogus
stelt onder meer een aantal Parijse fotografen van de Bevrijding voor en gaat in op de
complexe geschiedenis van de foto-agentschappen. Onderwerpen die in 1944 ongetwijfeld moeilijk lagen, zoals de rol van Vichy, de Milice, de vervolgingen, werden nu
niet langer geschuwd. Het gaat dus om een ambitieus project dat de lezer en de bezoeker confronteert met de schepping van een collectief geheugen en met de cruciale rol
die foto’s daarin speelden. Oogmerk van de initiatiefnemers was ook de fotograﬁsche
voorstellingen en hun mise en scène te ontleden zowel voor 1944 als voor 2014. Het
project neemt de visuele geschiedenis dan ook zeer ernstig.
Een bron voor de geschiedenis van steden in oorlogstijd?
Dank zij de bevragingen georganiseerd door de World History Survey weten we hoezeer beide wereldoorlogen op alle continenten als cruciale episodes in de wereldge-
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schiedenis worden beschouwd.15 Tegelijkertijd moet ook vastgesteld worden dat dit
verleden vaak erg omstreden of slecht gekend is. Nu ongeveer de helft van de wereldbevolking in steden woont, is het logisch voor de publieksgeschiedenis van beide
wereldoorlogen te focussen op de stad. De foto is daarvoor dan een aangewezen bron.
Ook lopende oorlogen worden vaak in de stad uitgevochten en de eerste getuigenissen
die ons daarvan via mobiele telefoons en Internet bereiken, zijn doorgaans visueel van
aard. Er is dus alle reden om verder na te denken over de vraag wat visuele bronnen
ons kunnen bijbrengen over steden in oorlog of onder bezetting. Alle besproken projecten bewijzen het belang van beeldmateriaal voor de geschiedenis van bezette steden.
Wel delen ze een aantal beperkingen. Vergelijkende ambities ontbreken, niet enkel tussen steden, maar ook tussen het gebruik van fotograﬁe in een oorlogs- en een vredescontext. Het materiaal voor een transnationale tentoonstelling of een project met een
langetermijnperspectief ligt nochtans voor het oprapen. Wat leert de oorlogsfotograﬁe
ons precies, en waarin onderscheidt ze zich van fotograﬁe in vredestijd? Wat weten we
over de rol van persagentschappen in de diverse bezette landen? In welk opzicht heeft
de oorlog de fotograﬁe al dan niet blijvend beïnvloed? Vragen genoeg dus om de reﬂectie te verdiepen. Naar het voorbeeld van de tweeledige bundel Capital Cities at War
over de Eerste Wereldoorlog (waarin tussen twee haakjes visuele bronnen er bepaald
bekaaid vanaf komen) zou een groot vergelijkend project heel welkom zijn.16 Dat zou
voor beide wereldoorlogen een vruchtbaar spoor vormen, een interessante werkvorm
voor de toekomstige herdenkingen die er alweer aankomen.

15 J. Liu, D. Paez en K. Hanke, ‘Cross-cultural dimensions of meaning in the evaluation of events in world history?
Perceptions of historical calamities and progress in cross-cultural data from thirty societies’, Journal of Cross Cultural
Psychology 53 (2011) 251-272.
16 J. Winter en J.L. Robert (red.), Capital cities at war (Cambridge en New York 1997 (vol. 1) en 2007 (vol. 2).
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Koenraad Danneels, Bruno Notteboom and Greet De Block, Highway design
between nature and the city: René Pechère and the Green Plan
After the Second World War, the construction of large scale road infrastructure in
Belgium became an essential instrument in the construction of the welfare state. In the
wake of the quantum leap of road constructions in the 1950s, the Ministry of Public
Works was eager to mitigate the impact of the road projects on the environment by
issuing the ‘Green Plan’. In this article, we argue that this landscape policy was not just
a way of reducing the problematic effects of the infrastructure project, but rather a possibility to create a modern infrastructural landscape where oppositions between city
and nature would make place for a hybrid conception of the territory. Réné Pechère,
an advisor of the Green Plan and a renowned landscape architect, was the key ﬁgure
who injected landscape rationales within a discourse largely dominated by engineers.
A close reading of Pechère’s writings and designs on the one hand, and an analysis of
the connections he had with German engineering, on the other, reveals the relationship between the logic of infrastructure and that of the garden in the Belgian Highway
project.
Reinoud Vermoesen, Suits and suburbs. Small claims in town and suburbs (Aalst
1750-1800)
This contribution covers two research topics. The recent upswing in studies on the
accessibility of civil law courts in early modern Western-Europe is combined with
research on the role of suburbs as part of the urban landscape. Based on 2.510 small
claims dating from the second half of the eighteenth century and instituted before
the bench of the aldermen of the Flemish small town of Aalst, the relations between
townsmen and suburbanites are sketched. The article shows that, although both (heterogenic) groups were equal in size, urban plaintiffs far outnumbered those from the
suburbs. It is argued that the lower social groups and the migrants of the suburbs in
particular lacked the entitlements to access the urban bench of aldermen. Furthermore,
notwithstanding the important relations between both entities, it could be concluded
that two different kinds of local economies were in place.
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