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Justine Smithuis

Wi ghemene oudermanne van den ghemenen ghilden*
Hoe de gilden hun centrale positie verwierven in het stadsbestuur van
Utrecht, circa 1260-1340

Op 8 mei 1304 maakten de bestuurders (oudermannen) van vermoedelijk 21 ambachtsen kleinhandelsgilden in Utrecht een oorkonde openbaar.1 Daarin bedeelden zij zichzelf en hun organisaties een belangrijke rol in het stadsbestuur toe. Na de assertief
geformuleerde aanhef Wi ghemene oudermanne van den ghemenen ghilden van der
stat van Utrecht maken cont (…) volgt een lijst van circa twintig punten, waarin de
oudermannen hun visie op het reilen en zeilen van de stad uiteenzetten en deze meteen
verankerden in de lokale politieke instituties. Invoering van hun plannen zou voor
grote veranderingen zorgen, niet alleen in het bestuur van de stad, maar ook op sociaaleconomisch terrein, onder meer door de uitbouw van de gilden als autonome beroepsverenigingen met ‘gildedwang’, dat wil zeggen de verplichting om lid te worden indien
men het ambacht uitoefende. Uiteraard stond de brief van de Utrechtse gildebestuurders niet op zichzelf. Hij was voorafgegaan door een aantal eerdere pogingen, vanaf
ongeveer het midden van de dertiende eeuw, om meer invloed in het stadsbestuur te
krijgen, maar deze pogingen hadden beperkt succes gehad. Dit zou echter veranderen
in 1304.
De brief van de Utrechtse gilden is sterk verwant aan bewegingen in dezelfde periode
in andere Europese steden. Overal waren deze gericht op een grotere politieke participatie en representatie van gewone burgers tegenover de traditionele macht van gesloten
bestuurlijke elites.2 Waar deze bewegingen op de langere termijn slaagden, veranderde
de plaatselijke constitutie ingrijpend, onder andere door de creatie van nieuwe politieke
instellingen en verkiezingsprocedures.3 In de Zuidelijke Nederlanden werden deze ver*

Het onderzoek dat aan deze bijdrage ten grondslag ligt, werd mede gefinancierd door de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo). Mijn dank gaat uit naar de externe referenten en naar Jelle Haemers, Peter
Hoppenbrouwers, Bram van den Hoven van Genderen, Hilde Greefs en René Post voor hun waardevolle commentaar
en hulp bij eerdere versies van deze bijdrage.
1 J.C. Overvoorde en J.G.C. Joosting (red.), De gilden van Utrecht tot 1528 (Den Haag 1897) I, 52-55. De
term ‘gilden’ wordt hier gebruikt zoals in de Duitse literatuur gangbaar is en staat voor zowel verenigingen van
ambachten als kleinhandelsverenigingen en niet voor koopmansgilden of -hanzen. De groothandel was in Utrecht
formeel uitgesloten van het gildesysteem. Het aantal gilden was in 1304 vermoedelijk al 21. Zie Justine Smithuis,
‘Gildevertegenwoordiging of oligarchie? De samenstelling van het Utrechtse stadsbestuur in de late middeleeuwen
(1304-ca. 1450)’, Jaarboek Oud-Utrecht (verder jou) (2014) 209-236.
2 Op dit vlak is een uitgebreide literatuur beschikbaar. Zie onder meer, met verwijzingen aldaar: Samuel K. Cohn,
Lust for liberty. The politics of social revolt in medieval Europe, 1200-1425 (Cambridge, MA 2006); Bert de Munck,
Guilds, labour and the urban body politic. Fabricating community in the Southern Netherlands, 1300-1800 (New York
2018) 29-72; John Watts, The making of polities. Europe, 1300-1500 (Cambridge 2009) 109-112; Eberhard Isenmann,
Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150-1550. Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft,
Wirtschaft (Wenen 2012) 251-253.
3 Overzichten voor de Nederlanden: Maarten Prak, ‘Corporate politics in the Low Countries: guilds as institutions,
14th to 18th centuries’, in: Idem (red.), Craft guilds in the early modern Low Countries. Work, power, and representa
tion (Aldershot 2006) 74-106; Carlos U. Wyffels, De oorsprong der ambachten in Vlaanderen en Brabant (Brussel
1951) 23-32.
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anderingen ingezet in de grotere steden in Vlaanderen en Brabant rond 1302, maar ook
in de Noordelijke Nederlanden had de gildebeweging invloed, met name in Utrecht.
Deze bisschopsstad was zelfs in de late middeleeuwen een van de weinige steden waar
de gilden een centrale positie in het stadsbestuur verwierven. Naast Utrecht lukte dit –
rond dezelfde tijd – in de Nederlanden alleen in de grote handels- en textielcentra Gent
en Brugge en in de bisschopsstad Luik.4
Er is veel nagedacht over de factoren die bijdroegen aan een geslaagde gildebeweging.
Vaak genoemd worden een ‘kritische massa’ van ambachtslieden, zoals die werkzaam
in de textielindustrieën van de grote steden, en een gunstige politieke situatie, met
meerdere binnen- en buitenstedelijke machtsspelers die in een crisissituatie tegenover
elkaar uitgespeeld konden worden.5 Soms wordt een omvangrijke exportindustrie,
met name de textielnijverheid, als een randvoorwaarde gezien voor het verwerven van
politieke rechten door gilden. De talrijke voorbeelden van kleinere en economisch
meer gediversifieerde steden, zoals de bisschopssteden in de Nederlanden en het Duitse
Rijngebied, logenstraffen dit.6 Er was bovendien meer nodig dan een opstand om een
duurzame verandering van het politieke stelsel tot stand te brengen. Hoe slaagden gilden erin om hun aanvankelijke succes om te zetten in een daadwerkelijke transformatie
van het lokale politieke bestel?
Onder historici bestaat er een vrij grote consensus over de aard van de overgang van
een patricisch-oligarchisch bestuur naar een meer representatief gildebestuur: deze zou
radicaal geweest zijn en in de meeste steden terug te voeren tot een korte episode van
opstand of crisis, in veel van de betrokken steden rond 1302. Dit gezichtspunt blijkt
uit de veelgebruikte benaming ‘gilderevoluties’.7 Carlos Wyffels, die de overgang naar
de zogeheten ‘corporatieve periode’ in Vlaanderen en Brabant bestudeerde, stelt dat de
verwerving van autonomie en politieke rechten door de gilden ‘bijna overal op revolutionaire wijze en vrijwel plotseling’ gebeurde.8
Het revolutionaire karakter van de overgang kan echter gemakkelijk leiden tot het
idee van een cesuur tussen ‘voor’ en ‘na’ die niet recht doet aan de historische werkelijkheid. In casestudies hebben historici voor verschillende steden opgemerkt dat er in
de periode volgend op een (partiële) overname van de lokale macht door gilden niet
onmiddellijk rust in de stad weerkeerde en dat nieuwe bestuurlijke regelingen soms nog
lange tijd het voorwerp waren van strijd. Niet alleen was er de begrijpelijke weerstand
4 F. Wahl, ‘Participative political institutions in pre-modern Europe. Introducing a new database’, Historical
Methods 49 (2016) 67-79. Zie ook Hugo Soly, die in dit verband een te groot onderscheid maakt tussen steden in de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden: Hugo Soly, ‘The political economy of European craft guilds: Power rela
tions and economic strategies of merchants and master artisans in the medieval and early modern textile industries’,
International Review of Social History 53 (2008) 45-71.
5 Zie onder meer Wim Blockmans, ‘Regionale Vielfalt im Zunftwesen in den Niederlanden vom 13. bis zum 16.
Jahrhundert’, in: Knut Schulz (red.), Handwerk in Europa. Von Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (München
1999) 51-63; De Munck, Guilds, 39-47; Jan Dumolyn, ‘Guild politics and political guilds in fourteenth-century
Flanders’, in: Jan Dumolyn e.a. (red.), The voices of the people in late medieval Europe. Communication and popular
politics (Turnhout 2014) 15-48, aldaar 18-29.
6 Dumolyn, ‘Guild politics’, 20 en 32; zie ook Blockmans, ‘Regionale Vielfalt’, 53-54, en De Munck, Guilds, 44-45.
7 Over deze term, zie onder meer Isenmann, Die deutsche Stadt, 260-263; Jan Dumolyn en Jelle Haemers, ‘Patterns of
urban rebellion in medieval Flanders’, Journal of Medieval History 31 (2005) 369-393; Prak, ‘Corporate politics’, 75-77
en 79; voor kritiek bijvoorbeeld K. Czok, ‘Zunftkämpfe, Zunftrevolutionen oder Bürgerkämpfe’, Wissenschaftliche
Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig 8 (1958/1959) 129-143.
8 Wyffels, De oorsprong, 32.
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van de oude elite die in verschillende steden, zoals in Brabant, al snel tot terugval leidde.
In de meeste steden trad er een langere periode van politieke instabiliteit in wegens
onenigheid over hoe in de praktijk de macht verdeeld moest worden. Voor Gent en
Brugge, bijvoorbeeld, is aangetoond dat er tot ver in de veertiende eeuw regelmatig politieke onrust optrad en dat pas na 1360 een periode van stabiliteit en consensus aanbrak
waarin de machtsverhoudingen tussen de gilden onderling, en tussen de gilden en oude
patricische families, redelijk uitgekristalliseerd waren.9 In het algemeen was er sprake
van een grote lokale en regionale variatie, zowel wat betreft de slagingskansen van de
ambachtsgilden als de institutionele oplossingen die tot stand kwamen.10
In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe de institutionele transformatie in de
periode rond 1304 in Utrecht vorm kreeg en welke factoren daarbij van belang waren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar binnenstedelijke ontwikkelingen, maar
ook naar politieke actoren en omstandigheden buiten de stedelijke gemeenschap die
op de interne ontwikkelingen van invloed konden zijn.11 Bovendien staan niet alleen
politiek-institutionele ontwikkelingen centraal, maar ook strategieën van de gilden op
gerelateerde terreinen, met name dat van de militaire organisatie en van het politieke
discours.
Alleen een analyse over een langere periode kan de transformaties die in en rond
laatmiddeleeuwse stadsbesturen plaatsvonden door het optreden van de gilden beter
doen begrijpen. De hier behandelde periode omvat bijna een eeuw, vanaf de eerste
tekenen van de gilden in Utrecht in de jaren 1260 tot circa 1340. In 1340-1341 werden
de nieuwe grondbeginselen van het stadsbestuur vastgelegd in het Stadsboek, dat in dit
kader als voorlopig eindpunt is genomen.12 In het navolgende worden de verschillende
stappen die de gilden in Utrecht in deze periode doorliepen geanalyseerd. Daarbij gaat
de aandacht eerst naar de discursieve strategieën van de gilden om politiek gehoord te
worden, en vervolgens naar hun strategieën op het politieke en militaire vlak, gezien in
relatie tot andere actoren en het bredere kader waarin zij optraden.
Gilden en het politieke discours
Een begrip dat behulpzaam kan zijn bij de analyse is dat van de ‘politieke gilden’. Met
dit begrip wordt gedoeld op de transformatie die de gilden (en daarmee ook de steden
als geheel) doormaakten in de overgang van in de eerste plaats beroepsverenigingen
naar politieke instituten met een formele rol in het stadsbestuur. Er is, mogelijk door
de variatie in die rollen, geen duidelijke consensus over wat een gilde precies tot een

9 Zie onder meer Marc Boone en Maarten Prak, ‘Vorsten, patriciërs en burgers. De kleine en grote traditie van
stedelijke revoltes in de Lage Landen’, in: Karel Davids en Jan Lucassen (red.), Een wonder weerspiegeld. De Neder
landse Republiek in Europees perspectief (Amsterdam 2005) 91-124, 95-98.
10 Vergelijk: Prak, ‘Corporate politics’, 78: ‘Urban constitutions should (...) be understood as compromise solutions’.
11 Zie voor een dergelijke aanpak ook: Alfred Haverkamp, ‘“Innerstädtische Auseinandersetzungen” und überlokale
Zusammenhänge in deutschen Städten während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts’, in: R. Elze, G. Fasoli en P.
Sandrini (red.), Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters (Berlijn 1991)
89-126.
12 Dit boek is ook bekend onder de naam Liber albus (‘het witte boek’), maar omdat dit een latere aanduiding betreft,
wordt hier gebruik gemaakt van een moderne vertaling van de eigentijdse benaming der stat boec. Zie S. Muller, De
middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht (verder rsu) (Den Haag 1883-1885) iv, 361-362.
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‘politiek gilde’ maakte.13 Er zijn op basis van de literatuur echter wel verschillende aspecten of stadia te onderscheiden die de overgang van louter beroepsverenigingen naar
‘politieke gilden’ markeerden: een adviserende rol van gildevertegenwoordigers in het
bestuur van de stad en/of een directe afvaardiging in de stedelijke bestuurslichamen,
zoals schepenbank of raad; een formele rol of jurisdictie in de stedelijke rechtspraak,
zoals bij het toezicht op het ambacht of de markthandel; en (een grote mate van) autonomie in het maken van eigen regels voor de leden en het kiezen van eigen bestuurders.
In de steden waarin de gilden een centrale positie wisten te verwerven, ging de ontwikkeling nog verder: daar werden de gilden het belangrijkste of enige organisatieprincipe van de stedelijke politieke gemeenschap, oftewel de gemeenschap van burgers.14 In
deze opzet belichaamden de gilden samen de eenheid van de stad, en werd hun corporatieve ideologie het officiële discours. Voor sommige onderzoekers, zoals Franz Irsigler,
zijn dit pas de echte ‘politieke gilden’. In de praktijk kon dit betekenen dat er aparte
gilden kwamen om burgers ‘zonder ambacht’ (zoals de leden van oude patricische families) in onder te brengen, of dat zij in de bestaande gilden als zuiver politieke leden
werden opgenomen; in andere steden kwam het niet zover, maar werd de corporatieve
ideologie wel dominant in de stad.
Aan de basis van de ‘gildebewegingen’ in laatmiddeleeuwse steden in Europa lagen
de groei van de bevolking, verstedelijking en de toegenomen specialisatie in de economie in de hoge middeleeuwen. Hierdoor namen de sociale middengroepen, die zich
met nijverheid en kleinhandel bezighielden, in omvang en economisch belang toe en
gingen zij een fysiek tegenwicht vormen voor de macht van traditionele politieke elites
in de stad, met name ridderlijk levende grootgrondbezitters en vroeg rijk geworden
kooplieden. Zo ook in de bisschopsstad Utrecht.15 In de loop van de dertiende eeuw
maakte de stad een groei door dankzij het succes van de Rijnhandel (onder andere in
wijn) en de toename van regionale handel en nijverheid. Het aantal inwoners nam toe
van circa 3000 in 1200 tot 6000 à 7000 een eeuw later.16 De bisschopsstad verenigde
verschillende centrumfuncties op het gebied van bestuur, religie en economie. Er ontstond een groeiende groep kleinhandelaren (mercenarii, marslieden of bottermannen)
die welvarender werden. Textielproductie was van ondergeschikt belang in Utrecht,
maar daar tegenover stond een gediversifieerde productie van allerhande gewone en
13 Vergelijk: Knut Schulz, ‘Die politische Zunft. Eine die spätmittelalterliche Stadt prägende Institution?’, in:
Wilfried Ehbrecht (red.), Verwaltung und Politik in Städten Mitteleuropas. Beiträge zu Verfassungsnorm und
Verfassungswirklichkeit in altständischer Zeit (Keulen 1994) 1-20; Dumolyn, ‘Guild politics’, 26-31; Franz Irsigler, ‘Zur
Problematik der Gilde- und Zunftterminologie’, in: Berent Schwineköper (red.), Gilden und Zünfte. Kaufmännische
und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter (Sigmaringen 1985) 53-70; Isenmann, Die deutsche
Stadt, 807-808; Wyffels, De oorsprong, spreekt van de ‘pre-corporatieve’ en ‘corporatieve’ periode.
14 Zie naast de in de vorige noot genoemde publicaties ook: De Munck, Guilds, 47-50; Wahl, ‘Participative political
institutions’, 69; Christian Liddy en Jelle Haemers, ‘Popular politics in the late medieval city: York and Bruges’,
English Historical Review 128 (2013) 771-805; Heinz Schilling, ‘Civic republicanism in late medieval and early modern
German cities’, in: Idem, Religion, political culture, and the emergence of early modern society. Essays in German and
Dutch history (Leiden 1992) 3-59.
15 Het hiernavolgende steunt op: Kaj van Vliet, ‘De stad van de burgers’, in: R.E. de Bruin e.a. (red.), ‘Paradijs vol
weelde’. Een geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht 2000) 73-111; Idem, Markt in middeleeuws Utrecht (onuitge
geven doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1991).
16 Bram van den Hoven van Genderen en Ronald Rommes, ‘Rijk en talrijk. Beschouwingen over de omvang van de
Utrechtse bevolking tussen circa 1300 en het begin van de 17e eeuw’, jou (1995) 53-85. In de veertiende eeuw zou het
inwonersaantal verder stijgen tot een geschatte bevolking van 13.000 in 1400.
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luxeartikelen, zoals van leer en metaal.17 Een teken van de economische en industriële diversiteit vormt de vestiging van verschillende markten, hallen en bruggen in het
dertiende-eeuwse stadscentrum.
Uit dezelfde eeuw dateren ook de eerste vermeldingen van burgers die zich op grond
van hun professie verenigden in broederschappen of confraternitates, met als doel de
economische belangen van de groep te behartigen en het toezicht te regelen op de
kwaliteit van de productie of handel. In 1233 is in Utrecht voor het eerst sprake van
een hanze van Rijnkooplieden, die op dat moment al (veel) langer gevestigd moet zijn
in de stad. Waarschijnlijk vormde deze organisatie het voorbeeld voor de verschillende
gilden die kleinere handelaren en ambachtslieden per beroepsgroep gingen verenigen
op vrijwillige basis.18
Een groeiende groep van relatief bemiddelde inwoners in Utrecht kreeg aldus belang
bij een stadsbestuur dat ook hun belangen zou voorstaan en waarin zij, op grond van
hun bijdrage aan de plaatselijke welvaart, een stem zouden krijgen. Vooralsnog echter
was dat stadsbestuur in de praktijk voorbehouden aan een beperkte groep families die
via een systeem van coöptatie en levenslange benoemingen de schepenzetels bezetten.
Ook de plaatsen in het adviserende burgerlichaam, de raad (in Utrecht voor het eerst in
1196 genoemd), werden in de praktijk door leden van dezelfde families ingenomen.19
Maar Utrecht was in de eerste plaats een stad waarin de burgers de politieke gemeenschap vormden,20 en dat bood ruimte voor aanspraken op medezeggenschap. Vanaf
de jaren 1250 treedt in een aantal oorkonden de ‘gemeente’, aangeduid als universitas
of communitas, samen met het stadsbestuur van schout, schepenen en raden op, waarschijnlijk op grond van een verleende toestemming of ingediend verzoek vanuit de
burgergemeenschap.21 Het betrof in deze gevallen aangelegenheden die economie en
handel aangingen, en dus de hele gemeenschap. In het verlengde daarvan waren de burgers ook gericht op rechtsbescherming. In deze context traden in 1267 voor het eerst
schepenen en raden in een oorkonde naar buiten samen met de oudermannen van de
gilden (oudermanni confraternitatum).22 Dit is tegelijk de eerste vermelding van deze
verenigingen in Utrecht. Opvallend is dat een jaar voordien, in 1266, een gelijkaardige
verklaring was uitgegeven door schout, schepenen, raden en gemeente (universitas).23
Blijkbaar werd het nodig geacht om de brief een jaar later aan te passen en daarbij de
oudermannen van de gilden expliciet te betrekken.
17 Maar liefst 5 van de 21 gilden in Utrecht waren met de leder- en bontnijverheid verbonden: de louwers, corduaniers,
oude corduaniers, grauwwerkers en riemsnijders.
18 Zoals in Keulen, waar de vroegste stichtingsoorkonden en statuten van ambachtsgilden dateren van de periode
tussen circa 1150-1250: Hermann Jakobs, ‘Bruderschaft und Gemeinde: Köln im 12. Jahrhundert’, in: Schwine
köper (red.), Gilden und Zünfte, 281-309; Knut Schulz, ‘Patriziergesellschaften und Zünfte in den mittel- und
oberrheinischen Bischofsstädten’, in: Ibidem, 311-335.
19 Van Vliet, ‘De stad’; M.W.J. de Bruijn, ‘Consules civitatis. Ontstaan en opkomst van de Utrechtse gemeenteraad’,
jou (1996) 5-44.
20 Zoals het oudst bewaarde stadszegel van Utrecht (circa 1196) met het randschrift signum burgensium civitatis
Traiecti (‘zegel van de burgers van de stad Utrecht’). Zie S. Muller, Beschrijving der Utrechtsche stadszegels (Utrecht
1916) 5-10; De Bruijn, ‘Consules civitatis’, 30 en passim.
21 S. Muller Fz. e.a. (red.), Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (verder osu) (Utrecht en Den Haag 19201959) iii, nrs. 1479-1480, 1530, 1532 en 1534-1535; zie ook: Susan Reynolds, Kingdoms and communities in Western
Europe, 900-1300 (Oxford 1997) 184-185.
22 osu iv, nr. 1721.
23 osu iii, nr. 1694.
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Wat uit de oorkonde van 1267 is af te leiden, is dat de gilden (of eigenlijk broederschappen) in Utrecht vehikels werden voor gewone burgers om zich politiek te organiseren en hun wensen aan het stadsbestuur kenbaar te maken. Wat deze wensen waren,
en de achterliggende visie op de stedelijke constitutie, bleek enige jaren later tijdens
de opstand van 1274-1276. Johannes de Beke beschrijft rond 1340 in zijn HollandsStichtse kroniek Chronographia een opstand van boeren in het Noord-Hollandse Kennemerland tegen de adel, die zich verspreidde over het noordelijke deel van Holland en
het Sticht.24 In de woorden van Beke zouden de Kennemers, die zichzelf als ‘vrij volk’
betitelden, de Utrechtse burgers opgeroepen hebben om ‘alle edelen die de gemeente
bezwaren’ uit de stad te verdrijven en hun goed aan de armen te geven. Onder invloed
van hun boodschap zouden de burgers vervolgens de zittende schepenen en raden uit
de stad gezet en vervangen hebben door hun eigen oudermannen, die de stad gingen
besturen in het algemeen belang (tot den ghemenen orbaer).25
In het relaas van de Utrechtse opstand werden de ‘edelen’ dus tegenover de belangen
van de ‘gemeente’ of communitas van burgers gezet, en gelijkgesteld aan degenen die
het stadsbestuur (schepenbank en raad) beheersten. De verkiezing in hun plaats van
de oudermannen van de gilden geeft aan dat zij in de ogen van de gewone burgers hun
collectieve belangen (oftewel het ‘algemene belang van de stad’) representeerden. In de
bewaarde oorkonden uit deze opstandige jaren figureren ook niet de oudermannen of
gilden, maar wel de ‘gemene burgers’ (universi cives, al der ghemeinte der stat enzovoort). Zij traden samen met schout, schepenen en raden op om de stad naar buiten toe
te vertegenwoordigen.26 Dit doet vermoeden dat de oudermannen hun gezag ontleenden aan een mandaat vanuit de burgergemeenschap, of dat ze dit claimden.
De schepenen slaagden er in dit geval met hulp van buitenaf in om de oude machtsverhoudingen te herstellen. In 1276 greep de bisschoppelijke maarschalk Zweder van
Beusichem met een gewapende macht in om het gezag van het patriciaat en van de bisschop in de stad te herstellen. Waarschijnlijk bleef het verzet onder de burgers echter
aanhouden, want in 1278 verbonden enkele patriciërs zich in het geheim met een paar
Stichtse edellieden en de naburige graaf van Holland, waarna de stad door de laatste
werd ingenomen.27 Vervolgens werd naar verluidt een groot aantal burgers uit Utrecht
verbannen. Pas twintig jaar later, in 1298, is in de bewaarde oorkonden weer sprake van
een optreden van de gemeente (universitas civitatis) naast het stadsbestuur.28
De organisatie van politieke acties die een uitdaging vormden aan het adres van het
stadsbestuur, berustte dus niet alleen op het gildebroederschap, maar ook, en misschien
24 H. Bruch (red.), Chronographia Johannis de Beke (Den Haag 1973) 221-223; de Middelnederlandse versie: Idem
(red.), Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant (Den Haag 1982) 143-144.
25 (…) de senioribus cuiuslibet qui iudicium sive iusticiam in urbe facerent et ad communem utilitatem civilia iura
disponerent (Bruch, Chronographia, 221). In de Nederlandse Beke van ca. 1393 werd dit vertaald als: Ende [die
burghers] makeden scepene ende rade van den oudermans van elken ambochte, die recht ende oordel deden in der
stat ende der stat recht oordinierden tot den ghemenen orbaer (Bruch, Croniken, 144); zie ook: Bas J.P. van Bavel,
‘Rural revolts and structural change in the Low Countries, thirteenth – early fourteenth centuries’, in: R. Goddard,
J.L. Langdon en M. Muller (red.), Survival and discord in medieval society. Essays in honour of Christopher Dyer
(Turnhout 2010) 249-268, 266-267.
26 osu iv, nrs. 1871, 1874, 1878, 1985-1986 (over de jaren 1274-1278).
27 Bruch, Chronographia, 223-224; rsu iv, 32-33; J.W.J. Burgers, ‘Tussen burgerij en adel. De financiële, politieke en
maatschappelijke carrière van de Utrechtse patriciër Lambert de Vries (ca. 1250-1316?)’, Bijdragen en Mededelingen
Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 1-32, 14-15.
28 OSU v, nrs. 2899-2900, 2971; vergelijk: Burgers, ‘Tussen burgerij en adel’, 17-18.
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vooral, op het burgerschap. Dit verraadt een bewuste gemeenschappelijke strategie om
de politieke eisen van de afzonderlijke gilden – die op dit vlak samenliepen – zodanig
in te kleden dat ze ten opzichte van het stadsbestuur aan legitimiteit wonnen. Jelle Haemers spreekt in dit verband voor de dertiende-eeuwse Vlaamse steden, waar stedelijke
opstandelingen vergelijkbare noties rond de gemeente en het algemeen belang inzetten,
van een ‘slim gebruik van bestaande discursieve registers’.29 De legitimiteitsclaim van
de gilden kon gebaseerd worden op het van oorsprong canoniek-rechtelijke idee dat
de gehele gemeenschap, in communale context die van de vrije burgers, het fundament
vormde van de gemeentelijke rechts- en bestuursmacht en dat het stadsbestuur, als
gedelegeerd vanuit die gemeenschap, ook in het belang van allen behoorde te besturen,
en anders vervangen kon worden.30 Dit was – zeker in bisschopssteden – een algemeen
geaccepteerd politiek idee, en daarom ook een goede reden waarom de Utrechtse gildebestuurders ervoor kozen om namens de burgerij te ageren, terwijl de gilden zelf de
functie kregen om de burgers politiek te organiseren en te mobiliseren.31
De omwenteling van 1304
De gildebrief van 8 mei 1304 is het eerst bewaarde document waarin de Utrechtse gilden zelf hun politieke ideeën verwoordden. En ook hierin valt op dat de oudermannen
van de gilden het voortouw namen, niet van acties vanuit hun specifieke gilde, maar
vanwege de ‘gemene gilden’, ‘onze burgers’ en om het algemene belang (meen oerbaer)
van stad én land van Utrecht.32 Hierdoor is ook niet met zekerheid te zeggen hoeveel
gilden er bij de brief betrokken waren, en of zij op dat moment reeds ingedeeld waren
in ‘hoofdgilden’ en ‘lage gilden’, zoals dat uit de verkiezingsovereenkomst van 1341
zou blijken.33 Zeven punten in de brief hebben betrekking op rechten of plichten van
burgers in het algemeen, zoals hun juridische positie en rechtsbescherming, of het recht
om handel te drijven (de zogenaamde mene coep).34 De gildebestuurders stelden zich
met andere woorden eendrachtig op als representanten en beschermers van de belangen van de burgergemeenschap.
Waar het om de concrete machtsverdeling en de inrichting van het stadsbestuur ging,
traden de gilden wel met hun organisaties naar voren. In de eerste vijf punten zetten
de oudermannen hun plannen uiteen. De twaalf schepenen van de stad, tot dan toe de
belangrijkste stadsbestuurders, zouden in het vervolg jaarlijks gekozen worden door
de raad. Daarbij werd de traditionele rol van de bisschop om de schepenen bij hun benoeming te beëdigen genegeerd. De raad zou, op zijn beurt, in zijn geheel door de oudermannen van de gilden gekozen worden, tot 24 raadsleden in totaal. Dit was een verdubbeling van het aantal raadsleden ten opzichte van de periode daarvoor. Bovendien
29 Jelle Haemers, ‘The identity of the urban “commoners” in 13th century Flanders’, Imago temporis. Medium
aevum 10 (2016) 191-213, 194 en passim.
30 Schilling, ‘Civic republicanism’, 14-15 en passim.
31 Reynolds, Kingdoms and communities, 207-208; Dumolyn, ‘Guild politics’, 16, 25, 33 en passim.
32 Overvoorde en Joosting, Gilden i, 52-55: aanhef en art. 6-8.
33 Smithuis, ‘Gildevertegenwoordiging’, 216-217. Alleen de bakkers worden genoemd in de gildebrief van 1304; de
eerste lijst van 21 gilden dateert van 1347, terwijl in de verkiezingsovereenkomst van 1341 voor het eerst gesproken
wordt van de veertien hoofdgilden.
34 Overvoorde en Joosting, Gilden i, 52-55: art. 6-10, 14 en 17. Over het belang van het recht om handel te drijven,
zie ook Soly, ‘The political economy’.
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werd impliciet gesteld dat zij allen uit de gilden afkomstig moesten zijn.35 In de praktijk
zou dit een omkering van de bestuurlijke verhoudingen betekenen: in plaats van bij de
schepenbank kwam het bestuurlijke zwaartepunt bij de van oorsprong adviserende,
‘burgerlijke’ raad te liggen. Het negeren van de rechten van de bisschop-stadsheer bleek
ook uit het niet noemen van de schout; in plaats daarvan sprak de gildebrief alleen van
de ‘oudermannen’ (oftewel de oudste leden of voorzitters) van schepenen en raad.36 Dit
waren de latere burgemeesters.
Behalve bij de verkiezing van de raadsleden gaven de gildebestuurders zichzelf geen
directe rol in het dagelijkse bestuur. Alleen bij zaken die ‘grote schulden’ voor de stad
met zich mee konden brengen, moest in het vervolg het advies van de oudermannen
zelf ingewonnen worden. Hiermee werd de rol van de oudermannen van de gilden bij
de stadsfinanciën, maar ook bijvoorbeeld bij zaken als oorlog en vrede, geformaliseerd.
De plannen waren zeker revolutionair te noemen, maar hoe slaagden de gilden er
in om ze tot uitvoering te brengen? Het belang van externe factoren voor de verwezenlijking van de doelen van de gilden blijkt uit de loop van de gebeurtenissen in het
voorjaar van 1304. Waar zij in de jaren 1270 faalden vanwege een succesvolle alliantie
van hun tegenstanders, profiteerden de gilden rond 1304 juist van hun zwakte en onderlinge verdeeldheid. Zowel bisschop Gwijde (1301-1317) als de graaf van Holland,
beiden van de familie van Avesnes, waren sinds 1303 in een oorlog verwikkeld met
de Vlaamse grafelijke familie van Dampierre. Vanaf eind maart zat bisschop Gwijde
daardoor in gevangenschap in Zeeland, terwijl het Vlaamse leger ongehinderd verder
optrok naar Utrecht.37 Enkele dagen later (31 maart) werd de schepenbank verscheurd
door een uitbarsting van vetegeweld tussen een aantal patricische families, waarbij drie
zittende schepenen omkwamen. Er was in dit verband sprake van een ‘Vlaamse’ partij,
geleid door Lambert de Vries, en een ‘Hollandse’ partij onder leiding van Jacob van
Lichtenberg.38
De oudermannen stelden zich in de vetezaak aan de ene kant op als brengers van
orde en rust in de stad, door zich mede in te spannen voor een bestand tussen de vetevoerende partijen.39 Aan de andere kant werkten zij ook samen met de voorlopige
winnaars in het patricische conflict: de Vlaamsgezinde partij van Lambert de Vries,
tegenover die van Jacob van Lichtenberg, die omkwam. In elk geval drie van de zeven
schepenen die hun zegel en goedkeuring aan de gildebrief van 8 mei hechtten, zijn te
koppelen aan deze partij.40 De oudermannen waren dus ook een strategische samen35 Namelijk door bij het artikel over de verkiezing van de schepenen expliciet te vermelden dat zij zowel van buiten
als binnen de gilden gekozen mochten worden: Overvoorde en Joosting, De gilden i, 53 (art. 2).
36 Ibidem (art. 4, namelijk de ouderman van de schepenen zou door de raad gekozen worden en die van de raad door
de schepenen).
37 Het Utrechts Archief (verder hua), Stadsarchief I (verder sa), inv.nr. 347 (20 april 1304); Jacques Sabbe, ‘De
vijandelijkheden tussen de Avesnes en de Dampierres in Zeeland, Holland en Utrecht van 1303 tot 1305’, Handelingen
der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 5 (1951) 225-304; A.J. van den Hoven van Genderen,
‘Een bisschop uit het zuiden. Gwijde van Avesnes tussen Utrecht en Holland’, in: D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke
en H. Sarfatij (red.), 1299: één graaf, drie graafschappen. De vereniging van Holland, Zeeland en Henegouwen
(Hilversum 2000) 77-92.
38 Over deze episode vooral Burgers, ‘Tussen burgerij en adel’.
39 hua, sa, inv.nr. 348-1 (26 april 1304); editie: S. Muller Fz., ‘Stukken betreffende den strijd der bisschoppen van
Utrecht met de stad Utrecht over het bezit van heerlijke rechten’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch
Genootschap gevestigd te Utrecht 9 (1886) 31-125, 51-53 (hier verkeerd gedateerd op 19 februari 1304).
40 Burgers, ‘Tussen burgerij en adel’, 22-23.
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werking aangegaan met een deel van de patriciërs om hun doelen te bereiken. Ondanks
het ‘anti-patricische’ karakter van de gildebrief voorzag hij in een overgangssituatie ten
aanzien van de schepenen die meewerkten aan de totstandkoming ervan. Zij zouden
hun leven lang mogen aanblijven als schepen, en slechts bij hun overlijden of vrijwillige aftreden zouden de opengevallen zetels in het vervolg jaarlijks door de raadsleden
toegewezen worden.41
Van een fysieke strijd of opstand van de kant van de burgers of oudermannen blijkt
in deze weken niets uit de bewaarde bronnen, maar het mag aangenomen worden dat
het onrustig was in de stad. Het verdrag dat de stad sloot met het Vlaamse leger op 20
april 1304 is het eerste teken dat er een machtswisseling binnen de stad had plaatsgevonden. Niet alleen was Lambert de Vries aangetreden als nieuwe voorzitter van de
schepenbank, maar ook de oudermannen van de gilden hadden nu een plaats in de
stadsregering ingenomen. In het verdrag zijn namelijk voor het eerst de ’gemene gilden’
als volwaardige verbondspartner met de Vlamingen opgenomen.42 Gezien de rol van
de graaf van Vlaanderen bij de gilderevoluties in het zuiden is het niet vreemd dat hij
ook de gilden in Utrecht erkende en protectie verleende. Enkele weken later, op 8 mei,
kwam de gildebrief tot stand.
Het nieuwe stadsbestuur moest het echter al spoedig zonder Vlaamse bescherming
stellen, en dat maakte de positie van de oudermannen riskant. De Vlamingen verlieten
in de zomer van 1304 de stad, omdat zij elders nodig waren wegens het geleidelijke
herstel van de Avesnes.43 De verbannen factie van de Lichtenbergers begon bovendien
samen met Stichtse ministerialen een oorlog tegen de stad, hoewel voorlopig zonder
veel succes.44 In juni 1305 werd bisschop Gwijde vrijgelaten.
In het vooruitzicht van de terugkeer van de bisschop, en in zijn kielzog de partij van
Jacob van Lichtenberg, maakten de oudermannen van de gilden opnieuw een strategische keuze. Zij verbraken hun samenwerking met Lambert de Vries in ruil voor afspraken met de stadsheer. Vanuit het bisschoppelijke kasteel Vreeland bij de Vecht kwam
bisschop Gwijde op 14 november 1305 tot twee akkoorden met het stadsbestuur. In
de eerste brief verzoende de bisschop zich met zijn stad en vergaf hij de inwoners alle
inbreuken op zijn gezag sinds zijn gevangenname, met uitzondering van Lambert de
Vries en vijftien mannen, die de stad en het Nedersticht moesten verlaten. Hij beloofde
bovendien samen met acht tot tien oudermannen van de gilden, die niet partijdig waren, over hen te zullen rechtspreken, een teken van hun betrekkelijke neutraliteit.45 De
bisschop aanvaardde hiermee ook de facto het gezag van de gildebestuurders om zijn
gezag te herstellen. Vermoedelijk deed hij dit om ze als tegenwicht tegenover de macht
van de patricische families en de met hen verbonden ministeriale heren in het Sticht in
41 Overvoorde en Joosting, Gilden i, 53 (art. 1).
42 hua, sa, inv.nr. 347: Wi Guid sgraven sone van Vlaendren, (…) mitten scepen, ende mitten raet ende mitten menen
ghilden ende mitter meenre stat van Utrecht (…); zie ook J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Geschiedenis van het
bisdom Utrecht van 1281 tot 1305 (Utrecht 1923) iii.
43 Sabbe, ‘Vijandelijkheden’, 273 e.v.
44 Bruch, Croniken, 168-169, vertelt over twee confrontaties in 1305 die de Lichtenbergers verloren tegen de burgers
van Utrecht; J.W. Berkelbach van der Sprenkel (red.), Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht
uit de jaren 1301-1340 (verder RegBs) (Utrecht 1937) nr. 52.
45 P.W.A. Immink en A.J. Maris (red.), Registrum Guidonis. Het zogenaamde register van Guy van Avesnes, vorstbisschop van Utrecht (1301-1317), met aansluitende stukken tot 1320 (Utrecht 1969) 253-255.
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te zetten.46 In de tweede akte bevestigde de bisschop alle privileges die de stad tot dan
toe verkregen had en verleende hijzelf nog drie aanvullende voorrechten: dat de raden
in het vervolg de schepenen zouden kiezen (zoals de gildebrief al had gesteld zonder
rechtsgrond), dat kooplieden reizend van en naar Utrecht veilig zouden zijn met hun
goederen, en ten slotte der ghilden recht ende hore brieve, die si ghemaket hebben,
dat wil zeggen de gehele gildebrief van 8 mei 1304.47 De bevestiging van de nieuwe
machtsverdeling in de stad door de bisschop maakte het succes van de gilden voorlopig
compleet.
Gildemilities en stadsleger
Een belangrijk aspect van de organisatie van gilden in het algemeen vormde de bewapening van de gildeleden en hun training en inzet in gildemilities. De grondslag voor
(de mogelijkheid tot) politieke actie, zoals deze ook vorm kreeg in de Utrechtse gilden,
lag uiteindelijk in de bezworen solidariteit tussen de gildebroeders (confraternitas), die
hen verplichtte tot wederzijdse hulp en bijstand en tot samenwerking in raad en daad.48
Bewapening hoorde hierbij. Uit diverse Vlaamse en Brabantse steden is bekend dat
stedelijke milities al langer gebruik maakten van de militaire organisatie van gilden.49
Het bestaan in Utrecht van een getrainde, gewapende macht van gildeleden wordt
voor het eerst genoemd in 1307, als bisschop Gwijde een verzoening uitspreekt naar
aanleiding van de strijd in en om de stad in 1304 en 1305. Om de kwetsbare vrede in
de stad te bewaren en nieuwe twisten te voorkomen stelde hij een macht van 40 tot 50
man uit de gilden aan. Zij zouden naast de schout en zijn knechten voorlopig de enigen
in de stad zijn die wapens mochten dragen.50 De opdracht van de bisschop in 1307 doet
veronderstellen dat de gilden op dat moment al langer een gewapende macht in de stad
vormden die naar behoeven ingezet kon worden.
Waarschijnlijk namen de Utrechtse gildemilities in deze tijd ook al een deel van de
stadsverdediging op zich. De Utrechtse auteur van de Nederlandse Beke spreekt voor
1305 met enige trots van de oorlog van ‘de burgers van Utrecht’ tegen de familie en
vrienden van Lichtenberg, terwijl duidelijk is dat de gilden in die oorlog een grote rol
moesten spelen.51 In de oorlogen vanaf de jaren 1330 kwamen de gildemilities in elk geval uitgebreid in actie om hun belangen ook buiten de stad te behartigen. Dit blijkt concreet uit een belofte van graaf Reinout van Gelre om krijgsgevangenen op het kasteel
46 Voor Gwijdes assertieve politiek ten aanzien van Stichtse heren: Van den Hoven van Genderen, ‘Een bisschop
uit het zuiden’, 87-89; en de ervaringen van Gwijdes voorganger Willem van Berthout (1296-1301) met de machtige
familie van Lichtenberg, die zelfs tot zijn dood op het slagveld leidden: Burgers, ‘Tussen burgerij en adel’, 17-19;
vergelijk ook de wisselende politieke verbonden in Luik: Geneviève Xhayet, Réseaux de pouvoir et solidarités de parti
à Liège au Moyen Age (1250-1468) (Genève 1997); Idem, ‘Le rôle politique des métiers liégeois à la fin du moyen
âge’, in: Pascale Lambrechts en Jean-Pierre Sosson (red.), Les métiers au moyen âge. Aspects économiques et sociaux
(Louvain-la-Neuve 1994) 361-378; Patrick Lantschner, The logic of political conflict in medieval cities. Italy and the
Southern Low Countries, 1370-1440 (Oxford 2015) 95-130.
47 hua, sa, inv.nr. 79-1; editie: Overvoorde en Joosting, Gilden i, 55-56.
48 Justine Smithuis, ‘Popular movements and elite leadership: exploring a late medieval conundrum in cities of
the Low Countries and Germany’, in: Justine Firnhaber-Baker en Dirk Schoenaers (red.), The Routledge history
handbook of medieval revolt (Londen/New York 2017) 220-235; Isenmann, Die deutsche Stadt, 795-798, 808-809.
49 Wyffels, De oorsprong, 105-116; zie ook Blockmans, ’Regionale Vielfalt’, 55-56.
50 Immink en Maris, Registrum Guidonis, 170-175, 174.
51 Bruch, Croniken, 168-169; zie ook Justine Smithuis, ‘Urban historiography and politics in fourteenth-century
Utrecht. New findings on the Dutch Beke (ca. 1393)’, The Medieval Low Countries 4 (2017) 57-90, 66-67, 69 en 83.
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Oudegein voor de bisschop en den menen ghilden vast te houden, en uit diplomatiek
getrouwtrek tussen de gilden en de graaf van Holland over een verschuldigde militaire
dienst van 200 man aan de graaf.52 Het laatmiddeleeuwse Utrechtse stadsleger, waarbij
elke gildebroeder verplicht diende op te komen met zijn eigen bewapening en harnas
onder het bannier van zijn gilde en gehoorzamend aan zijn eigen oudermannen, vond
in deze periode dus zijn oorsprong.
De gilden waren tot op zekere hoogte concurrenten van andere indelingen van de
burgerij in buurten, parochies, kwartieren en waakdistricten (waken). Op het vlak van
de politieke en militaire organisatie gingen de gilden deze indelingen echter volledig
overschaduwen. Ook de organisatie van de nachtwacht in de waakdistricten namen
de gilden over: meedoen aan het waken wordt als voorwaarde voor politieke rechten
in het gilde beschouwd in de verkiezingsregeling van 1341. Daarnaast bevestigde deze
overeenkomst ook de gewoonte om de 24 raden te kiezen uit de waken: twee per waak,
aangevuld met twee raadslieden uit de gilden, die men geschikt vond voor de functie.53
Hierdoor waren in feite de bestaande waakdistricten, waarvan er elf waren in de stad,
de basis voor de verkiezing van raadsleden, en niet de gilden afzonderlijk. De gilden
werden tussen deze waken verdeeld.54 Uit latere bronnen (vanaf 1386) blijkt dat ze ook
de basis vormden voor de indeling van de drie eenheden van het stadsleger.55 Via de
aan de waken gerelateerde indeling in ‘gildeslagen’ werd bovendien het onderhoud van
stadsgracht, muren en torens aan de verschillende gilden toegekend.56
Het laatmiddeleeuwse Utrechtse stadsleger kwam met andere woorden rechtstreeks
voort uit de milities die de gilden mede aan hun politieke positie hadden geholpen. Het
militaire potentieel vormde voor de gemene gilden een niet te onderschatten onderdeel
van hun fysieke slagkracht, maar ook van hun zelfbewustzijn, en van de beeldvorming
door anderen. Door zich gewapend in te zetten voor vredeshandhaving en nachtwacht
in de stad, de verdediging van stedelijke belangen in het Sticht en de bouw van stadsmuren, versterkten de gilden hun symbolische en legitimerende waarde voor de gemeenschap: de gildeleden droegen samen zorg voor de bescherming en verdediging van de
stad, óók tegen machtige patricische families zoals die van Lichtenberg.
Politieke en bestuurlijke ontwikkelingen
Na de terugkeer van bisschop Gwijde bleef de samenwerking tussen de bisschop en de
gilden bestaan ten behoeve van het herstel van zijn bestuur. Schepenen, raad en oudermannen onderwierpen zich in 1307 gezamenlijk aan zijn arbitrage.57 Alle burgers die in
de loop van de tijd verdreven waren, mochten terugkeren. Expliciet stelde de bisschop
daarbij dat de burgers die lid van een gilde waren geweest, in hun gilde konden terugkeren, terwijl de andere burgers ook in een gilde ontvangen zouden worden, namelijk
52 hua, sa, inv.nr. 371; F. van Mieris (red.), Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren
van Vriesland (Leiden 1754) ii, 556-557, 633-634; achtergronden: Ronald de Graaf, Oorlog om Holland 1000-1375
(Hilversum 2004) 88-89 en 108.
53 Overvoorde en Joosting, De gilden i, ccx-ccxv en 57.
54 De raadslijsten vanaf 1402 in de raadsdagelijkse boeken laten zien dat de (22) raadszetels volgens een bepaald
systeem werden toegekend aan de gilden binnen de waken, zie Smithuis, ‘Gildevertegenwoordiging’.
55 Over de latere organisatie, zie Overvoorde en Joosting, De gilden I, cciv-ccx.
56 Van den Hoven van Genderen, ‘Toppunt’, 127-129; L.C. van der Vlerk (red.), Utrecht ommuurd. De stedelijke
verdedigingswerken van Utrecht (Vianen 1983).
57 Immink en Maris, Registrum Guidonis, 170-175 en 255-256.
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dat van hun ambacht of dat van hun keuze, indien zij van ghienen ambocht waren.58
Daarmee verwoordde hij impliciet het streven van de gilden om alle Utrechtse burgers
– ook de patriciërs – in een van de gilden te laten opnemen.59 Het vonnis over Lambert
de Vries en de zijnen werd uiteindelijk in 1310 uitgesproken door de bisschop en ‘de
stad’ gezamenlijk.60
Wegens de schaarste aan stedelijke bronnen is veel onduidelijk over de ontwikkeling
van het stadsbestuur in de eerste jaren en decennia na de gildebrief.61 Enkele vaststellingen zijn wel mogelijk: allereerst, dat er een dagelijks bestuur vorm kreeg van schepenen
en raden, waarbij ook de oudermannen van de gilden zich zo nu en dan aansloten. De
schepenen keerden met andere woorden als vast onderdeel van het stadsbestuur terug
naast de raad, maar ook de oudermannen van de gilden lieten van zich horen. Dit gaf
nog vóór 1340 aanleiding tot de ontwikkeling van een dagelijks bestuur van de ‘gemene
raad’ of ‘stadsraad’, bestaande uit twaalf schepenen, 24 raadsleden en 42 oudermannen
(twee per gilde) die allen jaarlijks verkozen werden. Ten tweede kreeg het burgemeesterschap van de schepenbank en de raad vorm. In het geval van de schepenen gebeurde
dit deels ten koste van de door de bisschop aangestelde schout. In imitatie hierop ontstond bovendien het ambt van de twee overste oudermannen, als voorzitters van het
college van oudermannen.
Het ontstaan van deze bestuurlijke innovaties kan in grote lijnen getraceerd worden
in de bewaarde oorkonden. Al in 1307 wordt, zoals hiervoor gemeld, gesproken van
‘de schepenen, raad en oudermannen’ die samen de arbitrage door de bisschop accepteren; in 1315 traden bovendien ‘tien mannen van de raad’ op als getuigen in een
eigendomskwestie buiten de stad, namelijk twee schepenen, vier raadsmannen en vier
oudermannen.62 Met name het vermelden van ‘de raad’ (horen rade) in de laatste bron
geeft aan dat er toen al een benaming was ontstaan voor het gezamenlijke bestuur van
schepenen, raad en oudermannen. De oudermannen van de gilden maakten echter nog
geen deel uit van het dagelijkse bestuur. In andere gevallen waarbij het stadsbestuur
betrokken was in deze vroege jaren, komen in de oorkonden alleen de schepenen en
raad, of de schepenen en raad met hun oudermannen (burgemeesters) voor. Dit geldt
bijvoorbeeld bij een getuigenis in een rechtszaak over een dijk met Holland (1323), of
bij overeenkomsten met de bisschop over de pacht van de stedelijke gruit en tol (1327,
1328).63 Opvallend is dus ook dat er geen sprake van was dat de schepenen minder belangrijk geworden waren dan de raadsleden, maar dat zij meestal gezamenlijk optraden,
de schepenen zoals vroeger voorop.64
58 Ibidem, 171 en 174.
59 Voor dit proces, zie Smithuis, ‘Gildevertegenwoordiging’, 217-218.
60 Immink en Maris, Registrum Guidonis, 183-185.
61 Vergelijk de mogelijkheden die een veel gunstiger bronnensituatie in Brugge bieden: Mathijs Speecke, ‘Het
eerste “democratische” regime van Brugge (1302-1310). Een herziening’, Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis te Brugge 154 (2017) 233-298.
62 Immink en Maris, Registrum Guidonis, 255-256 (1307); hua, sa, inv.nr. 274 (25 mei 1315), waarin Hubrecht van
Vianen en Jacob van Lichtenberg stellen (…) dat wi daer over ende ane waren ende anders vele goeder lude daer die
stat van Utrecht dade houden ten hylighen tien manne van horen rade alse tue scepene, vier raetsmanne ende vier
oudermanne van hore stat (…). Ook het bestand van 1304 werd afgekondigd door schepenen, raad en oudermannen:
Muller, ‘Stukken’, 51-53.
63 RegBs, nrs. 300, 540, 575, 789 en 850 (over de periode 1314-1328).
64 Zie ook rsu iv, 22-23. Bij toepassing van de gildebrief werden de schepenen wel jaarlijks door de raadsleden gekozen.
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In de jaren 1330 lijken de oudermannen echter steeds meer tot dit dagelijkse bestuur
te zijn toegetreden, getuige enkele vermeldingen van de gemene of mene raed.65 In 1332
is daarbij voor het eerst sprake van de ‘oude en nieuwe raad’, waarbij de ‘nieuwe raad’
de gemene raad of stadsraad van het lopende jaar was, en de ‘oude raad’ die van het
jaar daarvoor.66 In zijn voltallige samenstelling bestond dit lichaam in Utrecht uit maar
liefst 156 man. De stadsraad en de ‘oude en nieuwe raad’ zouden er een grote toekomst
tegemoet gaan.67
De positie van de schout als bisschoppelijke ambtman en formele voorzitter van de
schepenbank werd in dit nieuwe ‘burgerlijke’ bestuur lastiger. In de gildebrief kwam
hij niet voor. Weliswaar was niets aan zijn functie veranderd, maar hij kreeg weinig
ruimte om een eigen (bisschoppelijke) koers te varen. Een ongedateerde klachtbrief
van bisschop Gwijde of zijn opvolger Frederik van Sierck (1317-1322) noemt diverse
inbreuken door het stadsbestuur op het gebied van de hoge rechtspraak en spreekt zelfs
van ‘hun schout’, als blijk van hoe weinig controle hij ervoer over het handelen van zijn
eigen ambtman.68 De schout raakte langzaam ‘op drift’ in het stadsbestuur.
Naast de schout ontwikkelde zich vooral de functie van burgemeester van schepenen
en van de raad (zie afbeelding 1). De eerste vermelding van de ‘burgemeesters’
(borghermeester, borghermeysters) dateert van 1329.69 In verschillende belangrijke
stukken vanaf eind jaren 1320, zoals verbonden of afspraken met de bisschop en de
graaf van Holland, worden zij vóór schepenen en raad (of de gemene raad, zoals in
1337) genoteerd.70 Zij gingen dus een belangrijke rol spelen in de vertegenwoordiging
van het stadsbestuur naar buiten toe. Op zeker moment werden zij daarbij vergezeld
door de twee ‘overste oudermannen’ als voorzitters van het college van oudermannen
van de gilden. Aangenomen kan worden dat deze functie ontstaan is naar voorbeeld
van de organisatie van de schepenbank en raad. Voor de periode tot 1340 beschikken
we slechts over één vermelding van deze overste oudermannen, maar deze is dan ook
meteen belangrijk: in 1328 werden zij samen met de burgemeesters uit hoofde van hun
ambt in de raad van de bisschop opgenomen.71
Hoe wisten de oudermannen van de gilden hun rol in het dagelijkse stadsbestuur te
vergroten, via directe aansluiting bij de schepenen en raad, of via vertegenwoordiging
door de overste oudermannen? De gildebrief van 1304 biedt hiervoor één aanknopingspunt, namelijk het recht dat zij zichzelf toebedeelden om te adviseren in voor de
stadsfinanciën belangrijke zaken. De kans om dit recht uit te buiten hadden zij echter
voornamelijk te danken aan externe ontwikkelingen, namelijk de zwakke financiële
en politieke positie van de bisschop-stadsheer en de gevolgen die dit had voor de stad.
Met name bisschop Jan van Diest (1323-1340) raakte tijdens zijn regering in zulke
grote financiële problemen dat hij sterk in de invloedssfeer van de machtige graven van
65 RegBs, nr. 1211 (uit 1337); hua, sa,, inv.nrs. 313 en 315 (beide 1338).
66 rsu i, 56-57.
67 rsu iv, passim; Smithuis, ‘Gildevertegenwoordiging’; zie ook Frans Camphuijsen, Scripting justice. Legal practice
and communication in the late medieval law courts of Utrecht, York and Paris (onuitgegeven proefschrift Universiteit
van Amsterdam 2017); en vergelijk voor Duitse steden: Isenmann, Die deutsche Stadt, 327 e.v.
68 Muller, ‘Stukken’, 53-54; verder over de schout van Utrecht: rsu iv, 39-46.
69 rsu iv, 24-25; vergelijk ook: Isenmann, Die deutsche Stadt, 227-229.
70 RegBs, nrs. 872, 875, 1038, 1132 en 1211 (periode 1329-1337); hua, sa, inv.nrs. 363, 377.
71 RegBs, nr. 835.
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Afb. 1 Een tekening van
twee burgemeesters en twee
stadsboden van Utrecht, te
dateren tussen circa 1450 en
1600 (collectie Het Utrechts
Archief).

Holland en Gelre kwam. Dit leidde in de jaren 1330 zelfs tot hun voogdijschap over
respectievelijk Neder- en Oversticht, wat zeer in het nadeel van Utrechts handelsbelangen was.72 In deze situatie kunnen de oudermannen van de gilden de mogelijkheid
hebben gekregen om zich in toenemende mate met zaken van stads- en landsbelang
rechtstreeks in te laten.
De context van de benoeming van de overste oudermannen in de bisschoppelijke
raad is in dit verband illustratief. In 1328 zat de bisschop financieel aan de grond en
was hij in grote mate afhankelijk van zijn geldschieters, onder wie het stadsbestuur van
Utrecht. Dit was voor Jan van Diest voldoende reden om de burgemeesters en overste
oudermannen in zijn raad op te nemen, en hen te beloven om elke beslissing over zijn
wereldlijke rechten in het Nedersticht (het land van Utrecht) aan hen voor te leggen.
De gilden kregen bovendien in deze omstandigheden de kans om zich opnieuw te
profileren als beschermers van de stedelijke belangen in het Utrechtse achterland. De
conflicten en oorlogen die in de jaren 1320 en 1330 in dit gebied ontstonden met graaf
Willem iii van Avesnes (1304-1337) en de met hem verbonden patricische familie van
Lichtenberg lijken in dit verband zowel het karakter te hebben gehad van een oorlog
tegen externe vijanden als van een interne strijd tegen de machtsposities van patricische
families in stad en land van Utrecht. Vanaf 1329 waren oorlogshandelingen bij de wa72 S. Muller Fz., ‘Het middelpunt in de geschiedenis der Nederlandsche gewesten’, in: Idem, Schetsen uit de middel
eeuwen (Amsterdam 1900) 1-25; Van den Hoven van Genderen, ‘Toppunt’, 125-127.
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terwegen in het grensgebied tussen Holland en het Sticht, waar veel vrienden en verwanten van de familie van Lichtenberg gevestigd waren, aan de orde van de dag.73 Pas
in 1340 kwam een (voorlopige) verzoening tot stand tussen de graaf, op dat moment tevens voogd van het Nedersticht, en – letterlijk – ‘de gilden en de burgers’ van Utrecht.74
Een nieuwe stedelijke constitutie
In het jaar 1340 zag ook het Stadsboek het licht: een redactie van bestaande en nieuwe
keuren met betrekking tot rechtspraak en bestuur in de stad, die samen de ‘grondwet’
van de laatmiddeleeuwse stad zouden vormen.75 Naast de voogdij van de graaf en andere problemen met Holland bracht ook het overlijden van bisschop Jan van Diest in
juni 1340 nieuwe uitdagingen. Pas eind 1342 zou er een nieuwe bisschop komen, in de
persoon van Jan van Arkel (1342-1364).76 Tegen deze achtergrond is het te verklaren
dat het stadsbestuur de bestaande bestuurlijke praktijken wilde vastleggen, expliciet
om ghemac ende vrede te houden binnen onser stat.77 De eerste redactie van het Stadsboek werd in meerdere fasen samengesteld en afgekondigd in 1340 en 1341.78
Het Stadsboek formaliseerde een aantal bestuurlijke innovaties sinds 1304 en laat
daarom bij uitstek zien hoe het stadsbestuur en het politieke discours sinds de gildebrief van 1304 geëvolueerd waren. Het was samengesteld door de oude en nieuwe raad
en werd afgekondigd door het voltallige stadsbestuur, inclusief de schout. In 1341 werd
echter afgesproken dat ook de gildeledenvergaderingen, de zogenoemde ‘gemene morgenspraak van alle gilden’, hun toestemming aan opname of wijziging van stukken in
het Stadsboek moesten geven. Dit betekende in de praktijk dat uiteindelijk de gildeleden zelf, althans de gildeleden met burgerrecht, de inhoud van de Utrechtse constitutie
bepaalden, samen met de oude en nieuwe raad.79
Meteen in het eerste hoofdstuk, ‘over het huisrecht’, werd de werking van de stadsraad omschreven, zoals de zittingsdagen (minstens één dag per week), diverse procedures en gedragsregels.80 Daarbij valt op dat de leden van de drie colleges – schepenen,
raadsleden en oudermannen van de gilden – steeds op deze manier naast elkaar worden
genoemd. Ook hun voorzitters, de burgemeesters en overste oudermannen, kregen
gelijkaardige uitvoerende bevoegdheden. Zij konden onder andere hun eigen college
vrij convoceren en in overleg met elkaar de oude raad samenroepen, ‘zo vaak als hun
nuttig lijkt en in het belang van de stad’.81 Hier ontstond het instituut dat later in de
veertiende eeuw bekend ging staan als de ‘vier oversten’.
De overeenkomst over de verkiezing van stadsbestuurders van 20 januari 1341 is
misschien het bekendste onderdeel van het Stadsboek.82 Deze bood een aanvulling op
de bepalingen in de gildebrief en is daarom ook wel gekenschetst als de ‘tweede gilde73 Zie ook De Graaf, Oorlog, 107-108.
74 Van Mieris, Charterboek ii, 556-557, 627-628, 633-636. Citaat van p. 633 (8 april 1340).
75 hua, sa, inv.nr. 7; rsu i, 4-68 (editie), en iv, 353-362 (toelichting).
76 R.R. Post, Geschiedenis der Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535 (Utrecht 1933) 97-99.
77 rsu i, 4.
78 Het werd daarna nog aangevuld met nieuwe stukken tot in 1379, maar deze blijven in dit bestek buiten be
schouwing.
79 rsu i, 34-36 (art. 2), 68.
80 Ibidem, 4-6.
81 Ibidem, 4 (art. 3).
82 Ibidem, 34-36.
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brief’. Dit is begrijpelijk, maar feitelijk onjuist, aangezien hij een product was van de
oude en nieuwe raad, en niet van de oudermannen van de gilden zoals in 1304. Deze
overeenkomst regelde voor het eerst de wijze van de jaarlijkse verkiezing van de gildebestuurders binnen de gilden en van de twee overste oudermannen.83 De burgemeesters, overste oudermannen en de kameraar mochten bovendien pas na vier jaar weer in
dezelfde of elkaars ‘stoel’ zitten, ongetwijfeld om te grote machtsconcentratie bij deze
bestuurders te voorkomen. Andere belangrijke zaken die deze overeenkomst regelde,
waren wie stemrecht in het gilde had, en op welke wijze leden tot gilden mochten
worden toegelaten die het gilde niet ‘met de hand voerden’ (politieke leden met andere
woorden). De overeenkomst stroomlijnde dus ook eventuele verschillen tussen de gilden onderling in de verkiezing van hun bestuurders en in de toelating van nieuwe leden.
Het Stadsboek van 1340-1341 was een overwinning voor de gilden. Uit deze optekening blijkt dat de gilden een positie in de stad verworven hadden die de stad een volledig corporatieve grondslag gaf. De nieuwe praktijken die op basis van de gildebrief van
1304 geleidelijk ingang hadden gevonden, en die nog meer invloed aan de gilden gaven
door directe deelname van de oudermannen aan het dagelijkse bestuur van de stadsraad, werden bevestigd en vastgelegd voor de toekomst. Daarbovenop bevestigde het
Stadsboek het recht op directe inspraak via de gildeledenvergadering of morgenspraak.
De gilden waren met andere woorden het fundament van het politieke bestel van de
stad geworden en de burger-gildeleden de politieke gemeenschap. De evolutie van het
stadsbestuur naar een ‘gildebestuur’ met ‘politieke gilden’ was voltooid.
De kaders die het Stadsboek bood, zouden vervolgens bijna twee eeuwen lang hun
gelding houden in de stedelijke politiek van Utrecht. Ook na de veranderingen die keizer Karel v in 1528 als nieuwe machthebber doorvoerde, kan aangetoond worden dat
de ervaring van twee eeuwen gildebestuur invloed had op lokale politieke praktijken
en het discours tot in de periode van de Bataafse Revolutie.84
Conclusie
In dit artikel is de politieke en institutionele opkomst van de ambachts- en kleinhandelsgilden in Utrecht over een lange periode rond de gildebrief (1304) bestudeerd. Nagegaan werd hoe deze organisaties er in slaagden het stadsbestuur duurzaam om te
vormen tot een meer representatief en op corporatieve basis georganiseerd bestuur.
Uit de analyse blijkt dat externe omstandigheden daarbij cruciaal waren. Rond 1304
en in de decennia daarna profiteerden de gilden van de politieke en financiële zwakte
van de bisschop-stadsheer en van het bestaan van meerdere machtscentra binnen en
buiten de stad die niet altijd met elkaar samenwerkten. Dit maakte bisschopssteden
in het algemeen gunstige plaatsen voor gildebewegingen.85 Ook in de bisschopsstad

83 De twee oudermannen in elk gilde door loting van vijf kiesmannen onder de kiesgerechtigde gildeleden; de twee
overste oudermannen door loting onder de 42 nieuwe oudermannen van vijf kiesmannen, die de overste oudermannen
uit de leden van de veertien hoofdgilden moesten kiezen: Ibidem, art. 3 en 9. De wijze van verkiezing van de
burgemeesters was al in de gildebrief van 1304 geregeld: Overvoorde en Joosting, De gilden i, 53 (art. 4).
84 Prak, ‘Corporate politics’; Idem, ‘Citizens, soldiers and civic militias in late medieval and early modern Europe’,
Past & Present 228 (2015) 93-123; Idem, ‘Gilden, schutterijen en andere vormen van burgerlijke invloed’, in: Leo
Lucassen en Wim Willems (red.), Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (Amsterdam 2009) 59-78.
85 Haverkamp, ‘“Innerstädtische Auseinandersetzungen”’, 97-98 en passim.
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Luik werden dergelijke mechanismen geconstateerd.86 Het succes van de gilden hing
in deze middelgrote steden dus minder af van de economische structuur van de stad,
maar eerder van politieke factoren. In Utrecht zorgden de traditionele banden tussen
patricische families, plattelandsministerialen en de graaf van Holland – de invloedrijkste wereldlijke heer in Utrecht naast de bisschop – daarbij voor de nodige vijanden, die
de boodschap van de gilden dat zij in het algemene belang van de stad en de burgers
optraden, ondersteunden.
De integratie van burgerij en gildegemeenschap, die zowel een praktische als een ideologische kant had, vormde een ander belangrijk element in de succesvolle verwerving
van politieke rechten door de gilden. De gilden maakten aan de ene kant gebruik van het
bestaande politieke discours dat de burgers en het algemene belang van de stad centraal
stelde. Aan de andere kant verleende de gildevereniging gewone burgers nieuwe mogelijkheden om hun wensen te uiten en politiek in actie te komen. De gildeorganisatie
faciliteerde bovendien de institutionalisering van de pas verworven politieke invloed,
via de zelfgekozen oudermannen, de morgenspraken en de gildemilities. De organisatie
van de stadsverdediging en de nachtwacht, die de gilden in belangrijke mate naar zich
toe hadden getrokken, was daarbij symbolisch van groot belang om de eenheid tussen
alle gilden en hun belang voor de stedelijke gemeenschap als geheel te verbeelden.
In de omvorming van de Utrechtse gilden tot politieke gilden en hun verwerving van
een centrale positie in het stadsbestuur kunnen enkele mijlpalen worden aangewezen.
De eerste, cruciale mijlpaal was de gildebrief van 1304, die in een crisissituatie tot stand
kwam en de ‘gemene gilden’ een grote mate van autonomie gaf en een formele rol in het
stadsbestuur, via de verkiezing van raadsleden uit de gilden evenals een adviserende/
controlerende rol van de oudermannen in het beleid van de stad. Een tweede mijlpaal
vormde de openstelling van de gilden voor burgers ‘zonder ambacht’, die lijkt te zijn
ingezet door het arbitragevonnis van bisschop Gwijde van Avesnes in 1307.87 De evolutie werd voorlopig afgesloten door de afkondiging van het Stadsboek en de nieuwe
verkiezingsovereenkomst in 1340-1341. Hieruit blijkt dat de politieke gemeenschap
van Utrecht was gaan samenvallen met de gemeenschap van alle gildeleden met burgerrecht, en waarin de deelname van de oudermannen van de gilden aan het dagelijkse bestuur van de stadsraad werd bevestigd. Een groot deel van deze ontwikkelingen vloeide
voort uit de bestuurlijke praktijk over een periode van meerdere decennia en was dus
mede afhankelijk van de politieke gebeurtenissen en omstandigheden van het moment.
Dit verklaart misschien ook waarom, zoals Steven Epstein al stelde, de groei en rollen
van ambachtsgilden ‘nergens echt dezelfde waren’.88
Opvallend is dat uit de (schaarse) Utrechtse bronnen tot 1340 een grote mate van eendracht van de gilden spreekt in hun politieke strategie, communicatie en handelen: er
is slechts sprake van ‘de (gemene) gilden’ en niet van gilden afzonderlijk. Deze eenheid
zouden zij na 1340 niet bewaren. Al in 1346 vond er een grote gewapende confrontatie
in de stad plaats waarbij gilden en hun leden aan beide zijden in het politieke conflict
betrokken waren.89 In het algemeen kan men zich afvragen of de openstelling van de
86
87
88
89

Xhayet, ‘Le rôle politique’; Lantschner, The logic, 95-130.
In Luik kwam deze stap opvallend genoeg veel later, in 1384: Xhayet, ‘Le rôle politique’, 363.
Steven E. Epstein, An economic and social history of later medieval Europe, 1000-1500 (Cambridge 2009) 102.
Zie Smithuis, ‘Popular movements’; Dumolyn en Haemers, ‘Patterns of urban rebellion’.
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gilden voor niet-ambachtelijke leden ook een keerzijde had, namelijk een verzwakking
van hun oorspronkelijke ambachts- en kleinhandelskarakter. Het is daarom ook de
vraag in hoeverre de centrale positie van de ‘politieke gilden’ in het stadsbestuur als het
ideale einddoel moet worden beschouwd voor de gilden in steden. Eerder gaf deze ook
de mogelijkheid voor nieuwe spanningen en een verzwakking van het representatieve
karakter van het stadsbestuur, doordat de oude elite de kans kreeg binnen de gilden
weer een machtspositie op te bouwen. In veel steden in de Zuidelijke Nederlanden behield het patriciaat (poorterij) daarentegen zijn eigen politieke organisatie, waardoor de
ambachtsgilden daar mogelijk beter in staat waren om hun rol als vertegenwoordigers
van de niet-elitaire burgerij te behouden.90
Een uitbreiding en vergelijkende opzet van het onderzoek zou in dit verband nog
beter kunnen laten zien hoe het politieke en institutionele proces rond de gilden in
verschillende steden en omstandigheden verliep en of hierin specifieke patronen te
herkennen zijn. Met name de gevolgen van geconstateerde verschillen tussen grote
economische centra, zoals Brugge en Gent, en middelgrote (bisschops)steden, zoals
Utrecht en Luik, waar de opkomst van gildebesturen eerder een politieke kwestie was,
zouden beter onderzocht kunnen worden.

90 Vergelijk: Dumolyn, ‘Guild politics’, 46-47; Smithuis, ‘Gildevertegenwoordiging’.

Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke

Een versteende ruimte?
De impact van stedelijke veranderingsprocessen op de sociale topografie
van Brugge, 1380-1670*

Het historisch onderzoek naar sociale topografie en residentiële patronen in middeleeuwse en vroegmoderne steden heeft de voorbije decennia veel vooruitgang geboekt. Uit nieuwe, fijnmaziger analyses, mede mogelijk gemaakt door het gebruik van
Geografisch Informatie Systemen (gis), bleek dat residentiële patronen in pre-industriële steden heel wat complexer waren dan het model van Gideon Sjoberg uit 1960
liet uitschijnen. Sjoberg beschouwde deze steden als statische en sterk gesegregeerde
ruimten. Waar de elite doorgaans luxueuze residenties betrok vlakbij de politieke en
economische machtscentra in de binnenstad, leefden de laagste sociale groepen in vrij
rudimentaire omstandigheden in de stadsrand. Deze concentrische sociale segregatie
zou volgens hem pas doorbroken worden met de industriële revolutie.1 Aanvankelijk
bevestigde empirisch onderzoek naar bijvoorbeeld laatmiddeleeuws Gent en Parijs dit
Sjobergiaans model.2 De ruwe dichotomie op macroniveau tussen een rijke kern en
een armere rand was een effect van de spectaculaire groei die de middeleeuwse stad uit
haar oorspronkelijke stadsmuren deed barsten. Terwijl de kapitaalkrachtige elite in het
dure, oude centrum kon blijven wonen, zochten ambachtslieden en arbeiders goedkopere huisvesting en ateliers in de stedelijke periferie.3 Vermits de bebouwde ruimte
zich slechts langzaam aan de zich wijzigende omstandigheden kon aanpassen, duurde
het vaak lang voordat de oude residentiële patronen gedeeltelijk waren uitgevlakt nadat
stad en rand door nieuwe stadsomwallingen waren samengevoegd.
Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat een complexer beeld naar voren komt
zodra we dieper inzoomen dan het macroniveau dat aanvankelijk door een gebrek aan
werkbare analyse-instrumenten werd gebruikt. Sociale topografie is immers te reconstrueren aan de hand van belastingen op de gebruikswaarde van woningen. Waar tot
voor enkele decennia deze bronnen statistisch werden verwerkt op het geaggregeerde
niveau van parochies, wijken of andere administratieve eenheden, brengt een cartografische visualisering patronen en clusters tevoorschijn die voorheen minder duidelijk
* Wij danken de leden van onderzoeksgroep host van de Vrije Universiteit Brussel, de redactie en de anonieme
referenten voor hun opmerkingen bij eerdere versies van deze tekst. Alle kaarten zijn gebaseerd op de databases van
Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke. De kaarten zijn vervaardigd door Ward Leloup. Copyrights
blijven bij de auteurs.
1 G. Sjoberg, The preindustrial city. Past and Present (New York 1960).
2 M. Boone, M. Dumon en B. Reusens, Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijkheid te Gent 1483-1503 (Kort
rijk 1981) 168; zie ook: L. Derycke, De Sint-Michielswijk in Gent (1480-1520): een sociaal-topografische reconstructie
(Gent 1999); B. Bove. ‘Les périphéries de Paris au XIVe siècle: essai d’application de la théorie géographique aux
sources médiévales’, in: M. do Carmo Ribeiro en A. Sousa Melo (red.), III coloquio internacional: evoluçao da
paisagem urbana: cidade e periferia (z.p. 2014) 127-147.
3 B. Vannieuwenhuyze, ‘Espaces périphériques dans une ville médiévale. La ville de Bruxelles entre les deux enceintes
au bas Moyen Âge’, Società e Storia 29 (2006) 322. Ook archeologische gegevens lijken deze patronen te bevestigen:
I.J. Cleijne e.a., Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Van hout(skelet)bouw naar
baksteenbouw in tien steden (Amersfoort 2017) 303.
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waren omdat ze zich op een lager ruimtelijk niveau situeerden (straat of bouwblok)
of zich over verschillende administratieve eenheden uitstrekten.4 gis biedt uitstekende
mogelijkheden om in te zoomen op deze kleinere analyseniveaus waarvan de vaak complexe patronen te verklaren zijn door de interactie tussen sociale groepen, economische
activiteiten en ruimtelijke ordening.
Wat Bove aantoonde voor middeleeuws Parijs – dat bij een dergelijke gis-analyse op
meso- of microniveau zowel het stadscentrum als de periferie sociaal meer gedifferentieerd bleken dan voorheen werd aangenomen – is ook al bevestigd voor Nederlandse
steden. De groep onderzoekers rond Clé Lesger en Marco Van Leeuwen toont aan dat
daar tussen de late zestiende en de negentiende eeuw weliswaar macro-segregatie bestond op het niveau van zones of wijken, maar dat er bovenal meso-segregatie bestond
op het niveau van gevelwanden of blokkanten, in die zin dat de woningen aan de hoofdstraat van het bouwblok vaak duurder waren dan die in de parallel- of zijstraten.5 In
het zeer dicht bebouwde Amsterdam bestond er daarenboven micro-segregatie op het
niveau van verdiepingen van huizen met meerdere wooneenheden.6 De auteurs concluderen dan ook dat het model van Sjoberg slechts een zeer beperkte geldigheid heeft
voor vroegmoderne Nederlandse steden. Zij verwijzen als alternatief naar het model
van James Vance die stelt dat grote veranderingen in de stedelijke sociale ruimte zich al
in de zestiende eeuw voltrokken tijdens de overgang van de prekapitalistische naar de
kapitalistische stad. Dit model hecht veel belang aan de werking van de vastgoedmarkt,
en dan met name aan ‘locatie’ als prijsbepalende factor.7 Lesger en Van Leeuwen vinden
evenwel dat Vance te veel nadruk legt op sociale veranderingen die in de zestiende eeuw
zouden hebben plaatsgevonden. Zij gaan ervan uit dat locatievoordelen de neiging hebben te verstenen, waardoor oorspronkelijk gemengde patronen een grote historische
continuïteit vertonen. Die padafhankelijkheid werd pas doorbroken wanneer branden
of andere rampen bestaande structuren uitwisten of bij grootschalige stadsuitbreidingen of campagnes van stadsvernieuwing, wat ook Dominique Vanneste vaststelde voor
moderne Belgische steden.8 Maar ook in deze nieuwe of vernieuwde buurten konden
de rijkste groepen hun voorkeuren altijd als eerste realiseren en volop de nieuwe locatievoordelen benutten.9
4 C. Lesger, M.H.D. Van Leeuwen en G. Buzing, ‘Residentiële segregatie in Delft. Een verkenning van ruimtelijke
patronen in 1832’, in: O. Boonstra en A. Schuurman (red.), Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van gis in de
alfawetenschappen (Utrecht 2009) 52-61; D. Denecke, ‘Research in German urban historical geography’, in: D.
Denecke en G. Shaw (red.), Urban historical geography. Recent progress in Britain and Germany (Cambridge 1988)
24-33.
5 C. Lesger, M.H.D. van Leeuwen en B. Vissers, ‘Residentiële segregatie in vroeg-moderne steden. Amsterdam in de
eerste helft van de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (verder tseg) 10:1 (2013)
71-101, 73; C. Lesger en M.H.D. Van Leeuwen, ‘Residential segregation from the sixteenth to the nineteenth century:
evidence from the Netherlands’, Journal of Interdisciplinary History 42:3 (2012) 333-369; Lesger, Van Leeuwen
en Buzing, ‘Residentiële segregatie’; W. van den Berg, M. Van Leeuwen en C. Lesger, ‘Residentiële segregatie in
Hollandse steden. Theorie, methodologie en empirische bevindingen voor Alkmaar en Amsterdam, 16de-19de eeuw’,
tseg 24 (1998) 402-436.
6 Lesger en Van Leeuwen, ‘Residential segregation’.
7 J.E. Vance, ‘Land Assignment in the precapitalist, capitalist, and postcapitalist city’, Economic Geography 47:2
(1971) 101-120.
8 D. Vanneste, De pre-industriële Vlaamse stad: een sociaal-economische survey. Interne differentiatie te Gent en te
Kortrijk op het einde van de 18de eeuw (Leuven 1987).
9 Lesger en Van Leeuwen, ‘Residential segregation’.
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Dat de economische werking van de vastgoedmarkt niet eigen is aan de ‘kapitalistische’ periode die in de zestiende eeuw zou begonnen zijn, is onlangs nog aangetoond
door Catherine en Mark Casson. Zij stellen vast dat er in middeleeuws Gloucester al
een duidelijke correlatie bestond tussen huurwaarden, locatie en type eigendom, zowel
in 1100 als in 1450.10 De vraag die zich hierbij echter opdringt, en die we in dit artikel
willen beantwoorden, is in hoeverre de vastgoedmarkt wel beschouwd kan worden als
een variabele die onafhankelijk opereert van maatschappelijke veranderingen. Waren
die sociale patronen wel zo stabiel en continu doorheen de tijd? Recent onderzoek
door Justin Colson naar de sociale topografie van laatmiddeleeuws Londen toont namelijk aan dat economische infrastructuur en clustering van corporatieve identiteiten
voor bepaalde beroepsgroepen weliswaar een grote continuïteit vertoonden tussen
1400 en 1550, maar dat de mensen die deze beroepen uitoefenden zich mettertijd meer
verspreidden in de stad en dat ook sommige beroepsclusters verschoven volgens de
principes van locational economics.11 Dat betekent dat locatievoordelen en -voorkeuren
ook kunnen verschuiven doorheen de tijd, wat die ‘verstening’ van sociale patronen
toch enigszins in vraag doet stellen.
In dit artikel onderzoeken wij aan de hand van drie tijdsdoorsneden voor 1382 (gedeeltelijk), en 1583 en 1667 (volledig) hoe en waarom de sociale topografie van Brugge
veranderde tijdens de overgang van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd. We
besteden hierbij aandacht aan de interactie tussen site (locatie), stadsontwikkeling en
functies, maar we gaan ook na hoe de evoluerende plaats van Brugge in haar economische, politieke en religieuze netwerken verschuivingen teweeg bracht in deze patronen.
Brugge is een interessante casus om dergelijke veranderingen te onderzoeken omdat de
stad in de late middeleeuwen uitgroeide tot het belangrijkste economische centrum van
Noordwest-Europa. Haar leidinggevende rol moest ze echter in de zestiende eeuw afstaan aan Antwerpen waardoor een economische heroriëntatie nodig was. Ook sociaaldemografische en politiek-culturele veranderingen hebben de stad beïnvloed. Hoewel
de residentiële patronen in vroegmodern Brugge veel overeenkomsten vertonen met
die in Nederlandse steden en we bij de verklaring ervan ook veel belang toekennen aan
locatievoordelen en de werking van de vastgoedmarkt, willen wij hier vooral beklemtonen dat die vastgoedmarkt een reflectie van onderliggende patronen was en dat er een
zekere discrepantie groeide tussen de residentiële patronen zelf en de sociale realiteit
die erachter schuilging.
De bronnen zijn belastingen op de huurwaarden, die zelf in een vaste verhouding
stonden tot de koopwaarde van de woningen (deze bronnen komen verder aan bod
bij ‘huurwaarden als indicator voor sociale topografie’). Die laatste was bepaald door
de grootte, kwaliteit en de locatievoordelen van het pand. Huurwaarden worden als
representatief beschouwd voor de sociale topografie, omdat iedereen, zowel eigenaar
als huurder, in een huis woonde dat hij zich onder normale omstandigheden kon veroorloven. Toch gold, naar analogie met de wet van Engel voor voeding, dat het aandeel
van het huishoudbudget dat naar huisvesting gaat omgekeerd evenredig is met het
10 C. Casson en M. Casson, ‘Location, location, location? Analysing property rents in medieval Gloucester’,
Economic History Review 69 (2016) 575-599.
11 J. Colson, ‘Commerce, clusters, and community. A re-evaluation of the occupational geography of London,
c. 1400-c. 1550’, Economic History Review 69 (2016) 104-130.
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inkomensniveau. Wat evenwel nog onvoldoende onderkend wordt, is dat eigenaars,
investeerders en speculanten op de vastgoedmarkt zelf ook pro-actief reageerden op
stedelijke veranderingen en daarbij doelgerichte veranderingen in de bebouwde omgeving aanbrachten.12 Bij analyse van één enkele tijdsdoorsnede blijven huurwaarden een
goede indicator voor sociale topografie omdat ze alle stadsbewoners in een relatieve
verhouding plaatsen. Bij vergelijking van de sociale topografie over meerdere tijdsdoorsneden heen moet de evolutie van de huurwaarden zelf onderzocht worden, maar
verdient het ook aanbeveling om na te gaan in hoeverre die woningen doorheen de tijd
minder of net beter betaalbaar werden voor de stadsbewoners. Dat biedt meer inzicht
in de echte sociale realiteit van de woningmarkt. In de volgende paragrafen geven we
eerst een korte introductie over Brugge, bespreken we de bronnen en de methodologie,
bestuderen we residentiële patronen en bespreken we de voornaamste determinanten
voor hun evolutie doorheen de tijd.
Brugge: groei en recessie
Van een politiek-administratief centrum met een regionale marktfunctie ontpopte
Brugge zich tijdens de volle en late middeleeuwen tot een internationale handelsmetropool en één van de belangrijkste financiële centra van Noordwest-Europa.13 Hoewel
de stad in vergelijking met grote industriesteden als Gent en Ieper meer gericht was op
commerciële activiteiten, kon Brugge ook bogen op een substantiële industriële basis.
Rond 1340, toen de stad ongeveer 57.000 inwoners telde, was ruim een kwart van de
bevolking actief in de textielnijverheid, een sector die ook vele migranten aantrok.14
In de dertiende eeuw bloeide de massaproductie van goedkopere lakens van lage en
middelbare kwaliteit, maar onder druk van internationale concurrentie en stijgende
transactiekosten, zag de stad zich in de loop van de veertiende eeuw genoodzaakt om
zich meer toe te leggen op de productie en afwerking van luxegoederen, zowel hoogwaardige kwaliteitslakens als gebruiks- en kunstvoorwerpen met een hoge toegevoegde waarde. Deze verschuiving kon het banenverlies in de traditionele sectoren echter
onvoldoende compenseren en de economische specialisatie leidde tot sociale differen
tiatie en polarisatie.15

12 H. Soly, ‘Grondspeculatie en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw’, Economisch en sociaal tijdschrift 28
(1973) 291-302; H. Soly, Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw: de stedebouwkundige en industriële
ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke (Brussel 1977).
13 A. Brown en J. Dumolyn (red.), Medieval Bruges, c. 850-1550 (Cambridge 2018).
14 De in de tekst geciteerde bevolkingscijfers zijn hoger dan tot nu toe bekend, maar zijn gebaseerd op nieuw
onderzoek van P. Stabel, J. Puttevils, J. Dumolyn, ‘Production, Markets and Socio-Economic Structures, I, c. 1100c. 1320’, in: Brown en Dumolyn (red.), Medieval Bruges, 234-239. Zie ook: J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge
en op het platteland, Westelijk Vlaanderen voor 1800. Konjunktuurverloop, organisatie en sociale verhoudingen
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Gent 1974); E. Thoen, ‘Verhuizen naar Brugge in de late middeleeuwen. De rol
van immigratie van de poorters in de aanpassing van de stad Brugge aan de zich wijzigende economische omstandig
heden (14e-16e eeuw)’, in: H. Soly en R. Vermeir (red.), Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber Amicorum
prof. M. Baelde (Gent 1993) 329-349.
15 J.H. Munro, ‘Industrial transformations in the north-west European textile trades, c. 1290-1340. Economic
progress or economic crisis?’, in: J.H. Munro (red.), Textiles, towns and trade. Essays in the economic history of latemedieval England and the Low Countries (Aldershot 1994) 110-148; R. Van Uytven, ‘Splendour or wealth. Art and
economy in the Burgundian Netherlands’, Transactions of the Cambridge Bibliographical Society 10 (1992) 101-123.
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Rond 1500 werd de dominante economische positie van Brugge aangetast op twee
terreinen.16 Op het commerciële vlak deed zich een verschuiving voor in de internationale handelsroutes waardoor Antwerpen van haar meer inlands gelegen locatie kon
profiteren om de overzeese handel via de Schelde te verbinden met de landhandel over
Duitsland. In combinatie met een stimulerend economisch beleid en een groeiende
industriële productie, droeg dit bij tot de spectaculaire groei van Antwerpen.17 Diverse
Brugse handelaarsfamilies spreidden hun activiteiten over beide steden. Toch deed
de politieke crisis van 1488-1490, toen ook Brugge in opstand kwam tegen Maximiliaan van Oostenrijk, de internationale handelsnaties beslissen om Brugge in te ruilen
voor het veiligere Antwerpen. Ook grote groepen ambachtslieden volgden hen naar
de Scheldestad.18 Na het vredesakkoord in 1493 kwam een deel van de internationale handelaars weliswaar terug, maar in veel beperktere mate dan voorheen. Hoewel
Brugge nog tot halverwege de zeventiende eeuw zou deelnemen aan de internationale
handel, kreeg haar centrale functie in de lokaal-regionale handel langzamerhand de
bovenhand. Een tweede economische sector die het rond 1500 zwaar te verduren kreeg
was de textielnijverheid. Die worstelde al enige tijd met toenemende concurrentie van
andere productiecentra. Eén van de problemen was de hoge loonkost in Brugge, waar
ambachtslieden de hoogste lonen van de Nederlanden verdienden. Via innovatie en
differentiatie en via structurele veranderingen die deels op onderaanneming waren
gebaseerd, slaagde de sector erin de productie opnieuw op te drijven. De structurele
wijzigingen veroorzaakten echter een toenemende sociale polarisatie tussen handelaars
en ondernemers enerzijds en de snel verarmende ambachtslieden anderzijds.19
Voor ons onderzoek naar residentiële patronen zijn twee demografische crises van
bijzonder belang geweest. De opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk aan het einde
van de vijftiende eeuw zorgde voor een plotse emigratiegolf van 25 procent van de bevolking, een daling van 40.000 naar 30.000 inwoners op enkele jaren tijd. Het zou duren
tot 1580 voor de stad opnieuw 38.000 inwoners telde, maar die toename getuigt wel van
een gradueel economisch herstel in de loop van de zestiende eeuw. Een groot probleem
was echter de torenhoge inflatie, waardoor de koopkracht in Brugge met 75 procent
daalde tussen 1500 en 1585. Doordat Brugge onvoldoende loonaanpassingen doorvoerde, vooral in vergelijking tot Antwerpen en Gent, zakte de koopkracht rond 1545
onder het niveau van deze andere steden en begonnen ambachtsmeesters uit de sociale
middengroepen Brugge te verlaten op zoek naar betere opportuniteiten elders. Tegelijkertijd oefenden de structurele wijzigingen in de textielsector een aanzuigeffect uit op
lager geschoolde arbeiders uit het zuiden van Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Beide
processen samen veranderden langzamerhand de sociale samenstelling van Brugge.
16 Voor de vroegmoderne geschiedenis van Brugge: J.A. Van Houtte, De geschiedenis van Brugge (Tielt 1982); M.
Ryckaert e.a. (red.), Brugge. De geschiedenis van een Europese stad (Tielt 1999); A. Vandewalle, Hanzekooplui en
Medicibankiers. Brugge, wisselmarkt van Europese culturen (Oostkamp 2002).
17 J. Puttevils, Merchants and trading in the sixteenth century. The Golden Age of Antwerp (Londen 2015).
18 J. Haemers, ‘Philippe de Clèves et la Flandre. La position d’un aristocrate au cœur d’une révolte urbaine (14771492)’, in : J. Haemers, C. Van Hoorebeeck en H. Wijman (red.), Entre la ville, la noblesse et l’état. Philippe de Clèves
(1456-1528), homme politique et bibliophile (Turnhout 2007) 21-100; J. Haemers, De strijd om het regentschap over
Filips de Schone. Opstand, facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488) (Gent 2015).
19 Vermaut, De textielnijverheid; C. Lis en H. Soly, ‘Subcontracting in guild-based export industries. Thirteentheighteenth centuries’, in: S.R. Epstein en M. Prak (red.), Guilds, innovation and the European economy (Cambridge
2008) 81-113.

24   heidi deneweth e.a.

stadsgeschiedenis

Een tweede demografische crisis deed zich voor in de vroege jaren 1580. Een extreme
duurtecrisis had zowel de lagere sociale groepen als een groot deel van de middengroepen onder de armoedegrens gebracht. Deze crisis deed zich voor tijdens de periode
waarin Brugge, net als Antwerpen en Gent, een Calvinistisch bewind voerde (15781584). De Reconciliatie met Spanje (1585) stelde de opstandelingen voor de keuze zich
opnieuw tot het katholicisme te bekeren of de stad te verlaten. Dit resulteerde in een
emigratiegolf van andersdenkenden en economische vluchtelingen waardoor Brugge
op korte termijn opnieuw ruim één derde van haar bevolking verloor: een daling van
38.000 naar 25.000 inwoners. Pas nadat de economie zich begon te herstellen rond 1600
werden de lonen, die in de loop van de zestiende eeuw nauwelijks waren gestegen,
eindelijk opgetrokken tot het niveau van Antwerpen en Gent. Vanaf dan was er weer
sprake van een lichte groei die met ups en downs zou doorgaan tot rond 1670, wanneer
Brugge opnieuw 33.000 inwoners zou tellen.20
Huurwaarden als indicator voor sociale topografi
Om de effecten van deze sociaaleconomische veranderingsprocessen op de residentiële
patronen in Brugge bloot te leggen, reconstrueerden we de sociale topografie voor
drie peilpunten: 1382, 1583 en 1667.21 Voor de doorsneden van 1583 en 1667 kunnen
we een beeld voor de hele stad opstellen op basis van penningkohieren en registers
van huisgelden.22 In de Brugse kohieren is voor elk van de zes administratieve wijken (zestendelen), per straat en per huis de jaarlijkse theoretische huuropbrengst van
vastgoed (de huurwaarde) genoteerd, wat de basis vormde voor een belasting die kon
variëren tussen 1,25 en 10 procent van de huurwaarde. Vermits wij uitsluitend met de
huurwaarden zelf werken, gebeuren de vergelijkingen op uniforme basis. Hoewel deze
takslijsten voor meerdere jaren beschikbaar zijn, zijn alleen de kohieren van 1583 en
1667 bruikbaar omdat de samenstellers de huurwaarden toen opnieuw bepaalden op
basis van de reëel betaalde huurprijzen en koopsommen. Daarenboven werden de huizen ook ter plaatse getaxeerd om desgevallend correcties op de huurwaarden door te
voeren. De bronnen vermelden naast de huurwaarde ook het type gebouw, de namen
van eigenaars en huurders en het bedrag van de belasting. Eén ingreep drong zich op:
voor 1583 ontbrak het register van het Sint-Niklaaszestendeel. Wij gebruikten een vergelijkbaar kohier voor 1571, eveneens met actuele huurwaarden die we op basis van de
huurprijzenindex van Masson herberekenden naar het niveau voor 1583.23
20 Vermaut, De textielnijverheid; W. Blockmans, ‘“Fondans en melencolie de povreté”. Leven en werken in
Brugge 1482-1584’, in: P.J. Martens (red.), Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus (z.p. 1998) 26-32; H.
Deneweth, ‘Een demografische knoop ontward? Brugse bevolkingscijfers voor de vroegmoderne tijd’, Handelingen
van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge 147 (2010) 3-48; H. Deneweth, ‘De interactie tussen arbeids
marktregulering, migratiebeleid en sociaal beleid. De textielnijverheid in zestiende-eeuws Brugge’, in: M. De Koster
e.a. (red.), Werken aan de stad. Stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1500-1900. Liber alum
norum Catharina Lis en Hugo Soly (Brussel 2011) 103-118 en de werken vermeld in voetnoot 19.
21 De methodologie voor dit onderzoek is geïnspireerd door Van den Berg, Van Leeuwen en Lesger, ‘Residentiële
segregatie’. Voor een uitgebreide uiteenzetting over onze methodologie, zie: H. Deneweth, W. Leloup en M. Speecke,
‘Visualising urban social change, Bruges 1300-1700’, in: A. Plosnić Škarić (red.), Mapping urban changes. Mapiranje
urbanih promjena (Zagreb 2017) 336-363.
22 Stadsarchief Brugge, Oud archief, reeksen 139 en 140, Belastingen zestendelen, 1571, 1583, 1667.
23 F. Masson, ‘Huishuren te Brugge (1500-1796)’, in: C. Verlinden e.a. (red.), Dokumenten voor de geschiedenis
van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant (Brugge 1959-1974) 4 vol., hier vol. 3, 3-94; H. Deneweth, Huizen en
mensen. Wonen, verbouwen, investeren en lenen in drie Brugse wijken van de late middeleeuwen tot de negentiende
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Dergelijke uitgebreide proto-kadastrale bronnen ontbreken voor de late middeleeuwen. Toch is er één uitzondering. In december 1382, vlak na de Slag bij Westrozebeke
waar Gentse en Brugse rebellen verslagen werden door het leger van de Vlaamse graaf
en de Franse koning, hief het reactionaire stadsbestuur een belasting op alle huizen in
Brugge. Alleen het kohier van het Sint-Jacobszestendeel bleef bewaard, waardoor de
analyse voor 1382 zich noodgedwongen tot dit zestendeel beperkt.24 Het register geeft
per straat de namen van de belastingplichtigen – eigenaars en/of huurders – gevolgd
door het verschuldigde bedrag. Hoewel het register weinig zegt over de huizentypologie en helemaal niets over de gehanteerde belastingvoet, mogen we toch aannemen
dat het belastingbedrag wel degelijk de kwaliteit en de marktwaarde van de huizen
reflecteert. Zo diende linnenwever Willem Rogiers een belasting te betalen van twaalf
groten voor een huis in de Raamstraat in Cattevoorde, één van de grote textielwijken
aan de rand van de stad. Dit is een eerder bescheiden bedrag in vergelijking met de
mediaanwaarde van achttien groten in het hele Sint-Jacobszestendeel. Dat zijn huis inderdaad van bedenkelijke kwaliteit was, blijkt uit een andere bron uit diezelfde periode,
namelijk de confiscatieregisters die werden opgesteld tijdens de repressie volgend op de
veldslag. De woning van Willem wordt hierin beschreven als een ‘stroyin huussekin’.25
Hoewel het register van Sint-Jacobs ons niet in staat stelt om de exacte huishuurwaarden te berekenen, kunnen we ook hier alle vermelde belastingbedragen in relatie
tot elkaar plaatsen, wat een relatieve sociale topografie oplevert die vergelijkbaar is met
die van de jaren 1583 en 1667. Toch een caveat: confrontatie van de belastingbetalers in
het kohier van 1382 met de personen vermeld in de confiscatieregisters bracht aan het
licht dat wanneer een huiseigenaar meerdere huizen of woningen bezat in éénzelfde
straat, die vaak samen getaxeerd werden. Waar mogelijk hebben wij die bedragen opgesplitst. Bovendien werken we met medianen van belastingwaarden per straatkant,
waardoor gebeurlijke ‘outliers’ de gegevens minder scheeftrekken. Een tweede voorbehoud betreft de uitzonderlijke oorlogsomstandigheden waarin de huizenbelasting
werd geheven. De confiscatie van de bezittingen van veroordeelde rebellen en de emigratie van Bruggelingen die het oorlogsgeweld probeerden te ontvluchten, verstoorden
enigszins de bezitsverhoudingen in de stad. Anderzijds zou men hierbij kunnen opwerpen dat de oorlog mogelijk ook een draagvlak creëerde voor een meer progressief
belastingmodel waarbij rijkere groepen in de stad zwaarder werden getaxeerd en de
armsten werden ontzien. Dat laatste lijkt eerder onwaarschijnlijk gezien de machtsverhoudingen op het moment van taxatie. De opstand in de stad was namelijk vooral gedragen door armere segmenten van de bevolking, terwijl de rijke burgerij overwegend
tot de loyalistische partij behoorde.26 Na het neerslaan van de opstand hoefden de arme
stedelingen dus wellicht niet te rekenen op mildheid of sociale correcties. Eigenaars van
eeuw (Onuitgegeven Doctoraatsverhandeling vub 2008) 731-764.
24 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Delen en registers, 45966; zie ook: J. Mertens, ‘Sociale geografie van de St.Jakobswijk te Brugge (1382-83)’, in: W. Blockmans e.a. (red.), Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge,
Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw (Heule 1971) 99-100.
25 J. De Smet, ‘De repressie te Brugge na de slag bij Westrozebeke’, Annales de la Société d’ Emulation de Bruges
84 (1947) 110.
26 A. Van Oost, ‘Sociale stratifikatie van de Brugse opstandigen en van de opstandige ingezetenen van de kleinere
kasselrijsteden en van de kleinere kasselrijdorpen in Vlaanderen van 1379-1385’, Revue Belge de Philologie et
d’Histoire 56 (1978) 830-848.
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Fig. 1 Oriëntatiekaart van zestiende-eeuws Brugge met aanduiding van in dit artikel vermelde
straten en locaties. Stippellijn: eerste stadomwalling (1127/28),
a Markt
b Burgplein
c Vrijdagmarkt
d Prinsenhof
e Begijnhof
f Spiegelrei
g Lange Rei
h Cattevoorde
i Ten Hoye
j Steenstraat
k Boeveriestraat
l Geldmuntstraat
m Noordzandstraat
n Smedenstraat
o Lane
p Oostmeers
q Westmeers
r Carmersstraat
s Verversdijk.
Copyright Heidi Deneweth, Ward
Leloup en Mathijs Speecke.

opbrengstpanden konden daarentegen, afhankelijk van voorafgaande overeenkomsten,
huurders gedeeltelijk laten meebetalen in de lasten, een praktijk die overigens ook werd
aangetroffen in de fiscale kohieren van 1583 en 1667.
Vermits de gebruikte bronnen een topografische indeling hanteren, is het mogelijk
de ruimtelijke spreiding van de gegevens in kaart te brengen. Daartoe hebben we in een
gis-omgeving (qgis) de brondata gekoppeld aan reconstructiekaarten van het stedelijke landschap voor de verschillende tijdsdoorsnedes.27 Uit de bronnen selecteerden
we enkel de private wooneenheden. Alle gebouwen met religieuze, caritatieve, publieke
of zuiver economische functie en onbebouwde stukken grond zijn dus uit de database
weggelaten, wat de grijze vlekken op de kaarten verklaart. De huurwaarden van alle
wooneenheden zijn vervolgens per peiljaar in volgorde van grootte gerangschikt en in
vijf naar omvang gelijke groepen (kwintielen) verdeeld. Op basis van de grenswaarden
van elk kwintiel konden we voor elk peiljaar een onderscheid maken tussen vijf woningcategorieën gaande van zeer goedkope woningen (i.e. eerste kwintiel) tot zeer dure
woningen (vijfde kwintiel).
Voor de visualisering zijn de gegevens verwerkt per straatkant van elk bouwblok
(blokkant). Doordat de topografische omschrijving in het belastingregister van 1382
minder gedetailleerd was dan in de latere bronnen, werkten we voor 1382 met grotere
27 Over de vervaardiging van deze reconstructiekaarten: Deneweth, Leloup en Speecke, ‘Visualising urban social
change’, 342.
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analyse-eenheden (gehele straatzijden). De noordzijde van de Steenstraat bijvoorbeeld,
bestaat uit zeven blokkanten (figuur 1). Voor 1583 en 1667 laten de bronnen toe elk
van deze blokkanten als aparte eenheden te analyseren. Het register van 1382 daarentegen maakt geen onderscheid tussen de verschillende blokkanten, waardoor we de
gehele straatzijde als één eenheid moeten analyseren. We gaan er evenwel van uit dat
dit het globale beeld nauwelijks verstoort omdat sociale verschillen zich minder langs
éénzelfde straat manifesteerden dan wel tussen hoofd- en zijstraten.28 Voor elk peiljaar
werd elke blokkant/straatzijde op basis van de mediaan van de huurwaarden geclassificeerd in één van de vijf categorieën van zeer goedkoop tot zeer duur, middels de eerder
berekende kwintielgrenzen. Op deze wijze is de ruimtelijke spreiding van goedkope en
dure blokkanten in de stad voor elke tijdsdoorsnede gevisualiseerd in figuur 2 29
Tabel 1  Evolutie van het aantal huizen, de mediaan van de belasting- en huurwaarden (groten Vlaams) en de variatiecoëfficiën
1382

1571/83

2208

7586

niet-wooneenheden

18

81

mediaan

18

480

*3,5

1680

1,01

-6%

0,95

aantal wooneenheden

variatiecoëfficien

1,55

-35%

1667
-16%

6342
95

Bron: databases van Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.

Kwintielindelingen zijn relatieve maten die zich altijd op dezelfde wijze verhouden
tot de gehele groep van belasting- of huurwaarden. Dat maakt dat de ruimtelijke patronen in de spreiding van relatief goedkope en dure blokkanten in de stad voor elk
van de drie peiljaren onderling vergelijkbaar zijn, maar het zegt niets over de absolute veranderingen in de vastgoedmarkt. Tabel 1 toont duidelijk aan dat in lijn met
de hierboven geschetste demografische ontwikkelingen het aantal huizen in de stad
sterk afnam. Wetende dat Sint-Jacobs 22,5 procent van het huizenbestand omvatte,
moet Brugge in 1382 ongeveer 9700 huizen geteld hebben.30 Dat aantal daalde eerst
tot 7586 in 1583 (-22 procent) en verder tot 6342 in 1667 (-16 procent). Merkwaardig
genoeg nam ook de ongelijkheid in de huizenmarkt af, vooral tussen de veertiende
en de zestiende eeuw, zoals valt af te leiden uit de dalende variatiecoëfficiënten (een
indicatie voor de relatieve spreiding van de belasting- en huurwaarden). De oorzaak
van die afnemende ongelijkheid lijkt te vinden te zijn in het verdwijnen van zeer goedkope en zeer dure woningen. In tabel 2 is voor elk van de tijdsdoorsnedes de verdeling
van de totale waarde van het huizenbestand over de verschillende huiscategorieën (de
kwintielen) weergegeven. Voor 1382 geeft dit een zeer gepolariseerd beeld van de huizenmarkt: de twintig procent duurste huizen (K5) vertegenwoordigen bijna twee derde
van het totale belastingbedrag, de twintig procent goedkoopste woningen (K1) amper
28 Lesger, Van Leeuwen en Vissers, ‘Residentiële segregatie’.
29 Zie ook Van den Berg, Van Leeuwen en Lesger, ‘Residentiële segregatie’, 417-418.
30 Deze 22,5 procent is een ruwe schatting gebaseerd op het aandeel van het Sint-Jacobszestendeel in het totale
huizenbestand in 1571/83 (22,4 procent) en 1667 (23,1 procent).
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Tabel 2  Het aandeel van elk kwintiel in de totale vastgoedmarkt
Kwintiel

1382

1571/83

1667

K1

2,4%

5,0%

5,6%

K2

4,2%

8,0%

8,3%

K3

9,5%

13,0%

13,1%

K4

19,6%

21,5%

21,9%

K5

64,3%

52,4%

51,1%

TOT

100,0%

100%

100%

TOP 10%

45,9%

34,4%

33,2%

TOP 5%

31,7%

21,2%

20,2%

TOP 1%

10,7%

6,2%

5,6%

Bron: databases van Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.

2,5 procent. Klaarblijkelijk nam deze polarisatie doorheen de eeuwen af. Met name de
bijdrage van het hoogste kwintiel daalde tot ‘slechts’ de helft van de totale waarde van
de vastgoedmarkt, terwijl de goedkope (K1) en middenklassewoningen (K2 en K3) in
waarde stegen. Hoewel meer onderzoek hiernaar welkom zou zijn, gaan we ervan uit
dat drie factoren hierin een rol speelden: de bevolkingsafname die leegstand en afbraak
van de goedkoopste woningen heeft teweeggebracht, een dalende vraag naar duurdere
woningen door het wegtrekken van rijke handelaars en ambachtslieden, en ten slotte
het versteningsproces waarbij het goedkopere hout, leem en stro zijn vervangen door
duurdere baksteen en dakpannen. Om veranderingen in de sociale topografie tussen
de verschillende tijdsdoorsnedes te duiden en te verklaren, dienen we dus niet enkel
rekening te houden met relatieve verschuivingen en de factor ‘locatie’, maar evenzeer
met absolute veranderingen in de kwaliteit van het huizenbestand en de sociale realiteit
achter de vastgoedmarkt. Daarom brengen we niet enkel de huurwaarden in beeld,
maar ook de verhoudingen tussen eigenaarswoningen en huurwoningen, en de evolutie
van het aantal huizen in de stad.
Van een Sjobergiaans naar een gemengd patroon
Wanneer we de residentiële patronen op basis van de belasting- en huurwaarden van
1382, 1583 en 1667 op het geaggregeerde niveau met elkaar vergelijken zien we inderdaad dat zich – net zoals in de Nederlandse steden – heel vaak een segregatie op
bouwblokniveau voordeed. Toch moeten we vaststellen dat het model van Sjoberg nog
grotendeels opging voor de middeleeuwse stad: een uitgesproken dichotomie tussen
een duur centrum en een goedkope rand, die slechts doorbroken werd door hogere
huurwaarden langs de grote toegangswegen en de belangrijkste straten (figuur 2a). Die
kern-periferie tegenstelling op de huizenmarkt moet zeer zichtbaar zijn geweest. Van
de 728 cameren (goedkope eenkamerwoningen) die worden vermeld in het belastingregister van 1382 bevindt 95 procent zich buiten de eerste stadsomwalling. Deze zijn
niet of amper te vinden langsheen de hoofdstraten, maar des te meer langs de kleine
achterafstraatjes aan de rand van de stad.
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2a

2b

Fig. 2a, b en c Residentiële patronen in
Brugge in 1382 (a), 1571/83 (b) en 1667 (c) op
basis van de medianen van belastingwaarden
per straatzijde (1382) of huurwaarden per
blokkant (1571/83 en 1667). Copyright Heidi
Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.

2c

Die middeleeuwse dichotomie laat zich door meerdere variabelen verklaren: de
stadsontwikkeling van Brugge, ecologische en fysische vestigingsfactoren, de gebruikte
bouwmaterialen en uiteraard de sociale topografie zelf. Het rijke stadscentrum van
Brugge bevond zich binnen de omwalling van 1127, een zone van 70 hectaren waarvan de zuidwestelijke kant vooral gericht was op de lokaal-regionale handel en de
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noordoostelijke kant het centrum van internationale handel zou worden (figuur 1).31
Daar tussenin bevond zich op het Burgplein de burcht van de graven van Vlaanderen
die vanaf de late dertiende eeuw plaats zou maken voor de administraties van de stad
Brugge en het Brugse Vrije. De Vlaamse graven vestigden zich vanaf het einde van de
dertiende eeuw in het (latere) Prinsenhof aan de Noordzandstraat. In de drie eeuwen
na 1127 leidden brandveiligheidsmaatregelen en vooral de toenemende rijkdom van de
bewoners ertoe dat de meeste gebouwen binnen deze eerste omwalling althans deels in
natuursteen en baksteen werden gebouwd of verbouwd.32 Uiteraard dreef dit versteningsproces, samen met de bevolkingsdruk, de vastgoedprijzen verder op.
Diezelfde bevolkingsdruk in combinatie met grondspeculatie door lokale heren,
patriciërs en grote klerikale en caritatieve instellingen dreef vele ambachtslieden en
arbeiders buiten het stilaan onbetaalbare stadscentrum dat evenmin plaats bood aan
arme immigranten. Omwille van locatievoordelen vestigden ambachtsmeesters zich
bij voorkeur langs de grote invalswegen terwijl het gros van de textielarbeiders goedkope huisvesting (vaak kleine huisjes met strooien daken) betrok nabij de raamlanden
en bleekvelden waar ze werkten. De stedelijke periferie werd rond 1300 ingekapseld
door de tweede omwalling, die nu een zone van 430 hectaren beschermde en waar er
tussen de invalswegen en arbeidsbuurten nog vele open ruimten bestonden.33 Omdat
bebouwings- en huisvestingspatronen zich slechts langzaam aan veranderende omstandigheden aanpasten, weerspiegelt de sociale topografie van 1382 nog duidelijk de
dichotomie tussen de stadsdelen binnen en buiten de eerste omwalling. Hoewel meer
onderzoek nodig is, mogen we veronderstellen dat ook de aard van de huisvesting in de
stadsrand langzamerhand zou veranderen, een proces dat versneld werd door een reeks
nieuwe brandpreventieve maatregelen en bouwsubsidies na twee grote branden die de
stadsrand teisterden aan het begin van de vijftiende eeuw.34 Deze voorschriften werden de bevolking niet opgedrongen. Baksteenbouw en harde dakbedekking werden in
Brugge verschillend gepromoot naargelang van de locatie en de financiële draagkracht
van de eigenaars.35 Naar analogie van wat Hugo Soly aantoonde voor zestiende-eeuws
Antwerpen, mogen we echter veronderstellen dat ook in Brugge baksteenbouw de
voorkeur genoot.36 Zeker bij de bouw en heropbouw van aaneengesloten rijen arbeiderswoningen zorgden enkelvoudige zijmuren ervoor dat snel en spaarzaam kon
worden gebouwd en de ruimte optimaal kon worden aangewend.

31 M. Ryckaert m.m.v. B. Hillewaert, ‘De vroegste topografische ontwikkeling van het middeleeuwse Brugge, van de
9de tot het begin van de 12de eeuw’, in: B. Hillewaert, Y. Hollevoet en M. Ryckaert (red.), Op het raakvlak van twee
landschappen. De vroegste geschiedenis van Brugge (Brugge 2011) 149-155.
32 H. Deneweth, ‘Building regulations and urban development in Antwerp and Bruges, 1200-1700’, in: T.R. Slater en
Sandra M.G. Pinto (red.), Building regulations and urban form, 1200-1900 (Londen 2018) 115-138.
33 J. Dumolyn, ‘Economic development, social space and political power in Bruges, c. 1127-1302’, in: H. Skoda (red.),
Contact and exchange in later medieval Europe. Essays in honour of Malcolm Vale (Woodbridge 2012) 42-53.
34 W. Dezutter en M. Ryckaert, ‘Brandgevaar en bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams
voorbeeld: Aardenburg 1232’, Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap van Wetenschappen
(1976) 14-39, 21; dit vroege voorbeeld van brandpreventieve maatregelen is gedocumenteerd voor Aardenburg maar
verwijst expliciet naar een nog oudere, maar verloren gegane keure uit Brugge dat hier als juridisch antecedent gold.
M.  Coornaert, ‘Over dektegels, vloertegels en haardtegels’, Rond de Poldertorens 7 (1967) 117-121.
35 Deneweth, Building regulations.
36 H. Soly, ‘Huurprijzen en reële opbrengst van arbeiderswoningen te Antwerpen in de eerste helft der 16de eeuw’,
Bijdragen tot de Geschiedenis 53 (1970) 81-90.
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De cruciale vraag is natuurlijk in hoeverre de patronen die we vaststellen voor het
Sint-Jacobszestendeel representatief zijn voor de stad in zijn geheel. Per slot van rekening bevat dit district slechts 22,5 procent van de bebouwde ruimte. Niettemin zijn
er een aantal aanwijzingen – zij het van indirecte aard – die suggereren dat Sint-Jacobs
wellicht als ‘typisch’ kan worden omschreven, althans wat de bevolkingsstructuur
betreft. Op basis van personele belastingen geheven in 1383 (dus vlak na de kadastrale
taxatie) heeft Walter Prevenier namelijk aangetoond dat dit district inzake fiscale repartitie van de bevolking heel sterk lijkt op die van het Sint-Donaaszestendeel. Een
gelijkaardige vergelijking voor de jaren 1390 wees dan weer uit dat de inwoners van
Sint-Jacobs doorgaans wat armer waren dan het Sint-Niklaaszestendeel dat de internationale handelswijk omvatte, maar nagenoeg dezelfde fiscale structuur had als het grote
Onze-Lieve-Vrouwzestendeel.37
Op basis van de huurwaarden (figuur 2) zien we dat de sociale topografie tussen
1382, 1580 en 1670 steeds meer differentieerde, zowel binnen het oude centrum als in
de zone tussen beide omwallingen waardoor het oude Sjobergiaanse model weliswaar
herkenbaar bleef maar toch steeds verder uitgevlakt werd. Hoewel de verklaring voor
die toenemende differentiatie voor een deel brontechnisch kan zijn, weerspiegelt ze
voornamelijk de reële veranderingen in huisvestingspatronen. Het brontechnische
aspect heeft te maken met de grotere zin voor detail in de vroegmoderne bronnen (zie
hoger bij ‘huurwaarden als indicator voor sociale topografie’). De nieuwe stedenbouwkundige realiteit hield in dat de graduele bevolkingsafname in de late middeleeuwen
(van 57.000 naar 40.000 inwoners) extra ruimte vrijmaakte waarvan rijke families en
kloostergemeenschappen gretig gebruik maakten om hun stadskasteeltjes, heesters
of kloosters in de zone tussen beide omwallingen te vestigen. Heesters waren grote
stukken grond voor tuinbouw, fruitteelt en ontspanning, maar hadden ook vaak een
bewoonbaar huis op het terrein. De grootte van sommige heesters bepaalde hun hogere
huurwaarde. Zoals eerder gezegd zijn kloosters hier weggelaten uit de analyse; een deel
van de grijze vlekken (geen private huisvesting) valt samen met kloosterdomeinen.
Statusveranderingen van buurten
Op basis van de kaarten zien we de effecten van functionele verschuivingen en statusveranderingen die zich in bepaalde buurten voltrokken in reactie op Brugge’s veranderende positie (zie figuren 2 tot 6). We bespreken hier eerst de statusveranderingen van
buurten en gaan in de volgende paragraaf dieper in op de vastgoedmechanismen die
hierachter schuilgingen. Tussen 1382 en 1667 hebben vooral economische, bestuurlijke, religieuze en demografische veranderingen een impact gehad op de sociale topografie van Brugge. We kunnen dit verduidelijken aan de hand van enkele voorbeelden 38
Eerst ligt de focus op het oude centrum van de stad. De noordoostelijke zone aan
weerszijden van de Kraanrei en de Spiegelrei sloot aan op de Langerei waarlangs schepen de middeleeuwse stad binnenvoeren. Hier waren van oudsher de internationale
37 W. Prevenier, ‘Fiscale repartitie en familiale situaties in het Sint-Donatiaans-zestendeel te Brugge in 1383’, in: M.
Van der Eycken en E. Houtman (red.), LACH. Liber Amicorum Coppens Herman (Brussel 2007) 781; I. De Meyer,
‘De sociale strukturen te Brugge in de 14e eeuw’, in: W. Blockmans e.a. (red.), Studiën betreffende de sociale strukturen
te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw, vol. 1. (Heule 1971) 51.
38 Voor het comfort van de lezer verwijzen we naar figuur 1 waarop de besproken wijken of straten zijn aangeduid,
wat helpt om ook de overige kaarten te vergelijken.
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Fig. 3a en b Relatieve evolutie van het aantal woonhuizen per straatzijde tussen 1382 en
1571/83 (a) en per blokkant tussen 1571/83 en 1667 (b) in Brugge. Copyright Heidi Deneweth,
Ward Leloup en Mathijs Speecke.

handelsnaties gevestigd en in hun nabijheid de belangrijkste makelaars, herbergiers,
geldwisselaars en bankiers.39 Door de emigratie van de meeste handelsnaties naar
Antwerpen was die zone in 1583 al sterk ingekrompen tot het gebied ten noorden van
de Markt en de Spiegelrei. Dit bleef tot ruim halverwege de zeventiende eeuw het hart
van de internationale handel die nu grotendeels in handen van de Spanjaarden was. De
huurwaarden waren er zeer hoog door de uitstekende locatie vlakbij de oude haven.
De zone ten zuiden van de Spiegelrei had al van rond 1500 een grondige metamorfose
ondergaan in die zin dat de Brugse elite en autochtone handelaars hun woonhuizen hier
vestigden of uitbreidden tot grote residenties.40 Het gradueel afnemende belang van de
internationale handel kwam echter de lokale en regionale handel ten goede. Die was
van oudsher geconcentreerd in het zuidwestelijke deel van het oude centrum langs de
assen Steenstraat-Zuidzandstraat en Geldmuntstraat-Noordzandstraat die de Markt
met de Vrijdagmarkt verbonden en vandaaruit goede connecties boden naar de kust
en het Vlaamse hinterland. De evolutie van het gebouwenbestand (figuur 3) toont aan
39 J.M. Murray, ‘Of nodes and networks. Bruges and the infrastructure of trade in fourteenth-century Europe’, in:
P. Stabel, B. Blondé en A. Greve (red.), International trade in the Low Countries (14th-16th centuries). Merchants,
organisation, infrastructure. Proceedings of the International Conference, Ghent-Antwerp, 12th-13th January 1997
(Leuven 2000) 1-14.
40 H. Deneweth, Huizen en mensen.
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dat het aantal woningen langs deze hoofdstraten toenam tussen 1382 en 1583. Jammer
genoeg kunnen onze kaarten dit alleen documenteren voor het Sint-Jacobszestendeel,
maar we gaan ervan uit dat het Onze-Lieve-Vrouwzestendeel, dat eveneens aan de as
Steenstraat-Zuidzandstraat paalde, hetzelfde beeld vertoonde. Uit huizenonderzoek
is bekend dat de achterliggende bouwblokken, tussen de prestigieuze Oudburg en de
Dijver, in de vijftiende eeuw werden ingepalmd door de lokale elite die omringende
huizen opkocht en hier prestigieuze residenties liet optrekken in de nabijheid van de
Burg en op loopafstand van het Prinsenhof.41
Dat sluit aan bij de tweede belangrijke verschuiving die zich situeerde op het bestuurlijke vlak. De graven van Vlaanderen verbleven tot eind dertiende eeuw in hun
woning op de Burg, tot Gwijde van Dampierre rond 1290 een nieuwe residentie aan de
Noordzandstraat liet bouwen, wat een proces van gentrificatie van de buurt op gang
bracht. Dat wordt althans gesuggereerd door de hoge huurwaarden in 1382, twee jaar
voordat Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, er het nieuwe Prinsenhof liet bouwen
dat nog twee eeuwen deze buurt zou domineren (figuur 4). Deze vorstelijke aanwezigheid oefende een aantrekkingskracht uit op edellieden die residenties betrokken in de
ruime omgeving. Door centralisatie van de staat verbleven de ondertussen Habsburgse
vorsten vanaf 1500 steeds minder in Brugge. Ze verlieten het Prinsenhof definitief in
1576. De gedaalde huurwaarden in 1583 zijn al een aanwijzing van de verminderde
aantrekkingskracht van de buurt. Dat zou echter keren in de loop van de zeventiende
eeuw toen ondernemer Rogier de Ghelder het voormalige Prinsenhof deels verkavelde
en er nieuwe middenklassewoningen optrok. In 1667 tonen de hoge huurwaarden aan
de noordkant van de Moerstraat aan dat dit een opwaarderend effect had voor de hele
buurt. De grafelijke verhuis naar de Geldmuntstraat had echter plaats vrijgemaakt op
de Burg. In de late middeleeuwen werd dit hét administratieve, juridische en religieuze centrum van de stad met onder meer het stadhuis van Brugge, het landhuis van
het Brugse Vrije, de burgerlijke en criminele griffie, de proosdij en de kerk van SintDonaas. Bij de herinrichting van de bisdommen in 1559 werd Brugge de zetel van een
nieuw bisdom waarbij Sint-Donaas tot kathedraal verheven werd. De combinatie van
wereldlijke en kerkelijke besturen en administraties trok een nieuwe elite aan die zich
vestigde ten noordwesten van de Burg waar tot voor kort nog de internationale handelaars gewoond hadden.
Buiten het oude stadscentrum zijn twee processen heel ingrijpend geweest: de structurele veranderingen in de textielnijverheid en de contrareformatie. In 1382 vormde
het perifere gebied van Sint-Jacobs nog één van de belangrijkste textielwijken van
Brugge, vlakbij de raamlanden van Cattevoorde in het noorden en de Boeveriestraat
in het zuiden. Het regelmatige stratenpatroon tussen de Smedenstraat en de Lane
wijst op een systematische verkaveling die hoogstwaarschijnlijk op initiatief van textielondernemers is aangelegd (zie figuur 5). Hetzelfde kan overigens gezegd worden
van de straten tussen Oost- en Westmeers, iets ten oosten van de Boeveriestraat. De
heroriëntering van de textielsector van hoogkwalitatieve wol naar goedkopere wollen weefsels en linnen deed het belang van de afwerkende industrieën afnemen in de
zestiende eeuw. In het Sint-Jacobszestendeel waren de raamlanden van Cattevoorde in
41 B. Beernaert en B. Schotte, Oude Burg 21 door de eeuwen heen de woning van edellieden en magistraten (onuitge
geven huizenonderzoek, Brugge 1995).
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Fig. 4 Detailkaart zone Prinsenhof in Brugge met aanduiding van huurwaarden in 1382, 1583
en 1667. Copyright Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.

1583 al danig in omvang verminderd en resulteerde de afgenomen werkgelegenheid in
leegstand en afbraak van arbeidershuisjes. De voormalige raamlanden tussen de vesten
en de Beenhouwersstraat boden echter opportuniteiten voor nieuwbouw. Vooral in de
zeventiende eeuw zijn hier nieuwe huizen gebouwd voor de middengroepen, wat de relatieve opwaardering van deze zone verklaart. De raamlanden nabij de Ganzenstraat en
Volderstraat bleven iets langer actief. Waar in 1583 nog een duidelijk gemengd patroon
Fig. 5 Detailkaart zone
Cattevoorde (noord) tot
Smedenstraat (zuid) in
Brugge met aanduiding
van de evolutie van het
gebouwenbestanden tussen
1382 en 1583, en tussen 1583
en 1667. Copyright Heidi
Deneweth, Ward Leloup en
Mathijs Speecke.
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zichtbaar is van grotere huizen van ambachtsmeesters-ondernemers en kleine huisjes
van textielarbeiders, evolueerde ook die wijk in de zeventiende eeuw tot een eerder uniforme arbeidersbuurt. De neergang van de wolsector werd echter ondervangen door
de bloei van de linnennijverheid die vooral behoefte had aan uitgebreide bleekweiden.
Die waren beschikbaar nabij de Boeveriestraat, de Meersen en het Begijnhof. Hoewel
vele arbeidershuisjes waren afgebroken in de late zestiende eeuw, werden hier in de
zeventiende eeuw op grote schaal uniforme rijen eenkamerwoningen opgetrokken ten
behoeve van de blekers. In de zeventiende eeuw werden ook de open ruimten en een
deel van de kloostergronden in het noorden van de stad ingepalmd door blekerijen.
Ook de contrareformatie heeft het uitzicht van Brugge ingrijpend veranderd.
Reeds vanaf de zestiende eeuw hadden de vele oorlogen en onlusten op het platteland
kloostergemeenschappen naar hun refuges in de stad gedreven. De meeste kloosters
konden profiteren van de demografische crisis van de late zestiende eeuw om huizen
en gronden voordelig op te kopen. Vele kloosters, zoals Ter Duinen, vestigden zich in
buurten waar voornamelijk huurwoningen stonden. De eigenaars werden bij aankoop
van de huizen vergoed en de huurders konden elders terecht. Het inplanten van nieuwe
kloosters en het uitbreiden van bestaande was een proces dat vaak meerdere decennia in
beslag nam, maar tegen 1670 was dit proces voltrokken. In het centrum hebben alleen
de Jezuïeten een nieuwe kerk, klooster en college gebouwd nabij de Verversdijk. In de
perifere zone zijn zowat overal kloosters terechtgekomen, niet zelden nabij de Vesten.
Toch is vooral het Carmerszestendeel een ware kloosterzone geworden, getuige daarvan de vele grijze plekken (geen private huisvesting) op figuur 2c van de huurwaarden
in het noordoosten van de stad.
De bebouwde ruimte en de vastgoedmarkt
Om de aard van de statusverschuivingen van bepaalde buurten ten volle te kunnen
duiden, is het nodig verder te kijken dan de sociale topografie op basis van huurwaarden. Hoewel de relatieve verschuivingen tussen buurten al een groot deel van het verhaal vertellen, houden ze onvoldoende rekening met de absolute veranderingen in
de bebouwde ruimte. Die ruimte was weliswaar versteend, zoals ook Lesger en Van
Leeuwen terecht aangaven, maar onder die verstening zat toch meer beweging dan
vaak wordt aangenomen.42 We willen hier op twee verklarende variabelen wijzen: de
controle van de overheid over de bebouwde omgeving en de werking van de vastgoedmarkt. Die processen kunnen minder goed gedocumenteerd worden voor de periode
tussen 1382 en 1583 dan voor de periode daarna. Dit heeft alles te maken met het feit
dat de registers van de klerken van de vierschaar (de Brugse benaming voor schepenregisters), die gebruikt zijn voor de reconstructie van de vastgoedmarkt, pas in grotere
mate bewaard bleven vanaf halverwege de zestiende eeuw.
Zoals eerder aangegeven hebben de twee plotse emigratiegolven van 1488-1492 en
1585 een enorme impact gehad op de stad. Het vertrek van respectievelijk 25 en 33
procent van de bevolking verstoorde niet alleen de arbeidsmarkt grondig, maar het
bracht ook een grote leegstand met zich mee. In beide perioden hoopte de stad dat de
crisis snel overwonnen zou zijn, dat een deel van de emigranten zou terugkeren en dat
42 Lesger en Van Leeuwen, ‘Residential segregation’.
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nieuwe migranten de stad zouden herbevolken. Meteen na de emigratie werden daarom
maatregelen uitgevaardigd om het huizenbestand zo intact mogelijk te houden en alle
verval tegen te gaan. Afbraak van woonhuizen was strikt verboden, maar de praktijk
wijst uit dat die maatregel vooral gold voor het centrum van de stad en de belangrijkste
invalswegen. In de rand werd afbraak wel getolereerd zolang de gronden ommuurd
werden zodat braakliggende terreinen het straatbeeld niet zouden verstoren. Tegelijkertijd werden maatregelen uitgevaardigd om de publieke ruimte terug te winnen op
de private ruimte. Het stockeren van onder meer voorraden hout of steen op de kaden
en langs de straten werd verboden, paarden mochten niet langer op straat worden
uitgespannen, en koetsen en karren mochten niet in de centrumstraten geparkeerd blijven. De overheid wilde daarmee het transport doorheen de stad vergemakkelijken ten
behoeve van handel en productie, maar streefde ook een veiliger en meer hygiënische
woonomgeving na.43
Uiteraard lieten mensen niet zomaar hun woningen achter. Voor emigrerende huurders stelden zich weinig problemen, maar emigrerende eigenaars lieten hun woningen
verkopen. Vooral handelsfamilies en elites in het centrum van de stad profiteerden
hiervan. Enerzijds kochten ze buurhuizen op om hun eigen woningen te vergroten en
anderzijds palmden ze kleinere huizen in de zij- en achterliggende straten in om ze om
te bouwen tot koetshuizen en paardenstallen. Ambachtsmeesters en lokale handelaars
van hun kant breidden hun woningen zelden in de breedte uit omdat zij meestal langs
commerciële assen woonden waar locatie belangrijk was en het aantal huizen omwille
van de grote vraag intact bleef of zelfs toenam. Wel kochten zij achterliggende woningen om ze te converteren tot stapelruimten of ateliers.44 Deze processen verklaren
waarom het aantal woningen in het oude stadscentrum kon afnemen niettegenstaande
de bebouwde ruimte intact bewaard bleef: woningen werden samengevoegd tot grotere
residentiële entiteiten of combinaties van woon- en werkruimte. Nabij markten en
langs verscheidene invalswegen, ook in de zone buiten het oude centrum, merken we
echter een stagnatie of zelfs een toename van het aantal huizen (figuur 3). De grote vraag
naar goed gelegen handelspanden speelde daarin uiteraard een grote rol. In het gebied
buiten de oude omwalling en dan met name in de zones tussen de grote invalswegen
verdwenen in de zestiende eeuw veel huizen ten gevolge van verkrotting en afbraak,
maar ook door de inplanting van kloosters en vastgoedspeculatie. Toen de bevolking in
de zeventiende eeuw weer toenam, werd hier weer nieuwbouw opgetrokken.
Een tweede factor die de stedelijke ruimte ingrijpend veranderde in de loop van de
zestiende eeuw was de verschuiving tussen de markten voor koop- en huurwoningen. Twee mechanismen hebben hiertoe geleid. Enerzijds zorgde de vanaf 1540 sterk
dalende koopkracht in Brugge ervoor dat ambachtsmeesters, die veelal tot de lagere
middengroepen behoorden, hun huis verkochten en de stad verlieten om elders hun
geluk te beproeven. Tegelijkertijd trokken structurele wijzigingen in de textielnijverheid laaggeschoolde arbeiders aan, maar zij zochten vooral goedkope huurwoningen.
Beide tegengestelde migratiebewegingen situeerden zich in de periode tussen grosso
modo 1540 en 1600. Anderzijds had de sterk gedaalde koopkracht in de jaren 1580
tot een dusdanige verarming van de lagere sociale groepen geleid dat ook lokale am43 Deneweth, Building regulations.
44 Deneweth, Huizen en mensen, 253-303.
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Fig. 6a, b en c Zones met 75 procent of meer
huurwoningen in 1382 (a), 1571/83 (b) en
1667 (c) in Brugge. Copyright Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.

6c

bachtsmeesters en winkeliers hun producten nog nauwelijks aan de man konden brengen en schulden begonnen op te stapelen. Velen van hen dienden uiteindelijk hun eigen
huizen te verkopen om zelf elders te huren.
Het is de cumulatie van al deze processen die tussen 1585 en 1620 uiteindelijk tot
een verhitte vastgoedmarkt heeft geleid. Doordat het grote aanbod van koopwoningen slechts ten dele werd opgevangen door aankoop voor uitbreiding van bestaande
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woningen, daalde de algemene vastgoedprijsindex met twintig procent tussen 1580 en
1620, om daarna tot rond 1670 weer toe te nemen met een factor 3,5. Goedkope woningen kenden veel grotere schommelingen; ze halveerden in prijs tussen 1580 en 1590
maar kenden kort daarna alweer prijsstijgingen die ze tegen 1670 ongeveer zes keer zo
duur maakten als in 1590. Van zodra de koopsommen van goedkope woningen weer
een opwaartse tendens vertoonden, begonnen rijke investeerders massaal te investeren
in vastgoed als speculatieobject, wat de koortsachtige verkoopactiviteit op de markt
verklaart. Anderen investeerden in opbrengsteigendommen die ze lang in de familie
zouden houden. Met dit langetermijnperspectief voor ogen beïnvloedden ze de huurprijzen door het huizenaanbod te beperken door goed gelegen panden in zijstraatjes in
het centrum samen te voegen tot grotere entiteiten die ze bij toenemende vraag weer
gemakkelijk konden opsplitsen. Elders in de stad lieten ze huisjes van erg bedenkelijke
kwaliteit gewoonweg afbreken, maar van zodra de vraag toenam werden de gronden
herverkaveld en doorgaans met meer huizen bebouwd dan voorheen. Dit verklaart de
toename van het aantal huizen na 1583 in perifere zones tussen de grote invalswegen
(figuur 3b). Hier ontstonden de typische armenbuurten van de Meersen (Oostmeers en
Westmeers), de Boeveriestraat, de Voldersstraat, niet toevallig allemaal textielzones. 45
Brugge veranderde qua stratenpatroon nauwelijks tussen 1380 en 1670 en de ruimte
vertoonde inderdaad een zeer versteend patroon, zeker in het stadscentrum en langs de
grote verkeersassen waar nauwelijks huizen werden afgebroken of bijgebouwd. Binnen
dat versteend patroon echter vertoonden de wooneenheden – waarop huurwaarden
zijn gebaseerd – een veel ‘elastischer’ gedrag dan vaak wordt aangenomen. Stadsresidenties breidden uit door incorporatie van belendende panden en bleven doorgaans
die nieuwe omvang behouden. Huurwoningen daarentegen werden samengevoegd en
opgesplitst op het ritme van de vraag, grotendeels bepaald door migratie. Alleen in de
perifere zones bestond die ‘elasticiteit’ uit afbraak en heropbouw.
We verwezen eerder al naar de sociale polarisatie waarbij tussen grosso modo 1500
en 1670 een kleinere groep handelaars, ondernemers en de stedelijke elite hun positie
vrij goed konden vrijwaren (en volop investeerden in vastgoed) en het gros van de
bevolking sterk verarmde. Hoewel de lonen van ambachtslieden in 1620 verdubbelden en daarmee op hetzelfde niveau als die in Antwerpen en Gent kwamen, deed zich
geen omgekeerde beweging van huurwoningen naar koopwoningen voor. Speculatie
en investeringen dreven de huizenprijzen sneller op dan de lonen. Waar een meestermetselaar in 1600 slechts 0,8 jaarloon opzij moest zetten om een goedkope woning te
verwerven, diende hij daarvoor in 1670 al 2,7 jaarlonen te sparen.46 Dat die drempel erg
groot geworden was, blijkt duidelijk uit de evoluerende verhoudingen tussen koopwoningen en huurwoningen. In 1382 leefde nog 43 procent van de Bruggelingen in een
eigen woning. In 1583 was dat al gedaald tot 34 procent om in 1667 een dieptepunt van
slechts 27 procent te bereiken. De aanduiding van bouwblokken met meer dan 75 procent huurders nuanceert sterk het positieve beeld dat we op basis van de huurwaarden
kregen (figuur 6). Achter de meer gemengde sociale topografie op basis van de huur45 Voor informatie over berekeningswijzen en verklaringen verwijzen we naar Deneweth, Huizen en mensen,
604-618: de koopindexen zijn gebaseerd op 464 gekende koopsommen voor 814 transacties van een groep van 125
woonhuizen tussen 1580 en 1800. Huurprijzen komen van Masson, Huurprijzen.
46 Deneweth, Huizen en mensen, 616.
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waarden en de iets gelijkere spreiding van huisprijzen (variatiecoëfficient 1,01 in 1583
versus 0,95 in 1667), ging toch een andere sociale realiteit schuil.
Conclusie
Toen in 1590 de koopman en voormalig politicus Zeghere van Male in zijn bekende
‘Lamentatie’ de teloorgang van de Gouden Tijden van zijn stad beschreef, trof hij niet
alleen de Brugse politiek en economie, maar ook de vastgoedmarkt in een zorgwekkende toestand aan. Geheel zoals het een man van zijn stand betaamde, was zijn eerste
bekommernis het inkomstenverlies van zijn rijke en notabele medeburgers. Hij betreurde niet alleen de achterstallige betalingen van pachten, renten en huurgelden, maar
maakte zich ook druk over de leegstand in zijn stad en de lage, ‘vijlle’ huurprijzen die
de geringe vraag met zich meebracht. Meer nog, veel kleine huizen die bewoond werden door ‘den gemeene man’ werden ook nog eens door hen beroofd van waardevolle
bouwmaterialen, ‘[a]lsoo datter veele persoonen heurlieder huusen abandonneren voor
de renten dieder uuijt gaen, ofte maecken der vrijen landt [van], ofte eesteren, hovijnghen, naer heurlieder beliefte (…). Declinatie der Stadt!’47 Veel meer dan alleen een
verbitterde zeurkous was van Male ook een pientere observator die de impact van de
evoluerende rol van zijn stad op lokaal en internationaal vlak wist te vatten. Ontdaan
van alle sentimenten, schetst de auteur het beeld van een dynamische vastgoedmarkt,
waarbij eigenaars en huurders reageerden op economische reconversie en sociale verandering door zelf actief in te grijpen in de stedelijke ruimte en deze, het versteende
karakter ten spijt, te transformeren.
In deze bijdrage werd aangetoond dat de residentiële patronen in pre-industriële steden inderdaad niet zo statisch en uniform waren als lange tijd in navolging van Sjoberg
werd aangenomen. De sterke tweedeling tussen kern en periferie die zo kenmerkend
was voor laatmiddeleeuws Brugge werd gradueel vervangen door een meer gedifferentieerde sociale topografie waarbij extremen werden uitgevlakt en buurten onderworpen werden aan processen van opwaardering, dan wel depreciatie ten opzichte van andere buurten in de stad. Deze veranderingen in de sociale topografie werden niet alleen
gestuurd door macro-economische wetten, maar beantwoordden ook aan bestuurlijke,
religieuze en demografische vereisten. Frappant is vooral de ‘elastische’ wijze waarop
er werd omgegaan met het huizenbestand: woningen werden opgesplitst of samengevoegd, volledige woonblokken werden afgebroken of herbouwd naargelang de vereisten van de markt, de status en de evoluerende functie van de buurt. Ook de stedelijke
overheid intervenieerde via brandpreventieve maatregelen en ruimtelijke ordening. Dat
de arbeidersbevolking van Brugge hier slechts zelden van kon profiteren, staat buiten
kijf. Steeds minder mensen waren in staat om zelf een onroerend goed in eigendom te
verwerven. Nochtans was dit een noodzakelijke voorwaarde voor sociale mobiliteit.
De vraag is dan of de ruimtelijke residentiële segregatie tussen een rijk centrum en een
arme periferie niet simpelweg heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe segregatie op de
vastgoedmarkt tussen eigenaars en huurders. In dat opzicht spelen sociale veranderingen een grotere rol bij het determineren van de residentiële patronen in pre-industriële
steden dan in recent historisch onderzoek wordt toegegeven.
47 A. Dewitte en A. Viaene, De lamentatie van Zeghere van Male. Brugge na de opstand tegen Spanje, 1590 (Brugge
1977) 39-40.
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In hoeverre Brugge kan gelden als een representatieve case-study voor de Nederlanden valt nog even af te wachten. Tot nu toe bestaat nog bitter weinig onderzoek dat de
geleidelijke transformaties in binnensteden weergeeft voor de overgangsperiode tussen
middeleeuwen en nieuwe tijd en dat daarbij zowel huizenbestand en huurwaarden als
vastgoedmarkt en woninggebruik in het verklaringsmodel integreert. Wellicht was
Brugge de eerste grote stad in de Zuidelijke Nederlanden die met dergelijke ingrijpende
processen van inkrimping werd geconfronteerd. Ward Leloup maakt momenteel een
vergelijking van de veranderende sociaal-professionele topografie in Brugge en Mechelen.48 Ook het lopend onderzoek van Rogier van Kooten, dat focust op de impact van
de ontvolking in laat zestiende-eeuws Antwerpen, en het project gistorical Antwerp,
dat eerder in dit tijdschrift werd voorgesteld en ondertussen zijn scope heeft uitgebreid
naar de zestiende eeuw, zullen hierop meer licht laten schijnen.49 We gaan ervan uit dat
zich een aantal gelijkaardig patronen zullen aftekenen, maar dat de chronologie, de aard
en de impact ervan wellicht verschilden naargelang de ontwikkelingsfase waarin de stad
in kwestie zich bevond.

48 W. Leloup, De sociaal-professionele ruimte. Mechelen en Brugge in comparatief perspectief, 14de-16de eeuw
(lopend doctoraatonderzoek aan de vub en de UGent).
49 R. van Kooten, Testing gistorical Antwerp ii. A city in shock. Negotiating mass-emigration through space. Property,
living accommodation and environment in Antwerp, c. 1582-1612 (lopend doctoraatsonderzoek aan uantwerpen);
E. Janssens en I. Jongepier, ‘GIStorical Antwerp. Historisch gis als laboratorium voor de stadsgeschiedenis’,
Stadsgeschiedenis 10 (2015) 49-62.

Matthijs Degraeve, Sarah De Boeck en Frederik Vandyck

Building Brussels
Een interdisciplinair onderzoek naar de Brusselse bouwsector, 1795-2015*

In 1887 streek de Limburgse houthandelaar Jean-Mathieu Lochten neer in Brussel.
Na enkele verplaatsingen belandde zijn onderneming in 1890 in de Wijnheuvelenstraat
in Schaarbeek. Zijn bedrijf groeide er in korte tijd uit tot een van de voornaamste
houtleveranciers van de stad. Brussel maakte in die tijd een ongekende stedelijke groei
door. Nieuwe stadswijken werden aan de lopende band aangelegd en volgebouwd.
De vraag naar bouwhout nam evenredig toe. Aannemers en timmerbedrijven hadden
hout nodig voor structurele gebouwonderdelen. Schrijnwerkers en meubelmakers
anderzijds smukten het interieur van hun welgesteld cliënteel op met modieus en
verfijnd houtwerk.
Leveranciers van bouwmaterialen als Lochten wisten zo een vooraanstaande rol te
verwerven in de niet-aflatende uitbouw van de stad. Ze werden cruciale spelers binnen de stedelijke economie. Steden zijn immers onderhevig aan een continu proces
van uitbreiding, inkrimping, vernieuwing en verval van hun bebouwde omgeving. De
actoren die instaan voor de creatie, vernieuwing en het onderhoud van de stedelijke
ruimte voorzien de stad en al haar inwoners van enkele van hun meest fundamentele
noden, zoals huisvesting, transport- en nutsinfrastructuur en onderdak voor publieke
en commerciële functies. Zo oefenen ze een wezenlijke invloed uit op alle aspecten van
het stedelijke leven. Het onveranderlijke belang van de aanwezigheid en bedrijvigheid
van de vele bouwondernemers, vaklui en materiaalleveranciers in de stad plaatst deze
alomtegenwoordige actoren aan de basis van de stedelijke economie.
Jean-Mathieu’s zoon Edmond Lochten nam het familiebedrijf over in 1909. Edmond
liet zijn oog vallen op een gunstigere locatie even verderop in de Wijnheuvelenstraat,
nabij de Rogierlaan die een rechtstreekse aanvoer van het hout van aan het Kanaal
verzekerde. Het familiebedrijf geraakte na verloop van tijd stevig verankerd in de
wijk, zeker nadat een van Edmonds drie zonen, François Lochten, in 1923 nog een
houthandel opstartte aan de overzijde van de straat (afbeelding 1). Een andere zoon,
Louis Lochten, deed in 1935 hetzelfde in Molenbeek, nadat de derde zoon, Henri
Lochten, hun vaders bedrijf in 1934 had overgenomen. De drie houthandelaars
bleven vele decennia lang actief op dezelfde locaties, waar ook hun overnemers de
onontbeerlijke rol van de bedrijven als ‘enablers’ van de plaatselijke bouwactiviteit
in stand hielden. De twee Schaarbeekse ondernemingen bestaan tot op vandaag, maar
aan de lokale verankering van de naam Lochten in de wijk komt weldra een eind.
De alsmaar stijgende vastgoedprijzen maken het behoud van bedrijvigheid in een
dicht stedelijk weefsel steeds minder evident. De zaakvoerders van Henri Lochten nv
verkochten hun grond in de Wijnheuvelenstraat nadat het bedrijf in 2011 was verhuisd
naar een industriezone in Vorst. In 2017 werden de voormalige houtmagazijnen
afgebroken. Momenteel wordt er een appartementencomplex onder de naam ‘Quartier
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Afb. 1 Magazijn in de houthandel François Lochten in de Wijnheuvelenstraat in Schaarbeek
(2018) (Matthijs Degraeve en Frederik Vandyck, Vrije Universiteit Brussel).

Lochten’ opgericht. Aan de overzijde van de straat lijkt het bedrijf François Lochten
nv een zelfde lot beschoren. Aanplakaffiches kondigen de afbraak van de houthangars,
de verkoop van de grond en de residentiële ontwikkeling van het perceel reeds aan.
Aldus verdwijnen belangrijke actoren van de stedelijke economie, waarvan
houthandelaars als Lochten slechts een van de vele voorbeelden zijn, tegenwoordig
roemloos uit het straatbeeld. Dit is geen nieuw fenomeen. De de-industrialiseringstendens
werd reeds ingezet in Brussel in de jaren 1960 door een combinatie van factoren
zoals zoneringsbeleid, milieuregelgeving, de toenemende vastgoeddynamiek (en de
daarbij horende grondschaarste) en recenter ook de mobiliteitsproblematiek. Kleine
en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die niet in staat waren om de verplaatsing te
maken naar grote industrieterreinen buiten de residentiële stadsbuurten, gingen veelal
ten onder. Heel wat van de traditioneel in de stad aanwezige kennis, vaardigheden
en werkgelegenheid verdween, met desastreuze gevolgen voor de stedelijke
werkloosheidcijfers.1 Goederen en diensten waar kleine stedelijke ondernemingen als
vanouds de stad van voorzagen, worden steeds meer van buitenaf aangeleverd, hetgeen
een onnodige druk op de stad en haar wijde omgeving veroorzaakt. Door productieve
activiteiten daarentegen kleinschalig en binnen de stad te organiseren, kunnen kortere,
circulaire en duurzame productieketens worden gerealiseerd.
In toenemende mate pleit men dan ook voor een inversie van het proces dat in de
1 B. Mérenne-Schoumaker, ‘Stratégies de réindustrialisation d’une grande ville. Le cas de Bruxelles’, Hommes et
Terres du Nord. Revue de l’Institut de Géographie de Lille (1983) 35-43.
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jaren 1960 in gang werd gezet. Initiatieven vanuit de interregionale Vlaams-Brusselse
T.OP Noordrand,2 de Brusselse Bouwmeester Kristiaan Borret3 en het Team Canal4,
onder andere gesteund door de denktank Architecture Workroom Brussels5 en recent
wetenschappelijk onderzoek aan de Université Libre de Bruxelles (ulb) en de Vrije
Universiteit Brussel (vub)6 pleiten voor een hernieuwde aandacht voor industriële
activiteiten in de stad. Geïnspireerd door mensen als de Londense Mark Brearly7 die
werken op de grens van onderzoek en beleid en met Londen als voorbeeld van hoe het
niet moet, wijzen deze initiatieven en onderzoeken erop dat de duurzame ontwikkeling
van de stedelijke economie vereist dat de stad plaats blijft bieden aan een diversiteit van
economische activiteiten en jobs, zowel in de kenniseconomie als in de productieve
economie. De hoge demografische druk in Brussel leidt er echter toe dat meer en meer
stedelijke ruimte nog steeds een residentiële functie krijgt toegewezen. Ook voormalige
industriële panden – nochtans een uiterst stimulerende en betaalbare context voor de
re-integratie van stedelijke industriële activiteit – worden aan de lopende band in
dure lofts getransformeerd. De pleitbezorgers van de re-integratie en het behoud van
‘productieve’ kmo’s in de stad kunnen tot dusver dan ook op geen al te ruim draagvlak
rekenen. Diepgaand interdisciplinair onderzoek is vereist om de zin en haalbaarheid
van de re-integratie en het behoud van industriële activiteiten in de stad aan te tonen.
Het interdisciplinair onderzoeksproject ‘Building Brussels’ dat in oktober 2016 aan
de vub is gestart, wil voorzien in de behoefte om het concept van ‘de productieve stad’
wetenschappelijk te onderbouwen en historisch te documenteren. ‘Building Brussels’
kijkt sectorspecifiek en op lange termijn (negentiende tot eenentwintigste eeuw) naar
het belang van kleine en middelgrote bouwondernemingen in de stad vanuit een bedrijfshistorische, een architecturaal-stedelijke en een sociaaleconomisch-geografische
invalshoek. Het onderzoek richt zich op de bouwsector om twee redenen.
Enerzijds kan de bouwsector een exemplarische rol spelen in het debat omtrent de
productieve stad. Het behoud van bouwactoren zoals ondernemers, vaklui, arbeiders
en leveranciers in de stad is vandaag immers hoognodig. De Confederatie Bouw Brussel spreekt over een nood aan een jaarlijkse instroom van 1200 werknemers voor de
Brusselse bouwmarkt.8 Het Brusselse aanbod dekt deze vraag niet: de voltijdse dagopleidingen Bouw leveren samen minder dan 100 opgeleide bouwvakkers per jaar af.9
2 Ruimte Vlaanderen, ‘T.OP Noordrand Historiek’. https://www.ruimtevlaanderen.be/topnoordrand (15 september
2015).
3 K. Borret, ‘Brussel, productieve stad par excellence of by default?’, Ruimte 28 (2016) 26-29.
4 Team Canal is een transversale beleidscel van het planningsdepartement perspective.brussels en heeft als taak het
Kanaalplan in de Brusselse kanaalzone te implementeren: Agentschap Territoriale Ontwikkeling (ato), ‘Voorstelling
canal.brussels’. http://canal.brussels/nl (7 februari 2018).
5 Atelier Brussels, A good city has industry (Brussel 2016).
6 vub-ulb-UGent, ‘BMiX-Working and living in the Brussels Metropolitan Area’, 2015-2016. http://www.
cosmopolis.be/research/bmix-working-and-living-brussels-metropolitan-area (9 februari 2018); J. Warden, ‘Cities of
making. The role of manufacturing in a thriving city’, 27 juli 2017. https://www.thersa.org/discover/publications-andarticles/rsa-blogs/2017/07/cities-of-making-the-role-of-manufacturing-in-a-thriving-city (1 februari 2018).
7 Architecture Workroom Brussels, ‘Manufacturing comes to town’, 19 september 2014. http://www.
architectureworkroom.eu/nl/work/lecture_mark_brearley/ (26 januari 2018); J. Ferm, ‘Preventing the displacement
of small businesses through commercial gentrification. Are affordable workspace policies the solution?’, Planning
Practice & Research 31 (2016) 402-419; K. Nawratek, Urban re-industrialization (Londen 2017).
8 Confederatie Bouw, Interview met J.C. Vanderhaegen, voorzitter Confederatie Bouw Brussel, 10 juli 2017.
9 Constructiv, Rapport doorstroming van bouwcursisten (2009-2010) naar de sector (z.p. 2010).
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Het tekort aan plaatselijke arbeidskrachten in de bouw is allerminst nieuw. Het werd
reeds in de jaren 1960 gesignaleerd.10 De kleinschaligheid van bouwondernemingen
stelt ze bij uitstek in staat om een plaats in te nemen in het dichte stedelijke weefsel. Van
daaruit kunnen ze niet enkel hun cruciale rol in de stedelijke economie optimaal vervullen (voorzien in het onderhoud en de creatie van de stedelijke ruimte), maar ook lokale
werkgelegenheid creëren. De Brusselse bouwbedrijven voorzien vandaag reeds voornamelijk lokale werkgelegenheid: 60 procent van hun bouwvakkers is in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd.11 Door hun aanwezigheid te versterken en uit
te breiden kunnen bouwondernemingen een pioniersrol vervullen in de re-integratie
van productieve activiteit in de stad.
Anderzijds wordt de bouwsector bestudeerd omwille van haar atypische productieproces en bedrijfsorganisatie, waardoor de sector net een buitenbeentje vormt in
het debat omtrent de productieve stad en in de stedelijke economie in het algemeen.
De bouwnijverheid heeft een geheel eigen, gedecentraliseerde bedrijfsorganisatie. Het
leeuwendeel van het werk vindt niet plaats in een fabriek of atelier, maar wel op de
ruimtelijk verspreide bouwwerven, waar het niet-gestandaardiseerde eindproduct
zorgt voor steeds andere werkomstandigheden. De hoge arbeidsintensiviteit en de
beperkte schaalvoordelen binnen het bouwproces zorgen voor een sector waarin het
kleinbedrijf domineert. Vooral in de private woningbouw en renovatiebouw zijn tal
van microbedrijven te vinden, waarvan vele éénmansbedrijven.12 ‘Building Brussels’
kiest specifiek voor kmo’s als onderzoeksobject op basis van de historische continuïteit
van het grote aandeel kleine bedrijven in de bouwsector.13 In 1896 telde 88 procent
van de Belgische bouwbedrijven minder dan vijf werknemers. In 1961 was dit nog 84
procent.14 In het Brussels gewest vertegenwoordigden de bedrijven met minder dan
vijf werknemers in 2014 nog steeds meer dan 70 procent van de bouwbedrijven.15 Het
contrast met de grootschalige productieactiviteiten in andere sectoren, zoals de textielnijverheid, waar wel schaalvoordelen mogelijk zijn, geeft een vertekend beeld over
het economisch belang van de vele kleine bouwondernemers, die daardoor tot dusver
slechts op beperkte aandacht konden rekenen vanuit academische hoek.16 Door deze
kleinschaligheid en hun cruciale rol in de plaatselijke economie zijn de bouwbedrijven
mogelijk heel wat sterker lokaal verankerd geraakt in de stad, waardoor ze hypothetisch gezien net minder te lijden hebben gehad onder de de-industrialisering.17 Deze
10 M. Versichelen, Verlaten beroepen? Oorzaken en achtergronden van het aanhoudend tekort aan arbeidskrachten
in de bouwnijverheid (Gent 1969).
11 Platforme Formation Construction Durable, Cartographie du secteur de la construction en Région de BruxellesCapitale. Publication chiffres clés 2010-2014 (z.p. 2015).
12 P. Hillebrandt, Economic theory and the construction industry (Londen 1985) 2.
13 Vandaag zijn kmo’s bedrijven met minder dan 250 werknemers, maar zo’n honderd jaar geleden waren dit al vrij
grote ondernemingen. Zeker in de bouwsector telden vele bedrijven niet meer dan tien werknemers. Vandaag zijn dit
zogenaamde ‘micro-ondernemingen’.
14 E. Buyst, An economic history of residential building in Belgium between 1890 and 1961 (Leuven 1992) 131-133.
15 Platforme Formation Construction Durable, Cartographie du secteur de la construction en Région de BruxellesCapitale. Publication chiffres clés 2010-2014 (Brussel 2015).
16 I. Bertels e.a., ‘Pour une historiographie de l’entrepreneur du bâtiment (1400-2000)’, in: F. Fleury e.a. (red.), Les
temps de la construction. Processus, acteurs, matériaux (Parijs 2016) 1189-1199.
17 De industrietelling van 1961 telde 4.819 bouwbedrijven in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. De Kruispunten
bank van Ondernemingen van de fod Economie telt er vandaag niet zo veel minder: 4.423 bedrijven gecategoriseerd
onder nace-bel codes 41 (bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten), 42 (bouw van wegen en
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unieke positie van bouwbedrijven in het stedelijke economische leven moet op de lange
termijn worden geduid.
Om zicht te krijgen op de positie en het belang van bouwbedrijven in de stedelijke
economie op de lange termijn stellen we deze ‘lokale verankering’ centraal in de interdisciplinaire vraagstelling. We willen onderzoeken hoe lokaal verankerd en hoe lokaal
georganiseerd ze konden voorzien in de behoefte naar de productie en het onderhoud
van de stedelijke ruimte. Werden ze geleid en bemand door lokale ondernemers en
arbeidskrachten die over de nodige kennis en vaardigheden beschikten om hun stadgenoten van kwaliteitsvolle goederen en diensten te voorzien? Konden ze zich op een
strategische locatie vestigen, er geschikte bedrijfsinfrastructuur vinden en er langetermijnrelaties bewerkstelligen met de omwonenden en met andere bedrijven? Deze
vragen naar de lokale verankering van bouwbedrijven moeten niet enkel duidelijkheid
scheppen over de rol die ze historisch gezien speelden in de stedelijke economie, maar
ook over de plaats die ze in de toekomstige stad toegewezen moeten krijgen.
Interdisciplinair onderzoek: uitdagingen en opportuniteiten
In het onderzoeksproject ‘Building Brussels’ wordt de bouwsector benaderd vanuit
verschillende disciplines. In het stads- en bedrijfshistorisch onderzoek wordt de lokale
verankering van de bouwbedrijven bestudeerd vanuit een ruimtelijk-bedrijfshistorische invalshoek. Het architecturaal-stedenbouwkundig onderzoek bestudeert typologische gemengdheid18 op schaal van het stadsdeel, het perceel en het gebouw. Het
sociaaleconomisch-geografisch onderzoek ten slotte bestudeert de huidige lokale verankering van bouwbedrijven vanuit de perspectieven van werkgelegenheid en ruimtegebruik. Er wordt onderzocht wat de uitdagingen zijn en hoe men hier als beleid al dan
niet een bijdrage aan kan leveren.
Dankzij deze interdisciplinaire samenwerking schetsen we een veelzijdig verhaal
dat de bouwsector zowel in een historisch als hedendaags perspectief plaatst, en dat
beter onderbouwd en meer genuanceerd dan elke discipline op zich zou kunnen. Naast
inhoudelijke onderzoeksresultaten genereert het onderzoeksproces ook inzichten in
het interdisciplinaire samenwerken. Volgens Julie Thompson Klein is een vorm van
‘hybridisatie’ en integratie van onderzoeksmethodes en theoretische kaders vereist
binnen een interdisciplinaire samenwerking.19 Het afstemmen van theoretische begrippen en methodologieën uit uiteenlopende disciplines ligt echter niet voor de hand.
Een gemeenschappelijke afbakening en definiëring van de bouwsector vinden stelt ons
bijvoorbeeld al meteen voor een behoorlijke uitdaging. Het betreft immers een moeilijk
af te bakenen en erg ruime sector: van ruwbouw tot interieurafwerking en -inrichting,
van private woonhuizen tot openbare transportinfrastructuur, die bovendien elk tal van
overlappingen met andere nijverheidstakken hebben. Daarenboven heeft de activiteit
van bouwbedrijven de afgelopen twee eeuwen tal van transformaties ondergaan door
waterwegen) en 43 (gespecialiseerde bouwwerkzaamheden).
18 ‘Gemengdheid’ duidt op het mengen van functies in één gebouw. Er wordt daarbij gekeken naar hoe enerzijds de
functie van het bouwbedrijf en anderzijds de residentiële functie met elkaar verweven worden in één gebouw of op
één perceel.
19 J. Thompson Klein, ‘Typologies of interdisciplinarity. The boundary work of definition’, in: R. Frodeman e.a.,
The Oxford handbook of interdisciplinarity (Oxford 2017) 21-40.
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technologische innovaties.20
Vanzelfsprekend zijn er reeds velerlei pogingen geweest om vat krijgen op de bouwsector, in historisch en/of hedendaags opzicht, maar elk met hun beperkingen. Ofori
vergeleek diverse definities van economen en concludeerde dat er twee soorten criteria
gebruikt worden. Er wordt geselecteerd op vlak van bedrijfsactiviteiten (al dan niet
plannen, ontwerpen, bouwen, herstellen, onderhouden, wijzigen of afbreken) en/of op
vlak van producten (gebouwen, transportinfrastructuur, leidingen ...).21 Nam en Tatum
hanteren bijvoorbeeld een vrij brede definitie van een sector die alle types activiteiten
uitvoert die geassocieerd zijn met de bouw en het herstel van immobiele structuren en
faciliteiten.22 Hillebrandt breidt de definitie uit en betrekt ook de leveranciers van deze
bedrijven in de bouwsector.23
Daarnaast werden verschillende classificaties van beroepsactiviteiten geïntroduceerd. Elk omschrijven ze de bouwsector enigszins anders. In 1948 stelden de Verenigde Naties de International Standard Industrial Classification (isic) of All Economic
Activities voor, waarop de Europese Unie sedert 1970 haar Nomenclature statistique
des Activités économiques dans la Communauté Européenne (nace) baseert. Sinds
1993 vertaalt België dit in een eigen nace-bel classificatie. Elke Belgische onderneming
krijgt op basis van haar bedrijfsactiviteit een nace-bel-code toegewezen. De in 2015
circa 100.000 Belgische bouwbedrijven hadden codes 41, 42 of 43, die respectievelijk
staan voor ‘bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten’, ‘weg- en waterbouw’ en ‘gespecialiseerde bouwwerkzaamheden’.24 Ze zijn actief in alle stadia van
het bouwproces van afbraak tot afwerking, voor publieke en private doeleinden en van
kleine tot grote projecten.
Een andere classificatiewijze gebeurt op basis van de Historical International Classification of Occupations (hisco) van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.25 Het is opgesteld om beroepen tussen verschillende gebieden en perioden
te kunnen vergelijken. Door de sociale stand van de beroepen als uitgangspunt te
gebruiken voor de classificatie, wordt de toepassing voor dit onderzoek evenwel
soms bemoeilijkt, vermits bouwondernemers over de hele classificatie verspreid
zitten. Categorie 9-5 groepeert er heel wat (metselaars, timmerlieden en andere
bouwvakarbeiders), maar aannemers vallen dan weer onder categorie 2-12.40. We zullen
ook kijken naar bouwberoepen die instaan voor de afwerking van gebouwen, zoals
schrijnwerkers (8.1), smeden (8.31), elektriciens (8.55), loodgieters (8.71) en schilders
(9.3), alsook naar leveranciers van bouwbedrijven, zoals houthandelaars (4.10.25),
houtzagers (7.32), steenhouwers (8.2), metaalbouwers (8.72-74) en steenbakkers
(8.92.40-42).
De PST-classificatie van de Cambridge Group for the History of Population and
20 W. Addis, Building: 3000 years of design, engineering and construction (Londen 2007).
21 G. Ofori, The construction industry. Aspects of its economics and management (Singapore 1990) 20.
22 C.H. Nam en C.B. Tatum, ‘Major characteristics of constructed products and resulting limitations of construction
technology’, Construction Management and Economics 6 (1988) 133-148.
23 P. Hillebrandt, Economic theory and the construction industry (Londen 1984).
24 Confederatie Bouw, De toekomst van de bouw kmo. Uitdagingen en oplossingen. Jaarverslag 2015-16 (z.p. 2016)
20.
25 M. Van Leeuwen, I. Maas en A. Miles, hisco. Historical international standard classification of occupations
(Leuven 2002).
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Social Structure vertrekt meer dan HISCO vanuit de bedrijfsactiviteit en het product.26
De PST-categorie 2-80 (‘Building and construction’) omvat daardoor al heel wat meer
van de beoogde beroepsgroepen, al moeten we voor cruciale leveranciers als houtzagers
toch terug in een geheel andere categorie (2-25-1-1) te rade gaan.
Het toont aan dat de bouwsector op verschillende manieren benaderd kan worden.
Het opstellen van een exacte afbakening en definitie, die vanuit de verschillende invalshoeken standhoudt, is niet alleen erg arbeidsintensief maar kan ook contraproductief
werken. Daarom kiezen we er initieel voor om de bouwsector eerder op te vatten als
een veld waarvan de grenzen lichtjes kunnen verschuiven naargelang het perspectief,
en dit verder scherp te stellen wanneer het aan de orde is. In bepaalde delen van het
onderzoek, zoals een interdisciplinaire studie van de Brusselse houtbouwsector, hanteren we specifieke subafbakeningen in overeenstemming met en in functie van het
onderzoeks- en bronnenmateriaal dat voorhanden is. Zo stelde de bron waarmee we
gebouwen van (voormalige) houtbouwbedrijven konden opsporen (de Inventaire visuel de l’architecture industrielle à Bruxelles) ons in staat om ruimtelijke strategieën van
ondernemers in alle fasen van het houtbewerkingsproces met elkaar te vergelijken: van
leveranciers als houtzagers en groothandelaars die grotere bedrijfsgebouwen betrokken
in de nabijheid van het Kanaal, tot eindafwerkers als schrijnwerkers en meubelmakers,
die door de kleinschaligheid van hun bedrijfsactiviteit voldoende hadden aan een klein
atelier achterin hun woonhuis in het dichtbebouwde stedelijke weefsel van oostelijke
voorsteden als Elsene waar hun rijkste klanten waren gevestigd.27
Geïntegreerde onderzoeksopzet
Vanuit de behoefte aan een gemeenschappelijk theoretische blik en een gedeeld begrippenkader over stedelijke economische ontwikkeling werd een geïntegreerde onderzoeksopzet opgesteld. Het stelt ons in staat om resultaten te ordenen en met elkaar
te vergelijken over de tijd en de disciplines heen. De ruimtelijke dimensie van de stad
vormt het verbindend element tussen de verschillende invalshoeken. Stadshistoricus
Pim Kooij merkte in 2002 op dat de stedelijke omgeving niet als een louter evocatief
decor beschouwd kan worden binnen stadsgeschiedenis. De stedelijke ruimte hoort
een actieve rol te spelen en moet in relatie worden gebracht met de activiteiten die er
zich afspeelden. Het is een dimensie die mede richting geeft aan het onderwerp dat
wordt onderzocht.28
Vanuit disciplines als architectuur en geografie is dat evidenter dan binnen
bedrijfshistorisch onderzoek. Hiervoor wordt gesteund op het onderzoek van Philip
Scranton die wees op de mogelijkheden van spatial business history.29 Hij en Patrick
Fridenson stellen dat ruimte in bedrijfsgeschiedenis niet als een statisch en abstract
gegeven beschouwd kan worden: ‘businesses, like states and armies, create and manage
26 E.A. Wrigley, The PST system of classifying occupations, The Cambridge Group for the History of Population
and Social Structure, 2010.
27 M. Degraeve e.a., ‘Spatial analysis of small timber construction enterprises in Brussels, 1880-1980’, in: Proceedings
of the Fifth Annual Conference of the Construction History Society (Cambridge 2018) 427-442.
28 P. Kooij, ‘Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen’, bmgn Low
Countries Historical Review 117 (2002) 293-306.
29 Ph. Scranton, ‘The significance of spatial theory for business historians’, Business and Economic History 25 (1996)
65-71.
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spaces, map and measure them, shrink and expand them, enshrine or abandon them’.
Ruimte fungeert als een variabele kracht voor bedrijven, niet als een onbeweeglijk
framework.30 Scranton grijpt hierbij terug naar Edward Soja, de grootste pleitbezorger
van ruimtelijkheid als kader om sociale processen te begrijpen. Soja bekritiseerde de
praktijk van vele historici waarbij ruimte als niets meer dan een statisch platform wordt
gezien waarin hun historische actoren handelden en evenementen plaatsvonden.31
Deze ruimtelijke bedrijfshistorische benadering staat toe om het onderzoek te kaderen
in de spatial turn in de geesteswetenschappen, waarbij wordt aangenomen dat de locatie
waar sociale processen plaatsvonden cruciaal is om te begrijpen hoe en waarom ze
gebeuren. Als we bedrijfshistorisch onderzoek linken aan het ruimtelijk gedrag van
kleine actoren in de bouwnijverheid dan levert dit een wezenlijke bijdrage tot ons
inzicht in hun evoluerend belang en hun lokale verankering in de stedelijke economie.
Vervolgens gebruiken we de ideeën van de socioloog Lefebvre, die een bruikbaar
kader heeft gecreëerd om ruimte zowel als historisch als hedendaags begrip te mobiliseren. Hij beschrijft hoe men de productie van ruimte op drie verschillende wijzen kan
evalueren: als spatial practices (handelingen in de ruimte), als representations of space
(visuele weergaven van de ruimte) en als representational spaces (symbolische betekenissen van de ruimte).32 In het ‘Building Brussels’-onderzoek werken we Lefebvre’s
eerste component van spatial practices uit. Zoals Scranton en Fridenson voorstellen,
interpreteren we dit als de ruimtelijke operaties van de bedrijven. Dat betekent dat
bedrijven ruimtes ontwerpen om de infrastructurele noden van hun activiteiten in te
vullen en te faciliteren, zich fysiek inbedden in een bepaalde wijk en sociale relaties
aangaan met hun omgeving, en op grotere schaal de geografische ruimte verkennen om
hun goederen of diensten aan de man te brengen, om grondstoffen aan te brengen en
om afval af te voeren.33
Dit maakt duidelijk dat (bouw)bedrijven op drie verschillende maar onderling sterk
verbonden ruimtelijke schaalniveaus ageren. Deze drie schaalniveaus doorsnijden
de drie interdisciplinaire invalshoeken en structureren het gehele onderzoek. Op
macroniveau van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest leidt een globaal in kaart
brengen van de sector tot inzicht in de identiteit en vestigingslogica van bouwbedrijven.
Dit vloeit voort uit de organisatie van de bouwketen waarin ruimtelijke relaties met
leveranciers, pendelarbeiders, bouwwerven en andere (bouw)bedrijven in de stad
een rol spelen. Op mesoniveau van de wijk of de buurt wordt de fysieke en sociale
verhouding van het bouwbedrijf tot de onmiddellijke omgeving bestudeerd. Op
microniveau van het perceel en het gebouw komen de infrastructurele logica van de
eigen uitvalsbasis (atelier, magazijn, winkel, parkeerruimte) en de gemengdheid van
wonen en werken aan bod. De drie ruimtelijke schaalniveaus kunnen elk een bepaalde
mate van lokale verankering inhouden, waardoor een geïntegreerde studie van de drie
schaalniveaus over de drie disciplines heen bij uitstek een antwoord kan opleveren op
de overkoepelende vraagstelling: hoe lokaal verankerd hebben kmo’s in de bouwsector
zich op lange termijn (negentiende tot eenentwintigste eeuw) georganiseerd in de
30
31
32
33

Ph. Scranton en P. Fridenson, Reimagining business history (Baltimore 2013) 227-228.
E. Soja, Postmodern geographies (Londen 1989).
H. Lefebvre, The production of space (Oxford 1991).
Scranton en Fridenson, Reimagining business history, 227-228.
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stad en welke strategieën waren daarbij al dan niet succesvol? De inzichten die
hieruit voortkomen, wil ‘Building Brussels’ koppelen aan actuele behoeftes van de
bouwsector, om te kijken of en in welke mate deze ingezet kunnen worden om het
beleid te adviseren over de economische ondersteuning van de bouwsector.
Identiteit en vestigingslogica van de Brusselse bouwbedrijven
De bouwsector is sterk geëvolueerd tussen het begin van de negentiende eeuw en vandaag. Ondanks de beschikbaarheid van vele statistieken beschikken we nog steeds niet
over een kant-en-klaar overzicht van alle Brusselse bouwgerelateerde bedrijven met
hun locaties, aantallen, omvang en bedrijfsactiviteiten doorheen de tijd. De drie disciplines pakken deze problematiek elk op een andere manier aan door vanuit diverse
bronnen data over de sector te verzamelen en te analyseren. Dit leidt uiteindelijk tot
een globaal overzicht van de Brusselse bouwsector op lange termijn, dat de basis vormt
voor ons verder onderzoek.
Vanuit bedrijfshistorisch perspectief wordt in eerste instantie gekeken naar de
locatiestrategieën van de bouwbedrijven: waar vestigden de bouwbedrijven zich
en waarom? Het aanwezige en toegankelijke bronnenmateriaal is cruciaal om
zicht te kunnen krijgen op de historische vestigingspatronen. De sector wordt in
verschillende tijdsdoorsnedes in kaart gebracht op basis van handelsalmanakken en
fiscale patentregisters en vervolgens wordt er gezocht naar mogelijke verklaringen voor
de locatie- en verplaatsingspatronen van de bouwbedrijven. Diverse selectiemotieven
kunnen een rol hebben gespeeld, zoals de ruimtelijke relatie met klanten (de spreiding
van de bouwwerven), de bestaande transportinfrastructuur, vastgoedprijzen en de
nabijheid van leveranciers en arbeidskrachten met de juiste vaardigheden.34 Het
subsectoronderzoek naar de houtbouwsector gaf reeds een indicatie van een tweespalt
in de locatiestrategieën van de Brusselse bouwbedrijven. Enerzijds waren er tal van
kleine schrijnwerkers en meubelmakers die zich op de vraagzijde richtten. Sedert de
late negentiende eeuw vestigden ze zich in grote getale in oostelijke voorsteden als
Elsene waar de welgestelde burgerij, hun voornaamste cliënteel, toen eveneens massaal
neerstreek. Anderzijds moesten hun leveranciers, de houthandelaars en houtzagerijen,
zich wegens de hoge transportkosten voor de aanvoer van zware boomstammen richten
op de aanbodzijde. Hun activiteit concentreerde zich dan ook veeleer langs belangrijke
transportkanalen in de stad zoals het Kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi en diverse
treinstations. Concrete vestigingsstrategieën worden duidelijk via casusonderzoek naar
Brusselse bouwbedrijven. De houthandel Lochten in Schaarbeek bijvoorbeeld was via
de Rogierlaan direct verbonden met het Kanaal.35 Ook is via casusonderzoek gebleken
dat sommige schrijnwerkerijen die zelf hun aanvoer regelden, zich eveneens vestigden
in de nabijheid van het Kanaal. Een belangrijk voorbeeld is het bedrijf Louis De Waele,
dat zich sinds de oprichting in 1867 specialiseerde in de vervaardiging van parket, maar
tegelijk ook algemene aannemingswerken voor zijn rekening nam. Initieel huurden
de broers Jean en Louis De Waele een klein atelier in de oude haven in het centrum
van de stad, maar door een sterke groei van het bedrijf liet hun toegenomen financiële
draagkracht hen reeds in 1870 toe een eigen terrein te verwerven in een nieuw stadsdeel
34 R. Hayter, The dynamics of industrial location. The factory, the firm and the production system (New York 1997).
35 Degraeve e.a., ‘Spatial analysis’, 427-442.
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Afb. 2 Houtzagerij bij de fabriek van aannemers- en schrijnwerkersbedrijf Louis De Waele,
Leopold-ii-laan in Molenbeek (ca. 1900) (Bedrijfsarchief cbrs).

in de Opzichterstraat in Sint-Jans-Molenbeek, vlakbij het Kanaal. De niet-aflatende
groei van de bedrijfsactiviteiten zorgde in 1889 voor een verhuis naar een groter terrein
om de hoek in de pas aangelegde Leopold-ii-laan. Daar kon het bedrijf rekenen op
een vlotte aanvoer van zware boomstammen voor de schrijnwerkerij via het Kanaal,
waardoor transportkosten zo laag mogelijk werden gehouden.36 Op afbeelding 2 is te
zien hoe boomstammen verzaagd werden in een hangar bij de fabriek van Louis De
Waele in de Leopold-ii-laan, waar het hout vervolgens verwerkt werd tot parket of
ander houten schrijnwerk zoals vensterramen (ca. 1900).
De historische bronnen waarmee alle bouwbedrijven in kaart worden gebracht staan
tegelijk toe om een algemener, niet-ruimtelijk gebonden overzicht van de evolutie
van de bouwsector te schetsen. We kunnen bijvoorbeeld inzicht krijgen in de groei
en het belang van nieuwe subsectoren, in combinaties van bedrijfsactiviteiten door
bouwbedrijven, in de levensduur van bouwbedrijven, en in evoluties in bedrijfsgrootte.
Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van de Belgische industrietellingen die informatie
verstrekken per subsector en per gemeente tussen 1846 en 1970.
De hedendaagse locaties van bouwbedrijven worden in kaart gebracht vanuit het
architecturaal-stedenbouwkundig perspectief. Daarvoor maken we gebruik van twee
specifieke bronnen: enerzijds verschaft de Kruispuntbank van Ondernemingen (kbo)
het gedomicilieerd adrespunt en de nace-activiteit van de verschillende bouwbedrijven
36 M. Degraeve e.a., ‘Spatial management of contractors. An analysis of the industrial sites of the Louis De
Waele enterprise in Brussels (1867-1988)’, in: Building knowledge, constructing histories. Proceedings of the Sixth
International Congress on Construction History (Londen 2018) 527-535.
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anno 2016 en anderzijds biedt de inventaris voor Brussels industrieel erfgoed van
begin jaren 1980 een tentatief historisch perspectief.37 Hoewel het gedomicilieerd
adres van de Kruispuntbank niet eenduidig overeenstemt met een gebouw uit de
inventaris, brengt hun afzonderlijke studie alsnog enkele resultaten voort. Al deze
adrespunten van de bouwbedrijven worden per tijdsdoorsnede bijgehouden in een
gegeorefereerde database, die via een gis-applicatie (Arcgis) gevisualiseerd kan worden.
Een hotspotanalyse op basis van deze gegevens laat toe om ruimtelijke concentraties van
bouwbedrijven te identificeren. We veronderstellen dat deze ruimtelijke concentraties
mogelijks wijzen op clusters van bouwbedrijven in een bepaald stadsdeel. Porter
definieert clusters als geografische concentraties van bedrijven en instituties uit een
bepaald veld of sector die onderling verbonden zijn.38 Sommige empirische studies
wijzen uit dat de ruimtelijke nabijheid van bedrijven en instituties in clusters bijdragen
tot een hogere productiviteit, tot meer innovatie en de groei van nieuwe bedrijven.
Binnen de geografie wordt dit omschreven als agglomeratie-effecten. Er bestaat echter
geen consensus binnen de geografie dat men bij de aanwezigheid van clusters de facto
altijd kan spreken van agglomeratie-effecten.39
In figuur 1 zien we het eerste resultaat van zo’n hotspotanalyse van de hedendaagse
locaties van bouwbedrijven in 2016 (rechts) en die van het patrimonium van bouwbedrijven in 1981 (links). Figuur 1 vormt nog geen sluitend resultaat van de bedrijfslocaties omdat er nog een aantal vragen te beantwoorden zijn over de vergelijkbaarheid
en de volledigheid van de bronnen. Het bedrijfshistorisch onderzoek binnen ‘Building
Brussels’ ambieert om de historische evolutie van de precieze bedrijfslocaties nauwgezet in kaart te brengen. Figuur 1 geeft hier evenwel reeds een indicatie van. De uitkomst
van deze hotspotanalyse is een kaart met hoge (zwarte) waarden voor plekken met een
hoge densiteit aan gebouwen die vandaag in gebruik zijn (links) of dat voor 1980 waren
(rechts) door de bouwsector. Er worden in figuur 1 enkele hedendaagse (2016) concentraties zichtbaar via de donker gestipte gebieden op de kaart links: het Flageyplein
in Elsene, het kanaal Brussel-Charleroi in Anderlecht, in Jette-Koekelberg etc. Als we
kijken naar de concentraties van het patrimonium van bouwbedrijven in 1981 (rechts)
dan zien we dat de sommige concentraties overeenkomsten vertonen met de eerder
genoemde hedendaagse concentraties. We zien de concentratie in Anderlecht kleiner
worden en we zien de concentratie in Elsene verschuiven, weg van de Louizalaan.
Opvallend is ook dat de hoge concentratie aan bouwbedrijven anno 2016 in Jette niet
eenduidig overeenstemt met de inventaris van het industriële patrimonium uit 1981.
Vanuit het economisch-geografisch perspectief wordt een verklaring geboden voor
hedendaagse ontwikkelingen in de vestigingspatronen van kleine bouwbedrijven. Via
veldwerk worden hun ruimtelijke strategieën in kaart gebracht om te onderzoeken hoe
belangrijk een centrale ligging van de eigen infrastructuur is voor de bedrijfsorganisatie
en welke invloed dat heeft op de locatie van de klanten/werven. Aan de hand van de
methode van het tijd-ruimtepad van Haegerstrand en een gis applicatie, aangevuld
37 De ‘Inventaire Visuel de l’Architecture Industriel à Bruxelles’ is een niet-exhaustieve oplijsting van het industrieel
erfgoed, gepubliceerd door het Archives des Architecture Moderne (aam) in 1980-1985. Het betreft het resultaat van
een vijfjarig visueel onderzoek naar industriële panden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
38 M. Porter, ‘Clusters and the new economics of competition’, Harvard Business Review (1998) 77-90.
39 J. Peck, ‘Economic rationality meets celebrity urbanology. Exploring Edward Glaeser’s city’, International
Journal of Urban Research 40 (2016) 1-30.
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Fig. 1 Concentraties van gebouwen van bouwbedrijven in het Brussels-Hoofdstedelijk
Gewest in 2016 (links) en 1981 (rechts). Hotspotanalyse van data uit de Inventaire Visuel de
l’Architecture Industrielle 1981 (rechts) en de Kruispuntendatabank van Ondernemingen 2016
(links). Met behulp van Getis-Ord Hotspot analyse in Arcgis (Frederik Vandyck).

met interviews, wordt er gekeken naar de wijze waarop deze bedrijven zich ruimtelijk
organiseren tussen de eigen infrastructuur, de werven, de werknemers en de leveranciers. Op basis van de resultaten en de inzichten die we verkrijgen uit de ruimtelijke
patronen kunnen we opnieuw gerichte beleidsaanbevelingen formuleren. In Brussel
is hun infrastructuur, zoals depotruimte, atelierruimte, en parkeergelegenheden voor
bestelwagens, nog steeds redelijk centraal gelegen, maar we observeren een opkomende
dynamiek van industriële gentrificatie die deze centraliteit onder druk zet.40
De economisch-geografische analyse bestudeert op macroniveau ook de
werkgelegenheid in de Brusselse bouwsector. We zien dat de bouwsector in Brussel een
grote lokale werkgever is met 30.000 jobs (in 2013), waarvan de helft in loondienst en de
andere helft als zelfstandige werkt, en waarvan meer dan 35 procent kortgeschoolden
en meer dan 40 procent middellang geschoolden.41 Op basis van deze cijfers kunnen
we besluiten dat de bouwsector een belangrijke rol speelt door het creëren van
jobs met een specifiek scholingsprofiel dat tegemoet komt aan het opvangen van de
structurele werkloosheid. Die rol van lokale jobcreatie staat enorm onder druk door
de komst van Europese bouwbedrijven en werknemers, vooral uit landen zoals Polen
en Roemenië.42 Hierdoor moeten Brusselse bouwvakkers niet alleen concurreren met
40 S. De Boeck, D. Bassens en M. Ryckewaert, ‘Easing spatial inequalities? An analysis of the anticipated effects of
Urban Enterprise Zones in Brussels’, European Planning Studies 25 (2015) 1876-1895.
41 Actiris e.a., ‘Identification des secteurs et métiers porteurs d’emploi en Région de Bruxelles-Capitale dans le
cadre de la commande de formations professionnelles telle que prévue par la 6e réforme de l’Etat’ (Brussel 2015).
Beschikbaar via: http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/FR/2015_06_Identification%20des%20secteurs%20
et%20m%C3%A9tiers%20porteurs%20demploi%20en%20RBC.pdf (29 juni 2017).
42 F. De Wispelaere en J. Pacolet, The size and impact of intra-eu posting on the Belgian economy. With a special focus
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Vlaamse en Waalse, maar ook met Europese bouwvakkers, die bovendien goedkoper
kunnen werken door de Europese regelgeving over mobiele arbeidsmigratie en over
publieke overheidsopdrachten. Opmerkelijk is dat noch de federale overheid, noch
sectororganisaties zoals de Confederatie Bouw deze jobs bij het totaal aantal bouwjobs
tellen, terwijl deze door hun snel groeiende aantal een aanzienlijke invloed uitoefenen
op de bouwmarkt. Waar voor België – afhankelijk van de methodologie die gebruikt
wordt – cijfers schommelen tussen 15 en 30 procent extra werkgelegenheid, is dat
voor het Brussels gewest bijna 75 procent voor de mensen die in loondienst werken,
vaak in erbarmelijke werkomstandigheden.43 Ruw geschat betekent dit dat er geen
30.000 bouwjobs zijn in Brussel, maar 41.250. Het bestempelen van dit fenomeen
van mobiele arbeidsmigratie – ook intra-Europese detachering genoemd – als ‘een
gevaar’ kleurt de aard van het zoeken naar mogelijke beleidsoplossingen en werpt
allerlei ethische vragen over het valoriseren van bouwvakkers op. Daar waar men
mobiele arbeidsmigratie van langgeschoolden als overheid enthousiast onthaalt en
aanmoedigt – bijvoorbeeld door het steeds verbeteren van vervoersverbindingen
tussen internationale steden – staat men negatief tegenover hetzelfde fenomeen van
kortgeschoolden. Deze arbeidsmigratie zorgt immers niet alleen voor verdringing en
een verhevigde concurrentie voor Brusselse bouwvakkers, zij vult ook wel degelijk
een tekort aan.44 Zoals we eerder zagen kunnen de bouwopleidingen niet genoeg
geschoolde bouwvakkers afleveren om aan de jaarlijkse nood van bouwbedrijven te
voldoen. We achten het daarom nodig om te onderzoeken in welke bouwberoepen
verdringing plaatsvindt en in welke beroepen men van aanvulling kan spreken. Dit is
niet evident omdat mobiele arbeidsmigranten enkel de ruime sector moeten aangeven
als ze in België werken – in deze nace 43 – maar niet de subsector of het specifieke
beroep. We moeten daarom allerlei methodologische omwegen bedenken, bijvoorbeeld
door te kijken naar de evolutie van het aantal bedrijfsgeboorten en stopzettingen in de
specifieke subsectoren van de bouwsector. Op die manier hopen we zicht krijgen met
welke bouwberoepen de Brusselse bouwbedrijven vandaag nog een verschil maken
om van daaruit gerichte beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, bijvoorbeeld in
verband met opleidingstrajecten.
Interactie met de omgeving
Als we inzoomen op ruimtelijke concentraties van bouwbedrijven, kan de interactie
tussen bouwbedrijven en hun onmiddellijke omgeving worden benaderd in de mesoof ‘tussenschaal’. De aandacht voor deze ruimtelijke schaal komt voort uit het pleidooi
van Manuel de Solà Morales voor het belang van de buurt of wijk in stadsplanningsprojecten.45
Het globale in kaart brengen van de sector staat ons toe om ruimtelijke patronen,
on the construction sector (Leuven 2017).
43 Confederatie Bouw, ‘Tewerkstelling in de bouw staat onder druk: dringend nood aan sterke maatregelen’ (Brussel
2017); F. De Wispelaere en J. Pacolet, The size and impact of intra-eu posting on the Belgian economy. With a special
focus on the construction sector (Leuven 2017); Rijkssociale Zekerheid, Cijfergegevens Limosa meldingsplicht 20082016. Data uit Kadaster Limosa database, op persoonlijke aanvraag (Brussel 2017).
44 De Wispelaere en Pacolet, The size and impact of intra-eu posting.
45 M. De Solà-Morales, ‘Another modern tradition. From the break of the 1930 to the modern urban project’, Lotus
64 (1989) 6-31.

54   matthijs degraeve e.a.

stadsgeschiedenis

vestigingslogica’s en concentraties te ontdekken, maar slaagt er niet in om uitspraken te
doen over de ruimtelijke organisatiestrategieën van bouwbedrijven op de tussenschaal.
Omdat de aard van het bronnenmateriaal en het beoogde resultaat fundamenteel
verschilt van het macroniveau, werken we hiervoor met casussen. Enkel door casussen
bij het onderzoek te betrekken kunnen de ruimtelijke operaties van bouwbedrijven
immers precies achterhaald worden, hetgeen de algemene ontwikkelingen op grotere
schaal kan illustreren, verduidelijken of nuanceren, en divergerende trends binnen de
sector kan verklaren.
Zowel de fysieke als sociale integratie van het bouwbedrijf in de ruimere context van
een buurt of stadsdeel wordt via casusonderzoek in vraag gesteld. Op fysiek vlak gaat
het architecturaal onderzoek op zoek naar de inbedding en verwevenheid van bouwbedrijven in het omliggende stedelijke weefsel. De bedrijfshistorische en economischgeografische disciplines bestuderen de (historische en huidige) rol van de publieke
ruimte en verkeersinfrastructuur voor het bedrijf. Van welke verkeerskanalen maakte
het bedrijf bijvoorbeeld gebruik voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen en voor
het woon-werkverkeer van bouwvakkers? Brachten transformaties van de publieke
ruimte in de omgeving het bedrijf in de loop van de tijd in moeilijkheden, of openden
ze net nieuwe opportuniteiten?
Anderzijds wordt ook de sociale betekenis van de wijk voor het bouwbedrijf (en vice
versa) bevraagd. Is het bedrijf een belangrijke werkgever in de buurt? Zijn er naburige
bedrijven waarmee er wordt samengewerkt? Hoe wordt het bedrijf gepercipieerd door
de omwonenden? Is er een bepaalde mate van tolerantie tegenover de hinder die met
de bedrijfsactiviteit gepaard gaat? Antwoorden op deze vragen kunnen belangrijke
inzichten opleveren over de band die (bouw)bedrijven met een lokale gemeenschap
ontwikkelen, en over de haalbaarheid en wenselijkheid van hun behoud en reintegratie in het stedelijke weefsel. Binnen het bedrijfshistorisch onderzoek vormen
dossiers van ‘de commodo et incommodo’-onderzoeken hiertoe een waardevolle bron.
Buurtbewoners kregen bijvoorbeeld bij de installatie van een stoommachine door een
bouwbedrijf de gelegenheid om hun bezwaren kenbaar te maken, wat aanleiding kon
geven tot een heuse klachtenstroom over de hinder of het gevaar veroorzaakt door
het bedrijf. Voor de eerder vermelde onderneming Louis De Waele bijvoorbeeld, die
in 1870 als een van de eerste Brusselse bouwbedrijven mechaniseerde, werden tal van
‘de commodo et incommodo’-dossiers geopend. De verschillende stoommachines
die tussen 1870 en 1885 werden geïnstalleerd in het atelier in de Opzichterstraat
gaven nooit aanleiding tot klachten, maar na de verhuis naar de grotere fabriek in
de Leopold-ii-laan in 1889 kloegen omwonenden frequent over lawaai-, rook- of
geurhinder en brandgevaar. Vooral dit laatste was een steeds terugkerende vrees
van buurtbewoners. Toen het bedrijf in 1922 overschakelde van paardenkarren
op vrachtwagens om bouwmaterialen te vervoeren, wenste het een brandstoftank
bij de schrijnwerkerijfabriek te installeren. Hiertegen werd hevig maar tevergeefs
geprotesteerd door onder andere buurman Van Asten: ‘5000 liter naphte levert voor de
geheelen omgeving een gevaar op, dat niet bij benadering is vast te stellen, vooral in een
bedrijf der firme De Waele waar alles een brandstapel is, en waar het wenschelijk is dat
de firme een vaste brandweer, voor dag en nacht, aanstelde om eventueel deze volkrijke
buurt voor een ramp te sparen’. Zijn vrees bleek niet ongegrond. In 1926 kon een brand
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Afb. 3 Atelier van schrijnwerkerij Vander Velden in de Dillensstraat in Elsene (2017)
(Matthijs Degraeve en Frederik Vandyck, Vrije Universiteit Brussel).

in de fabriek maar net op tijd worden gedoofd dankzij de preventiemaatregelen die het
bedrijf had moeten nemen.46 Kleinschalige schrijnwerkerijen lijken door hun beperkte
omvang en hinder heel wat minder problemen met buurtbewoners te hebben ervaren.
Ze konden vaak decennialang op dezelfde locatie of in eenzelfde wijk blijven opereren
en doen dat soms nog steeds. Schrijnwerker Pierre De Groef bijvoorbeeld vestigde zijn
atelier in 1894 in de Dillensstraat in Elsene, dat vervolgens overging in andere handen
en waar tot op vandaag een schrijnwerker actief is (afbeelding 3).47
De architecturale invalshoek houdt ten slotte via stedelijk-morfologisch onderzoek
ook rekening met de gemengdheid aan functies in het bouwblok. Daarbij geeft de vorm
van de hedendaagse stadsplattegrond nog steeds blijk van zowel een industrieel als van
een gemengd karakter (functiemenging wonen en werken) in de nabijheid van belangrijke invalswegen, treinsporen, waterwegen en andere pull-factoren. Diepe percelen,
bedrijven binnenin het bouwblok, garagepoorten en opslagplaatsen zijn alomtegenwoordige getuigen van een productieve voorgeschiedenis die stilaan verdwijnt. We
stellen vast dat die grote mate van functiemenging zich niet enkel voordoet langs de
industriële Kanaalzone, maar ook in residentiële wijken zoals in Elsene. Door middel
van analyse en reconstructie wordt het mogelijk complementaire lagen van functionele
gemengdheid op te helderen.
Bedrijfsinfrastructuur
46 Gemeentearchief Sint-Jans-Molenbeek, De commodo et incommodo, inv.nr. 10879.
47 Gemeentearchief Elsene, Bouwvergunningen, inv.nr. TP 101-25.
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Op kleine schaal vertaalt het ruimtelijk bedrijfsmanagement zich in de organisatie
van bouwbedrijven op het niveau van het eigen gebouw en perceel. We onderzoeken
de infrastructuur en de ruimtelijke organisatie van de eigen industriële site van
het bouwbedrijf om de specifieke noden en vereisten van de productie en andere
bedrijfsprocessen te vervullen en te faciliteren.
Om de hedendaagse kleinschalige bedrijfsorganisatie te bestuderen, wordt binnen
het economisch-geografische onderzoek gebruik gemaakt van een combinatie van
antropologische observatietechnieken en interviews met bedrijfsleiders van casusbedrijven. Ook in het bedrijfshistorisch onderzoek wordt de bedrijfsinfrastructuur onderzocht aan de hand van casussen. Een zeldzame casus kan historisch gedocumenteerd
worden aan de hand van een bedrijfsarchief. Zeker in het geval van kleine ondernemingen is er doorgaans echter geen bedrijfsarchief overgeleverd, maar er zijn tal van andere
kwalitatieve bedrijfshistorische bronnen beschikbaar om hun microbedrijfsorganisatie
te reconstrueren: dossiers van ‘de commodo et incommodo’ onderzoeken, fiscale en
kadastrale bronnen, iconografische bronnen, bouwvergunningen en het overblijvende
industrieel patrimonium van de bouwbedrijven. Deze laatste bron brengt industriële
archeologie aan als hulpwetenschap van het bedrijfshistorisch onderzoek. De eigen gebouwen van de bouwbedrijven leveren immers een tastbaar inzicht op in de strategieën
die ondernemers aanwendden om hun eigen ruimtelijke omgeving de nodige plaats te
laten bieden aan hun bouwactiviteiten en bedrijfsorganisatie. Verschillende historici
hebben dan ook reeds gewezen op de toegevoegde waarde van industriële archeologie
voor bedrijfs- en economische geschiedenis.48
Bij de bedrijfshistorische studie van de infrastructuur gaan we na of er terugkerende
(en dus potentieel succesvolle) schikkingen van kleine bouwnijverheidssites voorkomen. Zij kunnen mogelijk worden hergebruikt om de toekomstige re-integratie van
kleine bouwbedrijven in de stad te bevorderen. Vanuit het architecturaal perspectief
worden deze bedrijfsgebouwen daarom via typomorfologisch onderzoek in kaart
gebracht. Eigen aan typomorfologisch onderzoek is het reduceren van de veelheid
aan stadsfragmenten, bouwblokken en gebouwen tot enkele basisvormen, of typen.49
De proliferatie en interpretaties van zulke basistypen in de ruimte en tijd wijzen op
een wendbaarheid ten opzichte van verscheidene economische, politieke en culturele
factoren.50 Door de seriële ordening en classificatie van deze bestaande mengvormen
trachten we inzicht te vergaren over de kwalitatieve verwevenheid van wonen en werken. ‘Building Brussels’ wenst op die manier de architecturale kwaliteiten te bestuderen
die het bouwbedrijf faciliteren en ondersteunen in haar organisatie en wil begrijpen hoe
dit gecombineerd wordt met wonen. Op basis van deze inzichten beogen we een reeks
van basistypen te distilleren die voor het beleid als blauwdruk of als richtlijn kunnen
dienen voor renovatie- en nieuwbouwprojecten in de stad.
Een eerste studie naar de typologie van gebouwen in de Brusselse hout-subsector
48 P. Scholliers, ‘De krampachtige relatie tussen industriële archeologie en economische geschiedenis. Een renovatieessay’, neha-Bulletin voor economische geschiedenis 17 (2003) 3-21; E. Nijhof en P. Scholliers, Het tijdperk van de
machine. Industriecultuur in België en Nederland (Brussel 1996).
49 G. Grassi, De logische constructie van de architectuur (Padua 1967); A. Rossi, De architectuur van de stad (Padua
1966); G. Caniggia en G.L. Maffei, Interpreting basic building (Florence 1979) 51-55.
50 A. Moudon, ‘Getting to know the built landscape: typo-morphology’, in: K.A. Franck en L.H. Schneekloth (red.),
Ordering space. Types in architecture and design (New York 1994) 289-311.
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Fig. 2 Typologische categorisering van het patrimonium van houtbedrijven (Frederik Vandyck en AAM / CIVA Stichting, Brussel).

legt zulke gelijkenissen op de schaal van het perceel bloot. Via de ‘Inventaire Visuel
de l’Architecture Industrielle’ werden tachtig gebouwen getraceerd die tussen
1880 en 1980 gebruikt werden door een houtbouwbedrijf. Op basis van vormelijke
eigenschappen zoals het achterhuis, de overdekte houtopslagplaats en het volgebouwde
bouwblok werden deze tachtig gebouwen gereduceerd tot groepen of typen met een
gelijkaardige organisatie. In figuur 2 zien we de visuele weergave van zes typen in de
hout-subsector. Naast gebouwen uit de hout-subsector zal ook het patrimonium van
andere subsectoren (zoals aannemers, smederijen en leveranciers) bestudeerd worden
om vergelijkend onderzoek mogelijk te maken en zo aanvullende inzichten over de
Brusselse bouwsector te verkrijgen.
De typen geven op hun beurt suggesties voor aanvullend, diepgaand onderzoek op
casusniveau. Door middel van casussen van hedendaagse en vroegere bedrijven, gehuisvest in dit patrimonium, worden de architecturale typen afgetoetst aan hun specifieke
ruimtegebruik. De typomorfologische studie wordt aldus verrijkt door de gebouwen
in kwestie met actoren te beladen en te kijken naar hun inbedding, hun gebruik, de bedrijvigheid en de netwerken. Het architecturale onderzoek wordt daarbij gevoed door
observaties vanuit de andere twee disciplines over hoe bouwbedrijven zich vroeger en
vandaag organiseren op hun percelen en in hun gebouwen.
Beleidsaanbevelingen voor de Brusselse bouwsector
Zoals werd aangegeven in de introductie vormt een hernieuwde aandacht van
beleidsmakers en onderzoekers voor ‘de productieve stad’ mee de aanleiding voor
het onderzoeksproject ‘Building Brussels’. Dit vraagt om een kritische analyse van
de manier waarop het concept van de productieve stad vandaag betekenis krijgt in
bijvoorbeeld beleidsdocumenten en op welke manier het concept vandaag betekenis
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genereert, maar ook hoe het concept de voorbije tweehonderd jaar betekenis heeft
gegenereerd en welke posities er door het beleid tegenover de productieve stad worden
en werden ingenomen. Aan de hand van deze analyse kan de beleidsvoorbereidende
stap gezet worden.
Op basis van inzichten in de wijze waarop en de context waarin bouwbedrijven
ontstonden, groeiden en zich al dan niet konden handhaven, kunnen we uitspraken
en beleidsaanbevelingen doen over de zin en haalbaarheid van de re-integratie en
het behoud van bouwondernemingen in het stedelijke weefsel. Via het architecturaal
perspectief analyseren we de mogelijke types van werken en wonen voor de Brusselse
bouwsector in een stedelijk weefsel. Vanuit economisch-geografisch perspectief wordt
er gekeken naar inclusieve beleidsaanbevelingen voor de Brusselse bouwsector. Beide
perspectieven gebruiken hierbij ontwerpend onderzoek als de belangrijkste methode,
aangevuld met beleidsanalyse via desktop research en interviews.
Conclusie
Het interdisciplinair onderzoek naar de Brusselse bouwsector kan op basis van de geïntegreerde ruimtelijke onderzoeksopzet een antwoord bieden op de overkoepelende
onderzoeksvraag: hoe lokaal verankerd hebben kmo’s in de bouwsector zich op lange
termijn georganiseerd in de stad en welke strategieën waren daarbij al dan niet succesvol en waarom? Dit levert belangrijke inzichten op voor verschillende aspecten van het
stedelijke economische leven. Bouwbedrijven hebben daarin steevast een belangrijke
rol van betekenis gespeeld als een van de voornaamste actoren in de productie en het
onderhoud van de stedelijke ruimte. Hun activiteit is onveranderlijk van wezenlijk
belang geweest in de stad, maar is tot op heden onvoldoende bestudeerd. In een breder
perspectief komt dit onderzoek tegemoet aan de algemene nood aan kennis over kmo’s
die produceren voor de eigen stedelijke economie. Zij namen het leeuwendeel van de
plaatselijke ‘stadsverzorgende’ economische activiteit voor hun rekening, maar blijven
in de meeste onderzoeksdisciplines sterk onderbelicht. De Brusselse bouwsector dient
daarbij niet enkel als testcase voor andere nijverheidstakken waarin kmo’s dominant
zijn, maar evenzeer voor andere steden of regio’s. Uit dit onderzoek zullen immers
concrete inzichten en aanbevelingen voor de Brusselse situatie naar boven komen die
op hun beurt te toetsen zijn aan de specifieke context in andere (groot)steden in België
en daarbuiten. Diepgaand interdisciplinair onderzoek van een veelheid aan zowel historische als hedendaagse data over deze kleine maar cruciale economische actoren kan
zo de broodnodige kennisbasis opleveren over de plaats die kleine productieve (bouw)
bedrijven in het verleden hebben ingenomen en in de toekomst (opnieuw) kunnen innemen in de stedelijke economie en in het stedelijke weefsel.

Jelle Haemers en Hilde Greefs

Bedrijvige historici
Een interview met Erik Aerts en Herman Van der Wee

Op een nazomerse dag werden we hartelijk ontvangen ‘Ten huize De Hettinghe’ in het
Belgische Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas) voor een interview met twee economische
historici die de stadsgeschiedenis een warm hart toedragen. Onze gastheer, Herman
Van der Wee (geboren in 1928), schreef meer dan vijftig jaar geleden zijn eerste magnum opus The growth of the Antwerp market.1 Erik Aerts (geboren in 1954), voormalig assistent van Herman, is onze tweede geïnterviewde. Om twee redenen belden we
aan. Ten eerste bestuderen beide historici al decennialang de economische geschiedenis
van de steden van de Lage Landen, en brachten ze daarover belangrijke publicaties
uit. Ten tweede, als geboren Lierenaars en voormalige collega’s aan de ku Leuven,
publiceerden ze recent samen een omvattende stadsgeschiedenis over de stad Lier (van
prehistorie tot 1914).2
Weinigen wagen zich nog aan de redactie van een dergelijk werk, dat niet alleen
over de chronologische maar ook de thematische grenzen heen een overzicht geeft
over de geschiedenis van één stad. Vertrekkend vanuit de economische geschiedenis
van deze middelgrote Brabantse stad, slaagt het werk erin om een synthese te brengen
en behoort het daarom tot het genre van de ‘stadsbiografie’ dat nog weinig beoefend
wordt. Weliswaar verschenen er recentelijk nog monografieën over één stad, maar vaak
kennen die een grote schare aan auteurs die elk hun eigen specialisatie uiteenzetten,
belichten ze vooral een bepaalde episode uit de hele geschiedenis, of betreft het een
korte synopsis die onder meer een toeristisch publiek op het oog heeft. De Geschiedenis van Lier daarentegen is wetenschappelijk van uitgangspunt en zoekt een rode draad
in de geschiedenis van de stad, met name het belang van de nabijheid van de Antwerpse
markt als motor voor verandering, en de gevolgen ervan voor het stedelijke leven. Hoe
kwam dat werk tot stand, en hoe ervaren beide historici de evolutie van de economische
stadsgeschiedenis in de afgelopen decennia? Dat was de aanleiding van ons gesprek en
waren de voornaamste vragen.
Om maar meteen een idee te geven van de bedrijvigheid van beide heren: Erik denkt
al aan een vervolg op het vermelde werk. Net op emeritaat kijkt hij reikhalzend uit naar
de tijd die het pensioen hem zal schenken om het tweede deel van de geschiedenis van
Lier (van de Eerste Wereldoorlog tot heden) te schrijven. Ook bij Herman kriebelt het
nog steeds. Ondanks zijn gevorderde leeftijd heeft hij spijt dat hij het afgelopen jaar
op aanraden van zijn huisarts een aanbod heeft afgeslagen om in de Verenigde Staten
1 H. Van der Wee, The growth of the Antwerp market and the European economy (fourteenth-sixteenth centuries)
(Leuven 1963). Over de totstandkoming van dit boek schreef Erik Aerts een lezenswaardige tekst: ‘De genese van de
groei. The Growth of the Antwerp Market van Herman Van der Wee, een halve eeuw (1963-2013)’, Belgisch Tijdschrift
voor Filologie en Geschiedenis 92 (2014) 699-717.
2 E. Aerts en H. Van der Wee, Geschiedenis van Lier. Welvaart en samenleving van het ontstaan van de stad tot de
Eerste Wereldoorlog (Lier 2016).
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te doceren. Met stilzitten heeft hij het immers moeilijk. Toch maken beiden graag tijd
om op onze vragen te antwoorden over hun nieuwe monografie, stadsgeschiedenis en
de economische geschiedenis in het algemeen.
In onze vaste tijdschriftrubriek die een overzicht brengt van de tweejaarlijkse Urban
History Conference stellen we al enkele keren vast dat de belangstelling voor de economische (stads)geschiedenis daalt. Het aantal sessies over dergelijke thema’s slinkt.3
Waaraan zou dit te wijten zijn?
Erik Aerts (EA): Misschien is het voor economische historici niet direct noodzakelijk
om naar een conferentie zoals de Urban History Conference te gaan. Economische
historici hebben hun eigen methoden, eigen netwerken en vrienden, eigen nichecongressen. Het Datini-congres in het Italiaanse Prato,4 dat ik jaarlijks organiseer, trekt
bijvoorbeeld heel wat sociaaleconomische historici van de pre-industriële periode aan.
Het geschiedbedrijf is de laatste decennia vergaand gespecialiseerd.
Herman Van der Wee (HVDW): Toen mijn loopbaan een aanvang nam, was economische geschiedenis een ‘hot issue’. Het herstelbeleid en de ‘trente glorieuses’ na de
Tweede Wereldoorlog versterkten de belangstelling voor economische groei en gaven
de macro-economische benadering de wind in de zeilen. Met de depressie van de jaren
1970 verschoof de pendel, onder meer onder invloed van economen zoals Friedman,
naar de micro-economie, de ondernemersgeschiedenis, het consumentengedrag. Het
individu stond terug centraal; de overheid was ballast geworden. De crisis van 2008 kan
opnieuw een relance betekenen voor de macro-economische benadering.
EA: Economen nemen trouwens vaak het voortouw. Denk bijvoorbeeld aan de
impact vandaag van de Franse econoom Thomas Piketty die het thema van de ongelijkheid terug op de kaart zet en in een comparatief en breed perspectief de ontwikkeling
van het kapitalisme bestudeert. Zie ook bijvoorbeeld het recente boek van Bas van
Bavel die eveneens de geschiedenis opentrekt en verbreedt.
HVDW: Het boek van Bas van Bavel brengt ons ook bij de verschillen tussen noord
en zuid. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse geschiedschrijving
nog eerder traditioneel van benadering. Na de oorlog opende Slicher van Bath nieuwe
deuren door aan te leunen bij de Franse Annales-school. Hij kreeg navolgers en legde
zodoende de basis voor de snelle groei van de economische geschiedschrijving in Nederland. De economische stadsgeschiedenis hoorde daar ook bij maar moest vanaf
de jaren tachtig geleidelijk wijken voor de toenemende belangstelling voor sociale en
culturele processen in het stedelijk verleden (de New Cultural History). Diezelfde
koerswijziging kan trouwens ook worden vastgesteld in deeldisciplines van de economische geschiedenis.
EA: Denk bijvoorbeeld aan de monetaire geschiedenis, die eveneens is opgeschoven
naar een meer cultureel-antropologische benadering en zich nu richt op de maatschappelijke functie van geld en begrippen zoals reciprociteit meer centraal stelt. Die bena3 Zie bijvoorbeeld I. Van Damme e.a., ‘Schetsen uit Finland. De “herinterpretatie” van de stad op het dertiende
Internationaal Congres van de European Association for Urban History in Helsinki’, Stadsgeschiedenis 11 (2016)
193-211.
4 Het Datini-congres, een begrip voor economische historici, wordt georganiseerd door het Istituto Internazionale
di Storia Economica F. Datini, waarvan Erik Aerts voorzitter is (http://www.istitutodatini.it/). In 2017 focuste het op
‘Water management in Europe, 12th-18th centuries’.
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dering vanuit verschillende oogpunten is een goede evolutie, maar bijgevolg zijn er
minder historici die zich ‘puur’ met de economische geschiedenis inlaten.
HVDW: Tegelijkertijd is de economische wetenschap nu veel wiskundiger geworden, en dat straalt ook af op een deel van de economische geschiedenis. Het toenemend
gebruik van wiskunde en econometrische methodes in de economische theorie en bij de
toetsing van haar hypothesen maakt het niet eenvoudig voor economische historici die
vaak leentjebuur spelen bij de economen. Een ruime multidisciplinariteit is nochtans
van groot belang voor de economische geschiedschrijving.
EA: Inderdaad, wie vroeger een regressieanalyse maakte, was ‘top of the bill’. Nu
is dat werkelijk het minimum. Statische dataverwerking is trouwens in meerdere disciplines van het historisch onderzoek van groot belang. Er is vandaag overigens een
veelheid aan economische theorie beschikbaar. Dat maakt het niet makkelijker om je
in te werken.
Opmerkelijk is dat, op een paar uitzonderingen na, grote synthesewerken over economische stadsgeschiedenis zeldzaam worden. Is ‘overspecialisatie’een probleem? Waar is
de synthese?
EA: Je krijgt in het academisch bedrijf vaak de tijd niet meer om een grote synthese
te schrijven. Dat heeft verschillende oorzaken. Onze job als professor is veel administratiever geworden, er gaat veel energie naar bureaucratie, bijkomende taken zoals het
voorzitterschap van een onderzoekseenheid, grotere verwachtingen en eisen op het
vlak van onderwijs enzovoort. Vroeger hadden we meer tijd, verbleven we langer in het
archief en had je de ruimte om over lange-termijn te werken.
HVDW: Tegenwoordig heeft een doctoraatsthesis vooral tot doel om aan te tonen
dat de doctorandus/a in de geschiedenis de wetenschappelijke methodes en technieken
stevig onder de knie heeft en dat binnen een beperkt tijdsbestek. Een gespecialiseerd
onderwerp is daartoe aangewezen; een grootschalig, meer algemeen onderwerp veel
minder. Ik heb tien jaar gewerkt aan mijn doctoraat, weliswaar niet voltijds. Dat is vandaag niet meer de normale gang van zaken. In feite inspireert de huidige opvatting over
het doctoraat zich vooral op het Amerikaanse systeem en minder op het vroegere idee
van la grande thèse in Frankrijk of het Habilitationschrift in Duitsland. In die optiek is
een synthesewerk in die fase van de historische opleiding niet aan de orde; volgens die
logica is het iets voor op een rijpere leeftijd.
EA: Maar die tijd ontbreekt je door een cyclus die iedereen kent: gefragmenteerd onderzoek door de vele mails, meer doctoraten begeleiden, meer publiceren, enzovoort.
De vraag is of dat de kwaliteit van het eigen onderzoek ten goede komt ...
HVDW: Nochtans is die synthese broodnodig. Synthesewerken zijn belangrijk
omdat ze een breder publiek kunnen bereiken. Je werk krijgt meer invloed als het
toegankelijk is, synthetiseert en een heldere visie op de geschiedenis uitdraagt. Op die
manier kunnen historici hun impact vergroten.
Jullie pasten dat toe op de geschiedenis van Lier met de publicatie van een groot overzichtswerk. Zo’n ‘dinosaurus’ schrijven historici niet vaak meer. Waaraan is dit te wijten? En waarom zijn jullie toch met het project gestart?
HVDW: Stadsgeschiedenis werd vroeger vaak beoefend door mensen die geïnte-
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resseerd waren in het verleden van hun stad, maar die minder opgeleid waren in de
wetenschappelijke historische methodes. Daar is duidelijk verandering in gekomen.
Stadsgeschiedenis is thans een belangrijke deeldiscipline geworden van de moderne
geschiedschrijving. Dat bracht een andere aanpak mee.
EA: Vandaag krijgen beschrijvende publicaties geen plaats meer in het academisch
bedrijf. Wetenschappelijk werk dient uit te gaan van een vraagstelling. Bovendien is
er zoals gezegd een vergaande specialisatie aan het werk. Elke discipline heeft nu zijn
eigen tijdschrift. Een artikel in een A1-vaktijdschrift is even belangrijk geworden als
een brede synthese. Tot slot: in de economische geschiedenis is het minder de gewoonte
om boeken te schrijven.
HVDW: Waarom we dan toch aan een algemene geschiedenis van de stad Lier begonnen zijn? In de eerste plaats omdat ik destijds voor mijn licentiaatsverhandeling en
voor mijn doctoraat veel archiefgegevens over Lier had verzameld en er slechts een deel
van gebruikte voor mijn studie over Antwerpen. Mijn drukke loopbaan en toenemende
aandacht voor de geschiedenis van de hedendaagse periode drukten de geschiedenis
van Lier naar de achtergrond. Vanaf mijn emeritaat kwam mijn belangstelling voor het
Lierse verleden terug op de voorgrond, te meer omdat ik een geboren Lierenaar ben en
er 25 jaar heb gewoond.
EA: Op een receptie in Leuven enkele jaren geleden vroeg Herman me om samen
de pen vast te houden. Ook ik heb in mijn doctoraat veel onderzoek gedaan naar Lier,
onder meer over de biersector. We brachten die gegevens samen en dat resulteerde in
een lijvige stadsbiografie. Het is dus gegroeid uit een uit de hand gelopen zijproject
Is er dan wel nog plaats voor stadsgeschiedenis in de economische geschiedenis?
HVDW: Uiteraard. Steden speelden een cruciale rol in de economische ontwikkeling
van onze contreien. Centrale thema’s, zoals migratie, sociale ongelijkheid, ambachtelijke activiteit en handel refereren in hoge mate naar de stedelijke microsfeer. Onderzoek
naar deze aspecten is dus van essentieel belang voor het macro-economisch onderzoek.
Henri Pirenne bejubelde al de steden als katalysatoren van groei en verandering. In de
steden leven trouwens veel mensen, die bijdragen tot productie, consumptie en dienstverlening, belastingen betalen en culturele initiatieven financieren
EA: Onderzoek naar één stad is ook makkelijker behapbaar. Het feit dat er weinig
synthese is, kent vele oorzaken. Er is enorm veel literatuur over zowat elk historisch
thema, dat kan je niet meer gelezen krijgen als je een overzichtswerk wil schrijven. Het
opstellen van een ‘state of the art’ eist al veel energie. Daarom is het onderzoek van een
‘stad’, als case-study, wel nog doenbaar.
HVDW: En daarenboven essentieel. De grondpijler van ieder synthesewerk is bronnenonderzoek en eruditie. In die context is de studie van lokale bronnen onontbeerlijk
want het spit gegevens boven, laat vergelijking toe en geeft een aanzet tot verklaring
van historische processen. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog was de economische politiek in Europa macro-economisch, gericht op het stimuleren van de groei.
De rol van de overheid was hierbij cruciaal: de samenleving was economisch maakbaar
en de overheid bleek het aangewezen instrument om door planning die maakbaarheid
in de praktijk om te zetten. Vanaf de jaren zeventig stak het neoliberalisme echter de
kop op. De overheid was een moloch geworden, bureaucratische ballast. De markt, de
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Afb. 1 Folder ter promotie
van het boek van Aerts en
Van der Wee over de geschiedenis van Lier.

ondernemer en de consument zouden, volgens die opvatting, op een efficiëntere manier
de economische groei en welvaart kunnen bevorderen. Na de financiële crisis van 20072008 werd de rol van de overheid echter opnieuw actueel. Lokaal onderzoek is hier eens
te meer noodzakelijk om na te gaan in welke mate de stedelijke besturen over de tijd
heen op die macro-economische tendensen reageerden.
EA: Inderdaad, ook ik onderzocht in mijn doctoraat en latere publicaties de rol van
de overheid, en stelde vast dat het niet alleen om coercion in de betekenis van Charles
Tilly ging. Sinds de tweede helft van de achttiende eeuw kwam de overheid veel meer
tussen en werd ze ook voor de kar van lokale groepen gespannen. Veel economische
historici zijn zich meer gaan richten naar de agency van de staat in plaats van de stad,
maar dat betekent niet dat onderzoek naar de stad zinloos is. Wel allerminst.
Welke concrete toekomst zien jullie? We hebben het nu al vaak over het verleden en het
heden van de economische geschiedenis gehad. Op welke domeinen zouden jullie zelf
nog onderzoek willen voeren?
HVDW: Ik heb zelf nog veel materiaal liggen. Destijds had ik een vierde deel geschreven voor The growth, namelijk over monetaire ontwikkeling, maar mijn promotor
Jan-Arthur Van Houtte meende dat dit deel beter geschikt was voor een afzonderlijke
publicatie. Hij had daarin gelijk. Ik ben nu aan de herwerking bezig, maar het is wel
een hele kluif.
Overigens is alles relatief. Om een kleine anekdote te vertellen: toen ik nog in Parijs
studeerde bij Fernand Braudel en Jean Meuvret kwam ik eens bij laatstgenoemde thuis,
aan de Quai d’horloge in Parijs. Daar toonde hij me zijn proefschrift: ‘Voilà, ma valise’,
zei hij toen hij naar de koffer op de kast verwees ... Meuvret schreef zijn hele doctoraat
over de geschiedenis van de rol van de aanbodfactor in de economische ontwikkeling.
Maar toen ik bij hem studeerde, verminderde het belang ervan: onderzoek naar de
vraagzijde was toonaangevend. Na zijn dood werd dergelijk onderzoek juist wél heel
belangrijk. Zijn vrouw heeft het proefschrift van Meuvret uiteindelijk als eerbetoon aan
haar man na diens dood uitgegeven. Je ziet, elke richting in onderzoek kan interessant
zijn.
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Afb. 2 Van der Wee (links) en Aerts (Foto auteurs, 2017).

EA: Dat naar ruimtelijkheid bijvoorbeeld. Of naar de invloed van technologie op
economische veranderingen. Instellingengeschiedenis vind ik ook nog steeds heel belangrijk.
HVDW: Juist. Het belang van de institutionele aspecten kan niet voldoende worden
beklemtoond. Instellingen ordenen in principe een nieuwe economische ontwikkeling,
ze genereren vooruitgang, schaaleffecten en stijgende meeropbrengsten. Instituties zijn
echter ook conservatief: de ontwerpers ervan gaan uit van het principe dat die instellingen een tijd zullen meegaan. Hierdoor loert steeds het potentiële gevaar van sclerose
om de hoek, wat dan leidt tot dalende meeropbrengsten en zelfs achteruitgang. Het is
dus duidelijk dat de dynamiek, de ﬂexibiliteit of sclerose van stedelijke instellingen zeer
belangrijk zijn om economische ontwikkelingen te analyseren. In de stadsgeschiedenis
mag een institutionele analyse dan ook niet ontbreken.
Maar eerst het tweede deel over de geschiedenis van Lier dus ...
EA: Ik ga hierover zo dadelijk met Herman overleggen! Wél moeten we nog een rode
draad vinden. Bij het eerste deel was dat de nabijheid van de Antwerpse markt en de
beschikbaarheid van de rivier de Nete, die als motor fungeerden voor de ontwikkelingen te Lier. Bij het deel over de twintigste-eeuwse geschiedenis ligt dat iets moeilijker.
HVDW: We hebben voor onze Geschiedenis van Lier als einddatum van het onderzoek het jaar 1914 gekozen omdat voor Lier, zeker economisch gezien, de Eerste
Wereldoorlog een duidelijke breuklijn is. Voor Lier begint de Industriële Revolutie in
feite pas nadien.
Of hoe in de levensloop van onze beide geïnterviewden de economische geschiedenis
en de stadsgeschiedenis van Lier zich telkens opnieuw verstrengelen ...

Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische
tijdschriften (2016)
Arie van Steensel, Chanelle Delameillieure, Thomas Delpeut, Hannelore Franck,
Desiree Krikken, Dirk Lueb, Laura May, Sanne Muurling, Bob Pierik, Wout Saelens
en Wout Vande Sompele

Ook dit jaar neemt Stadsgeschiedenis een overzicht op van bijdragen die zijn verschenen in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften en jaarboeken, een rubriek
die al sinds 2009 in stand wordt gehouden. De vele (historische) tijdschriften maken
het immers vrijwel onmogelijk voor de individuele onderzoeker om deze allemaal systematisch te doorzoeken, wat tot gevolg heeft dat vele bijdragen van stadshistorisch
belang in regionale en lokale tijdschriften onopgemerkt blijven. In samenhang met het
jaarlijkse overzicht van de bijdragen in internationale tijdschriften heeft deze rubriek
tot doel de laatste ontwikkelingen in het stadshistorische onderzoek te signaleren. 66
tijdschriften van jaargang 2016 werden door een groep stadshistorici doorgenomen
om uiteindelijk tot voorliggende selectie van 92 verschillende artikelen met historisch-
wetenschappelijke relevantie te komen.
In 2016 stelde de Europese Unie in Amsterdam de uitgangspunten voor een Stedelijke Agenda vast, die in brede zin beoogt om door betere regelgeving te komen tot
een gezamenlijke aanpak van stedelijke uitdagingen, zoals de integratie van migranten, huisvesting, digitalisering, klimaat en armoede.1 De Agenda moet steden ook een
grotere stem geven in het Europese beleid, omdat inmiddels zeventig procent van de
inwoners van de eu zich stedeling mag noemen. Hoewel historici hebben bijgedragen
aan een ongevraagd advies aan de Europese beleidsmakers,2 ontbreekt een historisch
perspectief in de uitwerking van de Agenda. Uit dit overzicht van het stadshistorische
onderzoek in Nederland en België uit 2016 blijkt evenwel dat de hedendaagse stedelijke uitdagingen vaak niet nieuw zijn. Beter inzicht in stedelijke ontwikkelingen in het
verleden biedt zonder meer een kritische bijdrage aan het denken over de stedelijke
problematiek van vandaag en morgen.
Politiek in de premoderne stad: conflicten en participati
De politieke geschiedenis dient als traditioneel startpunt van dit overzicht. In verschillende bijdragen wordt aandacht geschonken aan de politieke relaties tussen sociale
groepen in de vroegmoderne stedelijke samenleving, waarbij de nadruk ligt op de strategieën van groepen om hun politieke inspraak te vergroten. Zo onderzoekt Ben Pope
in ‘Finding safety in feuding. Nobles’ responses to Nuremberg’s rural security policy
in the mid-fifteenth century’, Virtus. Journal of nobility studies 23 (2016) 11-32 de reactie van de vijftiende-eeuwse adel op het antigeweldsbeleid van de stad Neurenberg.
Het stadsbestuur organiseerde patrouilles en legde kastelen en fortificaties aan om het
omliggende platteland te beschermen tegen adellijk geweld. Adellijke heren voerden
1 Urban Agenda for the eu, https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda (geraadpleegd 1 maart 2018).
2 V. Mamadouh en A. van Wageningen (red.), EU@Amsterdam. Een stedelijke raad (Amsterdam 2016).
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namelijk via vetes tegen de steden politieke en economische druk uit op de Duitse
vorsten. Het antigeweldsbeleid had evenwel een paradoxale uitwerking op de adel.
Edelen die zich bedreigd voelden door het harde optreden van de patrouilles, stuurden
klachtenbrieven aan het stadsbestuur om zelf publiekelijke veiligheidsgaranties te verkrijgen. Pope laat hiermee zien dat edelen het Neurenbergse antigeweldsbeleid inzetten om hun eigen belangen te behartigen.
De relatie tussen machtige heren en stadsmagistraten staat ook centraal in het artikel
van Miet Adriaens en Hans Cools, ‘Tot profijt van de stad. Informele politieke participatie en geschenken in de heerlijkheid Diest (1499-1568)’, Tijdschrift voor sociale en
economische geschiedenis 13:3 (2016) 77-107. Lange tijd veronderstelden historici dat
verplichte schenkingen van kleine steden aan hun heer in ruil voor politieke belangenbehartiging aan het hof niet nodig waren in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden. De auteurs weerleggen dit traditionele beeld door middel van een gevalstudie van
de stad Diest. Gedurende de zestiende eeuw was er wel degelijk sprake van schenkingen aan beschermheren en zelfs van netwerken van bemiddelaars die actief communiceerden met deze adellijke machtsmakelaren. Onderzoek naar relatiegeschenken en de
rol van heren in de politieke cultuur van stadsheerlijkheden zoals Diest, kan helpen om
te verklaren waarom bepaalde steden tot grotere bloei kwamen dan anderen.
Om te kunnen participeren op het hoogste politieke niveau was het belangrijk om te
weten wie tot welke kringen behoorde. In het omvangrijke artikel ‘Prelaten, edelen en
steden. De samenstelling van de Staten van Brabant in de vijftiende eeuw’, Handelingen
van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 182 (2016) 5-272 behandelt Mario
Damen de laatmiddeleeuwse Brabantse convocatielijsten. Hij speelt daarmee in op het
recente onderzoek naar de oorsprong van representatieve instellingen. Damen identificeert drie standen (prelaten, edelen en stedelingen) die participeerden in de Brabantse
Statenvergaderingen. De convocatielijsten van 1406, 1415, 1464 en 1489, waarvan de
auteur een kritische editie heeft verzorgd, vormen een gedetailleerde afspiegeling van
het politieke landschap van het Brabantse hertogdom. Na een uitvoerige analyse van
de oorsprong van de lijsten, volgt een uiteenzetting van de politieke besluitvorming.
Ondanks een goede vertegenwoordiging, zeker vanwege de steden, stelt Damen vast
dat er steeds minder vertegenwoordigers bij de bijeenkomsten aanwezig waren en de
participatie van de drie standen onder druk kwam te staan.
Milja van Tielhof levert een bijdrage aan de historiografische discussie over politieke
participatie als een typisch stedelijk fenomeen. In ‘Het college van hoofdingelanden.
De vertegenwoordiging van de ingelanden in Rijnland en Schieland in de vroegmoderne tijd’, bmgn – Low Countries Historical Review 131:2 (2016) 22-51, brengt ze de
stedelijke geschiedenis in verband met het omliggende platteland door de ontwikkeling van het college van hoofdingelanden, de vertegenwoordigers van de ingelanden in
Rijnland en Schieland, te bestuderen. Ze gaat na hoe de ingelanden functioneerden in de
waterschappen en inspraak hadden in het beleid van de dijkgraaf en de (voornamelijk
door stedelingen ingevulde) hoogheemraden.
Binnen de stad bestond spanning tussen geweld en compromis, tussen repressie en
dialoog, en tussen exclusie en inclusie, omdat verschillende sociale groepen streefden
naar politieke participatie. Aangezien de discussie over opstanden en verzet de middeleeuwse politieke geschiedenis in de laatste decennia sterk beïnvloed heeft, verbaast
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het niet dat drie artikels van de hand van mediëvisten komen. Ewoud Waerniers plaatst
zijn artikel ‘Amicio en seditio. Conflictstructuren in de ontwikkeling van de stedelijke
autonomie in Sint-Truiden tijdens de eerste helft van de twaalfde eeuw’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 94 (2016) 817-840 in het kader van deze discussies. Hij nuanceert het idee dat opstandelingen enkel brute geweldplegers waren door
de vaak gespannen relatie tussen de rivaliserende partijen in Sint-Truiden, met name
tussen de abt en de welstellende stedelingen, te onderzoeken. Via giften probeerden de
Truienaars het fragiele politieke evenwicht in stand te houden. Er werd pas tot conflict
overgegaan indien de positie van een partij was geschaad. Vaak lagen economische
afwegingen over bijvoorbeeld bepaalde belastingen aan de basis; zelden werden ze
gemotiveerd door politiek-juridische eisen.
Die politiek-juridische eisen waren wel aanwezig bij de ‘gewone’ vijftiende-eeuwse
Mechelaars. In ‘Commotie in Mechelen. Over sociale conflicten en politiek protest
door mannen én vrouwen in de laatmiddeleeuwse stad’, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 120 (2016) 81-96
onderzoekt Jelle Haemers hoe Mechelaars hun ongenoegen over de daden en beslissingen van hun heersers lieten blijken via fysiek of verbaal protest. De kracht van dit
artikel is dat ook vrouwen aan bod komen die eveneens een politiek bewustzijn hadden
en hun onvrede uitdrukten wanneer ze meenden oneerlijk behandeld te zijn geweest.
Stedelingen beledigden hun heersers in de publieke ruimte waardoor ze mogelijk
andere omstaanders konden opstoken. Deze onrustzaaiers werden bestraft door het
stadsbestuur. De angst voor oproer bij het stadsbestuur is tot slot ook het thema van
het artikel ‘Politiek en wetgeving in laatmiddeleeuws Mechelen’, Handelingen van de
Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 120 (2016)
37-79 door Thomas Peeters. Anders dan Haemers onderzoekt Peeters de relatie tussen
de politieke instabiliteit en de uitvaardiging van nieuwe wetten door het stadsbestuur
in laatmiddeleeuws Mechelen. Hij belicht dus niet de acties van stedelingen, maar kijkt
naar de manier waarop de stadsraad reageerde en anticipeerde op conflicten. Op basis
van een analyse van ordonnanties beargumenteert Peeters dat het stadsbestuur van
Mechelen uit angst voor onrust en voor een herhaling van een opstand na 1360 steeds
repressiever ging optreden, een trend die andere historici pas aan de vroegmoderne
periode toeschrijven. Interessant aan Peeters’ artikel is dat hij het beleid van de stad
Mechelen als medeoorzaak ziet van een latere opstand in 1467. Omdat het stadsbestuur
de wortels van de eerdere onvrede niet aanpakte, maar enkel direct geweld probeerde
te vermijden, werkte het zelf een nieuwe opstand in de hand.
Politieke verandering in de moderne stad
Het streven naar politieke participatie zette zich in de moderne tijd door. Peter van
de Steenoven onderzoekt in ‘Lambert Storm, representant van het liberale denken in
Breda in het midden van de negentiende eeuw’, Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘de Oranjeboom’ 69 (2016) 817-840
de politieke ontwikkelingen in het negentiende-eeuwse Breda, door tijdgenoten soms
beschreven als ‘broeinest van het liberalisme’. Meer bepaald kijkt hij naar de figuur van
Lambert Storm, een katholiek-liberaal politicus, en zijn rol in het bestuur van Breda.
De originele bijdrage van Herwig De Lannoy, ‘Boom van vrijheid – boom van slaver-
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nij. Het trieste lot van de vrijheidsbomen in Mechelen (1792-1930)’, Handelingen van
de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 120 (2016)
203-240 focust op het ritueel van de ‘vrijheidsboom’. De planting van deze boom werd
georganiseerd door de nieuwe machthebbers (tijdens het Franse bewind of de Belgische revolutie) en met tal van ceremonies omgeven om de bevolking te enthousiasmeren voor de revolutionaire idealen. De Lannoy toont aan hoe dit politieke symbool
heel wat tegenstrijdige gevoelens opriep bij de bevolking in Mechelen: het gebruik
werd soms omarmd en dan weer uitgespuwd.
De kwestie van politieke participatie staat verder centraal in de bijdrage van Anne
Jongstra, ‘Op hoge idealen komt het aan. Socialisme, anarchisme en geloof in fin-de
siècle Rotterdam’, Rotterdams Jaarboekje (2016) 169-196. Het artikel begint met een
anekdote over de achttienjarige Jan Honnef, die deel uitmaakte van De Jonge Garde,
een afdeling van de Socialistische Jongelieden Bond (sjb). Jongstra schetst een Rotterdamse context waarin een felle strijd tegen het militarisme en de Oranjegekte werd
gevoerd, terwijl de interne spanningen binnen de sjb hoog opliepen. In het artikel komen niet alleen de motivaties van de leden van De Jonge Garde aan bod, maar ook het
belang van gedrukte pamfletten en tijdschriften. De anarchistische beweging zwichtte
langzaam voor het gedachtegoed van de Russische schrijver Leo Tolstoj, ook al bood
dat geen oplossing voor politieke onrust.
Het artikel van Jan Art, ‘De affaire Renard. Reacties in de Belgische liberale opinie
op het antimodernisme: de casus Gent’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 70 (2016) 189-209 gaat in op de politisering van het
benoemingsbeleid van de Belgische Rijksuniversiteiten in de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de tegenstelling tussen de katholieke en liberale partijen toenam.
Sinds 1835 werd er geen rekening gehouden met het advies uit academische kringen bij
benoemingen van hoogleraren door de minister van Onderwijs. Door de verhouding
tussen kerk en wetenschap te onderzoeken aan de hand van vlugschriften, correspondentie en artikelen, laat Art zien dat een kleine kern van vrijdenkende academici in
Gent actief probeerde het gezag van de Kerk te ondermijnen.
De stad als betwiste ruimte
De ruimtelijke dimensie van stedelijke politiek is te vinden in het Tijdschrift voor Geschiedenis. Karen Vannieuwenhuyze, ‘De productie van een politieke stedelijke ruimte.
Het Antwerpse stadsbestuur en de aanleg en ontwikkeling van de Leopoldlei en haar
omgeving, 1857-1876’, Tijdschrift voor Geschiedenis 129 (2016) 197-217 bespreekt aan
de hand van de Leopoldlei uitvoerig hoe de publieke ruimte in Antwerpen in de tweede
helft van de negentiende eeuw niet slechts door een liberaal-progressief bestuur werd
bepaald. Ook katholieke en Vlaamsgezinde politieke actoren wisten hun stempel op de
stad te drukken. De Antwerpse straten waren een door politici, verenigingen en pers
onderhandelde stedelijke ruimte. De bespreking van de Leopoldlei laat zien dat daar
geen dominante partij als winnaar uit kwam. Een ander perspectief komt naar voren in
de bijdrage ‘Square de Léopoldville of Place Lumumba? De Belgische (post)koloniale
herinnering in de publieke ruimte’, Tijdschrift voor Geschiedenis 129 (2016) 349-372 van
Idesbald Goddeeris. Hij beperkt zich niet tot een historisch perspectief maar bespreekt
ook de manier waarop nu met geschiedenis omgegaan wordt in de publieke ruimte en
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concludeert dat in de Belgische publieke ruimte een eenzijdig perspectief overwint in de
omgang met het Belgische koloniale verleden in Congo. Postkoloniale kritiek werkt niet
door in de invulling van de publieke ruimte. Goddeeris laat een postkoloniale publieke
ruimte op nationaal niveau zien, die ontstaan is door allerhande lokale politieke processen.
Enkele gedetailleerde studies geven inzicht in de complexiteit van de stedelijke
ruimte. In het artikel ‘Ruimtelijke ordening en armenzorg in een premoderne stad: de
“gemene weide” van Kortrijk’, De Leiegouw 58 (2016) 5-38 beschrijft Hendrik Callewier de Kortrijkse gemene weide in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Juist
door zich tot één plaats over langere tijd te beperken, kan Callewier de economische,
charitatieve en sociale veelzijdigheid van het grondbeheer buiten de stad in beeld brengen. Dit soort werken zijn nodig om de comparatieve (topografische) studies die Bram
Vannieuwenhuyze op het oog heeft mogelijk te maken en te verrijken (zie verderop
op pagina 81). Dat geldt ook voor de bijdrage ‘De buren van het Sint-Veerleplein. Een
microstudie naar de organisatie, participatie en interactie van een Gentse gebuurte
in de zeventiende en achttiende eeuw’ die Josie Vranken schreef in Handelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 70 (2016) 63-92. De focus
op één gebuurte, een buurtorganisatie die vaak niet groter was dan een enkele straat,
biedt rijke aanknopingspunten met bredere debatten over stedelijke ontwikkeling. De
meest concrete uitwerking op de stedelijke ruimte was de verantwoordelijkheid voor
bestrating en verlichting. Verder richt Vranken zich vooral op de processen van besluitvorming tussen stadsbestuur en gebuurte, die volgens haar niet eenzijdig als bottom-up
of top-down gezien moeten worden.
Een terugkerend thema binnen stedelijke ruimte is de verhouding tussen de materiële stad en de sociale werkelijkheid. Twee artikelen over het woonhuis raken aan
deze thematiek. Gabri van Tussenbroek kiest voor een antropologische benadering
in ‘Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal
zestiende-eeuwse boedelinventarissen’, Bulletin knob 115:3 (2016) 113-131. Hij bestudeert de functie en indeling van ruimtes in zestiende-eeuwse Amsterdamse huizen
aan de hand van boedelbeschrijvingen in combinatie met de beroepen van de bewoners
en de huurwaarden van huizen. Van Tussenbroek laat zien hoe sommige huizen die in
ruimtelijk-typologische zin gelijk waren, heel anders werden gebruikt. Zo werd in het
ene huis via voor- en achterhuis de privacy afgeschermd en in het andere het achterhuis
als opslagplaats gebruikt. Ook in de bijdrage van Rachel Stewart, ‘Choice and reasoning in the eighteenth-century London house’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en
Geschiedenis 94 (2016) 363-378 is er aandacht voor het praktisch gebruik van huizen.
Stewart verzet zich tegen een nauwe typologische kijk, waarin de eenvoudige architectuur van Londense herenhuizen gezien wordt als bewijs voor de beperkte betekenis
die herenhuisbewoners schonken aan hun stadshuizen. Hierdoor ging de aandacht
van architectuurhistorici uit naar grotere landhuizen. De waarde en betekenis die een
stedelijk herenhuis kon hebben, zijn daarmee onterecht gemarginaliseerd. Stewart laat
verschillende manieren zien waarop deze herenhuizen gebruikt werden.
Stedelijke elites, ongelijkheid en materiële cultuur
Vanuit een sociale invalshoek behandelen verschillende artikelen familiale reproductiestrategieën. In ‘Ancient demographies, partible inheritance and distribution of wealth
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in classical Athens and Sparta: a comparative perspective’, Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis 94 (2016) 27-46 zoekt Marloes Deene een verklaring voor
het opmerkelijke contrast tussen de toenemende ongelijkheid in het klassieke Sparta
en de hoge graad van gelijkheid in het klassieke Athene. In navolging van observaties
van tijdgenoten als Aristoteles, gingen de meeste historici er tot nu toe van uit dat de
verdeling van erfenissen onder alle zonen een bron was van toenemende sociaaleconomische ongelijkheid in Sparta, die vooral grotere families met veel mannelijke nakomelingen trof. Deene stelt echter vast dat een gelijkaardig systeem ook in Athene en elders
gangbaar was. Ze benadrukt de rol van verschillende fertiliteits- en erfenisstrategieën,
de typisch Atheense door de polis opgelegde mechanismen die de ongelijkheid in rijkdom beperkten, en het relatieve lage niveau van inkomensongelijkheid in de Atheense
samenleving.
Dat bekommernissen omtrent rijkdom ook matrimoniale strategieën met zich meebrachten in laatmiddeleeuws Leuven bewijst Chanelle Delameillieure in ‘Dat zij “haers
dancks ende moetswillen gegaen es”. De schaking als huwelijksstrategie in vijftiendeeeuws Leuven’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 13:2 (2016) 77100. Daarin toont ze aan hoe meestal rijke mannen en vrouwen schakingen succesvol
aanwendden om in te gaan tegen de geldende huwelijksnormen en het oordeel van de
familie over het huwelijk te ontlopen. Volgens Delameillieure werden schakingen in
laatmiddeleeuws Brabant veelal mild bestraft en, ingeval van instemming van de vrouw,
zelfs vaak getolereerd. Schakingen waren dan ook een gangbare sociale praktijk, vooral
gebruikt door welstellende mannen die een vrouw met rijkdom en prestige zochten en
de goedkeuring van haar familie wilden omzeilen.
Hoe huwelijksrechten, en meer bepaald de wettelijke en contractuele bescherming
van weduwen en weduwnaars, veranderden in de overgang naar het moderne tijdvak
in Gent wordt door Els Vyncke behandeld in ‘“Celui qui a le malheur de survivre.”
Rechten van weduwes en weduwnaars in het Gent van de overgangstijd ancien régime – Belgische onafhankelijkheid (archiefbronnenstudie van de huwelijkscontracten
verleden door de Gentse notaris F.P. Coussement)’, Handelingen der Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 70 (2016) 93-129. Waar het Gentse ge
woonterecht nog ruime overlevingsrechten voorzag, werden met de invoering van
het Burgerlijk Wetboek onder Napoleon vele beschermende rechten voor de langst
levende echtgeno(o)t(e) afgeschaft. Wel konden aanstaande echtgenoten zelf hun huwelijkse voorwaarden bepalen, waardoor in huwelijkscontracten in het revolutionaire
vroeg-negentiende-eeuwse Gent vaak nog dezelfde bepalingen terugkeerden als in het
oude costumiere recht. Voorhuwelijkse gezins- en professionele strategieën van jonge
meisjes in het Antwerpse komen aan bod in ‘Dienen in de stad Antwerpen. De dienstfase en de partnerkeuze van polderdochters in de tweede helft van de negentiende eeuw’,
HistoriANT. Jaarboek voor Antwerpse geschiedenis 4 (2016) 9-39. Laurence Van
Goethem onderzoekt de strategieën van jonge plattelandsvrouwen die in Antwerpen
aan de slag gingen als dienstmeiden in de huishoudens van de burgerij en ambachtslieden en zo op zoek gingen naar een vorm van scholing, een eerste job en een partner.
Huizen gaven in versteende vorm uitdrukking aan de materiële welvaart en sociale
status van stedelijke elites. Het Poortersloge symboliseerde de collectieve strategieën
van de commerciële elite van de laatmiddeleeuwse handelsstad Brugge. Frederik
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Buylaert, Jelle de Rock en Jan Dumolyn, ‘La Loge des Bourgeois de Bruges. Les
stratégies de distinction d’une élite commerçante cosmopolite’, Revue du Nord 98:414
(2016) 37-69 stellen dat dit – voor de Nederlanden unieke – bouwwerk de politieke
positie van de zelfbewuste Brugse elite ruimtelijk verankerde, maar tevens een plaats
bood waar leden van deze elite elkaar, maar ook vorstelijke vertegenwoordigers, edelen
en kooplieden, konden ontmoeten voor allerlei doeleinden. Zo was het ook een plaats
van culturele uitwisseling en vertier. Ook Eric Hassler, ‘Propriété aristocratique et
ancrage politique à Vienne, 1680-1740. La grande résidence aristocratique face aux
circulations nobiliaires’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 94:2 (2016)
379-391 onderzoekt de politieke verankering die een woning bood aan de edelen in
Wenen rond 1700, toen zo’n 130 huizen in de stad eigendom waren van aanzienlijke
geslachten, waarvan de leden in de nabijheid van de vorst verkeerden. Hij constateert
echter dat edelen vanaf het begin van de achttiende eeuw steeds vaker een woning huurden, zeker wanneer zij slechts tijdelijk aan het hof verbleven, waardoor de symbolische
betekenis van het bezitten van een huis afnam.
Migratie en stedelijke gemeenschappen
In Holland 48:1 (2016) staan enkele korte bijdragen over Joodse gemeenschappen in
Nederland. De bijdrage van Wim Willems en Hanneke Verbeek, ‘Joods Scheveningen.
Portret van een gemeenschap’, 29-34 is een onderhoudend maar beschrijvend artikel
over de vestiging en integratie van Joodse immigranten in Scheveningen tussen 1914 en
1942. Zij laten beknopt zien hoe de Joodse gemeenschap – die grotendeels uit vluchtelingen uit Galicië en Antwerpen bestond – in de samenleving van de Hollandse badplaats geworteld raakte, onder meer door het oprichten van eigen organisaties en verenigingen. De schets van de transformatie van een sterke Oost-Europese naar een meer
Hollandse identiteit komt minder goed uit de verf. Met uitzondering van gemengde
huwelijken en contacten in het dagelijks leven, bleef de Joodse zuil in Scheveningen op
zichzelf gericht.
In hetzelfde nummer heeft Tsila Rädecker, ‘“Moses is tot [de] Raad verheven.” De
integratie van Amsterdamse, Rotterdamse en Haagse joden in de 19de eeuw’, 23-28,
een korte bijdrage geschreven over de integratie – of beter de emancipatie – van Joden.
Vanuit een vergelijkend perspectief toont ze aan hoe de Joodse gemeenschappen in
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag toegang verkregen tot de politieke arena en opklommen op de economisch en sociaal-maatschappelijke ladder. In deze processen was
een belangrijke rol weggelegd voor de aanwezigheid van een Jodenbuurt. Dat werkte
economische achterstand in de hand, waardoor de kansen op sociale mobiliteit en politieke participatie afnamen. Zo bleven arme Joden in Amsterdam vaak in de Jodenbuurt
wonen en ontstond daar een subcultuur, terwijl het aandeel arme Rotterdamse en
Haagse Joden kleiner was. Toen de economische situatie van vele Joden in de tweede
helft van de negentiende eeuw verbeterde, was de weg voor verdere integratie volgens
Rädecker geplaveid.
De bijdrage van Just de Leeuwe en Richard Kleinegris, ‘De Joodse woningbouwvereniging Mischkenoth Israël 1920-1946. “Alleszins aanleiding” voor een Joodse
woningbouwvereniging’, Jaarboek die Haghe 117 (2016) 124-154 sluit aan op het
thema integratie. De Joodse woningbouwvereniging Mischkenoth, die voortkwam uit
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initiatieven om de woonsituatie van Haagse Joden te verbeteren, bouwde tijdens het interbellum twee complexen in Den Haag. Doordat leden van de Joodse gezinnen veelal
op groente-, fruit- en algemene warenmarkten werkten en zich minder bereid toonden
te verhuizen, bleef het aantal gezinnen dat via Mischkenoth een woning huurde echter
relatief laag. Toch ging het de vereniging voor de wind, totdat de oorlog en het daaropvolgende Duitse beleid praktisch een einde aan de vereniging maakten.
In ‘Gewenste en ongewenste immigratie te Brugge tussen 1830 en 1860’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 153 (2016) 3-46 beschrijft Els Bourgeois
de reacties van de overheid op de Brugse migratiepatronen tussen 1830 en 1860. Ze
schetst op overtuigende wijze dat de nationale en lokale overheid uiteenlopende ideeën
had over gewenste en ongewenste immigratie. Terwijl de Belgische regering vooral
ongerust was over politieke onruststokers, was de Brugse overheid bezorgd over de
negatieve effecten die de plattelandsvlucht had op het eigen armenbeleid. Vanuit een
meer sociaal oogpunt onderzoekt Milan Pajic, ‘Xénophobie et intégration. La communauté flamande de Colchester (1351-1367)’, Revue du Nord 98:416 (2016) 509-531 de
acceptatie van geëmigreerde Vlaamse wevers in het Engelse Colchester in het midden
van de veertiende eeuw. Waar er in de historiografie vooral een beeld van vijandigheid
en jaloezie van Engelse zijde bestaat, laat Pajic aan de hand van procesdossiers zien dat
het beeld in Colchester een stuk genuanceerder is. Slechts twee van de 126 door hem
bestudeerde dossiers getuigen van enige vijandigheid. Het veertiende-eeuwse Engeland
was voor Vlaamse ambachtslieden niet geheel idyllisch, maar toch zeker niet vijandig.
Sociale voorzieningen en publieke diensten: de instituties voorbij
In studies naar stedelijke publieke diensten staan vooral de ‘afnemers’ centraal, die
onderworpen waren aan regelgeving maar over wie de bronnen vaak weinig loslaten.
Dat blijkt uit het interessante artikel van Yoshiyuki Onishi. In ‘Power of the notion.
Rules, practices, and self-evaluation of the poor relief of the reformed church in late
eighteenth-century Rotterdam’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
13:3 (2016) 51-75 neemt hij de armenzorg van het laat achttiende-eeuwse hervormde
diaconie te Rotterdam onder de loep. Middels de bestudering van 91 afgewezen aanvragen toont hij om welke redenen een aanzienlijk deel van de (lokale) bevolking nul
op het rekest kreeg. Zo zorgden ideeën over ‘immoraliteit’ er bijvoorbeeld voor dat
ongehuwde moeders geen of maar zeer beperkt aanspraak konden maken op armenzorg. Het onderzoek biedt daarmee kanttekeningen bij eerdere karakteriseringen van
de armenzorg in Nederland: de financiële stabiliteit van deze instellingen ging ten koste
van velen.
De uiteenlopende ervaringen van hen die een eeuw later in België wel aanspraak wisten te maken op particuliere of overheidssteun, staan centraal in ‘The elderly poor, or
poor elderly. Old age in nursing homes, old age on the margins?’, Belgisch Tijdschrift
voor Nieuwste Geschiedenis 46:1 (2016) 85-103. In dit artikel oppert Sophie Richelle
dat de ouderen in het negentiende-eeuws Brussel moesten worden ‘ge-demarginaliseerd’. Zij stelt dat hun ervaringen binnen het stedelijk-institutionele landschap niet
alleen afhingen van armoede, maar dat factoren als gender, sociale afkomst en fysieke
gezondheid ook bepalend waren. Met name gezonde vrouwen van goede afkomst
konden kiezen uit een breder scala van instellingen en genoten van meer rechten, zoals
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het ontvangen van bezoek en vrije in- en uitloop. Andere groepen ouderen kwamen
al snel bij de publieke gemeentelijke voorzieningen terecht, die de ouderen veel meer
beperkingen oplegden.
In ‘Vrijwilligers uit België in El Belga, het militair hospitaal van Ontinyent tijdens
de Spaanse burgeroorlog’, Brood en Rozen 2016:2 (2016) 32-59 bespreekt Sven Tuytens ‘El Belga’: een groep jonge Joodse, communistische vrouwen die ten tijde van de
Spaanse burgeroorlog naar de Spaanse stad Ontinyent vertrok om daar in een hospitaal
republikeinen te verplegen. De archieven van dit hospitaal zijn na de val van de Tweede
Spaanse Republiek verloren gegaan, maar aan de hand van de getuigenissen van enkele
vrouwen documenteert Tuytens hun werk en dagelijks leven in de Valenciaanse stad
gedurende deze bijzondere episode.
De historische sporen verdwijnen ook om andere redenen uit de archieven. Christian Laes bekijkt in ‘Educators in the late ancient city of Rome (300-700 CE)’, Belgisch
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 94:1 (2016) 183-207 de vroege geschiedenis
van minnen, pedagogen en mannelijke leraren in het oude Rome, een groep die vanaf
de zesde eeuw na Christus uit de inscripties verdween. Laes suggereert dat dit mogelijk
ten dele te verklaren is door een veranderd ideaal in de christelijke literatuur, waarin
het kerngezin centraal kwam te staan. Tegelijkertijd kan het verdwijnen van deze groep
opvoeders ook verband houden met een veranderende sociaaleconomische werkelijkheid: zij werden traditioneel gezien als slaven en slavernij werd gedurende deze periode
steeds minder gangbaar.
Bepaalde groepen mensen hebben weinig bronnen achtergelaten, wat bestudering
van hun ervaringen bemoeilijkt. Dat geldt niet alleen voor Romeinse slaven, maar ook
voor kinderen. In ‘Recording the subaltern’s speech. Children’s voices in the Antwerp
school archives ca 1850-1900’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 94:1
(2016) 63-83 gaat Josephine Hoegaerts op zoek naar ‘de stem’ van kinderen in het
archiefmateriaal (correspondentie tussen onderwijzers, ouders en schoolbestuur, en
rapportages over excursies) van een negentiende-eeuwse Antwerpse basisschool. Hier
slaagt zij maar gedeeltelijk in. In de meeste van deze bronnen wordt hun aanwezigheid voornamelijk gekenmerkt door stilte, maar ook bronnen die door de kinderen
geproduceerd zijn (zoals de excursieverslagen) zijn grotendeels ‘gecontroleerde’ en
‘geconditioneerde’ documenten, die een vertekend beeld van hun ervaringen bieden.
Ondanks de geconstateerde bronproblematiek, put het merendeel van de verschenen
artikelen uit rijke stedelijke archieven. Over de geschiedenis van deze publieke dienst
zijn twee bijdragen geschreven. In het Leids Jaarboekje (2016) 85-107 werpt Paul Nève
‘Een blik op Jan van Hout als notaris te Leiden (1573-1609)’ wat een mooie inkijk
oplevert in het zestiende-eeuwse notariaat en de daarbij behorende archiefpraktijk,
alsook de invulling die de bekende staatssecretaris gaf aan het beroep, dat hij in 1573 uit
economische noodzaak oppakte. Een overzicht van de archiefpraktijk en de professionalisering van het archiefwezen in Antwerpen geeft Christel Van Damme, ‘“Hoeverre
staat het met de inventarieering.” De archiefpraktijk in het stadsarchief Antwerpen tussen 1895 en 1933’, HistoriANT. Jaarboek voor Antwerpse Geschiedenis 4 (2016) 41-79.
Het artikel beschrijft het archiefbeleid van het stadsbestuur en de activiteiten van de
verschillende stadsarchivarissen van het Antwerpse stadsarchief tussen 1895 en 1933.
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Religie en stedelijke verandering
In de middeleeuwse en vroegmoderne stad waren politiek en religie nauw met elkaar
verbonden, waarbij de tolerantie voor andersdenkenden vaak in het spel was. In ‘“De
religie wil geleert, niet gedwongen worden.” Daniel van Hengel (1618-1698) en zijn
opvatting over religieuze tolerantie in Utrecht’, Jaarboek Oud-Utrecht (2016) 85-100
gaat Koos-jan de Jager na in hoeverre de Utrechtse dominee Daniel van Hengel ijverde
voor religieuze tolerantie. Met zijn visie dat tolerantie een deugd was en geen teken
van zwakte ging hij in tegen de heersende opinie. Toch pleitte hij niet voor een open
klimaat. Voor Van Hengel was de latijns-christelijke kerk de enige toelaatbare met
daarin het gereformeerde protestantisme als de juiste confessie. In dat opzicht was de
predikant een kind van zijn tijd.
Dat tolerantie als deugd in de achttiende eeuw niet vanzelfsprekend was, tonen de
heksenvervolgingen in het zeventiende-eeuws Poperinge aan. Jos Monballyu bespreekt
in ‘Heksenvervolgingen in Poperinge (1650-1677)’, Handelingen van het Genootschap
voor Geschiedenis te Brugge 153 (2016) 217-265 de procesdossiers die voor Poperinge
zijn bewaard voor zeven vervolgingen. Monballyu bediscussieert uitvoerig de beklaagden en hun sociaal profiel, de aanklachten, het verloop van het proces en de uitkomst.
Uit deze analyse blijkt dat een beschuldiging van hekserij het resultaat was van een
langdurig stigmatiseringsproces, waardoor uiteindelijk zowel de buurt als de rechters
de verdachte als een heks gingen aanzien.
Het themanummer bmgn – Low Countries Historical Review 131:1 (2016) is gewijd
aan de Beeldenstorm in de Nederlanden in 1566. Ruben Suykerbuyk bestudeert in ‘De
sacra militia contra iconomachos. Civic strategies to counter iconoclasm in the Low
Countries (1566)’, 15-36 de steden die niet getroffen werden door de Beeldenstorm.
Hij schetst een complex en gevarieerd beeld, waarbij maatregelen zoals het sluiten
van de stadspoorten, het oprichten van een eigen militie of het beschermen van de
kerkgebouwen lokaal een wisselend succes kenden. De Beeldenstorm kan derhalve
niet langer gezien worden als een allesvernietigende golf. In Michal Bauwens, ‘Under
construction? The catholic community in Ghent after the Beeldenstorm’, 91-98 onderzoekt de auteur de reactie van de katholieke parochiegemeenschap van Sint-Jacob
in Gent na 1566. Bauwens benadrukt dat het gebrek aan militantisme niet gelijk stond
aan passiviteit en dat de parochianen direct na 1566 hun katholieke identiteit actief
versterkten. Dat deden ze door het kerkgebouw snel te herstellen, meer aandacht te
hebben voor bepaalde devoties en hun religieuze kennis en begrip te vergroten. AnneLaure van Bruaene analyseert in ‘Embodied piety. Sacrament houses and iconoclasm
in the sixteenth-century Low Countries’, 36-58 de sacramentstorens en hun lot tijdens
de Beeldenstorm. Haar centrale stelling is dat we af moeten stappen van een strenge
tweedeling tussen spiritueel geloof en materiële devotie, omdat zowel katholieken als
protestanten hun geloof op een belichaamde wijze beleefden.
Eerder, in de laatmiddeleeuwse periode, leidde de opkomst van nieuwe religieuze bewegingen eveneens tot veranderingen. Een voorbeeld van het effect hiervan op het stedelijk landschap komt aan bod in Jan Sanders, ‘Verkloostering in het vijftiende-eeuwse
’s-Hertogenbosch’, Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 77-112. Tussen de
dertiende en de vijftiende eeuw evolueerde het religieuze landschap in de stad voortdurend wat leidde tot een herbronning van de kloosterregel. Semi-religieuze groeperingen
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namen onder druk een kloosterregel aan, terwijl devotionele groepen in mindere mate
verkloosterden. Een van de nieuwe laatmiddeleeuwse religieuze gemeenschappen staat
centraal in Bas Diemel, ‘Lacunes in de collectieve herinnering van Zuid-Nederlandse
Windesheimer kloosters’, Madoc 30:1 (2016) 2-10. Via de collectieve herinnering van
individuele leden uit het verleden, probeerden de leden van het Brusselse Rooklooster
(Oudergem) zich een eigen identiteit te vormen. Deze herinnering verliep niet vlekkeloos aangezien er reeds aan het einde van vijftiende eeuw lacunes zichtbaar werden,
toen Gaspar Ofhuys de geschiedenis van het klooster voor een eerste maal op papier
wilde zetten, aangezien de broeders vertrouwden op het eigen geheugen en de mondelinge overdracht.
Religie had tot slot een duidelijk materieel aspect. Nadine Mai bespreekt in ‘Creation of the sacred. Notes on the Jerusalem Chapel in Bruges and its relic of the True
Cross’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge 153 (2016)
267-285 de ontstaansgeschiedenis van de relieken van het Heilig Kruis in de Brugse Jeruzalemkapel. De aanwezigheid van deze relieken aan het einde van de vijftiende eeuw
verklaren de centrale plaats van de kruisiging in de kapel bij de renovatie en uitbreiding
gedurende de jaren 1470. Het artikel ‘De houtsnede die niet bestond. Een gecorrigeerde afbeelding in het werk van Gerard Leeu’, Madoc 30:1 (2016) 28-40, van Anna
Dlabačová, toont de intense band aan tussen tekst en houtsnede in de eerste decennia
van de boekdrukkunst. De drukker bestelde de gravures voor zijn drukken in functie
van de tekst. Dlabačová illustreert het belang van de beeld-tekst relatie door te wijzen
op handmatige aanpassingen aan een houtsnede in de drukkerij om de afbeelding beter
te laten aansluiten op de tekst.
In ‘“Tot sinen live ende tot sijns wijfs.” Lijfrenten in de vijftiende-eeuwse kerkreke
ningen van de Pieterskerk te Leiden’, Leids Jaarboekje 108 (2016) 41-61 onderzoekt
Joke Reichardt hoe de bouw van de Pieterskerk te Leiden gefinancierd werd door de
verkoop van lijfrenten. Ook Paul Crefcoeur focust op het materiële aspect in zijn artikel ‘De Badkapel te Scheveningen, van elitekerk tot kerkgemeenschap’, Jaarboek die
Haghe 117 (2016) 64-96 waarin hij de geschiedenis van een atypisch negentiende-eeuws
kerkgebouw in Scheveningen reconstrueert. Aanvankelijk was deze kapel gericht op
de religieuze noden van de badgasten. Aan het einde van de negentiende eeuw werd
de kapel een Duits hervormde gemeentekerk, waarna de kerk in 1919 werd vervangen
door een nieuw en ruimer gebouw.
Ideologie, representatie en herinnering
Aan de hand van de Middelnederlandse manuscriptenreeks van de Kroniek van Vlaanderen gaat Lisa Demets in ‘The late medieval manuscript transmission of the Excellente
Cronike van Vlaenderen in urban Flanders’, The Medieval Low Countries 3 (2016)
123-173 in tegen de gangbare historiografie dat grote kroniektradities doorgaans op
zichzelf bestaande projecten van ofwel een bepaalde auteur ofwel een bepaald publiek
waren. Zo toont Demets aan dat kronieken in laatmiddeleeuws stedelijk Vlaanderen
juist heel nauw met elkaar verweven waren en direct zijn gegroeid uit zowel hun inbedding in regionale en stedelijke netwerken als de persoonlijke en familiale aspiraties
van de samenstellers, scribenten, eigenaars en lezers. Waar Demets wijst op een soort
regionaal Vlaams zelfbewustzijn van de stedelijke groeperingen, gaat Abraham Jacobs
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verder in op een gelijkaardige ideologische samenhorigheid tussen de elites in de grote
steden van laatmiddeleeuws Brabant. In ‘Stedelijke samenhorigheid in Brabant van
1312 tot 1430: identiteit en ideologie’, Eigen Schoon en de Brabander 99:1 (2016) 49-76
bestudeert Jacobs de Brabantse stedenbonden in de veertiende en vijftiende eeuw en de
achterliggende motieven in het discours van de stedelijke machthebbers. Daarbij valt
vooral de nadruk op betekenaars zoals eenheid, vriendschap en trouw op. De toenemende wil onder de stedelijke elites om met elkaar samen te werken, waarbij de hertog
vaak optrad als bemiddelaar, doet de auteur suggereren dat er sprake zou zijn geweest
van een soort Brabants ‘nationalisme’.
Een ander voorbeeld van de overdracht van ideologische boodschappen door bepaalde stedelijke belangengroepen via culturele uitingen is terug te vinden in Josephine
de Fouws artikel ‘Amerika in Dordrecht. Een allegorie op het verdrag van 1782 in
een Dordtse koopmanswoning’, De Negentiende Eeuw 40 (2016) 274-290. De Fouw
bespreekt een schilderij dat oorspronkelijk het woonhuis van de Dordtse suikerraffin deur Jan Rens Jansz. sierde en waarop een allegorie staat afgebeeld van het NederlandsAmerikaanse verdrag van ‘vriendschap en commercie’ van 1782. Het schilderij symboliteert de vrije zeehandel met Amerika en de welvaart die dit met zich meebracht. Een
vergelijkbare Nederlandse kijk op de Amerikaanse wereld, maar dan in een twintigsteeeuwse context, komt aan bod in ‘Neerkijken en rondzien. Twee reizigers uit Nederland portretteren en presenteren Harlem’, Tijdschrift voor Geschiedenis 129 (2016)
393-414. Hierin ontleden Babs Boter en Lonneke Geerlings hoe twee Nederlandse
schrijfsters over hun reis naar de New Yorkse wijk Harlem in de jaren 1930 en 1950
berichtten. In hun brieven, krantenartikelen, boeken en lezingen lijken de schrijfsters
in eerste instantie elk afzonderlijk een persoonlijke kijk op deze Afro-Amerikaanse
wijk te hebben. Tegelijkertijd bevestigen ze als blanke auteurs in hun werk de raciale en
etnische stereotypen over de ‘zwarte Ander’ van hun tijd, terwijl ze als onafhankelijke
vrouwen ook de aandacht vestigen op thema’s over gender(gelijkheid).
In ‘Verlichting en traditie. De strijd om de moderne tijd in het Maastrichtse boek’,
Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 152 (2016)
111-198 gaat Ben Van de Wall in op de verspreiding van de Verlichtingsideeën in achttiende-eeuws Maastricht en de culturele compromissen die met lokale tradities werden
gesloten. Dankzij het samengestelde bestuur van enerzijds de katholieke prinsbisschop
van Luik en anderzijds de protestantse Staten-Generaal van de Nederlanden bood
Maastricht vele mogelijkheden en vrijheden voor drukkers. Op basis van het profiel
van verschillende drukkersbedrijven meet Van de Wall de verspreiding van nieuwe
en oude ideeën en schetst een beeld van de culturele diversiteit waarin zowel lokale
volksreligieuze tradities als internationale Verlichtingsideeën hun weg vonden. Naast
boeken speelden ook sociaal-culturele verenigingen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stedelijke cultuur, zoals Bert Hendrickx illustreert in ‘“Zang, muziek,
toneelopvoering, Houdt Orpheus trouw in stand, En hier is het dat men aantreft,
D’ouwe, trouwe vriendschapsband.” Een beknopte geschiedenis van Maatschappij
Orpheus Turnhout (1857-2014)’, Taxandria 88 (2016) 137-195. Verenigingen zoals
de Maatschappij Orpheus Turnhout zijn belangrijk voor de constructie van een hedendaagse herinneringscultuur. Aan de hand van de overgebleven materiële herinneringen aan de Nederlandse dichter Hendrik Tollens, zoals zijn standbeeld in Rotterdam
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of graf in Rijswijk, gaat Ruud Poortier na hoe het gesteld is met de herinneringscultuur
in Nederland. In ‘Tollens, thuis en onderweg. Hendrik Tollens en de materiële herinneringscultuur’, De Negentiende Eeuw 40 (2016) 234-247, concludeert zij dat men
enkel nog een vaag idee heeft over deze figuur. Poortier ziet daarom een belangrijke
rol weggelegd voor de erfgoedsector en het onderwijs in het in standhouden van een
actieve herinneringscultuur.
Sport en stedelijke gemeenschappen
Wat betekent sport voor stedelijke gemeenschappen? Vier bijdragen aan het themanummer ‘Sport in de stad’ van het Jaarboek Numaga uit 2016 laten zich vanuit het
perspectief van deze vraag lezen. In ‘Sport, sporthelden en sociaal weefsel. Perspectieven op het Nijmeegse sportverleden’, 9-25 bespreekt Marjet Derks bij wijze van
introductie diverse aspecten die het belang van sport voor stedelijke samenlevingen benadrukken. Naast de prestaties van lokale olympische sporthelden, laten de deelnemers
van de maar liefst 189 Nijmeegse gymnastiek-, voetbal-, hockey-, tennis-, korfbal- en
schaakverenigingen van voor 1940 een enorme dynamiek van bottom-up initiatieven
zien die mede vormgaven aan het maatschappelijk middenveld. Derks concludeert dat
sport en sportverenigingen en -clubjes met name relevant zijn voor het bestuderen van
in- en uitsluitingsmechanismen, identificatie met de stad en de zelfbeleving van ‘wijken, fabrieken, scholen, militairen, confessies’.
Aan het begin van de twintigste eeuw had het leger een belangrijk rol binnen het Nijmeegse sportieve verenigingsleven. Jelle Zondag beschrijft de plaatsgebonden, lokale
toe-eigening van militant-nationalistische ideeën over sport in ‘Vurige vaderlanders
en onverschrokken Nimwegenaren. Sport en militarisme in Nijmegen, ca. 1888-1918’,
26-45. Door deelname aan activiteiten of door kazerneterreinen beschikbaar te stellen
waren militairen onlosmakelijk verbonden met gymnastiek, voetbal, korfbal en padvinderij. Zondag toont aan hoe hierin regelmatig opvattingen doorwerkten over militaire weerbaarheid, gekoppeld aan sociaal-darwinistische en nationalistische vertogen.
Tegelijkertijd vervulde sport ook andere belangen voor de lokale bevolking, waarin
verbondenheid, gezelligheid en vriendschap een centrale rol speelden. De bijdrage van
Jesper Kuizenga, ‘Sport voor Jan en alleman? De maatschappelijke positie van leden
van Stad-Groninger sportverenigingen in de 19e eeuw’, Historisch Jaarboek Groningen
(2016) 84-101 bevestigt deze bevindingen voor de stad Groningen.
Van een heel andere betekenis voor de Nijmeegse samenleving was de aanleg van
de wijk De Goffert en het Goffertstadion, oftewel ‘de bloedkuul’. Dit werkverschaffingsproject was een reactie op crisiswerkloosheid en afhankelijk van verschuivende
bestuurlijke prioriteiten, zoals Ernest Verhees bespreekt in ‘Stadion De Goffert en de
eerste Nijmeegse sportterreinen. Het gemeentelijk sportbeleid in de jaren twintig en
dertig’, 100-121 – de derde bijdrage aan het themanummer van Numaga. Terwijl de
Nijmeegse gemeente in de jaren 1920 nog terughoudend was tegenover het financieren
van sportvelden, werd in 1930 de aanleg van De Goffert gefinancierd met rijkssubsidies. Verhees verklaart dit niet alleen door de groeiende vraag naar sportterreinen, maar
ook door het toegenomen belang van lichamelijke ontwikkeling en de eerste Nijmeegse
gemeenteraadcoalitie tussen de Roomsch-Katholieke Staatspartij (rksp) en de SociaalDemocratische Arbeiderspartij (sdap).
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Het Goffertstadion was in de naoorlogse periode tevens plaats van andere sociale
processen zoals Marjet Derks aantoont in haar tweede bijdrage aan het themanummer,
getiteld ‘Het kanon uit Curaçao. nec’s geromantiseerde postkoloniale voetbalerfenis’, 144-162. In de vroege jaren van betaald voetbal wierf nec (Nijmegen Eendracht
Combinatie) in 1957 en 1959 drie spelers uit Curaçao om het spelniveau te verhogen
en mogelijk tot de Eerste Divisie toe te treden. De harde schoten van Moises Bicentini
droegen doorslaggevend bij aan de kwaliteit van het elftal en riepen enorm publieksenthousiasme op. In tegenstelling tot de latere geromantiseerde clubnostalgie, berichtten
eigentijdse media echter continu over Bicentini’s speltechniek vanuit een racistisch
perspectief. Bovendien veranderde in 1962 het beleid van nec. Meer spelers uit de stad
en omstreken kregen kans om de aandacht voor de lokale semiprofs te vergroten. Derks
concludeert dat eenzelfde soort perspectiefwisseling ten opzichte van buitenlandse en
lokale spelers zich in de afgelopen jaren weer voordoet.
Stedelijke groei en krimp
Een roep om samenwerking tussen historici en archeologen klinkt door in bijdragen
over de ontwikkeling van middeleeuwse steden. Een eerste (voorzichtige) aanzet hiertoe wordt gegeven in de bijdrage van Ewoud Deschepper, ‘Een historisch-archeologisch onderzoek naar middeleeuwse landelijke bewoning rond Gent’, Handelingen
der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 70 (2016) 3-64. Deschepper illustreert de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking aan de hand
van de nederzettingsgeschiedenis van Gent en laat zien hoe archeologische sporen
van voormiddeleeuwse nederzettingen kunnen worden gekoppeld aan latere middeleeuwse steden.
Ook de bijdrage van Hester van den Ende, ‘De lege stad. Over het ontstaan en de
ontwikkeling van middeleeuws Bunschoten’, Tijdschrift voor Historische Geografi 1
(2016) 130-146 verbindt historische bronnen met archeologische bevindingen om de
evolutie van Bunschoten in kaart te brengen. In het eerste deel is er aandacht voor de
planning en inrichting van de stad. Van den Ende gaat in op de twaalfde-eeuwse ontginningen en de kenmerken van het landschap met behulp van geschreven bronnen,
historische kaarten en luchtfoto’s. In het tweede deel worden historische en archeologische bronnen bijeengebracht voor een zorgvuldige analyse aan de hand van oude nog
bestaande boerderijen, middeleeuwse verdedigingswerken, potscherven, grachten en
agrarische parcellering. Zo toont ze aan dat er vóór de stichting van Bunschoten geen
grote omvangrijke nederzetting bestond. Bunschoten werd gesticht door de bisschop
van Utrecht vanuit economisch belang, wat tot uitdrukking kwam in een planmatig
stratenpatroon en de bouw van poorten. De inwoners van de stad, van hun kant,
bouwden een brug over de haven en hielden zich aan het stratenpatroon. Het resultaat
van deze interdisciplinaire aanpak is een gedetailleerde chronologie van de groei van
Bunschoten en nieuwe inzichten in lokale samenwerking.
De bijdrage van Jan van Gerven, ‘Antwerpen in de xiiie eeuw. De bescheiden
opkomst van een stad’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 94 (2016)
209-254 richt zich op de intensieve samenwerking tussen bevolking en autoriteit in
het verstedelijkingsproces. De reconstructie van de Antwerpse geschiedenis van vóór
1300 op basis van historische en archeologische bronnen resulteert in een beeld van een
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dynamische havenstad in ontwikkeling. Antwerpen kon economisch groeien en zijn
handelspositie in de regio verstevigen doordat alle lagen van de bevolking bijdroegen
aan dit proces. De rol van deze havenstad in het stedelijke netwerk van Brabant komt
ook aan bod. Antwerpen kende een periode van bloei nadat andere Brabantse steden
economisch terugvielen; de Scheldestad was economisch sterk afhankelijk van haar
handelsnetwerk. Hoe uitgebreid dit netwerk precies was, blijkt uit het belang van de
stad als maritiem verbindingscentrum tussen het Rijnland en Engeland in de twaalfde
eeuw en als regionaal handelscentrum voor de Brabantse steden, Vlaanderen en het
Maasland in de dertiende eeuw. Antwerpen kon zich hierdoor ontwikkelen tot de
derde stad van het hertogdom Brabant.
Ook cartografische bronnen zijn van betekenis voor het onderzoek naar verstedelijking. Het onderzoek naar digitale analysemethodes van historische kaarten van Marc
Muylle, ‘Hebben de stadsplattegronden en de vogelpuntperspectieven van Antwerpen
uit de tweede helft van de zestiende eeuw gebruik gemaakt van gemeenschappelijke
bronnen? “Proof of concept” voor een nieuwe digitale analysemethode’, HistoriANT.
Jaarboek voor Antwerpse Geschiedenis 4 (2016) 107-135 is dan ook vermeldenswaardig. Om de geografische correctheid van historische plattegronden en vogelperspectieven te analyseren, gebruikt hij het programma Map Warper. Muylle bevestigt daarmee
de verwantschap tussen enkele zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse kaarten van
Antwerpen, maar de analysemethode en de software dienen nog verder ontwikkeld te
worden voor een effectieve toepassing op andere cartografische bronnen
In het themanummer van het Bulletin knob 154:4 (2016) wordt aandacht besteed
aan het tegenovergestelde en minder vaak belichte fenomeen van stedelijke krimp.
Jan-Willem de Winter, ‘Gehavende steden. De krimp van middeleeuwse havensteden
in Zeeland van de zestiende tot en met de negentiende eeuw’, 176-191 bekijkt wat de
ruimtelijke gevolgen waren van de bevolkingsterugval in vier Zeeuwse havensteden:
Zierikzee, Brouwershaven, Veere en Middelburg. Via stadsplattegronden wordt de
terugval bestudeerd tussen de zestiende en negentiende eeuw, waarbij deze ontwikkeling in verband wordt gebracht met het variërend aandeel van vreemde handelaars in
de stad. Jelmer van der Zweep, ‘Haagse groei versus Leidse krimp. Een vergelijking van
de ruimtelijke ontwikkelingen in twee Hollandse steden tussen 1700 en 1870’, 212-229
plaatst het krimpende Leiden tegenover het groeiende Den Haag in de lange achttiende
eeuw. Naast de maatschappelijk en economische factoren hecht de auteur in zijn verklaring voor de tegengestelde groeibeweging belang aan de ruimtelijke opzet van de
steden. Ten slotte onderzoekt Minke Walda, in ‘“Daar het amoveren van gebouwen in
deze dagen zo algemeen is.” Het stedelijk beleid inzake krimp in Hoorn en Enkhuizen
in de lange achttiende eeuw’, 192-211 de reactie van stedelijke overheden op krimp,
waarbij de Noord-Hollandse steden Hoorn en Enkhuizen als cases worden gebruikt.
De leegloop en de vele aanvragen tot sloop zetten de achttiende-eeuwse stadsbesturen
aan om een doordacht beleid uit te tekenen.
Nikki Brand en Jaap Evert Abrahamse ‘Zeepbel Amsterdam? Over het plan van
twee miljoen en de nadelen van bevoorrechting’, Tijdschrift voor Historische Geografi
1 (2016) 2-11 geven een historische analyse om een hedendaagse claim dat Amsterdam
in omvang moet verdubbelen om economisch competitief te blijven, te nuanceren en te
bekritiseren. De auteurs bespreken de ontwikkelingsfasen van de Nederlandse steden-
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hiërarchie tijdens de middeleeuwen, vroegmoderne periode en moderne tijd. De concentratie van economische groei in vroegmodern Amsterdam beïnvloedde de politieke
machtsverhoudingen; de stad wendde haar politieke macht aan om haar economische
bevoorrechting te garanderen. Dat had echter negatieve gevolgen voor de nationale
economie. In de negentiende eeuw werden de economische en bestuurlijke privileges
van Amsterdam ontmanteld, waardoor andere steden economisch opgang konden
maken. Dit polycentrisch stedensysteem werd actief door de nationale overheid
ondersteund. In het licht van een nieuwe tendens naar economische concentratie in
Amsterdam pleiten de auteurs ervoor om de hoofdstad niet opnieuw te bevoorrechten,
omdat dit ten nadele zou zijn van de economische ontwikkelingen elders in Nederland.
Steden, wegen en netwerken
Veel bijdragen kennen een ruimtelijke invalshoek, waarbij enerzijds de stad in zijn geo
grafische ruimte wordt geplaatst en anderzijds de stedelijke ruimte zelf wordt onderzocht. Dit komt allereerst naar voren in een tweetal artikelen over wegennetwerken.
Het belang van zogenaamde kinkenwegen voor het handelstransport met lastdieren
staat centraal in Maurice Paulissen, ‘Met pakpaarden over de heuvels. Kinkenwegen in
Limburg’, Het Nederlands Landschap 34:1 (2016) 2-11. Handelaars gebruikten de regionale kinkwegen om graan of steenkool te vervoeren, meestal met behulp van lastdieren. Het artikel beschrijft het voorkomen van deze wegen in relatie tot het landschap.
Ook wordt een inventaris opgemaakt van de kinkwegen die voorkwamen in de negentiende eeuw in de Drielandenregio, op de grens van Nederland, België en Duitsland.
Van kleine landwegen verschuift de focus naar het snelwegennet in Stefan Sweijen,
‘Het ontstaan van het snelwegennet rondom Breda. Een planningsgeschiedenis van de
twintigste-eeuwse rijkswegen’, Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring
van Stad en Land van Breda ‘de Oranjeboom’ 69 (2016) 164-193. Het artikel focust
op de ontstaansgeschiedenis van de snelwegen rondom Breda en bespreekt de rol van
overheden, belangenverenigingen en technische uitvoerders in dit proces. Uit het archiefonderzoek blijkt onder meer de grote bezorgdheid van Bredase politici over de
bereikbaarheid van de binnenstad. Zo werd in de jaren 1930 lobbywerk verricht bij
de hogere overheid om het tracé van rijksweg 16 meer richting Breda te verschuiven.
Dat zou de economische en toeristische ontwikkeling van de stad ten goede komen.
Het artikel bespreekt verder de naoorlogse situatie, met aandacht voor de invloed van
de sociale en politieke context en het toegenomen autoverkeer op de manier waarop
snelwegen werden aangelegd.
Waar beide voorgaande artikels focussen op verbindingswegen tussen steden, bestudeert Diederik Declercq het stedelijk stratenpatroon in ‘Stadskern of stadsrand? Sociale
stratificatie binnen de ruimtelijke ordening van het vijftiende-eeuwse Kortrijk (14381451)’, De Leiegouw 58:1 (2016) 89-113. De auteur onderzoekt de sociale verankering
van de verschillende klassen in Kortrijk tussen 1438 en 1451 en gaat na of er hierbij
sprake was van ruimtelijke segregatie. De auteur geeft een uitgebreide beschrijving en
analyse van de ruimtelijke spreiding van de stedelijke elite en middenklasse in Kortrijk.
Op basis van de zogenaamde Akten en Contracten werden de eigendommen van families uit de stedelijke elite en middenklasse gelokaliseerd op straat- en/of wijkniveau.
Hoewel er in bepaalde straten en wijken een concentratie van bepaalde bevolkings-
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groepen voorkwam, vertoonden andere gebieden een gemengd sociaal patroon. Door
het toepassen van een exclusiemethode poneert Declercq enkele hypotheses over de
ruimtelijke situering van arme bevolkingsgroepen. Door het beperkte bronnencorpus
en de korte onderzoeksperiode biedt het artikel echter voornamelijk een blauwdruk
voor verder onderzoek.
De spanning tussen het specifieke en lokale enerzijds en de bredere patronen en
ontwikkelingen anderzijds blijft een vruchtbare grond voor debat, alsook de vergelijkbaarheid van stedelijke ontwikkelingen. Miko Flohr, ‘Pompeii in perspectief’,
Leidschrift 31:1 (2016) 41-60 verkent de representativiteit van Pompeï, de stad die vaak
als archetype geldt van een reguliere Romeinse stad uit de eerste eeuw na Christus.
Hij concludeert dat dit beeld onjuist is en dat Pompeï, beschouwd vanuit haar rol als
centrale plaats in het zuidelijke deel van de baai van Napels – ‘een exceptioneel rijke
regio’, beter bedeeld was in (publieke) gebouwen dan veel andere Romeinse steden. Zo
waren er in Pompeï door een grotere invloed van de Romeinse elite waarschijnlijk ook
grotere huizen. Flohr weet door een bovenlokaal perspectief toe te passen de lokale
particulariteiten te belichten.
Bram Vannieuwenhuyze, ‘De Hoogstraat in de laatmiddeleeuwse Brabantse steden. Enkele beschouwingen over stadstopografische overeenkomsten en verschillen’,
Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 51-75 bespreekt daarentegen niet één
stad en de manier waarop die vergelijkbaar is met andere steden, maar één straat in
meerdere steden. Hij doet een informatieve inspanning om lokale particulariteiten los
te laten en op zoek te gaan naar stedelijke overeenkomsten, in dit geval van verschillende straten die de naam ‘Hoogstraat’ hebben gekregen. Zo is er, rekening houdend
met lokale verschillen, wel degelijk een ‘model’ van een Brabantse Hoogstraat te vinden. Deze straat was een belangrijke uitvalsas die vaak een relatie tot de graantoevoer
en stadspoorten had. Het artikel is zowel een oproep om vaker over de grenzen van de
eigen stad te kijken, als een demonstratie van de praktische moeilijkheden die hierbij
optreden.
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Verschillende studies leveren een bijdrage over stedenbouw en ruimtelijke planning.
Bram Vannieuwenhuyze, ‘Brandpreventie en -bestrijding in laatmiddeleeuws Brussel
(Brusselse bronnen, dl. iii)’, Eigen Schoon en de Brabander 99 (2016) 535-552 verkent
anticipatieve en remediërende maatregelen die het stedelijke bestuur van Brussel in
de veertiende en vijftiende eeuw nam. Deze studie zet aan tot verder onderzoek en
publiceert enkele ordonnanties en vonnissen die hiervoor kunnen worden aangewend.
Daarbij aansluitend wordt in Suzan Jurgens, ‘Uit de stad verbannen. Hooi- en zaadbergen van boeren’, Tijdschrift voor Historische Geografi 1 (2016) 198-212 gekeken
naar hoe hooi- en zaadbergen in steeds meer Nederlandse steden en dorpen werden
geweerd vanwege hun hoge ontvlambaarheid. Het stads- of dorpsbestuur diende in
hun regulering steeds rekening te houden met de blijvende noodzaak van deze bergen
voor voornamelijk urbane landbouwers.
Gabri van Tussenbroek, ‘Bouwregelgeving en toezicht in de Amsterdamse bouwpraktijk volgens het register van de rooimeesters (1532-1578)’, Jaarboek Amstelodamum 108 (2016) 139-136 gaat dieper in op het ruimtelijk beleid en kijkt verder dan de
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reguleringen. Hij gebruikt de registers van de Amsterdamse rooimeesters om inzicht te
krijgen in het verschil tussen theorie en de veel minder belichte praktijk van zestiendeeeuwse bouwpraktijken en -regulering. De rooimeesters stonden in voor het opmeten
van percelen, controle van bebouwing en, hoofdzakelijk, het oplossen van conflicten
tussen partijen.
Deze aspecten keren terug in Ad Habets’ bijdrage ‘De Tonnenberg, het stedenbouwkundige plan van 1895’, Arnhems Historisch Tijdschrift 37 (2016) 256-265 waarin hij de
negentiende-eeuwse ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in Arnhem belicht, met
name de rol van opdrachtgevers, initiatiefnemers en eindgebruikers. Tot slot analyseert
Anna Vlaming Reitmanová, ‘De Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Van belangrijke
winkelstraat tot afvalputje’, Jaarboek Oud-Utrecht (2016) 135-152 de teloorgang van
een ooit belangrijke verbindingsweg en winkelstraat vanaf de jaren zeventig. De
Utrechtse Amsterdamsestraatweg had te lijden onder de onbedoelde gevolgen van stedenbouwkundige ingrepen in het centrum en veranderingen in de sociale samenstelling
van de omliggende buurten, waardoor het winkelaanbod achteruitging en de leefbaarheid van de omliggende wijken afnam.
Economische perspectieven op de stad
Havensteden zijn dit jaar een populair thema. Het Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 94 (2016) wijdt een dossier aan havensteden en hun achterland
(vijftiende-twintigste eeuw) met bijdragen die voortkomen uit een conferentie gehouden in 2015. Frédéric Ferber, ‘L’intégration du port de Metz et de son arrière-pays au
trafic fluvial mosello-rhénan a la fin du Moyen Age’, 945-958, brengt in kaart hoe de
nautoniers en wandexours, de binnenschippers, laatmiddeleeuws Metz tot knooppunt
maakten in de lokale en regionale rivierhandel. De gunstige ligging van de stad bij de
samenvloeiing van de Moezel en de Seille droeg hiertoe bij, maar de omvang van de
handel varieerde afhankelijk van de nautische, politieke en economische omstandigheden. Deze factoren speelden in de negentiende eeuw ook een rol bij de groei van Rotterdam als havenstad. Hein Klemann betoogt in een korte bijdrage, ‘Europa’s grootste
haven en haar toekomst. Rotterdam 1870-2000’, Holland 48 (2016) 157-164 dat deze
bloei vooral te danken was aan de kanalisering van de Rijn in de tweede helft van de
negentiende eeuw, waardoor Rotterdam de haven van het Ruhrgebied werd. Na de
de-industrialisatie bleek dit tevens de kwetsbaarheid van de Rotterdamse haven te zijn,
al behield ze aanvankelijk nog een dominante positie. De naoorlogse geschiedenis van
Rotterdam wordt vanuit een andere invalshoek belicht in Hilde Sennema’s bijdrage
‘Voor stad en haven. Jan Backx en de wederopbouw van Rotterdam’, Rotterdams Jaarboekje 114 (2016) 248-271 waarin ze de vooruitstrevende en paternalistische ideeën van
de havenbaron Jan Backx over de sociale en fysieke relatie tussen haven en stad onder
de loep neemt.
De heropwaardering van stedelijke havengebieden wordt eveneens besproken in
Tom Daamen en Erik Louw, ‘The challenge of the Dutch port-city interface’, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografi 107:5 (2016) 642-651. Op basis van
een vergelijkende studie tussen Amsterdam en Rotterdam bekijken de auteurs welke
actoren er een belangrijke rol hebben gespeeld in de vernieuwing van de stedelijke
havengebieden vanaf de jaren zeventig. Waar er ooit een symbiotische relatie bestond
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tussen stadsbesturen en de havens, overschaduwen de negatieve gevolgen van een
haven, onder meer door schaalvergroting en veranderende belangen, steeds vaker de
economische voordelen. Deze veranderlijke context beïnvloedt de machtsrelaties tussen haven en stad. Waar in Amsterdam de stedelijke overheid de leiding heeft genomen,
is in Rotterdam het machtsevenwicht gekanteld in het voordeel van de haven. Tot slot
staat in het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geografi 107 (2016) ook een bijdrage met een contemporain perspectief: Nicolas Raimbault, Wouter Jacobs en Frank
van Dongen, ‘Port regionalisation from a relational perspective. The rise of Venlo as
Dutch international logistics hub’, 16-32.
De overige bijdragen van economische aard behandelen uiteenlopende onderwerpen. Paul Erdkamp, ‘Seizoensarbeid en migratie in Romeins Italië’, Tijdschrift
voor Geschiedenis 129 (2016) 501-521 laat zien hoe de stedelijke vraag naar arbeid in
Romeins Italië werd bepaald door het seizoen en de keizerlijke uitgaven, waardoor
ongeschoolde loonarbeiders, aangetrokken van het platteland, weer terugkeerden als
de vraag naar arbeid afnam. In sommige sectoren (bouw, scheepvaart) was de inzet van
deze arbeiders goedkoper dan slaven, vanwege de lage lonen en het feit dat de eersten
niet het hele jaar door onderhouden hoefden te worden. Janna Coomans brengt de activiteiten van vrouwelijke verkopers in levensmiddelen, zoals vis, vlees, brood en fruit,
in kaart op basis van juridische bronnen uit laatmiddeleeuws Ieper, Gent en Leiden.
Uit haar bijdrage ‘Policing female food vendors in the late medieval Netherlands’,
Yearbook of Women’s History 36 (2016) 97-113 blijkt dat vrouwen zonder meer actief
waren als handelaarsters (meer in Leiden dan in de Vlaamse steden), waarbij ze op
tactische wijze omgingen met de sociale en ruimtelijke dimensies van de economische
regelgeving die door stadsbesturen (en wellicht ook gilden) aan hen werd opgelegd. Tot
slot levert Bram Van Hofstraeten een mooie bijdrage aan het debat over de geschiedenis
van premoderne handelsmetropolen. Hij analyseert 132 notariële contracten in ‘The
organization of mercantile capitalism in the Low Countries. Private partnerships in
early modern Antwerp (1480-1620)’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 13 (2016) 1-24, waaruit de conclusie volgt dat kooplieden en in mindere mate
ambachtslieden gebruikmaakten van verschillende varianten van het vennootschap als
juridisch instrument om zakelijke ondernemingen met derden aan te gaan. De analyse
maakt duidelijk dat de betrokken partijen in de praktijk meer vrijheid genoten dan de
normatieve bronnen doen vermoeden.
In de bijdrage van Maurice Boer, ‘Vreemder en gekker dan Peking. Vreemdelingenverkeer, promotie en het imago van Amsterdam, 1883-1913’, Jaarboek Amstelodamum
108 (2016) 8-39 komen de thema’s stedelijke economie, reputatie en ordening samen.
Hij analyseert drie fasen van de vroegste promotionele activiteiten in Amsterdam. Deze
begonnen met de Wereldtentoonstelling van 1883, kregen in de daaropvolgende jaren
een infrastructuur en werden in de jaren voor de opening van het Vredespaleis in 1913
ingebed in een nationale samenwerking. Gedreven door commerciële belangen van de
toeristensector en de hoop op meer naamsbekendheid, kreeg de stad een oud-Hollands
imago in reisgidsen, brochures, tentoonstellingen en ander promotiemateriaal in plaats
van dat van een moderne metropool.
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Conclusie
Uit dit overzicht van stadshistorische bijdragen in Nederland en Vlaanderen blijkt een
onverminderde aandacht voor stadsgeschiedenis, waarbij vrijwel alle stedelijke thema’s
en vraagstukken aan bod komen. Auteurs kozen relatief vaak voor een ruimtelijke invalshoek in hun onderzoek, zowel bij de analyse van de stad en zijn omgeving als
die van de interne stedelijke samenleving. Tot slot valt het op dat lokale en regionale
tijdschriften, met name in Nederland, zich in toenemende mate richten op een breder publiek, waardoor professionele historici vaker in meer academisch-georiënteerde
tijdschriften publiceren. Ook dan geven de auteurs de voorkeur aan gevalstudies boven theoretische of synthetiserende bijdragen over de geschiedenis van steden en hun
omgeving.
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Justine Smithuis, Wi ghemene oudermanne van den ghemenen ghilden. How the
craft guilds came to dominate local government in Utrecht, c. 1260-1340.
This article analyses the political advance of the craft guilds in the episcopal city of
Utrecht (Northern Netherlands) from the moment they first appear in the sources, in
the 1260s, until the proclamation of Utrecht’s guild constitution in 1340-1341. Instead
of merely focusing on the short episode of ‘guild revolution’ (in this city in 1304),
longer-term developments are studied before and after this date, notably the evolution
of political discourse, institutions and practices, as well as the related development of
the city’s military organisation. In all these areas, it can be shown that the craft guilds
in Utrecht developed a clear and unified strategy that led to the domination of their
corporate discourse and institutions in local government around 1340. It is argued that
the most important factors in this evolution were external political circumstances, notably a weak bishop and the antagonistic collaboration between patricians, ministerial
families and the count of Holland in Utrecht’s hinterland, as well as the successful
integration of the burgher and guild communities. For the success of the guilds in
Utrecht and other middle-sized episcopal cities, political factors seem to have been
more important than economic ones.
Heidi Deneweth, Ward Leloup and Mathijs Speecke, Petrified Space? The impact
of urban transformation processes on the social topography of Bruges, 1380-1670.
In this article, we analyse the evolution of rental values in Bruges between 1382, 1583
and 1667. Although the street pattern and the built environment barely changed during the period under scope, housing was much more elastic than previously assumed.
Houses were joined and split up (city centre) or built and demolished (periphery) as a
reaction to economic, social, demographic, political and religious change, which was
in turn reflected in demand and supply on the real estate market. Whereas the social
topography of 1382 still reflects a Sjobergean pattern with a strong distinction between
the city centre, the main entrance roads and the more peripheral areas, the situation in
1583 and 1667 establishes a mixed pattern of housing over the entire city. Although
this suggests more equal and ameliorated housing conditions, a substantial decrease of
ownership indicates that access to property was problematic and social segregation was
higher than reflected in housing values alone
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