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Margo Buelens-Terryn en Christophe De Coster

Mag het iets stiller?
De bestrijding van geluidshinder te Antwerpen, 1540-1910*

Rumoer in de stad
De aandacht voor geluidshinder in de stad kent een lange geschiedenis die teruggaat tot
de klassieke oudheid. Voor het welzijn van hun inwoners trachtten stedelijke overheden in het nabije en verre verleden de impact ervan terug te dringen via allerlei maatregelen en regelgeving. Geluidshinder is echter geen stabiel gegeven. De karakteristieken
van geluidshinder evolueerden parallel met verschuivingen in onder meer het technologische en economische domein, maar kenmerkten zich evengoed door hun inbedding
in sociale relaties en machtsstructuren.1 Geluidshinder is met andere woorden historisch veranderlijk, net als de academische belangstelling ervoor.
Lange tijd hadden historici weinig interesse voor geluidshinder, of meer algemeen
voor geluiden in de stad. Symptomatisch voor deze visie is de uitspraak van de Nederlandse columnist Henk Hofland, die suggereerde dat systematisch onderzoek naar
historische geluiden niets toe te voegen zou hebben.2 Dit veranderde echter grondig
met het ontstaan van het interdisciplinair onderzoeksveld van sound studies vanaf de
jaren 1960, en de sensory turn in de jaren 1980. Vanaf dan werden stelselmatig meer
studies gewijd aan geluid, de productie en consumptie van muziek, lawaai en stilte
alsook de veranderingen die daarin plaatsvonden in tijd en ruimte. De beoefening van
de geschiedenis van geluid en geluidshinder ontstond vooreerst buiten de geschiedwetenschap om, zoals in de sound studies. Dit veld werd aanvankelijk sterk vormgegeven
door de musicoloog en milieuactivist Raymond Murray Schafer.3 Met zijn onderzoek
naar de plaats van geluiden in een geïndustrialiseerde wereld, riep hij in 1977 het centrale begrip soundscape in het leven, dat verwijst naar de geluiden in de leefomgeving
op een bepaalde plaats of in een hele cultuur, die hij the sonic environment noemde.4
* Dit artikel baseert zich op twee bachelorscripties uit het academiejaar 2016-2017, gerealiseerd binnen het departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen: Margo Buelens-Terryn, ‘Stilte in de stad. Stedelijke geluiden in
de politionele ordehandhaving te Antwerpen, 1840-1910’; Christophe De Coster, ‘“Dat sy soo grooten geschal ende
rumoer maecken”: geluidshinder in pre-industrieel Antwerpen door de oren van stedelingen, zestiende tot achttiende
eeuw’. Wij danken de anonieme referenten voor hun waardevolle aanbevelingen en in het bijzonder de begeleiders van
de Ba3-oefeningen waarin de scripties tot stand kwamen, namelijk Hilde Greefs, Ilja Van Damme, Tim Soens en Ric
Janssens voor hun immer enthousiaste begeleiding.
1 Enda Murphy en Eoin A. King, Environmental noise pollution. Noise mapping, public health, and policy (Amsterdam/Boston 2014) 1-3; Ian Biddle en Kirsten Gibson, ‘Introduction’, in: I. Biddle en K. Gibson (red.), Cultural
histories of noise, sound and listening in Europe, 1300-1918 (Londen en New York 2017) 1-14, 1.
2 Annelies Jacobs, Het geluid van gisteren. Waarom Amsterdam vroeger ook niet stil was (doctoraatsverhandeling
Universiteit Maastricht 2014) 10; H.J.A. Hofland, ‘Oud geluid’, in: H.J.A. Hofland, G. Mak en B. Blokker (red.), De
kronieken van S. Montag. Nederland 1975-2010 (Amsterdam 2010) 75-77, 75.
3 Jürgen Müller, ‘The sound of history and acoustic memory. Where psychology and history converge’, Culture
and Psychology 18 (2012) 443-464, 452; Jacobs, Het geluid van gisteren, 19.
4 Jacobs, Het geluid van gisteren, 20; Murray R. Schafer, The soundscape. Our sonic environment and the tuning of
the world (Rochester 1994) 274; Jonathan Sterne, ‘Soundscape, landscape, escape’, in: K. Bijsterveld (red.), Soundscapes
of the urban past. Staged sounds as mediated cultural heritage (Bielefeld 2013) 181-194, 182.
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Intussen heeft het concept massaal weerklank gevonden bij academici, waaronder de
Amerikaanse technologie-historica Emily Thompson. In haar definiëring verruimde
ze de reikwijdte van Schafers soundscape, zodat die niet alleen de wereld buiten de
mens omvat, maar ook de manier waarop de mens die buitenwereld waarneemt en er
betekenis aan geeft. Soundscape impliceert zo ook de plaats- en tijdgebondenheid van
de betekenis van geluid.5
Maar hoe moet geluidshinder in historisch onderzoek precies worden begrepen?
Omdat geluidshinder vooral een subjectief gegeven is, worstelen onderzoekers met
de definiëring ervan.6 De subjectiviteit van geluidshinder komt duidelijk tot uiting in
wat Peter Bailey omschrijft als social noise. Hij definieert dit als een brede maar vage
categorie van geluiden die onder meer als excessief, incoherent en verwarrend kunnen
worden bevonden.7 David Novak ziet noise eerder als bestaande uit drie ‘discursieve
contexten’: een technische, esthetische en sociale. In een technische context heeft geluidshinder de betekenis van een storing bij de overdracht van een boodschap. Geluidshinder kan het tegengestelde van muziek vormen in een esthetische context. In een sociale context wordt het als term gehanteerd om ‘deviant sonisch gedrag’ aan te duiden.
Het ‘s nachts blaffen van de hond van een buur bijvoorbeeld, is geluidshinder omdat
stilte in de nacht de norm is, terwijl hij ook geacht wordt die hond in bedwang te houden.8 Geluidshinder in deze laatste, sociale context is voor dit artikel de meest waardevolle invulling, aangezien we vooral op de betekenis van geluidshinder in historische
sociale contexten zullen focussen. Gevoelsmatig komt deze ook het dichtst bij wat
geluidshinder in de praktijk betekent. Dat geluidshinder vooral een sociale hinder is en
niet zozeer een kwestie van volume, toont Schafer in zijn definitie van geluidshinder
als unwanted sound.9 De meeste stemmen in de sound studies geven echter de voorkeur
aan sound out of place, waarbij de analogie met Mary Douglas’ vuiligheid als matter out
of place wordt gemaakt. Essentieel aan deze definitie is dat niet de eigenschappen van
geluid zelf hinder constitueren, maar de plaatsing ervan in welbepaalde contexten. Dit
maakt dat er niet zoiets bestaat als ‘absolute’ geluidshinder. Geluidshinder ontstaat met
andere woorden pas wanneer geluid gelabeld wordt als hinder.
Zelfs met deze theoretische tools in handen blijft geluidshinder bestuderen in historische stedelijke samenlevingen een grote uitdaging. Hoe mensen in het verleden geluiden ervoeren, kan niet volledig gereconstrueerd worden – een hele belevingswereld
blijft ongrijpbaar achter individuele mensen die geluiden op een subjectieve manier
beleefden. Er bestaan bovendien amper geluidsopnames van het Westerse, alledaagse
leven vóór 1900. Historici zijn dan ook dikwijls uitsluitend aangewezen op historische
teksten. De keerzijde hiervan is dat veel geluiden die gehoord werden niet vereeuwigd
werden op schrift. Historische actoren vertonen immers de neiging om alleen wat hen

5 Jacobs, Het geluid van gisteren, 12, 20-21; Sterne, Soundscape, landscape, escape, 182; Emily Thompson, The
soundscape of modernity. Architectural acoustics, 1900-1933 (Cambridge, mama 2002) 1; A. Jacobs, ‘Oorlogsgeluid in
de stad en stadsgeluid in oorlogstijd: klank en betekenis’, Stadsgeschiedenis 7:1 (2012) 42-58, 42-43.
6 Hugh Pickering en Tom Rice, ‘Noise as “sound out of place”: investigating the links between Mary Douglas’ work
on dirt and sound studies research’, Journal of Sonic Studies 14 (2017) 1-25, 1.
7 Peter Bailey, ‘Breaking the sound barrier. A historian listens to noise’, Body and society 2 (1996) 49-66, 50.
8 Pickering en Rice, ‘Noise as “sound out of place”’ , 1-3.
9 Ibidem, 3.
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in positieve of negatieve zin geraakt heeft te vermelden.10 Evenzeer waarschuwde de
pionier in de sensory history Alain Corbin dat de combinatie van de subjectiviteit van
geluidshinder met de keuze en interpretatie van het bronnenmateriaal door de onderzoeker het risico met zich meedraagt dat de zintuiglijke geschiedenis van de stad een
retorisch discours wordt van de stedelijke moderniteit in de negentiende eeuw. Hierbij
worden de sociale reikwijdte en de verschillende lezingen door tijdgenoten van de zintuiglijke beleving over het hoofd gezien.11 Om dit te voorkomen wijst hij aan waar een
historicus op zou moet letten:
The historian of the nineteenth century has to be informed about the social uses
of the senses specific to the period, including the beliefs and scientific convictions
that shaped them, the technical innovations that altered ways of seeing, as well as
the portrayal of postures and styles and movements.12
In dit artikel knopen we aan bij Corbins opvatting dat zintuigen in de specifieke
contexten van hun tijd bestudeerd moeten worden. We stellen hier als doel meer
inzicht te verwerven in de betekenis van geluidshinder in de vroegmoderne en negentiende-eeuwse stad. Specifiek staat het type geluidshinder centraal waartegen burgers,
politieagenten en de stedelijke overheid ageerden. Welke geluiden werden als geluidshinder aanzien, of juister: welke geluiden manifesteerden zich als out of place? Zo
kunnen we ons eveneens een idee vormen hoe geluidshinder gepercipieerd werd op de
lange termijn. Daarvoor nemen we Antwerpen tussen 1540 en 1910 als casus.
Stedelijke geluidshinder doorheen de eeuwen
Historici en andere wetenschappers bogen zich reeds frequent over de ontwikkelingen
die geluidshinder doormaakte in historische steden, die in de literatuur als het ware
getypeerd worden als bakens van auditary overpopulation. Traditioneel worden chaotische geluiden zelfs aanzien als kenschetsend voor een stedelijke omgeving.13 Velen
haken hierbij in op een dichotomie tussen het premoderne of pre-industriële tijdvak
enerzijds en het moderne of (post-)industriële tijdvak anderzijds, waarbij geluiden in
de publieke ruimte steeds vaker bestreden werden. Uit zijn analyse van wetgeving tegen geluidshinder lijkt Schafer te suggereren dat de strijd tegen geluidshinder vooral
de moderne stad kenmerkt.14 Voor Parijs ziet Corbin een diepgaande transformatie
in het auditief landschap, waarbij rond 1860 een nieuwe intolerantie ten aanzien van
kerkklokken, het blaffen van honden, nachtlawaai en luidruchtige bijeenkomsten in de
openbare ruimte ontstond.15 Volgens David Garrioch, daarentegen, gaat de focus op
geluidshinder in stedelijke samenlevingen zoals die zich thans manifesteert in netelige
10 Karin Bijsterveld, ‘Introduction’, in: Bijsterveld (red.), Soundscapes, 11-30, 14; Jacobs, Het geluid van gisteren, 13.
11 Alain Corbin, ‘Urban sensations. The shifting sensescape of the city’, in: C. Classen, K. Flint, A. Corbin e.a. (red.),
A cultural history of the senses in the age of the empire, dl. 5 (Londen 2014) 47-67, 48.
12 Corbin, ‘Urban sensations’, 48.
13 Peter Coates, ‘The strange stillness of the past: toward an environmental history of sound and noise’, Environmental history 10 (2005) 636-665, 640; Jill Steward en Alexander Cowan, ‘Introduction’, in: J. Steward en A. Cowan, The
city and the senses. Urban culture since 1500 (Aldershot en Burlington 2006) 14; Bailey, ‘Breaking the sound barrier’, 57.
14 R. Murray Schafer, The tuning of the world (Toronto 1977) 185-195.
15 Corbin, ‘Urban sensations’, 51-55.
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politieke kwesties, terug op een fundamentele omslag in de waardering van geluid in de
vroegmoderne periode. Hij stelt dat de tolerantie ten aanzien van excessieve geluiden
in de publieke ruimte gestaag afnam; de functie van klokken en andere stedelijke geluiden als informatiedragers en vormgevers van individuele en collectieve identiteiten
verzwakte stelselmatig. Tegelijkertijd holden maatschappelijke, culturele en politieke
transformaties de rol van de stad als een auditief-semiotisch systeem uit. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd geluidshinder beschouwd als een ernstig probleem
dat bestreden diende te worden.16 Overheersend is ‘the idea of noise as an intrusive
and wiry-textured aspect of the urban environment that needed to be measured, managed and controlled’.17 Een uiting van deze tendens is te vinden in Norbert Elias’ beroemde civilisatieproces, waarbij storende geluiden zoals neussnuiten en flatuleren aan
bod komen als onderwerp van toenemende schaamte en zelfcontrole. Dit proces zette
zich gradueel door en tegen de negentiende eeuw percipieerde de bourgeoisie door
het menselijk lichaam geproduceerde geluiden als uiterst vijandig.18 Tenslotte stelt
Jean-Pierre Gutton een gelijkaardige tendens vast met zijn Franse geschiedenis van het
geluid, waarbij hij onder meer ingaat op de toenemende staatscontrole op geluid vanaf
de middeleeuwen.19
Sociale- en stadshistorici die reacties op stedelijke geluiden bestuderen, benadrukken evenwel dat geluidshinder geen probleem was dat alsmaar toenam doorheen de
tijd. Inzicht in de veranderingen in attitudes zijn minstens even belangrijk als in de
wijzigende natuur van geluiden zelf.20 Ook Bailey constateert in zijn beschrijving van
storende geluiden van het humanistische tot het Victoriaanse tijdperk dat hoewel de
bronnen voor geluidshinder aangroeiden, de impact ervan veel minder eenduidig waar
te nemen valt.21 Ondanks deze genuanceerde stemmen, ent de historiografie zich nog te
sterk op een paradigma dat eerder verschillen dan gelijkenissen tussen de conventionele
periodiseringen beklemtoont.22
Door via een langetermijnperspectief te focussen op sociale structuren en ruimtelijke
karakteristieken van geluidshinder van de zestiende eeuw tot de negentiende eeuw,
kunnen we bijdragen aan een meer gelaagde kijk op de evolutie van geluidshinder.
Deze gelaagde aanpak is vooral bedoeld om de tegenstelling tussen pre-industriële en
industriële geluidshinder te nuanceren. Dit doen we eerst door geluid als sociale hinder
te integreren in de verschillende lokaliteiten van de stad. Hiermee bouwen we voort op
Bruce Smiths benadering van meervoudige soundscapes in de stad, en een methodologische tendens om verschillende plekken in de stad met een specifiek sociaaleconomisch
profiel te verbinden met een akoestische eigenheid.23 Bovendien kan de combinatie van
16 David Garrioch, ‘Sounds of the city. The soundscape of early modern European towns’, Urban History 30 (2003)
5-25.
17 James Donald, ‘A complex kind of training. Cities, technologies and sound in jazz-age Europe’, in: J. Damousi en
D. Deacon (red.), Talking and listening in the age of modernity. Essays on the history of sound (Canberra 2007) 19-34,
20.
18 Bailey, ‘Breaking the sound barrier’, 56-60.
19 Scarlett Beauvalet, ‘Jean-Pierre Gutton. Bruits et sons dans notre histoire. Essai sur la reconstitution du paysage
sonore’, Histoire, économie et société 22 (2003) 293-294.
20 Coates, ‘The strange stillness’, 640-641.
21 Bailey, ‘Breaking the sound barrier’, 55-60.
22 Garrioch, ‘Sounds of the city’, 7.
23 Bruce Smith, The acoustic world of early modern England. Attending to the o-factor (Chicago en Londen 1999)
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geluiden uit het verleden en de perceptie ervan door historische actoren, inzicht bieden
in het veranderlijke karakter en de identiteit van steden.24 Daarnaast gaan we na hoe
de acties tegen welbepaalde geluiden zich verhielden tot processen van in- en uitsluiting. Mark M. Smith toonde immers aan dat zintuiglijke reacties geïnstrumentaliseerd
werden om sociale groepen te stigmatiseren en onderdrukken.25 Deviante gedragingen,
waaronder ook geluiden, bezitten het potentieel om allerlei normerende en collectieve
sancties zoals stigmatisering en minachting met zich mee te brengen.26
Als casus nemen we de stad Antwerpen. In de historiografie van de havenstad zijn er
twee belangrijke tijdsgewrichten waarin de stad een snelle economische opgang maakte, een grote demografische groei kende en een ruimtelijke expansie onderging, wat op
zijn beurt weer leidde tot complexe sociale spanningen. Doorheen de zestiende eeuw
ontpopte Antwerpen zich tot internationale gateway die door de concentratie van stedelijke functies qua bevolkingsomvang de andere steden in het stedelijke netwerk van
de Nederlanden domineerde.27 Haar sterke positie in de wereldeconomie kon de stad
echter niet vasthouden. Na de befaamde ‘val van Antwerpen’ in 1585 kende de stad een
bescheidener periode met onder meer een heroriëntering richting luxe-trafieken die
tegemoetkwam aan het gewijzigd Schelderegime, een bevolkingsterugval en een meer
uitgesproken regionaal karakter in de periode tot aan 1795. De stad begon pas terug
snel te groeien gedurende de negentiende eeuw. In deze laatste periode ontpopte de
stad zich van een middelgroot textiel-, handel- en dienstencentrum tot een havenstad
van wereldniveau met opnieuw een uit de voegen barstende bevolking.28 De zwaartepunten van dit onderzoek liggen op deze twee snelle groeiperiodes in de zestiende en
negentiende eeuw. De uitgangshypothese is dat in deze periodes van demografische
druk ook gevoeligheden voor geluidshinder zullen pieken.
Wat Antwerpen tot een interessante casus maakt, zijn de bronnenreeksen die in het
stadsarchief bewaard zijn.29 Voor de vroegmoderne periode werd hoofdzakelijk geput
uit rekwesten. Dit zijn verzoekschriften van individuen, buurtbewoners of organisaties
zoals ambachten die via een concreet voorstel aan het stadsbestuur het beleid trachtten
te beïnvloeden.30 Er werd geopteerd een steekproef uit de rekwestboeken te nemen
voor elke eeuw. Voor de zestiende eeuw werden de vroegst beschikbare rekwestboeken
52-55; Karin Bijsterveld, Annelies Jacobs, Jasper Aalbers e.a., ‘Shifting sounds. Textualization and dramatization of
urban soundscapes’, in: Bijsterveld (red.), Soundscapes, 31-66, 49-54.
24 Bijsterveld, ‘Introduction’, 14.
25 Mark M. Smith, ‘Transcending, othering, detecting. Smell, premodernity, modernity’, Postmedieval. A journal of
medieval cultural studies 3/4 (2012) 380-390, 388-389.
26 Robert Jütte, Poverty and deviance in early modern Europe (Cambridge 1994) 158.
27 Wim Blockmans, Bert De Munck en Peter Stabel, ‘Economische dynamiek. Verstedelijking, regionale complementariteit en Europese roeping’, in: A. Van Bruaene, B. Blondé en M. Boone (red.), Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600 (Gent 2016) 48-53.
28 Inge Bertels, Tim Bisschops en Bruno Blondé, ‘Stadslandschap. Ontwikkelingen en verwikkelingen van een
stedelijke ruimte’, in: Inge Bertels e.a. (red.), Antwerpen. Biografie van een stad (Antwerpen 2010) 11-66, 23, 30-31,
38-39; Hilde Greefs en Anne Winter, ‘Alone and far from home. Gender and migration trajectories of single foreign
newcomers to Antwerp, 1850-1880’, Journal of Urban History 42 (2016) 61-80, 63-64.
29 Stadsarchief Antwerpen [FelixArchief] (verder SAA), Privilegiekamer (verder pk), Rekwestboeken en Gebodsboeken. De volledige reeks rekwesten loopt van 1559-1797, de reeks stadsgeboden grotendeels gelijktijdig van 1439-1794.
30 Griet Vermeesch, ‘Wetgeving op verzoek in achttiende-eeuws Antwerpen. Initiatieven van ambachten en corporaties tot regulering door middel van petities’, in: Liesbeth Geevers en Griet Vermeesch (red.), Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden. De rol van lobby, petities, en officiële delegaties in de politieke besluitvorming
(Maastricht 2014) 109-138.
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van 1559-1564 volledig doorgenomen, voor de zeventiende eeuw die van 1660-1664
en voor de achttiende eeuw van 1782-1786.31 Enkel bij die laatste steekproef werden
geen rekwesten gevonden. Om dit euvel te ondervangen, werden extra rekwesten verzameld.32
In totaal konden 23 verzoekschriften verzameld worden, waarin geluidshinder de
directe aanleiding vormde van het rekwest of verwijzingen naar geluidshinder staan.
Het relatief lage aantal rekwesten toont aan dat het aanvechten van geluidshinder in de
vroegmoderne periode via deze weg zeer beperkt bleef. Toch bevatten deze bronnen
onontbeerlijke informatie over de sociale en ruimtelijke context waarbinnen geluidshinder plaatsvond. Om de maatregelen van de stedelijke overheid te onderzoeken zijn
geboden – korte wetteksten vanwege het stadsbestuur – een ideale bron. Via de index
op de gebodboeken konden 34 stadsgeboden gevonden worden die geluiden in de stad
reguleerden.33 De confrontatie tussen rekwesten en geboden laat toe om zowel het
perspectief van stedelingen (bottom-up) als die van de overheid (top-down) met elkaar
te confronteren. Verschillen tussen norm en praktijk komen zo aan bod. De compatibiliteit tussen de twee bronnen wordt ook bevestigd doordat stedelijke wetgeving in het
ancien régime veelal verwezenlijkt werd vanuit verzoekschriften.34
Voor het negentiende-eeuwse luik van het onderzoek werd een ander bronnencorpus
en methodologie gehanteerd. De eerste waardevolle bronnen zijn de Antwerpse regelgeving en jaarlijkse algemene overzichten in het Verslag over het bestuur en den zakentoestand der Stad Antwerpen.35 Hierin werd aan de hand van verschillende categorieën zoals laster, diefstal en nachtlawaai, bijgehouden hoeveel processen-verbaal dat jaar
werden opgesteld. Deze overzichten zijn met een interval van telkens tien jaar opgenomen in dit onderzoek. Op deze manier wordt een algemeen beeld van de periode 18401910 geschetst.
Daarnaast werden uit het jaar 1880 aan de hand van een systematische aselecte steekproef verscheidene boeken van processen-verbaal van de Antwerpse eerste, derde en zesde
wijk zowel kwantitatief als kwalitatief verwerkt, ongeveer samenvallend met de maanden
februari tot en met juni. Deze wijken zijn geselecteerd op basis van onder meer herkenbare ijkpunten, zoals het stadhuis (wijk 1), de Meir (wijk 3) en de stationsbuurt (wijk 6).
In sociaal-economisch opzicht zijn de eerste en zesde wijk gelijkaardig; beide worden
omschreven als een uitgaansbuurt. De zesde wijk is echter recenter van ontwikkeling,
terwijl de eerste door de nabijheid van de haven voornamelijk een belangrijke trekpleister was voor arbeiders. De derde wijk daarentegen had een sterk burgerlijk karakter.36
31 Dit zijn Rekwestboeken pk#626, 629, 630, 631 (zestiende eeuw), pk#757, 758, 759 (zeventiende eeuw) en pk#876,
878, 879 (achttiende eeuw).
32 Rekwesten pk#860, fol. 250 (1770); pk#867, fol. 127 (1776) en pk#885, fol.183 (1788) zijn afkomstig uit: Peter Poulussen, De pre-industriële milieuhinder in de zuidelijke Nederlanden (Leuven 1983) 190. Dit zijn alle rekwesten over
geluidshinder die Poulussen in zijn werk vermeldt. Er werd ook geput uit een databank die tijdens het academiejaar
2016-2017 opgemaakt werd door studenten geschiedenis. In deze databank zijn de rekwesten thematisch gelabeld met
specifieke milieuhinderlijke klachten, waaruit die met een verwijzing naar ‘geluidshinder’ werden geselecteerd
33 Antwerpsch Archievenblad, Index der gebodboeken, eerste reeks, dl. 1, 120-464 (1489-1620); dl. 2, 1-68 (16211650); tweede reeks, dl. 9, 115-157 (1651-1674); 186-236 (1674-1709); 241-315 (1710-1794). De regesten van de geboden werden opgenomen in een databank ‘Gebodboeken’.
34 Vermeesch, ‘Wetgeving op verzoek’, 109-138.
35 Pas in 1860 werd dit verslag zowel in het Nederlands als in het Frans uitgegeven. Voorheen kreeg het enkel een
Franstalige titel, namelijk: Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la commune d’Anvers.
36 Bertels, Bisschops en Blondé, ‘Stadslandschap’, 11-66, 46-47; Roger Binnemans, George Van Cauwenbergh en Jan
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Processen-verbaal vormen interessante bronnen om na te gaan op welke manier
regelgeving in de praktijk werd omgezet. Het zijn immers tijdsdocumenten die verhalen over de overtredingen van burgers tegen de openbare orde en die doorgaans
onmiddellijk na de feiten werden opgemaakt. Het gekozen steekproefjaar 1880 is onvermijdelijk arbitrair, maar bevindt zich midden in een periode waarin verschillende
belangrijke ontwikkelingen zich aan het ontspinnen waren. Zo valt 1880 in een periode
met grote sociale spanningen. Door het sterke urbaniseringsproces werd Antwerpen
een thuishaven voor een immer groeiende populatie, die verdriedubbelde in de periode
1850-1914.37 Hoewel de rekwesten uit de vroegmoderne periode door burgers geïnitieerd werden en processen-verbaal doorgaans door de politie, delen ze echter beide
hun laagdrempelig karakter. Voor hun periode weerspiegelen ze de laagst mogelijke
vorm van een klacht, wat mogelijk maakt om zowel directe als situationele informatie
over geluidshinder op te vangen. Beide bronnen bevatten daarnaast een sterk normatief karakter. Niet iedereen legde immers een klacht neer of kreeg een proces-verbaal
betreffende geluidsoverlast. Ondanks de regelgeving, die overigens vaak verouderde
stipulaties met zich mee droeg, werd deze stap pas gezet wanneer er voor de initiatiefnemer een grens overtreden werd en hij er, in het geval van de rekwesten, de middelen
voor had.
In het eerstvolgende deel kijken we naar de aard van de verschillende geluiden die
voorkwamen doorheen de vroegmoderne periode en negentiende eeuw, met aandacht
voor verschillen en gelijkenissen. Daarna wordt de focus verlegd naar sociaal-ruimtelijke elementen die geluidshinder kenmerken. Tot slot stellen we de vraag hoe geluidshinder processen van in- en uitsluiting doorkruiste.
Getier op straat en kabaal in huis: een evolutie van geluidshinderlijke klachten in
de stad
De literatuur over vroegmoderne steden suggereert dat er genoeg redenen bestonden
tot klagen over geluidshinder: onder meer verkeer, dieren, luidruchtige buren, straatmuzikanten en marktkramers wekten ergernis bij menig stedeling.38 Desondanks varieert de aard van de rekwesten en geboden niet erg sterk. Slechts zes inhoudelijke categorieën komen naar voren: klachten gerelateerd aan activiteiten in de proto-industrie,
bordelen en herbergen, spelende kinderen, roepen en beledigen, dieren- en schietgeluiden. De rekwesten en geboden zijn hierin overlappend, met de uitzondering dat bij de
geboden een extra categorie ‘zang en muziek’ toegevoegd kan worden.
Wat geluidshinder in de proto-industrie betreft, maakt de literatuur gewag van
blekerijen, smeden en de textielindustrie als grootste boosdoeners.39 De aanwezigheid
Van Deuren, Atlas van Antwerpen. Evolutie van een stedelijk landschap van 1850 tot heden (Antwerpen 1991) 56; De
Munck, Greefs en Winter, ‘Poorten en papieren’, 228; Chiara Candaele, ‘Am Tisch in Antwerpen. Het Duitse horecawezen in de Scheldestad in de negentiende en vroege twintigste eeuw’ (onuitgegeven bachelorscriptie Universiteit
Antwerpen 2015) 17.
37 E.J. Hobsbawm, The Age of Empire 1875-1914 (New York 1989) 152; Bruno Blondé, Maarten F. Van Dijck en
Antoon Vrints, ‘Een probleemstad? Spanningsvelden tussen burgerlijke waarden en sociale realiteiten’, in: Bertels e.a.
(red.), Antwerpen. Biografie van een sta , 277-307, 298.
38 Emily Cockayne, Hubbub. Filth, noise and stench in England, 1600-1770 (New Haven 2007) 106-130; Garrioch,
‘Sounds of the city’, 5-25; Miguel Angel Marin, ‘Sound and urban life in a small Spanish town during the ancien régime’, Urban History 29 (2002) 48-59.
39 Poulussen, De pre-industriële milieuhinder, 161-192.
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van bijvoorbeeld honderden weefgetouwen in de stad zorgde ervoor dat geluidshinder
een aanzienlijk probleem vormde. Het lawaai nam zodanige proporties aan dat zelfs
de stedelijke overheid de tijd reguleerde waarbinnen textielwerkers aan de slag mochten.40 Niet enkel de weefnijverheid veroorzaakte geluidshinder. Anno 1583 klaagden
enkele buurtbewoners een werkplaats aan waar harnassen werden vervaardigd. In een
relatief lang rekwest lamenteerden zij hoe de harnasmakers ‘van smorgens tot savonts
door het smeden en[de] cloppen van[de] harnass[chen] een onverdrachelyck gheclanck
en[de] ghetiers maeken’. Ze noemden hierbij nadelige gevolgen op die een concrete
impact hadden op hun levenskwaliteit: ‘de onmogelijkheid om ‘malcand[er] te connen
hooren oft spreken’, dat zij ‘doovicheyt in hunne ooren beginn[en] te ghevuelen’ en dat
‘hunne kinder[en] en[de] familie egee[ne] ruste vindende en connen’.41 Klachten over
proto-industriële activiteiten komen zowel voor aan het begin van de vroegmoderne
periode als in de achttiende eeuw. Opvallend daarbij is de aandacht voor smoutmolens
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw. Een gebod uit 1696, gelijkend op die
van de textielwerkers, verbood de smoutslagers om nog langer te werken tussen tien
uur ‘s avonds en vijf uur ’s ochtends.42 Dat deze verordening niet altijd werd opgevolgd, blijkt uit een gebod van zo’n 70 jaar later, waarin het stadsbestuur aangaf dat
zijn voorganger uit 1696 bijna dagelijks overtreden werd. ‘Ende om des te sekerder te
sorgen voor de ruste van de gemeynte’, werd de boete voor overtredingen na klachten
van buurtbewoners zelfs verdubbeld van zes naar twaalf gulden.43 Een koopman uit
de Arenbergstraat klaagde tegenover de luidruchtige praktijken van een smid, met het
argument dat ‘welcke daenige werken tot noynt gesmeden syn geworden int middel
van de stad, maer in uythoecken en afgelegen plaetsen’.44
Niet enkel beroepsactiviteiten veroorzaakten geluidshinder. Storende geluiden
konden eveneens geproduceerd worden via het vertier en plezier dat mensen maakten.
Verscheidene rekwesten uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw viseren een
herberg of bordeel – beide werden bijna als inwisselbare termen gebruikt.45 Daarnaast
waren dergelijke plekken ideaal om subversieve religieuze ideeën te verspreiden, meteen ook de reden voor stedelijke en kerkelijke autoriteiten om herbergen en bordelen
aan banden te leggen.46 Alle vier voorbeelden van geluidshinderlijke klachten hierover
(1562, 1567, 1598, 1614) komen voor in een periode die geassocieerd wordt met religieuze conflicten en de (contra)reformatie. Dit doet vermoeden dat de fixatie op deze
bepaalde vorm van geluidshinder sterk ingebed was in haar specifieke sociale context.
Dat herbergen en bordelen bovendien als immorele plaatsen werden aanzien, manifesteert zich in een rekwest uit 1598:
Verthoon[en] de proprietarisen ende gebueren vande Bogaert, Happart ende
Schuytstraet, […] hoe dat Anna Staes […] openbare bordeel ende ravot houdende
40 A.K.L. Thijs, ‘De textielnijverheid en het stedelijk leefmilieu te Antwerpen (15de-18de eeuw)’, in: P. Maclot en W.
Pottier (red.), ’n Propere tijd!? (On)leefbaar Antwerpen thuis en op straat (1500-1800) (Antwerpen 1988) 186-187.
41 saa, pk#663, fol. 10 (1583).
42 saa, pk#924, fol. 245 (1696).
43 saa, pk#927, fol. 43 (1765).
44 saa, pk#867, fol. 127 (1776).
45 A. Lynn Martin, Alcohol, sex, and sender in late medieval and early modern Europe (Basingstoke 2001) 66-67.
46 Ibidem, 64-65.

13 (2018) 2

mag het iets stiller?   97

alware dagelyckx veel diversche oneerlyck volck, soo van gehouden als ongehoude
p[ers]oon[en] […] des nachts sulck getier ende gescreeuw wordt gemaeckt datte
nyemant van[den] gebu[er]en en connen gerusten.47
Diezelfde nadruk op immoreel gedrag zien we ook bij het beteugelen van andere vormen van vertier. In 1743 bijvoorbeeld, richtten de kerkmeesters van de o.l.v.-Kathedraal zich eveneens met een geluidshinderlijk argument tot het stadsbestuur met de
vraag of het wou optreden tegen spelende kinderen. Zij staafden hun betoog door te
verwijzen naar religieuze motieven, zoals het ‘respecteren van het alderheylighste’.48
Vergelijkbaar hiermee vaardigde het stadsbestuur heel wat geboden uit die zich richtten op jongeren en kinderen die op openbare plaatsen speelden.49 Geluidshinder was
echter niet de belangrijkste bekommernis van de overheid: materiële schade, het risico
om voorbijgangers te kwetsen en de ordehandhaving waren dat des te meer.50 Nog
twee uitingen van geluiden die het stadsbestuur trachtte te onderdrukken bij het maken
van plezier, waren zang en muziek. De stedelijke overheid verbood doorheen de hele
vroegmoderne periode om liederen of gedichten voor te dragen en met trommels door
de straten te gaan, vaak met argumenten in functie van de ordehandhaving, maar ook
om religieuze plekken te vrijwaren van oneerbiedigheid.51 Liederen hadden immers
vaak een subversief karakter, zoals Markian Prokopovych stelt.52
Veel minder ideologisch geladen waren de rekwesten en geboden over geluidshinder met betrekking tot vuurwapens en vuurwerk. Hierbij speelde geluidshinder een
kleinere rol, aangezien de overheid het gebruik ervan vooral reguleerde vanwege het
brand- en verwondingsgevaar.53 Ondanks het ontbreken van expliciete argumentering
was het volgens verscheidene geboden verboden om ’s nachts vuurwerk af te steken of
te schieten met vuurwapens.54 Er waren ook klachten van bewoners: enkele mannelijke
buurtbewoners uit het centrum van de stad klaagden dat hun vrouwen en kinderen
schrokken door het lawaai afkomstig van een winkel in vuurwapens.55
Hoewel zelden in een klacht aanwezig, konden ook dieren heel wat ergernis creëren. In 1664 meldde de kapitein van de burgerlijke wacht hoe in een vervallen huisje
‘kalveren ende andere bestialen’ opgesloten zaten, die ‘seer groot ongemack aende
gebueren’ veroorzaakten ‘door het schreeuwen ende bleiten nacht ende dach’.56 Meer
alomtegenwoordig in de stad was overlast door honden. Al sinds de middeleeuwen had
de stad een functionaris in dienst, namelijk de hondenslager, die de taak had om loslopende honden te doden. Naast erop toe te zien dat ze niet beten, geen besmettelijke
47 saa, pk#679, fol. 168 (1598).
48 saa, pk#834, fol. 128 (1743).
49 saa, pk#918, fol. 23 (1591); pk#921, fol. 132 (1652), fol. 212 (1658); pk#923, fol. 193 (1681); pk#926, fol. 134 (1744).
50 P. Poulussen, Van burenlast tot milieuhinder: Het stedelijk leefmilieu, 1500-1800 (Kapellen 1987) 66.
51 saa, pk#915, fol. 174 (1553), fol. 324 (1562); pk#916, fol. 46 (1566), fol. 63 (1566); pk#917, fol. 225 (1580); pk#918,
fol. 162 (1603); pk#919, fol. 62 (1615); pk#920, fol. 48 (1629), fol. 81 (1630); pk#922, fol. 158 (1669); pk#916, fol. 48
(1734).
52 Markian Prokopovych, ‘Introduction. Music, the city and the modern experience’, Urban History 40 (2013) 597605, 601.
53 Poulussen, Van burenlast tot milieuhinder, 67-68.
54 pk#915, fol. 12 (1541); pk#917, fol. 276 (1580); pk#919, fol. 114 (1619), fol. 131 (1621), fol. 145 (1622), fol. 152
(1622); pk#920, fol. 58 (1630), fol. 160 (1635); pk#923, fol. 135 (1678); pk#925, fol. 87 (1702).
55 saa, pk#626, fol. 5 (1559).
56 saa, pk#759, fol. 243 (1664).

98   margo buelens-terryn en christophe de coster

stadsgeschiedenis

ziekten verspreidden of brood in tijden van voedselschaarste opaten, waakte hij erover
dat de vierpoters religieuze diensten niet verstoorden.57 In een gebod uit 1583 wordt
beschreven hoe de stadswachten ‘geturbeerd [worden] door het rumoer en[de] bassen
vande honden die de borgeren en[de] ingesetenen zyn houdende en[de] opvuedende’.58
Een laatste vorm die onderscheiden kan worden, is geluidshinder in verband met
roepen en beledigingen. In vroegmoderne samenlevingen nam eercultuur een belangrijke plaats in. Iemands reputatie werd gemaakt en gekraakt door de opinie van buren
in de omgeving.59 Valse beschuldigingen konden verwoestend zijn voor de ‘ghoede
naeme en[de] fame’ en leidden zelfs dikwijls tot een rechtszaak.60 Voor Londen merkte
Robin B. Shoemaker op dat publieke beledigingen als normerende praktijk een toename kenden in de zestiende en vroege zeventiende eeuw, met een scherpe daling in
de late zeventiende en vooral achttiende eeuw.61 Het is frappant dat de conclusies van
Shoemaker overeenkomen met de vaststelling dat voor deze casus enkel geluidshinderlijke klachten werden gevonden voor de jaren rond 1560 en niet voor de andere
eeuwen. Uiteraard kan dit ook een gevolg zijn van de rekwestpraktijk, waarbij de hypothese zou kunnen gelden dat dergelijke disputen minder vaak werden afgehandeld
via verzoekschriften. Een voorbeeld dat representatief is voor de andere rekwesten van
dit type, is dat van Lenaert Verhagen en Cornelia Bogaerts. Het koppel beschuldigde
Marye Smolders ervan met de ‘deure [te] smyten ende stoten by avont ende omtrent
de smorgens vroeg, ende tsavonts laet roepen, ende met heur dochter ende andere doen
roepen vele ende diversche onverdragelycke injurien’.62 Zoals bij de andere rekwesten
blijft het echter lastig een onderscheid te maken tussen de inhoud van een belediging
en de belediging als geluidshinder.
Evenals in de vroegmoderne periode was de soundscape in negentiende-eeuws Antwerpen erg verscheiden. Naast het drukke verkeer, ijzeren of stalen wielen op het wegdek en de hoeven van paarden, droegen ook kerkklokken, het roepen van verkopers
en kinderen, muziek van orgeldraaiers en het blaffen van honden bij aan de dagelijkse
geluiden.63 Zingen en fluiten op straat was evenzeer gangbaar, alsook het zingen dat
gepaard ging met de kinderspelletjes die in de buitenlucht plaatsvonden. Muziekhallen
namen daarnaast doorheen de negentiende eeuw een steeds belangrijkere rol in het
stedelijk landschap in. Het was niet ongebruikelijk dat de muziek van deze voorstellingen gezongen werd doorheen de stad.64 Straatverkopers- en muzikanten, die zichzelf
hoorbaar probeerden te maken boven de andere geluiden heen, waren daarnaast een
onuitputtelijke bron van lawaai.65 Een vergunning voor draaiorgel- en straatmuziek
diende dan ook aangevraagd te worden. Indien de muzikanten zich niet aan deze regelgeving hielden, liepen ze het risico op een proces-verbaal. Zo beginnen pv’s over
57 Tom De Roo, ‘Dierlijk gezelschap, menselijke reflectie. Gezelschapsdieren en hun culturele betekenis in de moderne tijd’ (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Antwerpen 2005) 154-158.
58 saa, pk#917, fol. 384 (1598).
59 Robert B. Shoemaker, ‘The decline of public insult in London 1660-180’, Past and Present 169 (2000) 97-131, 97.
60 Ibidem, 99; saa, pk#626, fol. 167 (1559).
61 Ibidem, 99-100.
62 saa, pk#631, fol. 86 (1563).
63 Constance Classen, ‘Introduction. The transformation of perception’, in: Classen e.a. (red.), A cultural history of
the senses, 1-24, 6; Didier Revest, ‘Street trading versus street traffic in Victorian and Edwardian London’, Cycnos 19
(2008) 7-23, 7.
64 Classen, ‘The transformation of perception’, 6.
65 Revest, ‘Street trading versus street traffic’, 7
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‘orgelspel op straat zonder toelatingen’ sporadisch op te komen vanaf 1896.66 In de
besluiten van 15 juli 1809, 26 juni 1811 en 30 juni 1814 werden echter geen opgelegde
geluidsnormen vermeld.67 Alfred Geirnaert bundelde consequent de verschillende
regel- en wetgevingen. Wanneer deze aangepast werden, werden zowel de oude als
de nieuwe verordeningen opgenomen in zijn bundel. Betreffende de regelgeving rond
straatmuzikanten zijn slechts de besluiten van bovenstaande data opgenomen. Dit doet
vermoeden dat doorheen de negentiende eeuw de geluidsnormen voor straatmuzikanten niet significant veranderden
Ten slotte waren de verschillende Antwerpse markten een belangrijke bron waaruit
geluid ontsproot. In het politiereglement van 1862 werden bijgevolg nauwgezet de openings- en sluitingsuren van de verschillende markten vastgelegd, alsook het aantal agenten dat daar aanwezig moest zijn voor de ordehandhaving.68 In verordeningen werd
duidelijk vastgesteld dat ‘alle luidruchtige woordenwisselingen, alle samenscholingen
die de orde zouden verstoren of den verkoop hinderen, […] ten strengste verboden
waren’.69 Voor kopers en verkopers golden ook speciale regels over ‘ruststoornis, krakeel, beleediging, weerspannigheid’ en overtredingen tegen de reglementen, op straffe
van verbod op toegang van de markt.70 Dit verbod kon variëren van acht dagen tot zes
maanden, bij recidive kon dit zelfs voor altijd worden opgelegd.71
Ondanks de alomtegenwoordigheid van geluiden in de stad, is het opvallend dat alle
bovenstaande geluiden niet voorkomen in de processen-verbaal. Hoewel de hoeveelheid geluidsgerelateerde pv’s jaarlijks een veelvoud was van de rekwesten in de vroegmoderne periode in haar geheel, blijken de geluiden die vermeld werden veel beperkter
in variatie. Wegens de sporadische verwijzingen in de reglementen en verordeningen
van de stad naar geluiden had de patrouillerende agent immers niet veel om op te steunen. Een tweede verklaring wijst in de richting dat deze agenten, die sterk afhankelijk
bleven van de medewerking van burgers om zaken op te helderen, bij geluidhinder
eerder geneigd waren een waarschuwing te geven dan een proces-verbaal.72 In bijna
veertien procent van de pv’s over geluidshinder werd er immers vermeld dat er een
waarschuwing aan vooraf was gegaan.73 Tenslotte zou het gebrek aan geluidsklachten
in de pv’s over venters en straatmuzikanten verklaard kunnen worden door andere
factoren, zoals in Amsterdam. Annelies Jacobs toonde aan dat Amsterdammers gedurende de periode 1875-1895 weinig klaagden over dit soort geluiden, in tegenstelling
tot hun tijdgenoten in Londen. In de Britse stad werden de acties tegen straatmuziek
immers voornamelijk gevoerd door schrijvers, kunstenaars, filosofen en vergelijkbare
professionals die streefden naar maatschappelijke erkenning. Hierbij voelden zij zich
gedwarsboomd door het (door hen gepercipieerde) ‘lawaai’ van straatmuzikanten.
66 Verslag over het bestuur en den Zakentoestand der Stad Antwerpen. Dienstjaar 1900 (Antwerpen 1901) 58.
67 Alfred Geirnaert, Verzameling der Verordeningen van politie, te Antwerpen in voege (Antwerpen 1906) 620-624,
1062.
68 Règlement pour l'organisation de la police à Anvers (Antwerpen 1862) 23.
69 Geirnaert, Verordeningen politie Antwerpen, 1166.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 Margo De Koster, ‘De verhouding politie-bevolking in historisch perspectief. Wederzijdse afhankelijkheid en
stilzwijgende contracten’, Justitiële Verkenningen 36 (2010) 81-93, 84-86.
73 saa, Politie, Pv’s, derde wijk, 450/113 (1880) pv 593; Pv’s, derde wijk, 450/113 (1880) pv 589; Pv’s, zesde wijk,
450/224 (1880) pv 308.
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Dergelijke acties ontbraken in de Nederlandse hoofdstad.74
Een belangrijke methodologische opmerking is evenwel dat fluctueringen in het
aantal pv’s zich niet noodzakelijk op parallelle wijze verhielden tot het werkelijk aantal
gepleegde feiten. De verdere uitbouw van de politiemacht in Antwerpen doorheen de
negentiende en in het begin van de twintigste eeuw zorgde niet alleen voor het afschrikken van misdaad. Voorheen onopgemerkte of ongeregistreerde overtredingen glipten
eveneens minder vaak door de mazen van het net.75
Interessanter zijn de geluiden die wél werden opgenomen in de processen-verbaal
(zie grafiek 1). Roepen en zingen in de nachtelijke uurtjes komen frequent voor bij
het expliciet vermelde geluid, wat geclassificeerd werd onder ‘nachtlawaai’. Stedelijke
autoriteiten gingen met de opkomst van de zogenaamde night-time economy steeds
minder de nadruk leggen op het naleven van ‘de heilige dagen’, maar des te meer op het
beschermen van de nachtrust van hun inwoners.76 Potentieel slaapverstorende geluiden
zoals kreten, zang en getwist, werden in het politiereglement van 1862 duidelijk niet
getolereerd.77 Zoals de pv’s aantonen werd geluidshinder net zoals in de zestiende eeuw
regelmatig veroorzaakt door menselijke vocaliteit – van mensen die in de nachtelijke
uurtjes al roepend, fluitend of zingend door de straten zwierven. Dit werd neergeschreven in bewoordingen zoals ‘luidkeels roepen’, ‘luidkeels te krakeelen’, ‘zingende uit
geheel zijn kracht’ enzovoort. In twee gevallen werd er met stokken op verschillende
luiken geslagen.78 Bovendien kwam nachtlawaai vaak voort uit ‘afkeuringswaardige
praktijken’, zoals cafés en kroegen die langer open bleven dan toegestaan, feestende
mensen die het te bont maakten op straat of uit de hand gelopen ruzies die laat op de
avond of in de nacht beslecht werden.79 Vanuit de politiek bestond dan ook de vraag
om zowel muziek als alcohol te reglementeren, om zo de orde en de controle te bewaren in en op openbare ruimtes.80
Het verbaast dan ook niet dat overtredingen in herbergen tevens zeer talrijk vertegenwoordigd zijn in de pv’s, maar dan vooral met indirecte verwijzingen naar geluidshinder. Zo werd er vaak melding gemaakt van herbergen die na de opgelegde sluitingstijd nog open waren voor het publiek of herbergiers die mensen lieten dansen zonder
de verplichte toestemming hiervoor te hebben aangevraagd. De stadsklok gaf met de
zogeheten ‘aftochtsklok’ of ‘taptoe-klok’ aan wanneer herbergen en drankgelegenheden moesten sluiten voor het publiek, namelijk om elf uur ’s avonds. Alleen met speciale toestemming van de burgemeester kon hierop een uitzondering worden gemaakt.81
In 1875 hield de aftochtsklok echter op met luiden en werd het sluitingsuur verlaat tot
middernacht.82 Wat deze regel betreft, kreeg de politie af te rekenen met hardnekkige
recidivisten. Francisca Van Lens, een 51-jarige herbergierster uit de zesde wijk, werd
74 Jacobs, Het geluid van gisteren, 27-28; J.M. Picker, ‘The soundproof study. Victorian professionals, work space,
and urban noise’, Victorian studies 42 (2000) 427-453.
75 Gertrude Himmelfarb, The de-moralization of society. From Victorian virtues to modern values (New York 1995) 39.
76 Garrioch, ‘Sounds of the city’, 24.
77 Amand De Lattin, De politie waakt: uit het Antwerpsch politie-archief 1790-1880 (Antwerpen 1976) 153.
78 SAA, Politie, Pv’s, derde wijk, 450/112 (1880) pv 404; Pv’s derde wijk, 450/112, (1880) pv 509.
79 Barbara Deruytter, ‘“Maar de overmacht bleef aan ons…” De dagelijkse strijd tussen ordediensten in België in het
begin van de 20ste eeuw’ (onuitgegeven masterscriptie Universiteit Gent 2010-2011) 73.
80 Keith Negus en John Street, ‘Introduction. The mediations of music and alcohol’, Popular Music 35 (2016) 161-165.63.
81 Règlement de la police, 63-64; De Lattin, De politie waakt, 153.
82 Geirnaert, Verordeningen politie Antwerpen, 394.
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Grafiek 1. Aantal processen-verbaal per geluidstype in wijken 1, 3 en 6 van Antwerpen in 1880 (n=115) (Databank processen-verbaal Antwerpen 1880, wijk 1, 3 en
6).
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in februari 1880 op negen dagen tijd vijf keer betrapt op het te laat sluiten van haar
herberg.83 Haar 36-jarige wijkgenote Rosalie De Boeck moest niet veel onderdoen met
zes processen-verbaal op haar naam tussen 14 februari en 4 maart 1880.84 Zonder enige
zin voor verbetering herhaalde Francisca dit nog eens op 18 maart en 1 april.85 Beide
vrouwen werden in mei van dat jaar zelfs nog overtroffen door de 47-jarige herbergierster Louise Rabiot, die het voor elkaar kreeg niet minder dan twaalf processen-verbaal
te verzamelen op nog geen maand tijd.86 Op de koop toe ging het te laat openhouden
van haar herberg ook nog eens gepaard met een zangpartij.87
Een vergelijking van de geluiden uit de drie onderzochte wijken met die van de hele
stad Antwerpen gedurende de periode 1840-1910 (zie tabel 1), nodigt uit tot interessante vaststellingen. Eerst en vooral is het duidelijk dat in 1840 nog geen focus werd gelegd
op het beschermen van de nachtrust van de burgers. Pas tegen 1850 kreeg de politie hier
aandacht voor. Ten tweede zien we dat het jaar 1880 een nieuwe groeiversnelling op het
aantal geluidsgerelateerde pv’s inhield na een algemene dip in 1870. De depressiejaren,
de bevolkingsexplosie, de toenemende immigratie en emigratie rond de jaren 1880 kunnen een toenemende spanning hebben gecreëerd die de politie ertoe aanzette nauwer
toe te zien op de stilte in de stad. Bovendien zien we dat de fluctueringen in ‘nacht- en
straatlawaai’, ‘herbergen te laat open’ en ‘dansen zonder toestemming’ niet volledig parallel verlopen. Zo stijgt het aantal processen-verbaal in de eerste twee categorieën van
1880 ten opzichte van 1890 sterk, terwijl het belang van de laatste categorie meer dan
halveert. Tot slot zien we dat in 1905 de categorie ‘onzedige liedjes’ opduikt.88 Deze
patronen reflecteren een evolutie waarin het politiekorps controle probeerde te krijgen
83 saa, Politie, Pv’s, zesde wijk, 450/224, (1880) pv 246-250.
84 saa, Politie, Pv’s, zesde wijk, 450/224, (1880) pv 251-254; Pv’s, zesde wijk, 450/224, (1880) pv 260-261.
85 saa, Politie, Pv’s, zesde wijk, 450/224, (1880) pv 384-385.
86 saa, Politie, Pv’s, zesde wijk, 450/224, (1880) pv 513, 519, 534, 560-563; Pv’s, zesde wijk, 450/225, (1880) pv 570,
579, 605, 621-622.
87 saa, Politie, Pv’s, zesde wijk, 450/224, (1880) pv 519.
88 Zakentoestand Antwerpen (1910) 72.
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Tabel 1. Aantal geluidsdelicten per categorie in Antwerpen tussen 1840-1910
(tienjaarlijkse steekproef) (Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la commune d’Anvers. Verslag over het bestuur en den zakentoestand
der Stad Antwerpen (Antwerpen 1840-1910)).

Jaartal

Nacht- en
straatlawaai

Herberg te laat
open

Dansen zonder
toestemming

Orgelspel op
straat zonder
toestemming

Onzedige
liedjes

1840

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

1850

96

190

7

Niet aanwezig

Niet aanwezig

1860

252

254

32

Niet aanwezig

Niet aanwezig

1870

50

83

47

Niet aanwezig

Niet aanwezig

1880

315

325

115

Niet aanwezig

Niet aanwezig

1890

459

553

49

Niet aanwezig

Niet aanwezig

1900

1206

412

128

8

Niet aanwezig

1910

829

253

112

15

14

op wat er gehoord werd in de stad, ongeacht of dit nu voortsproot uit het verlangen
geluidshinder te beperken of de moraliteit van de burgers te bewaken.
Het voorbije overzicht van klachten over geluidshinder in de vroegmoderne periode
en de negentiende eeuw, nodigt uit tot enkele opvallende vaststellingen. Vooreerst
wordt doorheen dit lange tijdsframe opgetreden tegen geluidshinder met betrekking
tot kleine sociale conflicten, zoals burenruzies waarin vocaal lawaai centraal stond, en
die sterk gelieerd waren aan nachtlawaai. De pv’s lieten hierin een sterke stijging zien in
de negentiende eeuw, maar ook in de vroegmoderne periode werd er tegen opgetreden.
In maar liefst 18 van de 23 rekwesten speelde het tijdstip een rol in de argumentatie,
waarvan de helft aandacht besteedt aan geluidshinder ‘s nachts.89 Ook klachten over
herbergen en bordelen, gezang en muziek waren zowel in de zestiende als negentiende
eeuw aanwezig. We moeten echter ook oog hebben voor de verschillen, al bevinden
deze zich niet langs de breuklijn tussen het vroegmoderne en moderne tijdvak. Zo stellen we vast dat er binnen de vroegmoderne periode variaties zijn in de aandacht voor
bepaalde vormen zoals het vocaal geweld, waarvoor de aandacht vermoedelijk groter
was in de zestiende eeuw dan de eeuwen daarna. Ook de negentiende eeuw kan allerminst als homogeen beschouwd worden, zoals de toe- en afnames in de aandacht voor
bepaalde categorieën geluidshinder suggereren. We kunnen dus besluiten dat de focus
op geluidshinder sterk varieert in de tijd, die tevens te verbinden valt met dieperliggende sociale contexten. Dat de aandacht naar welbepaalde vormen van geluidshinder ging,
leek bijvoorbeeld af te hangen van morele en religieuze opvattingen en een groeiende
staatscontrole.
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Oost west, geluid verpest: een sociaal-ruimtelijke analyse van geluidshinder
Voor de reconstructie van verschillende soundscapes in het vroegmoderne Antwerpen,
biedt de summiere geografische informatie uit de rekwesten een waardevolle houvast.
Zeventien van de drieëntwintig rekwesten bevatten een identificeerbare locatie die kan
geprojecteerd worden op een kaart uit zestiende-eeuws Antwerpen, waarop ook de
huurwaarden uit 1584 zijn opgenomen (kaart 1).90 Ondanks het lage aantal gegevens
kan vastgesteld worden dat klachten over geluidshinder zich uitstrekten over bijna de
hele stad en dan vooral in rijkere buurten. De concentratie is groter in het centrum dan
aan de randen, maar bij een differentiatie in verschillende vormen zoals beschreven
in het vorige hoofdstuk, zijn er interessante zaken op te merken. Aangezien we enkel
over de categorieën roepen en beledigingen, bordelen en herbergen, en proto-industrie
meerdere gegevens hebben, kunnen we daar slechts voorzichtige uitspraken over doen.
Het valt op dat klachten over proto-industrie verder van het welgestelde centrum van
de stad voorkomen. Hetzelfde geldt voor de rekwesten over herbergen en bordelen.
Dit laatste heeft mogelijk te maken met opvattingen over de lokalisering van prostitutie. Het was gebruikelijk om bordelen zo ver mogelijk van drukke straten, kerken en
wijken met ‘eerlijke burgers’ te houden. Prostitutie werd dus ruimtelijk gemarginaliseerd.91 Tegelijk blijkt dat alle klachten over beledigingen in de binnenstad voorkomen,
en tevens overlappen met rijkere buurten. Dit zou kunnen suggereren dat welgestelde
burgers meer belang hechtten aan de bescherming van hun reputatie, of daar alleszins
de middelen voor hadden. Als we kijken naar verschillen in de tijd, kunnen we stellen
dat er zich geen duidelijke patronen manifesteren. Hoewel de vroegste rekwesten zich
eerder in het centrum bevinden en de latere meer naar de stadsranden, zijn er te weinig
gegevens om sluitende conclusies te trekken over verschuivingen doorheen de tijd. Wat
de ruimtelijke spreiding van klachten over geluidshinder echter duidelijk suggereert, is
dat deze verband houdt met sociaaleconomische klasse en geluidstype (kaart 1).92
In negentiende-eeuws Antwerpen kenmerkten de verschillende wijken zich door
hun interne heterogeniteit. Onderling varieerden ze tevens sterk qua aard en omvang
(kaart 2).93 Bovendien waren deze wijken geen statische constructies, maar transformeerden ze steeds doorheen de tijd. De verscheidenheid van de ruimtelijke entiteiten
weerspiegelt zich ook in de geluiden waartegen actie ondernomen werd in de verschillende wijken (zie tabel 2) en kan eveneens gelinkt worden aan hun respectievelijke
sociaaleconomische structuren.
De eerste wijk vormde het commerciële hart van het oude Antwerpen. Ze herbergde
naast de Grote Markt, het stadhuis en het Schipperskwartier ook een grote hoeveelheid
dokken, pakhuizen en winkels. Bovendien was de nabijheid van de haven een belangrijke pullfactor voor arbeiders om in deze wijk te komen wonen. Daarbij was ze berucht
90 Wijzigingen in de ruimtelijke structuur van de stad, met name het stratenpatroon, bleven voor de vroegmoderne
periode beperkt.
91 Leah Lydia Otis, Prostitution in medieval society (Chicago en Londen 1985) 77-79.
92 Deze gegevens zijn afkomstig uit ‘Databank Rekwesten Geluidshinder Antwerpen’. Enkel de nummers met een
traceerbare locatie werden opgenomen, vandaar dat de nummers elkaar in sequentie niet opvolgen. De rekwesten komen uit: Felixarchief Antwerpen, pk#626, 629, 630, 640, 663, 679, 705, 759, 834, 860, 867, 885 en 1782#3653. Contacteer
voor de exacte folionummers de auteurs van dit artikel. De achtergrond waartegen de klachten zijn weergegeven, toont
de ruimtelijke spreiding van huurwaarden in de stad uit 1584. De gegevens van deze huurwaarden en het kaartmateriaal
werden verstrekt door het GIStorical Antwerp project van de Universiteit Antwerpen (Hercules-Foundation).
93 De Munck, Greefs en Winter, ‘Poorten en papieren’, 228.
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Kaart 1. Ruimtelijke spreiding van de klachten over geluidshinder in Antwerpen in de rekwesten uit de vroegmoderne periode (Databank Rekwesten
Geluidshinder Antwerpen; ruimtelijke spreiding geprojecteerd op kaart van
huurwaarden uit 1584. GIStorical Antwerp Project (Hercules Foundation)).

Legenda: 1. Korte Nieuwstraat 3. Nieuwe Beurs 4. Boterrui 5. Hoogstraat 8. Schuttershofstraat
9. Huis ‘De Drie Snoecken’, Klapdorp 10. Kattenstraat 13. Rodestraat 14. Lange Nieuwstraat
aan de Nieuwe Beurs 15. Bogaardestraat 16. Oudaan 18. Rondhuis aan de Burggracht 19.
Mechelseplein 20. Kerkhof O.L.V.-Kathedraal 21. Brouwersstraat 22. Arenbergstraat 23. Spieringstraat
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Kaart 2. Stadsplan Antwerpen van Henri Claes, 1885 (SAA, Verzamelingen, Topografisch-historische atlas, 1. Kaarten en plattegronden, Antwerpen en onmiddellijke omgeving, 19e eeuw, 1851-1900, 1885: Claes; Ghys, 12#8841).

om haar uitgaansmogelijkheden, herbergen en de grotere aantrekkingskracht op nieuwkomers. Daarnaast zorgde de rechttrekking van de Schelde voor nieuwe sociale problemen en een grootschalige onteigening van zowat vijfduizend Antwerpenaren in de periode 1877-1884.94 Helemaal verwonderlijk is het dan ook niet dat het leeuwendeel van
de geluidsgerelateerde processen-verbaal in deze wijk handelden over herbergen (28 of
82,4 procent, zie tabel 2). Hiervan vielen er 12 toe te schrijven aan het te laat openhouden en 16 aan het dansen zonder toestemming. In de processen-verbaal werd doorgaans
vermeld op welke muziek de overtreding begaan werd, zoals koperen instrumenten, orgelmuziek en violen.95
In de derde wijk schetsen de geluidsgerelateerde processen-verbaal een gedifferentieerder beeld. Het aandeel van de herbergen is hier slechts 9 procent (3 op een totaal van
33 overtredingen), steeds voor het te laat openhouden. De overgrote meerderheid daarentegen is te wijten aan nachtlawaai (25 op een totaal van 33). Het groter verlangen om
nachtlawaai aan te pakken in de derde wijk kan worden verklaard door het specifiek bur94 Bertels, Bisschops en Blondé, ‘Stadslandschap’, 46; Binnemans, Van Cauwenbergh en Van Deuren, Atlas van Antwerpen, 56; De Munck, Greefs en Winter, ‘Poorten en papieren’, 228; Vincent Van De Putte, ‘De verborgen hoogdagen
van de Antwerpse herberg. Het Schipperskwartier tussen 1850-1900’ (onuitgegeven bachelorscriptie Universiteit
Antwerpen 2014-2015) 3; Blondé, Van Dijck en Vrints, ‘Een probleemstad?’, 298.
95 Deze percentages, alsook de andere in dit artikel, zijn berekend aan de hand van de Databank Processen-verbaal
eerste, derde en zesde wijk, Antwerpen 1880.
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Tabel 2. Geluidsdelicten per categorie en per wijk (eerste, derde en zesde) in
Antwerpen in 1880 (Databank processen-verbaal Antwerpen 1880, wijk 1, 3 en 6).
Wijk
1

3

6

Overtreding

Frequentie

Percentage

Herberg

28

82,4

Nachtlawaai

6

17,6

Totaal

34

100

Belletje trek

3

9,1

Herberg

3

9,1

Nachtlawaai

25

75,8

Twist maken

2

6,1

Totaal

33

100

Bellen van deur tot deur

1

2,1

Belletje trek

1

2,1

Danszaal

2

4,2

Herberg

39

81,3

Nachtlawaai

1

2,1

Wanorde

4

8,3

Totaal

48

100

gerlijk karakter van deze buurt, die aantrekkelijk was voor handelaars, bankiers en beoefenaars van vrije beroepen die niet zelden prestigieuze herenhuizen betrokken.96 Het
waren immers vooral deze leden van de middenklasse en de sociaal-politieke elites die
zich steeds meer zorgen begonnen te maken over het aangroeiende proletariaat.97 Deze
fobie voor het gepeupel was gelinkt aan sensory stereotypes, de sociale orde die vanuit de
middeleeuwen doorleefde tot in de negentiende eeuw. De stereotypen werden niet alleen
gebruikt om een zekere angst uit te drukken, maar ook om hun superioriteit als gegoede burgers te uiten.98 Het is echter niet eenduidig te bepalen of de grotere aanwezigheid
van pv’s in verband met nachtlawaai te danken was aan het strenger optreden hiertegen
of aan een structureel probleem van nachtbrakers in deze wijk.
De zesde wijk was de grootste van de drie: ze omvatte onder meer de stationsbuurt en
de Keyserlei, die haar naam in 1870 kreeg en als uitgaansbuurt met talrijke cafés, restaurants, hotels en dansgelegenheden tot ver buiten de landsgrenzen bekend raakte. Vanaf
de jaren 1860 ontplooide deze wijk zich residentieel en commercieel stelselmatig tot een
tweede stadscentrum.99 Niet toevallig lijkt deze wijk qua profiel sterk op de eerste wijk,
met 39 op een totaal van 48 overtredingen die verbonden waren met overlast vanwege
96
97
98
99

De Munck, Greefs en Winter, ‘Poorten en papieren’, 228.
De Koster, ‘De verhouding politie-bevolking’, 83; Hobsbawm, The Age of Empire, 152.
Ibidem, 83; Classen, ‘The transformation of perception’, 2-5.
Candaele, ‘Am Tisch in Antwerpen’, 46-47.
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herbergen. Een opvallend klein percentage is gerelateerd aan nachtlawaai.
De sociaal-ruimtelijke benadering van geluidshinderlijke gegevens maakt het mogelijk om op basis van rekwesten en pv’s soundscapes van geluidshinder op te stellen.
Deze geven niet weer welke geluiden typerend waren voor een bepaalde lokaliteit, maar
vooral tegen welke geluiden op welke plek in de stad werd opgetreden. De beperkte
geografische informatie voor de vroegmoderne periode laat niet toe een gedegen vergelijking te maken met de negentiende eeuw. Voorzichtig kunnen we echter stellen dat
beide analyses aantonen dat klachten en pv’s tegen geluidshinder sterk verschilden per
wijk of plaats in de stad. Voor de negentiende eeuw konden we, gelijkaardig aan wat Jacobs met juxtaposing soundscapes bedoelde, het sociaaleconomische karakter van een
bepaalde wijk of buurt koppelen aan aandacht voor de bestrijding van bepaalde vormen
geluidshinder.100 Bijgevolg bewijzen deze bevindingen dat de trope ‘soundscape van
een stad’, die in de literatuur frequent aangehaald wordt, eerder gebruikt kan worden als
een discursief construct dan als historische realiteit.
De sociale dynamieken van geluidshinder
Via verschillende manieren van omgaan met de zintuigen kunnen processen van
groepsvorming bekomen worden.101 Zo toonde Maarten Walraven voor laat negentiende-eeuws Manchester en Düsseldorf aan hoe gemeenschappen binnen een stad
zichzelf en hun omgeving vormgaven door de productie en receptie van geluid. Bovendien liet hij zien hoe de identiteit van dergelijke gemeenschappen transformeerde
rond gedeelde luisterpraktijken en hoe hun levensritme werd aangepast aan geluiden
die geresoneerd werden tussen de straat en thuis, werk en vrije tijd.102 Informatie die
opgevangen werd via de zintuigen zette bovendien ook (in)direct aan tot het oordelen
over en het discrimineren op basis van klasse, etnische achtergrond en gender.103 Raymond Williams ziet de zintuigen dan ook als instrumenten waarmee een ‘knowable
community’ begrepen en herkend wordt.104 Een gezamenlijke reactie tegen een akoestische omgeving kon zo leiden tot een identificeerbare sociale groep.105 Jacobs noemt
dit ‘de politiek van geluid’, waarmee ze de wijze bedoelt waarop een bepaald geluid,
gesitueerd op een bepaalde historische en geografische plaats, werd geëvalueerd en een
rol speelde in machtsverhoudingen en processen van sociale distinctie. Zo kwam in
Amsterdam in de negentiende eeuw het gemopper over stemmen en muziek op straat
vooral voort uit het veronderstelde gebrek aan beschaving bij de ‘mindere klasse’ als
haar geheel.106 In het volgende gedeelte komen deze processen van in- en uitsluiting op
basis van de Antwerpse omgang met geluidshinder aan bod.
Uit de rekwesten blijkt dat buurtbewoners prominent aanwezig waren in klachten
over geluidshinder. Andere collectiviteiten zoals kooplieden, clerici, ambachten en
100 Bijsterveld e.a., ‘Shifting sounds’, 49-54.
101 Classen, ‘The transformation of perception’, 2-5.
102 Maarten Walraven, ‘The Noisy City: People, Streets and Work in Germany and Britain, c. 1870-1910’ (onuitgegeven doctoraatsverhandeling University of Manchester 2014) 7.
103 Kate Flint, ‘The social life of the senses. The assaults and seductions of modernity’, in: Classen e.a. (red.), A cultural
history of the senses, 25-46, 26.
104 R. Williams, The country and the city (Oxford 1975) 165.
105 Flint, ‘The social life’, 31.
106 Jacobs, Het geluid van gisteren, 27, 76; Jacobs, ‘Oorlogsgeluid’, 43.
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huiseigenaars deden dat evenzeer. Klagen over geluidshinder was dus bij uitstek een
collectieve aangelegenheid die zowel in het begin als het einde van de vroegmoderne periode aanwezig was. Behalve deze uiting van collectief engagement, moesten indieners
van rekwesten ook over voldoende financiële middelen beschikken. In de achttiende
eeuw diende men een relatief hoog bedrag van een gulden en vier stuivers neer te tellen voor de registratie van een rekwest, en een veelvoud daarvan indien het een langer
exemplaar betrof.107
De prijs van een rekwest kan eventueel mee verklaren waarom indieners van
een verzoekschrift zich zo frequent in groep organiseerden. Hun sociale positie
als huiseigenaars, kapiteins, clerici, kooplieden, enzovoort, wijst er bovendien op
dat klachten over geluidshinder vertrokken vanuit stedelingen met een eerder hoge
sociaaleconomische status. Ook Emily Cokayne komt tot een gelijkaardig besluit voor
zeventiende-eeuws Londen, waarbij de rijken sneller geneigd waren tot klagen over
geluiden van arme stedelingen.108 Terwijl we aan de zijde van de klagers een profiel
waarnemen dat gepaard gaat met een relatieve welstand en collectieve verbondenheid,
zijn er opvallend genoeg ook een aantal groepen die steevast gelieerd worden aan geluidshinder. Hiertoe behoorden in eerste instantie kinderen en jongeren. Volgens de
stedelijke overheid veroorzaakten zij regelmatig overlast met als gevolg dat zij ook
frequent als luidruchtig, ruziemakend en opruiend in de bronnen naar voren komen.
In een gebod uit 1591, specifiek aan deze jeugdige groep gericht, werd het hen verboden nog verder ‘te tieren, roepen, spelen, gerucht maecken, vechten, stooten, smyten’
en werden de ouders nadrukkelijk verzocht hun kinderen thuis te laten.109 Jongeren
werden zelfs bijna vereenzelvigd met luidruchtigheid.
Ten tweede zijn er de negatieve vertogen over mensen die op de een of andere manier verbonden waren met prostitutie, dronkenschap en geweld. Het taalgebruik dat
hiervoor gehanteerd werd, heeft het meest minachtende karakter van allemaal. Niet
enkel de eigenaars van bordelen en herbergen werden geviseerd, ook de bezoekers
werden in een negatief daglicht gezet. In een rekwest gaven de buren uit de Schuttershofstraat aan dat zij vreesden om ‘aengetast te wordden, gesteken oft geslaegen’ door
‘leeggangers’ of ‘vagabunde’, en dat hun huizen in brand zouden gestoken worden
door ‘dronckaerts’.110 Vrouwen kregen zelfs nog een bedenkwaardigere benaming:
denigrerend werden zij omschreven als ‘lichte vrouwen’, wat verwijst naar lichtzinnigheid of onzedelijkheid.111 Zo pasten vagebonden, dronkaards, bordeelhouders en
prostituees allen in eenzelfde semantische amalgaam dat verbonden werd met oneer
en immoraliteit.
Ten derde werden religieuze buitenstaanders en vreemdelingen van buiten de stad
ook soms als bron van overlast aanzien. Bepaalde geluiden werden verboden omdat
zij niet strookten met religieuze waarden. Het is niet onaannemelijk te suggereren dat
in een periode van contrareformatie verboden op ‘diversche quade […] roepen’ en
‘schandaleuse proposten tegens Godt’, specifiek gericht zijn tegen andersgelovigen 112
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Vermeesch, ‘Wetgeving op verzoek’, 125.
Cockayne, Hubbub, 130.
saa, pk#918, fol. 23 (1591).
saa, pk#629, fol. 101 (1562).
Ibidem.
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Naast een religieus motief om buitenstaanders te stigmatiseren, werden vreemdelingen ook aangewezen als bron van overlast: in een verzoekschrift lieten buren
optekenen hoe zij ‘nyet en behooren door een[en] vremdelinck […] gheturbeert te
worden’.113 Soms waren er dus retorische pogingen van de buurtbewoners om de
tegenstelling tussen geboren Antwerpse stedelingen en vreemdelingen uit te spelen.
Tegelijkertijd bestond er een enigszins neutraler discours ten aanzien van geluidsproducenten, waarbij het stigmatiserend karakter van klachten over geluidshinder veel
minder aantoonbaar is. Veel meer werd op de bal gespeeld in het geval van klachten
over proto-industrie. Daarbij werden zelden pejoratieve bewoordingen of benamingen gebruikt in relatie tot de geluidsproducenten. Een mogelijke hypothese hiervoor
is dat dergelijke economische activiteiten per definitie niet geassocieerd werden met
mensen van laag aanzien, maar eerder als bevorderlijk voor het welvaren en algemeen
belang van de stad.114 In het geval van conflicten waarbij luidruchtige en grofgebekte
buurtbewoners de protagonisten vormden, werd eerder gewezen op hun onredelijke
karakter, dan op bepaalde aspecten die deel uitmaakten van een identiteit. De vraag of
geluidsproducenten gestigmatiseerd werden, hing dus in grote mate af van de context
waarin geluidshinder plaatsvond.
Aan de hand van processen-verbaal uit negentiende-eeuws Antwerpen vallen mechanismen van in- en uitsluiting door hun beknoptheid en rigiditeit moeilijker af te
leiden. Slechts de datum en beschrijving van het delict, basisgegevens van de beklaagde,
de wijk en naam van de dienstdoende agenten worden consequent vermeld.115 Wel valt
een toenemende stadscontrole op geluid waar te nemen. Vanaf de tweede helft van de
negentiende eeuw gingen in Antwerpen de stemmen luider klinken om een strengere
regulering door te voeren. Een almaar expanderende bevolking in combinatie met
toenemende migratie en urbanisatie zorgde dan ook voor een verhoogde druk op de
politie. Een immer groeiende lokale codex van politieverordeningen was één van de gevolgen.116 De prioriteiten worden het best weergegeven in het Reglement ter inrigting
der Policie te Antwerpen van 9 december 1861, waarin de hoofdtaak van de agenten beschreven staat als: ‘Het handhaven van de openbare orde en gezondheid, de veiligheid
en de rust van der burger.’117 De lokale politieagent werd met andere woorden steeds
meer belast met de taak om voor stilte in de stad te zorgen, waarbij processen-verbaal
een ideaal middel waren om dit te bewerkstelligen op lokaal niveau. Hierin valt het op
dat frequent melding wordt gemaakt van het bezwaarlijke element van het verstoren
van de (nacht)rust van de buurtbewoners. Vaak gebeurde dit in de bewoording: ‘het-

113 saa, pk#663, fol. 10 (1583); pk#834, fol. 128 (1743).
114 Eberhard Isenmann, ‘The notion of the common good, the concept of politics, and practical policies in late medieval and early modern German cities’, in: Elodie Lecuppre-Desjardin en Anne-Laure Van Bruaene (red.), The discourse
and practice of the common good in the European city (13th-16th c.) (Turnhout 2010) 107-148, 108-109.
115 Antoon Vrints, Het theater van de straat. Publiek geweld in Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste
eeuw (Amsterdam 2011) 21.
116 Margo De Koster, ‘Politieoptredens en het dagelijks ordenen van de stad Antwerpen, eind negentiende-begin
twintigste eeuw’, in: M. De Koster, B. De Munck, H. Greefs e.a. (red.), Werken aan de stad. Stedelijke actoren en
structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1500-1900. Liber alumnorum Catherina Lis en Hugo Soly (Brussel 2011)
251-268, 251-252; De Koster, ‘De verhouding politie-bevolking’, 81-93, 83-84.
117 Stephanie Van Houtven, ‘De negentiende-eeuwse stedelijke politiepraktijken door de bril van de buurt de Antwerpse Seefhoek, 1879’, in: De Koster, De Munck, Greefs e.a. (red.), Werken aan de stad, 269-286, 274.
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geen van aard was de rust der inwoners aldaar te storen’.118 In het politiereglement
van 1862 werd immers gesteld dat ‘les bruits tapages nocturnes, tels que cris, chants,
charivaris, disputes, etc.’ verboden waren, omdat ze ‘les repos et la tranquillité des
habitants’ verstoorden.119
Niet toevallig maakten klachten van deze aard maar liefst driekwart van de geluidsgerelateerde pv’s uit van de burgerlijke derde wijk (25 op een totaal van 33), waar dit
in de eerste en zesde wijk respectievelijk in 6 en 1 van de gevallen werd vermeld (zie
tabel 2). Deze cijfers geven duidelijke prioriteiten weer van wat in welke wijk wel en
absoluut niet werd getolereerd. Hier dient echter steeds de vraag gesteld te worden
of deze opmerkelijk lage percentages voor nachtlawaai voortkwamen uit het gebrek
aan overtredingen van deze aard, of dat de politie hier in deze wijken geen prioriteit
aan stelde. In 1880 bedroeg de ‘getalsterkte van de politie’ immers slechts 344 man,
ongeveer 0,20 procent van de totale Antwerpse bevolking.120 Het is bekend dat de
politie de permanente druk op haar mankracht probeerde te verlichten door een zekere
selectiviteit te hanteren, zowel inzake de tolerantie als de ruimtelijke aanwezigheid van
de politie. Zo werd er onderscheid gemaakt tussen ‘nette’ straten met minimaal politietoezicht en ‘probleembuurten’, waarbij permanente controle onderhouden werd, en
no go zones.121 Selectiviteit kon soms ook net meer overtredingen in de hand werken,
aangezien voorheen onopgemerkte of ongeregistreerde overtredingen niet meer aan de
aandacht ontsnapten.122
Dat vooral ’s nachts buitensporig geluid als storend werd ervaren, wordt ook duidelijk wanneer er gekeken wordt naar het uur waarop de overtredingen opgemerkt
werden door de dienstdoende agent. Van de 115 geluidsgerelateerde processen-verbaal zijn er slechts twee overdag begaan.123 Eén daarvan was niet een geluidsdelict an
sich, maar hield ook verband met de morele afkeuring van bedelarij en landloperij.
De beschonken 55-jarige Josephus Verschueren belde op 22 februari 1880 immers om
half vijf in de namiddag van huis tot huis, terwijl hij voorbijgangers om geld vroeg.124
Drieëntwintig processen-verbaal werden uitgeschreven voor een delict begaan tussen
zes uur ’s avonds en middernacht, waarvan het leeuwendeel toe te schrijven valt aan
herbergiers die zonder de nodige toestemming mensen lieten dansen in hun zaak. De
overige pv’s werden uitgelokt tussen middernacht en vijf uur ’s morgens. Net zoals
met betrekking tot de nachtrust, kwam bij de reglementering in verband met herbergen meer kijken dan het willen indijken van geluidsoverlast. De bezorgdheid voor het
bewaren van de moraliteit speelde hierin – net zoals in de vroegmoderne periode – een
belangrijke rol. Herbergen werden immers nog steeds geassocieerd met ‘afkeuringswaardige praktijken’.125
Herbergen en bierhuizen fungeerden als plekken bij uitstek voor collectieve drink-
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saa, Politie, Pv’s, derde wijk, 450/113 (1880) pv 636.
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partijen en gezang.126 Het subversieve aspect van muziek sluimerde steeds.127 Bovendien toonden Angela McShane en Annemarie McAllister aan dat de mix van alcohol
en muziek kan leiden tot de creatie van collectieve identiteiten. Daarnaast beargumenteren zij dat deze combinatie ingezet werd om commentaar te leveren op de politieke
orde en sociaal verval.128 Het is dan ook niet verwonderlijk dat de politie in naam van
de stad controlerend probeerde op te treden tegen het te laat openhouden van en ongeoorloofd dansen in herbergen. De taptoeklok was slechts één van de vele manieren
voor het onder controle houden van de herbergbezoekers. In 1839 werd een reglement
opgesteld voor dansen in herbergen, met de volgende motivering:
Overwegende dat het vermogen aen eenige herbergiers gelaten, om zonder voorafgaende magtiging by hun te laten dansen, tot groote wanorders aenleyding heeft
gegeven, en dat het derhalve van belang is op dit stuk eenen maetregel van politie
vast te stellen.129
Herbergiers moesten dan ook speciaal toestemming vragen om danspartijen te mogen
organiseren, met uitzondering van de dagen van de Kermis en Carnaval.130 Overtreders werden bestraft met een proces-verbaal, maar konden ook een boete van vijf tot
vijftien frank of een gevangenisstraf van één tot vijf dagen krijgen.131 Bij herhaling
van de overtreding binnen één jaar ‘wordt de straffe van 5 dagen gevangzitting altoos
uitgesproken.’132 Hoe nauw dit in de praktijk werd toegepast is niet geheel duidelijk,
wel zijn er ook hier meerdere recidivisten terug te vinden in de processen-verbaal. In
de herberg van de 46-jarige Rosalie Jeanne De Decker uit de zesde wijk van Antwerpen
werden op 1 maart 1880 ‘plusieurs couples […] dansaient aux sons d’une orgue’ aangetroffen, zonder dat ze daar toestemming voor had gevraagd. Het zou niet de laatste
keer zijn dat Rosalie soortgelijke overtredingen beging.133
Wanneer gekeken wordt naar sociale dynamieken, zoals in- en uitsluitingsprocessen
en disciplinering vanwege de (stedelijke) overheid, laat zich aftekenen dat klachten over
geluidshinder niet zozeer afhingen van de aard van het geluid, maar veeleer van wie de
geluiden produceerde. Dit ondersteunt onze benadering van geluidshinder als sociale
hinder bij uitstek. Jacobs wijst er immers op dat klachten over geluid vaak samenhangen met situaties of gebeurtenissen die niet op een politiek correcte of sociaal wenselijke
manier rechtstreeks bekritiseerd konden worden.134 Een ‘wij-zij’-denken kon zo bekomen worden, wat dan weer leidde tot groepsvorming. De specifieke focus op herbergen
en andere plekken van zogenaamde lage moraliteit laat zich aftekenen in een langetermijnproces dat zowel de vroegmoderne periode als de negentiende eeuw incorporeerde.
126 Negus en Street, ‘The mediations of alcohol’, 161.
127 Markian Prokopovych, ‘Introduction’, 597-605; Negus en Street, ‘The mediations of alcohol’, 162.
128 Negus en Street, ‘The mediations of alcohol’, 162; Angela McShane, ‘Drink, song and politics in early modern
England’, Popular Music 35 (2016) 166-190; Annemarie McAllister, ‘Temperance battle songs. The musical war against
alcohol’, Popular Music 35 (2016) 191-206.
129 Règlement sur la danse dans les cabarets (Antwerpen 1839) 3.
130 Règlement de la police, 63-64.
131 Règlement sur la danse, 5.
132 Geirnaert, Verordeningen politie Antwerpen, 278.
133 saa, Politie, Pv’s, zesde wijk, 450/224 (1880) pv 390; Pv’s, zesde wijk, 450/224 (1880) pv 419.
134 Jacobs, Het geluid van gisteren, 27.
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Conclusies
Onderzoekers binnen de sound studies divergeren niet sterk in hun benadering van
de geschiedenis van geluidshinder. Hun vertogen laten echter al te vaak een verschil
tussen pre-moderne en moderne geluiden doorschemeren – vaak in combinatie met
een almaar toenemende intolerantie voor geluidshinder. In deze bijdrage, waarin Antwerpen van de late zestiende tot de vroege twintigste eeuw centraal stond, trachtten we
met een gelaagde aanpak nieuwe zuurstof te geven aan de betekenis van geluidshinder
op de lange termijn. Hiervoor maakten we een onderscheid tussen de veranderende
soundscape(s) in de stad en de effectieve stappen die werden gezet tegen geluidshinder.
Door bijvoorbeeld te kijken naar verandering en continuïteit met betrekking tot de
aard van geluidshinder, kunnen we onder meer besluiten dat zelfs over verschillende
bronnensoorten en perioden heen enkele kenmerken persisteren. Zo besloten we dat
kenmerken van geluidshinder in tijd varieerden, maar zonder grote verschillen tussen
de vroegmoderne en moderne periode te ontwaren. Bovendien argumenteren we dat
de focus op bepaalde vormen van geluidshinder onlosmakelijk verbonden is met de
sociale context waarin de geluiden plaatsvinden. In de voor Antwerpen turbulente zestiende eeuw bijvoorbeeld, werd geluidshinder vaker religieus gemotiveerd dan daarna.
Aan het einde van de achttiende eeuw vernauwde de focus dan weer naar overlast door
proto-industriële activiteit in een periode waarin de industrialisering zich ontkiemde.
De sociaal-ruimtelijke insteek ondersteunt de benadering van Bruce Smith, namelijk
dat de stad zelf uiteenvalt in verschillende soundscapes. In de negentiende-eeuwse casus
werd geopteerd om deze toe te passen op de verschillende wijken van Antwerpen, al
zijn uiteraard ook andere geografische eenheden mogelijk. Hierin konden de geluiden
waartegen opgetreden werd, gelinkt worden aan het specifieke sociaaleconomische
karakter van iedere wijk. Voor de vroegmoderne periode werd aangetoond dat verschillende vormen van klachten over geluidshinder geografisch geconcentreerd waren
in bepaalde buurten van de stad. Zoals de literatuur ook bevestigt, komen eerder welgestelde actoren die zich vaak in groep verenigden naar voor als klagers over geluidshinder. Ondanks de bottom-up methode waarvan deze casus gebruik maakt, blijven
echter heel wat klachten van andere sociale groepen onder de radar – vermoedelijk omdat veruit de meeste conflicten over geluidshinder van minder gefortuneerde groepen
zonder een proces-verbaal of rekwest werden afgehandeld.
Verder liet deze casus zien dat de problematiek van in- en uitsluiting verweven was
met geluidshinder. Zo werd in vroegmodern Antwerpen geluidshinder geïnstrumentaliseerd om bepaalde groepen te stigmatiseren. Tegelijk bracht het buurtbewoners bij
elkaar – een teken van buurtsociabiliteit? Ook in de negentiende eeuw ontwaren we
gelijkaardige tendensen. Onder meer de gegoede burgers gingen steeds meer het aangroeiend proletariaat met argusogen aanschouwen. In functie hiervan verhoogden zij
de druk op de politie, die om dit op te vangen een zekere selectiviteit aan de dag legde.
Hierdoor zou er voorzichtig gesuggereerd kunnen worden dat de prioriteiten van de
politie voortvloeiden uit zekere in- en uitsluitingsprocessen van de gegoede burgers
zelf. De morele bezorgdheid en de praktische implicaties werden meer dan eens nauw
met elkaar verbonden en samen in een argumentatie aangehaald bij het indienen van
een rekwest of het opstellen van een proces-verbaal. Ook bij klachten over herbergen,
zowel doorheen de vroegmoderne periode als in de negentiende eeuw, is het gissen naar
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de grens tussen het argument van morele afkeuring en het aanpakken van geluidshinder
an sich.
Dit onderzoek toonde aan dat een langetermijnbenadering perspectieven opent om
veranderingen in de betekenis van geluidshinder aan te tonen. De politionele bronnen
en rekwesten vormen in dit vraagstuk een beginnend aanknopingspunt. Doorheen de
tijd kunnen enkele perioden van variërende frequentie en gevoeligheid waargenomen
worden, verbonden met welbepaalde vormen van geluidshinder. Schaarste aan bronnen voor de vroegmoderne periode verhindert ons echter sluitende conclusies te trekken. Desondanks is het opvallend dat in de zestiende en late negentiende eeuw meer
klachten over geluidshinder voorkwamen dan in de periode daartussen. Wellicht niet
toevallig onderging Antwerpen in beide tijdsgewrichten een intensivering van bepaalde
processen, zoals een economische opleving, ruimtelijke expansie, migratie en sociale
spanningen. Dat structurele toenames van verstedelijking en stijgende concentraties
van industrie, dieren, mensen en hun activiteiten historisch variabel zijn, laat zich dus
weerspiegelen in de perceptie van geluidshinder.

Rachel Schats

Ziekte en gezondheid in middeleeuws Holland en Zeeland
Een osteoarcheologisch perspectief op het ‘urban graveyard-effect’

Inleiding
In 1662 schreef de Engelse demograaf John Graunt een boek getiteld Natural and political observations made upon the bills of mortality waarin hij sterftecijfers in Londen
en omliggende gebieden aan het einde van de zestiende eeuw kritisch analyseert. Het
viel Graunt op dat er meer begrafenissen dan geboortes werden geregistreerd: ‘in the
Country the christenings exceed the burials, yet in London they do not.’1 Hoewel hij
lage geboortecijfers als een mogelijke verklaring noemt, wijt hij het begravingsoverschot vooral aan hoge mortaliteit, mogelijk als een gevolg van de slechte leefomstandigheden in zestiende-eeuws Londen.2 Dit fenomeen is daarna het onderwerp geweest
van vele studies waarin vooral de relaties tussen sterfte, geboorte en de invloed van migratie op beide werden onderzocht.3 De algemene aanname is dat het sterfteoverschot
een resultaat was van de combinatie van hoge mortaliteit en lage fertiliteit. De hoge
mortaliteit zou voornamelijk het gevolg zijn van overbevolking waardoor er sprake
was van slechte hygiëne en meer ziektes. De lage fertiliteit zou vooral te wijten zijn
aan de ongebalanceerde bevolkingssamenstelling in de vroegmoderne steden, waar een
overschot van ongetrouwde mensen woonde.4 De combinatie van deze twee factoren
zorgde ervoor dat de vroegmoderne stad haar inwoneraantal veelal alleen op peil kon
houden door migratie vanaf het platteland. Deze theorie van stedelijke oversterfte is in
de literatuur bekend als het urban graveyard-effect.5
Hoewel het onderzoek naar het urban graveyard-effect vooral betrekking heeft op
de vroegmoderne periode, wordt veelal aangenomen dat de gemaakte aannames ook
voor de late middeleeuwen gelden. Zo schrijft Robert Woods: ‘in medieval and early modern Europe it is apparent that there were strong urban-rural differences; that
towns were the high-mortality, unhealthy places bedeviled by epidemics while the risk
of dying prematurely were relatively less in the countryside’.6 Begrafenisregisters uit
vijftiende-eeuws Italië laten inderdaad zien dat in de steden de sterfte veel hoger lag dan

1 J. Graunt, Natural and political observations made upon the bills of mortality (Londen 1662) 44.
2 C. Galley, ‘A model of early modern urban demography’, The Economic History Review 48 (1995) 448-469, 448;
Graunt, Natural and political observations, 44-46.
3 Zie bijvoorbeeld: R. Finlay, ‘Natural decrease in early modern cities’, Past and Present 92 (1981) 169-174; Galley,
‘A model’; D. Reher, ‘In search of the “Urban Penalty”. Exploring urban and rural mortality patterns in Spain during
the demographic transition’, International Journal of Population Geography 7 (2001) 105-127; A. Sharlin, ‘Natural
decrease in early modern cities. A reconsideration’, Past and Present 79 (1978) 126-138.
4 Galley, ‘A model’, 448-451; A.M. van der Woude, ‘Population developments in the Northern Netherlands (15001800) and the validity of the urban graveyard effect’, Annales de démographie historique 1 (1982) 55-75, 55-56.
5 Galley, ‘A model’, 448; Van der Woude, ‘Population developments’, 55.
6 R. Woods, ‘Urban-rural mortality differentials. An unresolved debate’, Population and Development Review 29
(2003) 29-46.
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in de omliggende rurale gebieden.7 Dit suggereert dat het leven in de vroegmoderne
en vooral ook middeleeuwse steden zijn tol eiste van de inwoners met name op het
gebied van gezondheid en levensverwachting. Dit wordt ondersteund door bronnen
die aangeven dat de mortaliteit in de middeleeuwen hoger lag dan in de vroegmoderne
periode. Benedictow laat op basis van onderzoek in verschillende Europese landen
zien dat de levensverwachting bij geboorte slechts 25 jaar was in de middeleeuwen. Hij
wijt dit voornamelijk aan de slechte hygiënische omstandigheden in de steden.8 Recent
onderzoek van onder andere Carole Rawcliffe en Roos van Oosten laat echter een
ander beeld zien. Op basis van archeologische en historische gegevens geven zij beiden
aan dat de levensomstandigheden en hygiëne in de laatmiddeleeuwse steden minder
slecht waren als vaak wordt aangenomen, zowel in Engeland als in Nederland, zeker
in vergelijking met de post-middeleeuwse periode.9 Hoewel dit niet direct in verband
hoeft te staan met een lagere mortaliteit, geeft het aan dat de middeleeuwse steden zeer
waarschijnlijk niet de ongezonde, vuile omgevingen waren zoals eerder vaak werd aangenomen. Deze tegenstrijdige gezichtspunten roepen de vraag op in hoeverre het urban
graveyard-effect ook van toepassing was op de steden in laatmiddeleeuws Holland en
Zeeland.
Om dit te onderzoeken kiest deze studie voor een andere benadering door verschillende middeleeuwse rurale en urbane skeletcollecties uit Holland en Zeeland te ver
gelijken. De focus ligt daarbij op het voorkomen van bepaalde ziektes en aandoeningen
in de menselijke skeletresten die de mogelijkheid bieden levensomstandigheden in de
stad en op het platteland te vergelijken. Na een kort overzicht van onderzoek naar het
urban graveyard-effect in Nederland, wordt de osteoarcheologie als methode voor
historisch onderzoek kritisch toegelicht en aangegeven hoe de onderzochte skelettenpopulaties zijn samengesteld en de opgravingsgeschiedenis is verlopen. Daarna gaat dit
artikel dieper in op de gegevens over ziekten die af te leiden zijn uit het skelettenonderzoek van drie plaatsen met name Blokhuizen, Klaaskinderkerke en Alkmaar, en hoe
de resultaten nieuwe inzichten biedt voor het debat over het urban graveyard-effect.
Het ‘urban graveyard-effect’ in middeleeuws Holland en Zeeland
Vanaf 1300 nam verstedelijking exponentieel toe in de kustgebieden. Aan het einde
van de veertiende eeuw woonden 23 procent van de inwoners van Holland in steden,
terwijl dit aan het begin van de vijftiende eeuw al 44 procent was.10 Hoewel het totale
inwoneraantal van de Hollandse en Zeeuwse steden laag was in vergelijking met sommige andere Europese steden, was de populatiedichtheid er relatief hoog doordat de
omvang van de steden relatief beperkt was.11 Visser laat zien dat het aantal inwoners
7 Woods, ‘Urban-rural mortality’, 30.
8 O. Benedictow, ‘New perspectives in medieval demography. The medieval demographic system’, in: M. Bailey
en S. Rigby (red.), Town and countryside in the age of the black death. Essays in honour of John Hatcher (Turnhout
2012) 3-42, 26-27.
9 C. Rawcliffe, Urban bodies. Communal health in late medieval English towns and cities (Woodbridge 2013) 3, 1215; R. van Oosten, De stad, het vuil en de beerput. Een archeologisch-historische studie naar de opkomst, verbreiding
en neergang van de beerput in stedelijke context (13de tot 18de eeuw) (Leiden 2015) 211-212.
10 W. Blockmans, ‘The economic expansion of Holland and Zeeland in the fourteenth-sixteenth centuries’, in: E.
Aerts, B. Henau, P. Janssens, R. van Uytven (red.), Studia historica œconomica. Liber amicorum Herman van der
Wee (Leuven 1993) 41-58.
11 R. Fruin (ed.), Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende
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per hectare in sommige Hollandse steden drastisch toenam in de vijftiende eeuw. In
Dordrecht ging de populatiedichtheid bijvoorbeeld omhoog van 203 inwoners per
hectare in 1400 naar 358 in 1560.12 Deze hoge bewoningsdichtheid, deels als gevolg
van migratie vanaf het platteland,13 had mogelijk consequenties voor de gezondheid in
de middeleeuwse steden in Holland en Zeeland. Anders gezegd, een stad in Holland
en Zeeland kan heel goed een urban graveyard zijn geweest. Echter, ook al zijn mortaliteitsgegevens over de late middeleeuwen schaars, Zuijderduijn laat aan de hand van
een nonnenpopulatie in Gorinchem zien dat de mortaliteit hier veel lager lag dan in
Engeland in vergelijkbare populaties.14 Hoewel een nonnenpopulatie qua levensstandaard en levensloop niet direct te vergelijken is met een normale urbane populatie, is
dit een zeer interessante conclusie. Deze lijkt te worden gesteund door Van Oostens
onderzoek. Zij laat aan de hand van archeologisch en historisch onderzoek zien dat de
sanitaire voorzieningen in de middeleeuwse steden in Holland relatief goed ontwikkeld
waren, zeker in vergelijking met latere periodes. Haar studie toont aan dat de meeste
huishoudens beschikking hadden over een beerput, waar afval en uitwerpselen in werden opgevangen. Dit lijkt te gelden voor alle huizen in de middeleeuwse steden, en niet
alleen voor de sociale bovenklasse.15 Deze beerputten werden dan vervolgens ook weer
netjes geleegd door speciale secreetreinigers. 16 Hoewel het niet uitgesloten kan worden
dat de stedelingen de feces gebruikten voor bijvoorbeeld de bemesting van stadstuinen,
werd het contact met uitwerpselen voor de meeste stadsbewoners beperkt door het
gebruik van dit type opslag. Door dit soort maatregelen is het mogelijk dat ziektes als
gevolg van slechte hygiëne en daarmee mortaliteit beperkt zijn gebleven, ongeacht de
bevolkingsdichtheid. In haar proefschrift komt historica Janna Coomans tot vergelijkbare conclusies. Zij laat zien dat laatmiddeleeuwse steden in Nederland bijzonder begaan waren met het schoon en hygiënisch houden van de stad. Er werden verschillende
maatregelen genomen om de stad vrij van vuil te houden zoals bijvoorbeeld het weren
van dieren, met name op de publieke locaties, en de inzet van schoonmakers.17
Kortom, ondanks dat de sociaaleconomische omstandigheden en ontwikkelingen in
de late middeleeuwen erg goed onderzocht zijn vanuit een historisch perspectief, blijkt
het lastig te zijn om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de stedelijke leefVrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere mdxiv (Leiden 1866); P.C.M. Hoppenbrouwers, ‘Town and country in Holland, 1300-1500’, in: S.R. Epstein (red.), Town and country in Europe, 13001800 (Cambridge 2001) 54-79; R. Schats, Life in transition. An osteoarchaeological perspective of the consequences of
medieval socioeconomic developments in Holland and Zeeland (ad 1000-1600) (Leiden 2016) 10; zie bijvoorbeeld R.
Casaretti e.a., ‘Population-area relationship for medieval European cities’, PLOSOne 11 (2016) e0162678 en P. Bairoch, Cities and economic development. From the dawn of history to the present (Chicago 1988) voor gedetailleerde
informatie over inwoneraantallen en oppervlaktes van andere Europese steden.
12 J.C. Visser, ‘Dichtheid van de bevolking in de laat-middeleeuwse stad’, Historisch Geografisch Tijdschrift 3 (1985)
10-21, 16.
13 P.C.M. Hoppenbrouwers, ‘Van waterland tot stedenland. De Hollandse economie ca. 975 tot ca. 1570’, in: T. de
Nijs en Eelco Beukers (red.), Geschiedenis van Holland tot 1572 (Hilversum 2002) 103-148.
14 J. Zuijderduijn, ‘Living la vita apostolica. Life expectancy and mortality of nuns in late-medieval Holland’, Working Papers Utrecht University, Centre for global economic history, 0044 (2013) 1-23.
15 In Leiden werd bijvoorbeeld in december 1463 een keur uitgevaardigd getiteld: ‘alle huizen en éénkamerwoningen
die verhuurd worden, dienen te beschikken over een stille, een pishuis of een heymelicheit’, zie: Van Oosten, De stad,
213.
16 Ibidem, 104, 158-168.
17 J. Coomans, In pursuit of a healthy city. Sanitation and the common good in the late medieval Low Countries
(Amsterdam 2018) 91.
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omstandigheden voor de gezondheid van de inwoners, met name door het ontbreken
van gedetailleerde mortaliteitsdata voor Holland en Zeeland.18 Enerzijds kan de relatief
hoge bevolkingsdichtheid voor ziektes en daarmee hoge mortaliteit gezorgd hebben,
anderzijds wordt het duidelijk dat de sanitaire voorzieningen in de late middeleeuwen
goed op orde waren waardoor de negatieve gezondheidseffecten van een eventueel
hoge bevolkingsdichtheid mogelijk beperkt zijn gebleven.
Een ander belangrijk punt, gerelateerd aan de studie naar het urban graveyard-effect,
is dat het op basis van de beschikbare historische data moeilijk is om vast te stellen
hoe de stedelijke gezondheid zich verhield tot deze op het platteland in deze periode.
Hoewel men er vaak vanuit gaat dat het platteland gezonder was dan de stad in de middeleeuwen, zijn er toch ook bronnen die laten zien dat de mortaliteit op het platteland
niet onderdeed voor en soms zelf uitsteeg boven die van de stad. Zo laat Curtis bijvoorbeeld zien dat op het platteland de bewoners ook bijzonder zwaar werden getroffen
door de pest.19 Dit gaat in tegen het algemene beeld dat de levensomstandigheden op
het platteland beter waren en dat epidemieën minder voorkwamen vanwege de lagere
bevolkingsdichtheid.
Osteoarcheologie: mogelijkheden en beperkingen
Osteoarcheologie of fysische antropologie, wordt gedefinieerd als de analyse van
menselijke skeletresten uit een archeologische context. Het vakgebied heeft als doel
de levens van mensen uit het verleden te bestuderen door biologische gegevens, zoals
bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, lichaamslengte en pathologie, te integreren met de culturele, sociale en economisch aspecten van hun leefomgeving.20 De analyse van skeletten
om de impact van middeleeuwse sociaaleconomische ontwikkelingen te onderzoeken
is al succesvol gebleken in andere delen van Europa. Zo heeft Calvin Wells bijvoorbeeld een toename in het voorkomen van sinusitis (holteontstekingen) in laatmiddeleeuws Engeland vastgesteld, waarschijnlijk als gevolg van hogere populatiedichtheden
en toegenomen vervuiling in de steden waardoor het slijmvlies in de holtes werd geïrriteerd met ontstekingen als gevolg.21 Verder heeft Mary Lewis osteoarcheologische
gegevens gebruikt om de impact van Engelse middeleeuwse en vroegmoderne sociaaleconomische ontwikkelingen, zoals urbanisatie en industrialisatie, te bestuderen. Haar
onderzoek laat zien dat vooral de laatste ontwikkeling een grote invloed op de gezondheid had.22 Vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd door Anna Kjellström voor
de Zweedse centraal middeleeuwse stad Sigtuna: zij ziet een duidelijke toename van
bepaalde ziektes in de stad wanneer deze door de tijd heen meer urbaan werd.23 Niet
alleen in de archeologie wordt de toegevoegde waarde van dit type onderzoek herkend.
18 M. Kowaleski, ‘Medieval people in town and country. New perspectives from demography and bioarchaeology’,
Speculum 89 (2014) 577. Het onderzoek van Zuijderduijn (zie hierboven, noot 14) daargelaten.
19 D. Curtis, ‘Was plague an exclusively urban phenomenon? Plague mortality in the seventeenth-century Low
Countries’, Journal of Interdisciplinary History 47 (2016) 139-170, 165.
20 L.A. Beck, ‘Kidder, Hooton, Pecos, and the birth of bioarchaeology’, in: J.E. Buikstra en L.A. Beck (red.), The
contextual analysis of human remains (New York 2006) 83-94.
21 C. Wells, ‘Diseases of maxillary sinusitis in antiquity’, Medical and Biological Illustration 27 (1977) 173-178.
22 M. Lewis, ‘Impact of industrialization. Comparative study of child health in four sites from medieval and postmedieval England (A.D. 850-1859)’, American Journal of Physical Anthropology 119 (2002) 211-23.
23 A. Kjellström e.a., ‘Inhabitants of a sacred townscape. An archaeological and osteological analysis of skeletal
remains from late viking age and medieval Sigtuna, Sweden’, Acta Archaeologica 76 (2005) 87-110.
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Historica Maryanne Kowaleski schrijft dat ‘skeletal data provide excellent insights into
otherwise underdocumented lives of ordinary men and women.’24 Zij gebruikt osteoarcheologische data om verschillen in mortaliteit en morbiditeit25 tussen stad en land
te onderzoeken. Ook Roberta Gilchrist geeft duidelijk aan dat er naast de historische
biografieën van bekende individuen behoefte is aan data over de algemene populatie en
dat deze te verkrijgen is door skeletonderzoek.26
Hoewel het duidelijk is dat osteoarcheologie kan bijdragen aan een beter begrip van
historische sociaaleconomische ontwikkelingen, moet wel worden stilgestaan bij enkele methodologische beperkingen, zoals ook Kowaleski aangeeft.27 Een significante,
en voor de hand liggende, intrinsieke factor die het onderzoek compliceert is het feit
dat een skeletpopulatie bestaat uit mensen die zijn overleden, met andere woorden,
een skeletpopulatie is een dode populatie. Een dode populatie verschilt op een aantal
cruciale punten van een levende populatie. Een belangrijk verschil is de leeftijdsstructuur. Een levende populatie bevat, hoewel dit ook afhankelijk is van de economische
ontwikkeling, over het algemeen een overwicht aan mensen in de leeftijden tussen de
vijf en vijvenveertig jaar. In een dode populatie is dit veelal andersom: hier is het te
verwachten dat de meest kwetsbare individuen, de jongeren (jonger dan vijf jaar) en de
ouderen (ouder dan vijvenveertig), oververtegenwoordigd zijn. Het resultaat hiervan
is dat het op basis van een dode populatie erg lastig is om uitspraken te doen over de
samenstelling van de levende populatie, iets wat veelal wel het doel is van demografisch
onderzoek aan de hand van skeletcollecties.28
Dit wordt nog verder gecompliceerd door invloeden van buitenaf. Tony Waldron
identificeert vier extrinsieke factoren die invloed hebben op welke individuen uiteindelijk beschikbaar zijn voor osteoarcheologisch onderzoek namelijk: selectie bij het
begraven, conservering en verstoring, ontdekking, en de opgraving zelf.29 De combinatie van deze factoren vermindert de proportie van de totale populatie die daadwerkelijk kan worden onderzocht. Bovendien kunnen deze factoren ervoor zorgen dat
een bepaalde selectie optreedt waardoor de skeletpopulatie niet volledig representatief
is voor de levende populatie die onderzocht wordt. Een voorbeeld hiervan is dat de
botten van jonge en oudere individuen vaak het meest broos zijn waardoor juist deze
leeftijdscategorieën veelal ontbreken in archeologische skeletpopulaties. Deze factoren
maken vooral onderzoek naar mortaliteitspatronen en daarmee samenhangend levensverwachting bijzonder lastig, zo niet onmogelijk.
Om toch uitspraken te kunnen doen over mortaliteit en morbiditeit in de late
middeleeuwen in Holland en Zeeland is gekeken naar het voorkomen van bepaalde
ziektes en aandoeningen in de menselijke skeletresten. In dit onderzoek zijn specifiek
de pathologische condities bestudeerd die in verband worden gebracht met slechte
levensomstandigheden en hygiëne om zo een beeld te krijgen van de levensomstandig24 Kowaleski, ‘Medieval people’, 579.
25 Morbiditeit beschrijft het voorkomen van een bepaalde ziekte en geeft aan hoeveel mensen aan een bepaalde ziekte
lijden ten opzichte van de gehele gemeenschap binnen een bepaalde tijdsspanne, zie: C. Roberts en K. Manchester, The
archeology of disease (Ithaca 2005) 11.
26 R. Gilchrist, Medieval life. Archaeology and the life course (Cambridge 2012) 43-44.
27 Kowaleski, ‘Medieval people’, 575-576.
28 T. Waldron, Counting the dead. The epidemiology of skeletal populations (Chichester 1994) 12-16.
29 Waldron, Counting the dead, 16-20.
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heden in de steden en dit te vergelijken met deze op het platteland. Hoewel helaas voor
osteoarcheologen niet alle ziektes hun sporen nalaten - veel aandoeningen tasten alleen
het zachte weefsel aan, of veroorzaken de dood voordat het skelet kan reageren-, kan
wel worden gekeken naar bepaalde chronische ziektes zoals bijvoorbeeld tuberculose,
en andere langdurige aandoeningen zoals bloedarmoede. Eventuele verschillen in het
voorkomen van deze pathologische condities tussen de plattelands- en de stadspopulaties kunnen inzicht geven wat de gevolgen zijn van de urbane omgeving op de gezondheid van de middeleeuwse inwoner. Door de resultaten in de relevante historische context te bediscussiëren hoopt dit artikel te kunnen bijdragen aan de discussie omtrent het
urban graveyard-effect en uitspraken te doen over de verschillen tussen stad en land.
Skeletten onder de loep
Er zijn drie verschillende rurale en urbane skeletcollecties geanalyseerd, namelijk
Blokhuizen, Klaaskinderkerke, en Alkmaar. In totaal zijn 362 individuen volledig osteologisch onderzocht.30 Er is voor deze specifieke assemblages gekozen omdat deze
door hun datering en context een beeld kunnen geven van de gevolgen van urbanisatie
tijdens de late middeleeuwen in Holland en Zeeland. Hoewel het aantal onderzochte
individuen en collecties niet groot genoeg is om vergaande conclusies te trekken, geeft
deze studie een eerste beeld van gezondheid en levensomstandigheden in de late middeleeuwen in Holland en Zeeland aan de hand van menselijke skeletten en laat ze de
mogelijkheden van osteoarcheologisch onderzoek binnen een historische context zien.
De eerste assemblage is gevonden te Blokhuizen, ongeveer vijf kilometer ten zuiden
van het huidige Schagen in Noord-Holland. Deze skeletcollectie is te dateren tussen
1000 en 1196 en dient daarom als ijkpunt voor verdere vergelijkingen, omdat er in deze
periode nog geen sprake was van verstedelijking in Holland. Deze collectie is gekozen
omdat deze behoort tot een van de weinige grote skeletcollecties uit deze periode opgegraven in het onderzoeksgebied. Hoewel de skeletcollectie de naam Blokhuizen heeft
meegekregen, heeft historisch onderzoek aangetoond dat de resten waarschijnlijk toebehoorden aan het verdwenen dorp Geddingmore.31 Helaas is er verder niet veel historische informatie beschikbaar en aangezien tijdens de opgraving alleen een deel van
de begraafplaats is opgegraven, kan het archeologisch onderzoek ook niet bijdragen aan
meer duidelijkheid over de nederzetting. Op basis van onderzoek naar vergelijkbare
nederzettingen in Holland kan worden verondersteld dat de inwoners van dit boerendorpje op het veen zich voornamelijk bezighielden met akkerbouw en in mindere mate
met veeteelt. 32 Aan het einde van de twaalfde eeuw overstroomde het gebied en dit had
de verlating van het dorp tot gevolg.33 De menselijke resten die deel uit maken van dit
onderzoek zijn in 1983 opgegraven door de Archeologische Werkgemeenschap voor

30 Voor alle methodes gebruikt voor geslachts- en leeftijdsbepaling, zie: Schats, Life in transition, 59-72.
31 F. Diederik, Archeo – Logica. De archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk
perspectief (Schoorl 1989) 90-92.
32 Zie bijvoorbeeld: J.C. Besteman, ‘Van Assendelft naar Amsterdam. Occupatie en ontginning van de Noordhollandse veengebieden in de middeleeuwen’, in: D.E.H. de Boer e.a. (red.), Holland en het water in de middeleeuwen.
Strijd tegen het water en beheersing en gebruik van water (Hilversum 1997) 21-40; R.S. Kok, Wonen op het veen.
Archeologisch en ecologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse boerderij in de Oostpolder te Gouda (Gouda 1999) 99.
33 Diederik, Archeo – Logica, 91.
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Nederland nadat botten waren aangetroffen tijdens landbouwwerkzaamheden.34 In
totaal zijn 119 individuen van deze vindplaats onderzocht in de context van deze studie.
De tweede skeletcollectie is opgegraven in het voormalige dorp Klaaskinderkerke op
Schouwen-Duiveland in Zeeland. Deze rurale collectie is gekozen omdat ze dateert uit
de late middeleeuwen (1286-1570), en een van de weinige rurale en goed opgegraven
skeletassemblages uit deze periode is. Klaaskinderkerke was waarschijnlijk in de dertiende eeuw gesticht. Het dorp wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1286
waarin melding wordt gemaakt van een verdrag gesloten tussen Pieter Nobel en zijn
broer (kinderen van ser Clais) en graaf Floris waarin zij hem overdragen ‘de elt van der
havene, ende van den dorpe ende van der herve, dat wi ghesproken hebben met u the
makene int land, dat heet seer Claiskinder Nieuweland’.35 De kerk en de begraafplaats
zullen zeer waarschijnlijk enkele jaren later in gebruik zijn genomen. Net als Blokhuizen werd Klaaskinderkerke getroffen door een stormramp die een einde maakte aan de
bewoning, in dit geval de Allerheiligenvloed in 1570.36 De archeologische opgraving
van het kerkterrein en de begraafplaats werd uitgevoerd in 1959, nadat in 1953 als
gevolg van de watersnoodramp skeletresten waren bloot komen te liggen. Tijdens de
opgraving, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek,
werden skeletten en overblijfselen van een kerk aangetroffen. Helaas waren door de
overstromingen vele begravingen verstoord; slechts 54 graven konden compleet worden opgegraven.37 Dit zijn de graven die zijn opgenomen in dit onderzoek. De collectie
is hiermee kleiner dan de andere in dit onderzoek, maar gezien de goede conservering
van het botmateriaal in de Zeeuwse zeeklei kon veel informatie aan de resten worden
ontleend. Helaas hebben de overstromingen de contextuele informatie verstoord.
De laatste skeletcollectie bestaat uit 189 individuen die zijn opgegraven in Alkmaar.
In 1254, kreeg deze nederzetting stadsrechten, hoewel ze op dat moment nog een vrij
ruraal karakter had. In de dertiende en viertiende eeuw nam de stad in omvang toe en
steeg het aantal inwoners, mede als gevolg van migratie vanuit het platteland.38 Aan
het begin van de zestiende eeuw telde Alkmaar ongeveer 7000 inwoners,39 en met een
omvang van 45 hectaren40 had de stad een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 156 inwoners per hectare. Deze getallen maken Alkmaar een gemiddelde stad in de late middeleeuwen in Holland. Er waren zeker steden met meer inwoners zoals bijvoorbeeld
Delft en Dordrecht, maar er waren veel steden met een lager inwoneraantal. De skeletten bestudeerd in dit onderzoek zijn aangetroffen tijdens een opgraving op de buitenbegraafplaats bij het Minderbroedersklooster. Dit klooster was gesticht in 1448 in het
noorden van de stad op een locatie genaamd Het Heilighe Velt.41 Hoewel de meeste
34 P.J. Woltering. ‘Archeologische kroniek van Holland over 1982: Noord-Holland’, Holland 15 (1983) 199-239; P.J.
Woltering, ‘Archeologische kroniek van Holland over 1983: Noord-Holland’, Holland 16 (1984) 209-237.
35 J.A. Trimpe Burger en J. Huizinga, ‘Kerk, begraafplaats en bevolking van het in de 16de eeuw verlaten dorp
Klaaskinderkerke op Schouwen’, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 12-13
(1964) 559-570, 560.
36 Trimpe Burger en Huizinga, ‘Kerk, begraafplaats’, 562.
37 Ibidem, 559, 563.
38 H. Kaptein, ‘Streekcentrum in wording. De economische ontwikkeling van een marktstad’, in: D. Aten, J. Drewes,
J. Kila en H. de Raad (red.), Geschiedenis van Alkmaar (Zwolle 2007) 91-103.
39 Ibidem, 101.
40 Van Oosten, De stad, 162.
41 C.W. Bruinvis, ‘Het Minderbroeders-Klooster te Alkmaar’, Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van

13 (2018) 2

ziekte en gezondheid in middeleeuws holland en zeeland   121

Kaart 1. Kaart van Nederland
met daarop de vindplaatsen van
de onderzochte skeletcollecties.

Alkmaarders ter aarde werden besteld in of bij de parochiekerk (De Grote Kerk/Grote
St. Laurenskerk), koos een deel van de bevolking ervoor om begraven te worden bij
de Minderbroeders, zeer waarschijnlijk uit sympathie of devotie voor de strenggelovige bedelmonniken.42 Wel is het duidelijk dat hier niet alleen de gegoede burgerij
werd begraven, maar een goede doorsnee van de Alkmaarse bevolking.43 Dit wordt
ondersteund door een lijst individuen begraven bij de Minderbroeders bijgehouden
door de parochiekerk van Alkmaar tussen 1540-1560. Hierop is te lezen dat de meeste
begraven individuen ambachtslieden van Alkmaar waren. Hoewel het niet duidelijk
is of de mensen op deze lijst ook binnen de onderzochte populatie vallen, suggereert
het wel dat deze skeletcollectie bestaat uit ‘gewone’ Alkmaarders.44 De Tachtigjarige
Oorlog betekende het einde voor de begraafplaats bij het Minderbroerdersklooster. In
1572 arriveerden de Geuzen in Alkmaar: zij sloopten grote delen van het klooster en
namen de monniken gevangen.45 Later werd het terrein gebruikt als een veemarkt, waar
de huidige naam van het plein, de Paardenmarkt, nog naar verwijst. De opgraving van
dit gebied werd uitgevoerd in 2010 door Hollandia Archeologen in samenwerking met
het osteoarcheologische laboratorium van de Universiteit Leiden. In totaal werden er
189 begravingen aangetroffen die alle deel uitmaken van dit onderzoek.46
Haarlem 18 (1893) 29-47; A. Hakvoort e.a. (red.), Graven en begraven bij de Minderbroeders. Een archeologische
opgraving op de Paardenmarkt in Alkmaar (Alkmaar 2015) 25.
42 P. Bitter, ‘Conclusies’, in: Hakvoort e.a. (red.), Graven en begraven, 260.
43 Bruinvis, ‘Het Minderbroeders-Klooster’, 38.
44 Bitter, ‘Conclusies’, 260-261.
45 Bruinvis, ‘Het Minderbroeders-Klooster’, 40
46 Hakvoort e.a. (red.), Graven en begraven, 67, 172; naast de 189 normale begravingen, zijn er ook twee massagraven
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Afb. 1. Alkmaar uit Blaeu’s Toonneel der Steden 1652.

Demografische opbou
Hoewel het bijzonder lastig is om mortaliteitspatronen te onderzoeken op basis van
skeletcollecties als gevolg van intrinsieke en extrinsieke factoren die vergelijking tussen
assemblages moeilijk maken, komen de geslachts- en leeftijdsopbouw van de drie populaties hier kort aan bod. Dat maakt het mogelijk de hierop volgende resultaten omtrent
ziekte en gezondheid beter te kunnen interpreteren. Tabel 1 bevat een overzicht van alle
individuen in dit onderzoek met geslacht en leeftijd. Hoewel de geslachts- en leeftijdsopbouw van de volwassen individuen tussen de collecties niet helemaal gelijk is, zijn de
verschillen niet statistisch significant. Dit geeft aan dat de volwassenen van de assemblages goed met elkaar kunnen worden vergeleken op basis van leeftijd en geslacht. Wel
is het duidelijk dat er een groot verschil zit in het aantal onvolwassen individuen in de
verschillende collecties. In Blokhuizen zijn er 35 onvolwassen individuen aangetroffen
(29 procent), terwijl in Klaaskinderkerke en Alkmaar dit percentage veel lager ligt (respectievelijk zeven en dertien procent). Literatuur suggereert dat kindersterfte juist hoog
was in pre-industriële samenlevingen, circa 30 procent.47 Dit geeft aan dat het aantal
kinderen gevonden in de collecties van Klaaskinderkerke en Alkmaar zeer waarschijnlijk een ruime onderschatting is van de werkelijkheid. Het is goed mogelijk dat de onvolwassen individuen niet zijn terugvonden tijdens de opgraving of mogelijk ergens anders zijn begraven. Omdat niet de gehele begraafplaats is opgegraven is het niet accuraat
om deze getallen te gebruiken om kindersterfte te vergelijken. De hieronder volgende
resultaten zijn dan ook voornamelijk gebaseerd op de volwassenen.
aangetroffen waarin slachtoffers van het beleg van Alkmaar in 1573 zijn begraven (totaal 31 individuen). Omdat het
niet duidelijk is wie deze individuen precies zijn en of ze tot de bevolking van Alkmaar behoorden zijn ze niet meegenomen in dit onderzoek. Voor meer informatie over deze specifieke graven en de individuen zie: R. Schats e.a., ‘The
Alkmaar mass graves: A multi-disciplinary approach to war victims and gunshot trauma’, in: C. Knüsel en M. Smith
(red.), The Routledge handbook of the bioarchaeology of human conflict (Londen 2014) 453-472.
47 M. Lewis, The bioarchaeology of children. Perspectives from biological and forensic anthropology (Cambridge
2007) 22.
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Tabel 1. Leeftijdssamenstelling van de populaties in Alkmaar, Blokhuizen,
Klaaskinderkerke en Alkmaar (Schats, , 92).
Mannen

Alkmaar

Klaaskinderkerke

Blokhuizen

Vindplaats

Totaal

Vrouwen

Onbekend

Leeftijd in jaren

n

%

n

%

n

%

n

Totaal
%

<0

-

-

-

-

0

-

0

0,0

0-3

-

-

-

-

8

-

8

6,7

4-12

-

-

-

-

25

-

25

21,0

13-18

-

-

-

-

2

-

2

1,7

19-25

1

20,0

3

60,0

1

20,0

5

4,2

26-35

5

62,5

3

37,5

0

0,0

8

6,7

36-45

5

45,5

6

54,5

0

0,0

11

9,2

46+

4

66,7

2

33,3

0

0,0

6

5,0

<35

5

41,7

5

41,7

2

16,7

12

10,1

>35

9

56,3

4

25,0

3

18,8

16

13,4

Onbekend (18+)

6

23,1

10

38,5

10

38,5

26

21,8

Subtotaal

35

29,4

33

27,7

51

42,9

119

100,0

<0

-

-

-

-

0

-

0

0,0

0-3

-

-

-

-

0

-

0

0,0

4-12

-

-

-

-

2

-

2

3,7

13-18

-

-

-

-

2

-

2

3,7

19-25

2

40,0

3

60,0

0

0,0

5

9,3

26-35

13

61,9

8

38,1

0

0,0

21

38,9

36-45

11

73,3

4

26,7

0

0,0

15

27,8

46+

4

66,7

2

33,3

0

0,0

6

11,1

<35

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

>35

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Onbekend (18+)

3

100,0

0

0,0

0

0,0

3

5,6

Subtotaal

33

61,1

17

31,5

4

7,4

54

100,0

<0

-

-

-

-

0

-

0

0,0

0-3

-

-

-

-

2

-

2

1,1

4-12

-

-

-

-

10

-

10

5,3

13-18

-

-

-

-

12

-

12

6,3

19-25

9

37,5

14

58,3

1

4,2

24

12,7

26-35

15

38,5

23

59,0

1

2,6

39

20,6

36-45

19

37,3

30

58,8

2

3,9

51

27,0

46+

11

68,8

4

25,0

1

6,3

16

8,5

<35

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

>35

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Onbekend (18+)

12

34,3

12

34,3

11

31,4

35

18,5

Subtotaal

66

34,9

83

43,9

40

21,2

189

100,0

Volwassenen

134

44,8

133

44,5

32

10,7

299

82,6

Onvolwassenen

0

0,0

0

0,0

63

100,0

63

17,4

Grand totaal

134

44,8

133

44,5

95

26,2

362

100,0
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De vliegende tering
Een eerste ziekte die aan de hand van de skeletten is geanalyseerd is het voorkomen van
tuberculose, ook wel bekend als tbc. Deze longziekte wordt bij uitstek geassocieerd met
armoede, ondervoeding en overbevolking en wordt daarom vaak in verband gebracht
met het leven in de stad waar de bevolkings- en populatiedichtheid hoog liggen.48 Osteoarcheologisch onderzoek op basis van verschillende skeletcollecties in Engeland
heeft aangetoond dat tuberculose vaker voorkwam met de toenemende urbanisatie
vanaf de late middeleeuwen.49 De ziekte wordt overgedragen van mens op mens door de
inhalatie van geïnfecteerde microdruppeltjes die vrijkomen bij bijvoorbeeld hoesten en
niezen, maar ook door praten zouden mensen al besmet kunnen raken.50 Geïnfecteerde personen hebben uiteenlopende symptomen, waarvan koorts, hoesten, moeite met
ademhalen en pijn om de borst de meest voorkomende zijn.51 Na verloop van tijd kan
de ziekte zich vanuit de longen verspreiden naar andere delen van het lichaam waaronder het skelet. Niet iedereen die geïnfecteerd is ontwikkelt echter botlaesies waardoor de
prevalentie gebaseerd op skeletmateriaal altijd een onderschatting is van het werkelijke
aantal zieken. In het skelet is tuberculose vooral te vinden in de ruggenwervels. De infectie kan een volledige vernietiging van de wervellichamen veroorzaken met als gevolg
dat de ruggengraat kan instorten. Naast de wervelkolom tast tuberculose ook vaak de
grotere gewrichten, zoals de knie en heup, en de ribben aan. 52
Sporen van tuberculose zijn, in lijn met de verwachting, niet waargenomen in de skeletten van het dorp Blokhuizen. De bevolkingsdichtheid was vermoedelijk erg laag, wat het
voorkomen van tbc onwaarschijnlijk maakt. De lage bevolkingsdichtheid was zeer waarschijnlijk ook het geval in het dorp Klaaskinderkerke. Het is echter wel mogelijk dat de
inwoners van Klaaskinderkerke blootgesteld waren aan de infectie door hun contact met
stedelingen. Dit was namelijk het geval in het Engelse dorp Wharram Percy (950-1500),
waar het hoge percentage tbc door onderzoekers wordt geweten aan contacten met het
nabijgelegen York, een groot urbaan centrum in die periode.53 Hoewel Klaaskinderkerke relatief dichtbij grotere urbane centra zoals Zierikzee lag, kan op basis van de dataset
niet geconcludeerd worden dat het toegenomen contact met steden heeft geleid tot een
toename van osteoarcheologisch aantoonbare tbc; ook in deze laatmiddeleeuwse rurale
populatie zijn de karakteristieke laesies niet teruggevonden. Dit beeld wordt bevestigd
door onderzoek naar andere rurale skeletpopulaties uit de Nederlanden uit dezelfde periode waar ook geen aanwijzingen gevonden zijn voor het voorkomen van tuberculose.
54 Het is interessant dat er hier dus een verschil lijkt te zijn met Engeland, waar wel tu48 C.A. Roberts en J.E. Buikstra, The bioarchaeology of tuberculosis. A global view on a re-emerging disease. (Gainesville 2008) 55-56; Waldron, Palaeopathology, 91.
49 C.A. Roberts en M. Cox, Health and disease in Britain. From prehistory to the present day (Gloucester 2003) 231.
50 Roberts en Buikstra, The bioarchaeology, 5.
51 Ibidem, 20.
52 Waldron, Palaeopathology, 91-95.
53 S. Mays e.a., ‘Palaeopathological and biomolecular study of tuberculosis in a medieval skeletal collection from
England’, American Journal of Physical Anthropology 114 (2001) 289-311.
54 Zie bijvoorbeeld: G. Alders, G. en C. van der Linde, Het Vroner kerkhof te Sint-Pancras, gemeente Langedijk.
Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse begraafplaats aan de Bovenweg (Alkmaar 2011) 40-41; P. Sannen,
‘Fysisch antropologisch onderzoek’, in: T.H.L Hos en M.C. Dorst (red.), Zonnen op Gods akker. Archeologisch
onderzoek van een laatmiddeleeuws nederzettingsterrein. Plangebied Gezondheidspark, Gemeente Dordrecht (Dordrecht 2010) 57-71.
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berculose is gevonden in rurale skeletcollecties.55
De onderzochte skeletten uit Alkmaar laten een ander beeld zien. Hier zijn twee individuen, een vrouw tussen de 19 en 25 jaar en een man tussen de 36 en 45 jaar, aangetroffen met de karakteristieke botlaesies van tuberculose. Daarnaast zijn er nog drie andere individuen gevonden met extra botgroei op de ribben; iets dat aangeeft dat ze aan
een chronische longaandoening leden.56 Hoewel het aantal individuen met skeletlaesies
erg laag is, is het aannemelijk dat er meer mensen getroffen waren door de tbc. Niet bij
iedereen met deze longziekte wordt het skelet aangetast. Op basis van twee individuen
kan worden geconcludeerd dat tbc aanwezig was in Alkmaar. Een vergelijking met de
resultaten uit andere skeletcollecties maakt de Alkmaarse skeletten een uitzondering. In
de laatmiddeleeuwse skeletcollectie van het Minderbroedersklooster te Dordrecht en in
de Koningsveldcollectie uit Delft zijn er geen aanwijzingen gevonden voor tuberculose
of andere chronische longaandoeningen.57 Dit is opvallend, zeker gezien beide steden een
hogere bevolkingsdichtheid hadden.58 Dit kan mogelijk worden verklaard door het feit
dat de zieken in Delft ergens anders werden begraven. Onder de skeletten van het Oude
en Nieuwe Gasthuis in deze stad zijn namelijk wel individuen met tuberculose aangetroffen.59 Kortom, de ziekte kwam in de stad voor, maar dat is niet terug te zien in elke
skeletcollectie. In Alkmaar werden de zieken op de normale begraafplaatsen ter aarde besteld omdat de aanwezige gasthuizen, geen beschikking hadden over een begraafplaats.60
Het feit dat er wel aanwijzingen voor chronische longaandoeningen zijn gevonden in
de stedelijke skeletten van Alkmaar en niet in die van Klaaskinderkerke en Blokhuizen
suggereert dat het leven in een urbane omgeving een effect had op de gezondheid van de
inwoners. Hoewel het in gedachten moet worden gehouden dat er wel individuen waren
met deze ziekte, maar dat zij waren overleden voordat de ziekte skeletlaesies kon veroorzaken, een fenomeen beter bekend als de osteologische paradox,61 wordt dit patroon
wel ondersteund door het feit dat de ziekte ook niet in andere rurale populaties is aangetroffen en wel bijvoorbeeld in Delft. Op basis van dit resultaat lijkt er een verschil te zijn
in gezondheid tussen stad en platteland. Of deze trend standhoudt als er ook andere gezondheidsindicatoren worden meegenomen, komt in de volgende paragraaf aan de orde.
55 Mays e.a., ‘Palaeopathological and biomolecular’, 290.
56 Deze individuen kunnen geleden hebben aan tuberculose maar op basis van deze laesies op de ribben zijn andere
chronische longaandoeningen zoals bronchitis en pleuritis niet uit sluiten.
57 G.J.R. Maat e.a., ‘Een fysisch antropologisch onderzoek van begravenen bij het Minderbroedersklooster te Dordrecht, circa 1275-1572 ad’, Rapportages Archeologische Monumentenzorg 67 (Amersfoort 1998) 16;
A.A. Westen e.a., ‘Human remains from the cloister garth of the Koningsveld priory near the mediaeval city of Delft’,
Barge Anthropologica 13 (Leiden 2013) 13.
58 Visser, ‘Dichtheid van de bevolking’, 16.
59 N. Onisto e.a., ‘Human remains from the infirmary “Oude en Nieuwe gasthuis” of the city of Delft in the Netherlands, 1265-1652 AD’, Barge Anthropologica 2 (Leiden 1998) 40-41.
60 G.N.M. Vis, ‘Geestmeesters en Gasthuizen. De zorg voor zieken, armen en bejaarden’, in: Aten, Drewes, Kila en
De Raad (red.), Geschiedenis van Alkmaar, 146-155. Over de afwezigheid van begraafplaatsen: gesprek van de auteur
met P. Bitter, 2015.
61 De osteologische paradox is een concept dat de traditionele interpretatie skeletpathologie ter discussie stelt. In dit
concept wordt de mogelijkheid geopperd dat de mensen met skeletlaesies juist de sterke individuen zijn die de ziekte/
stress hebben overleefd. Wanneer er verschillende collecties met elkaar vergeleken worden kan dit problematisch zijn,
zeker als er sprake is van verschillen in sociaaleconomische status. Hoewel het niet volledig uit te sluiten is dat er sprake
is van de osteologische paradox in dit onderzoek, heb ik de effecten proberen te minimaliseren door gebruik te maken
van individuen met een vergelijkbare sociale status en zonder grote verschillen in leeftijdsopbouw (de onvolwassenen
daargelaten). Voor een uitgebreidere discussie hierover zie: R. Schats, Life in transition, 35-38.
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Afb. 2. Tuberculose: Borstwervel van
een man van tussen de 36 en 45 jaar
uit Alkmaar met gaten karakteristiek
voor tbc (Foto Rachel Schats).

Een stressvol leven?
Tuberculose is een van de ziektes die specifieke botlaesies in het skelet achterlaten,
waardoor de sporen van de ziekte naderhand goed te herkennen zijn in archeologische resten. Er kunnen echter ook veranderingen in het skelet ontstaan waarvan de
oorzaak niet direct te achterhalen is, maar die wel aangeven dat het individu een fysiek
stressvolle periode heeft ondergaan, bijvoorbeeld ten gevolge van een periode van ondervoeding of ziekte. Deze veranderingen in het skelet worden vaak geschaard onder
de noemer aspecifieke stressindicatoren.62 Hoewel de directe oorzaak niet bepaald kan
worden, zijn deze veranderingen in het skelet waardevol om te onderzoeken omdat ze
een antwoord kunnen geven op de vraag of het leven in een stad meer ‘stress’ met zich
meebracht dan het leven op het platteland. Om die reden zijn de aanwezigheid van
groeiachterstanden, ontwikkelingsdefecten in de tanden, en aanwijzingen voor bloedarmoede onderzocht in de drie skeletpopulaties.
Hoewel groeisnelheid en uiteindelijke lichaamslengte voor een groot deel erfelijk
worden bepaald, is het duidelijk dat levensomstandigheden in de kindertijd en adolescentie, en daarmee gezondheid en voeding, ook een belangrijke rol spelen. Ver62 C.S. Larsen, Bioarchaeology. Interpreting behaviour from the human skeleton (Cambridge 2015) 7-8.
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schillende onderzoeken laten zien dat kinderen die opgroeien in armoede over het
algemeen kleiner zijn dan kinderen uit welgestelde families of gebieden.63 Ook wordt
een algemene afname in lichaamslengte waargenomen door de tijd heen die onderzoekers wijten aan verslechterde levensomstandigheden als gevolg van de industrialisatie.
Onderzoek naar de gemiddelde lichaamslengtes van Noord-Europese mannen vanaf de
middeleeuwen tot aan de negentiende eeuw laat een duidelijke afname in lengte zien,
vooral in de zeventiende en achttiende eeuw; pas aan het einde van de negentiende eeuw
krabbelde de gemiddelde lichaamslengte weer een beetje omhoog (tabel 2).64 Als de
levensomstandigheden in een laatmiddeleeuwse stedelijke omgeving inderdaad slechter
waren dan op het platteland, dan is te verwachten dat stedelingen gemiddeld kleiner
waren dan de inwoners van de rurale gebieden.
De vergelijking van de gemiddelde lichaamslengtes65 van de volwassen vrouwen en
mannen in de Blokhuizen, Klaaskinderkerke en Alkmaar collecties laat geen duidelijke
verschillen zien (tabel3). Hoewel dit resultaat suggereert dat de hoeveelheid ‘stress’ niet
toenam als gevolg van de veranderingen in de late middeleeuwen, met name urbanisatie,
moet wel worden opgemerkt dat er sprake kan zijn geweest van inhaalgroei. Deze term
verwijst naar een periode van snelle groei na een stressperiode waardoor de persoon
weer op zijn of haar normale curve uitkomt.66 Inhaalgroei kan alleen plaatsvinden
als de situatie verbeterd is: betere voeding of genezing van ziekte. Het is daarom te
verwachten dat als de urbane inwoners constant meer ‘stress’ ervoeren, ze gemiddeld
kleiner zouden zijn. Aangezien dit niet het geval is, lijken de resultaten aan te geven
dat er geen grote verschillen waren in de hoeveelheid langdurige stress tussen stad en
platteland in de laatmiddeleeuwse Nederlanden.67 Op basis van de gegevens over
lichaamslengte is het echter niet mogelijk om te zeggen of de stedelingen meer korte
periodes van ‘stress’ meemaakten. Dit kan evenwel worden nagegaan door veranderingen in het gebit te bekijken.
De veranderingen in de tanden, genaamd glazuurhypoplasie, zijn zichtbaar als lijnen
op de tanden als gevolg van een tijdelijke vermindering in de hoeveelheid aangemaakte
glazuur.68 Deze lijnen geven aan dat op het moment dat die bepaalde tand zich ontwikkelde het individu een stressvolle periode doormaakte, veelal een korte episode van
ondervoeding of ziekte. Verschillende studies laten zien dat onder individuen uit een
slechtere leefomgeving meer glazuurhypoplasie voorkomt.69 Omdat tanden nadat ze
63 Voor een uitgebreide discussie, zie: Larsen, Bioarchaeology, 9-20 en Schats, Life in transition, 52-54.
64 R.H. Steckel, ‘New light on the “Dark Ages”. The remarkably tall stature of Northern European men during the
Medieval Era’, Social Science History 28 (2004) 211-229.
65 De lichaamlengtes van de individuen worden bepaald aan de hand van de formules ontwikkeld door M. Trotter en
G.C. Gleser, ‘A re-evaluation of estimation of stature based on measurements of stature taken during life and of long
bones after death’, American Journal of Physical Anthropology 16 (1958) 79-123 en M. Trotter, ‘Estimation of stature
from intact limb bones’, in: T.D. Stewart (red.), Personal identification in mass disasters (Washington 1970) 71-84. In
deze formules wordt de lengte van een van de pijpbeenderen ingevoerd en de uitkomst van de berekening geeft de
lichaamslengte in cm.
66 L.T. Humphrey, ‘Linear growth variation in the archaeological record’, in: J.L. Thompson e.a. (red.), Patterns of
growth and development in the genus homo (Cambridge 2003) 144-169, 145.
67 Wel moet in acht worden genomen dat er mogelijk sprake is van individuen met een migratieachtergrond (van het
platteland naar de stad) in de Alkmaar collectie. Hoewel er geen goede manier is om te onderzoeken of dit zo is, kan
dit wel mogelijk de resultaten hebben beïnvloed. Dit geldt ook voor glazuurhypoplasie.
68 Larsen, Bioarchaeology, 44-45.
69 A.H. Goodman e.a., ‘Nutritional supplementation and the development of linear enamel hypoplasias in children
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Tabel 2. Gemiddelde mannelijke lichaamslengte in Noord-Europa, 9de tot 19de
eeuw (Steckel, ‘New light’, 216).
Tijdsperiode

Gemiddelde lichaamslengte (cm)

9de - 11de eeuw

173,4

12de - 14de eeuw

171,5

17de - 18de eeuw

167,5

18de eeuw

166,2

late 19de eeuw

169,7

Tabel 3. Gemiddelde lichaamslengte in de onderzochte skeletcollecties, per
sekse (gem. = gemiddelde, sd = standaarddeviatie) (R. Schats, Life in transition,
132).
Populatie

Mannen
Gem.

sd

Vrouwen
n

Gem.

sd

n

Blokhuizen

172,30

5,7

14

163,53

4,4

8

Klaaskinderkerke

173,79

6,6

32

163,52

4,6

15

Alkmaar

174,75

6,3

54

162,15

5,7

69

zijn doorgekomen niet meer veranderen, is het analyseren van deze tanddefecten bijzonder waardevol om meer te weten te komen over stress in de kindertijd. De hypothese is dat als de levensomstandigheden in de urbane omgeving slechter waren dan op het
platteland, stedelingen een hoger percentage glazuurhypoplasie hadden. De resultaten
laten inderdaad zien dat het percentage individuen met glazuurhypoplasie iets hoger
is in de Alkmaar populatie (65 procent), maar er is geen statistisch significant verschil
met Blokhuizen (53 procent) en Klaaskinderkerke (54 procent). Als alleen naar de volwassenen wordt gekeken,70 worden de verschillen zelfs kleiner (Alkmaar: 65 procent,
Klaaskinderkerke: 58 procent, Blokhuizen: 54 procent).71 Op basis van deze gegevens
kan daarom niet worden vastgesteld dat stedelingen wat betreft korte stress periodes
slechter af waren. Dit patroon wordt ondersteund door het ontbreken van verschillen
in het voorkomen in bepaalde voedingstekorten tussen de verschillende collecties. De
skeletlaesies geassocieerd met scheurbuik (een vitamine C tekort) zijn bijvoorbeeld niet
aangetroffen in de assemblages.72 Wel laat isotopenonderzoek zien dat het dieet op het
platteland mogelijk eenzijdiger was, waarbij in de stad meer andere soorten eiwitten
from Tezonteopan, Mexico’, American Journal of Clinical Nutrition 53 (1991) 773-781; G. Nikiforuk en D. Fraser,
‘The etiology of enamel hypoplasia. A unifying concept’, The Journal of Pediatrics 98 (1981) 888-893.
70 Omdat het mogelijk is dat de grote verschillen in het aantal onvolwassenen mogelijk de cijfers heeft beïnvloed is
het belangrijk om ook afzonderlijk naar de volwassenen te kijken.
71 Schats, Life in transition, 141.
72 Schats, Life in transition, 176-178.
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Afb. 3. Glazuurhypoplasie: Onderkaak van een adolescent uit Alkmaar met verschillende horizontale lijnen op meerdere tanden (Foto Rachel Schats).

(mogelijk meer vis) werden gegeten.73 Echter, de geobserveerde verschillen in dieet
lijken geen impact gehad te hebben op het voorkomen van stress in de kindertijd, voor
zover dat zichtbaar is in het skelet. De combinatie van de analyse van lichaamslengte en
glazuurhypoplasie laat namelijk geen significante verschillen zien tussen de stedelijke
en rurale omgeving.
De derde aspecifieke stressindicator waarnaar gekeken is in dit onderzoek is bloedarmoede. Hoewel deze indicator specifieker is dan de vorige twee, kan bloedarmoede
vele oorzaken hebben, zoals vitaminetekorten, maar ook ziektes die invloed hebben
op de bloedcellen (zoals bijvoorbeeld malaria) of bloedverlies kunnen anemie tot gevolg hebben.74 Bloedarmoede is zichtbaar in het skelet als porositeit in de oogkassen
(cribra orbitalia, afb. 4).75 De vergelijking van de drie populaties laat zien dat er geen
73 Ibidem, 179-181.
74 P.L. Walker e.a., ‘The causes of porotic hyperostosis and cribra orbitalia. A reappraisal of the iron-deficiency-an mia hypothesis’, American Journal of Physical Anthropology 139 (2009) 109-125.
75 Deze porositeit wordt veroorzaakt door een vergroting van het beenmerg wat binnen in het bot zit. Aangezien de
rode bloedcellen in het beenmerg worden gevormd, probeert het lichaam bij anemie als het ware de fabriek te vergroten
zodat er meer cellen kunnen worden geproduceerd. Op plekken waar de buitenste laag van het bot dun is, zoals in de
oogkassen, wordt het beenmerg zichtbaar vanaf de buitenkant en dat geeft de oogkassen een poreuze aanblik. In de
osteoarcheologie wordt een hoog percentage cribra orbitalia vaak in verband gebracht met slechtere levensomstandigheden. In oudere studies wordt deze pathologie regelmatig gerelateerd aan een ijzerdeficiëntie. Hoewel een tekort
aan ijzer zeker bloedarmoede kan veroorzaken, heeft het zeer waarschijnlijk niet de karakteristieke skeletpathologie
tot gevolg omdat bij dit type anemie het beenmerg niet of nauwelijks uitzet. Het is waarschijnlijker dat cribra orbitalia
veroorzaakt is door een B12 of foliumzuur tekort, maar bepaalde ziektes, zoals eerder genoemd, kunnen niet worden
uitgesloten. Zie: Walker, ‘The causes’, 112-116, voor een overzicht.
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statistisch significant verschil is in het percentage cribra orbitalia. Dus ook deze analyse
bevestigt het stereotiepe beeld van de ongezonde urbane omgeving niet. Het percentage cribra orbitalia is zelfs hoger in Blokhuizen en Klaaskinderkerke (23 procent en
26 procent respectievelijk) dan in Alkmaar (18 procent).76 Wat verder opvalt is dat het
percentage voor alle drie de populaties hoog is in vergelijking met andere skeletcollecties in Nederland. Vooral assemblages uit het oosten en zuiden van Nederland hebben
lagere percentages.77 Hoewel voeding hierin een rol kan spelen, is het voorkomen van
malaria ook een mogelijke verklaring. Tot 1959 was malaria endemisch in Nederland
en deze ziekte zou ook heel goed in de middeleeuwen aanwezig kunnen zijn geweest.78
De ziekte kan ook een verklaring bieden voor het hogere percentage cribra orbitalia
op het platteland dat op basis van de gegevens uit Blokhuizen en Klaaskinderkerke is
vastgesteld. De muggen die malaria veroorzaken prefereren een omgeving met brak
water, iets wat veelal niet in de steden voorkwam, maar wel in de rurale gebieden in
het westen van Nederland. Wat de oorzaak van de pathologie ook is, in ieder geval
gaat ook dit resultaat in tegen het idee dat de stedelingen veel slechter af waren dan de
rurale inwoners.
Was de middeleeuwse stad een urban graveyard?
Het doel van dit artikel was om op basis van archeologisch skeletonderzoek uitspraken
te doen over de levensomstandigheden in de laatmiddeleeuwse stad en op het platteland om zo bij te dragen aan de discussie omtrent het urban graveyard-effect. Hoewel
de osteoarcheologie een uniek perspectief kan bieden, heeft het vakgebied wel een aantal inherente beperkingen die vergaande conclusies lastig maken. Om te beginnen is het
osteoarcheologische perspectief beperkt tot wat er zichtbaar is in het skelet. Helaas zijn
er veel ziektes en aandoeningen die geen sporen nalaten waardoor de resultaten van
dit onderzoek slechts een topje van de ijsberg zijn. Toch laat dit onderzoek een aantal
interessante trends zien. De verwachte verschillen met betrekking tot het voorkomen
van ziektes tussen de stad en het platteland zijn niet als zodanig waargenomen. Hoewel
longziektes, specifiek tuberculose, meer voorkwamen in de urbane omgeving, zijn er
verder geen aanwijzingen dat de gezondheid in de stad veel slechter was dan op het
platteland. Verschillen in lichaamslengtes zijn niet waargenomen en glazuurhypoplasie
lijkt iets meer voor te komen in de stad, maar statistisch gezien is dit verschil niet significant. Cribra orbitalia lijkt zelfs meer op het platteland voor te komen.
Op basis van deze gegevens, kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat
beide leefomgevingen gezondheidsrisico’s met zich meebrachten. In de stad lijkt het
risico op een longinfectie groter te zijn geweest, zeer waarschijnlijk als gevolg van
de hogere populatiedichtheid en slechtere ventilatie. Echter, het is goed mogelijk dat
door het gebruik van beerputten en andere maatregelen omtrent hygiëne uitbraken
van andere ziektes zoals bijvoorbeeld cholera beperkt zijn gebleven. Op het platteland
liepen bewoners weer andere gevaren, zoals mogelijk malaria en eventueel andere
76 Alleen volwassenen: Blokhuizen: 12 procent, Klaaskinderkerke: 29 procent, Alkmaar: 13 procent. Schats, Life in
transition, 149.
77 Voor een overzicht zie: R. Schats, ‘Malaise and mosquitos. Osteoarchaeological evidence for malaria in the medieval Netherlands’, Analecta Preahistorica Leidensia 45 (2015) 133-140.
78 J.J. van der Kaaden, ‘Geschiedenis van de inheemse malaria in Nederland’, Infectieziekten Bulletin 14 (2003) 388393; Schats, ‘Malaise and mosquitos’, 138-139.
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Afb. 4. Cribra orbitalia: Linkeroogkas man van tussen de 18 en 25 jaar uit Klaaskinderkerke met
de typische porositeit die in verband gebracht wordt met bloedarmoede (Foto Rachel Schats).

ziektes veroorzaakt door het vele contact met dieren. Het is duidelijk dat zowel op het
platteland als in de stad de inwoners stressvolle periodes doormaakten: het percentage
glazuurhypoplasie en cribra orbitalia was hoog in beide leefomgevingen. Een interessant inzicht is dan ook dat op het platteland de gezondheidssituatie mogelijk slechter
was dan vaak wordt aangenomen. Niet per sé slechter dan in de stad, maar mogelijk
ook niet beter. Dit is een hypothese die ook uit historisch onderzoek in Engeland naar
voren komt. Kowaleski suggereert dat dit mogelijk verband houdt met het dieet en de
activiteitspatronen op het platteland.79 Het dieet lijkt bijvoorbeeld eenzijdiger te zijn
geweest in de dorpen onder meer door minder eiwitten, iets dat ook naar voren is gekomen na isotopenonderzoek op de skeletcollecties in deze studie.80 Dit sluit ook aan
bij de resultaten van Curtis die laat zien dat ook het platteland bijzonder hard werd
geraakt door de pest.81 Deze resultaten vragen om nuance van de clichébeelden van het
middeleeuwse platteland als idyllisch en gezond en de stad als smerig en ongezond.
De vraag of de laatmiddeleeuwse stad een urban graveyard was, is lastig te beantwoorden. Op basis van het huidige osteoarcheologisch en ander archeologisch
onderzoek is het duidelijk dat de urbane omgeving in Holland misschien niet voldoet
aan het smerige en ongezonde clichébeeld. Echter, het is lastig om te zeggen wat
voor invloed dit had op sterfte zonder goede gegevens over mortaliteit en fertiliteit.
79 Kowaleski, ‘Medieval people’, 593.
80 Schats, Life in transition, 179-181.
81 Curtis, ‘Was plague’, 165.
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 keletassemblages kunnen niet veel informatie geven over sterftecijfers door verschilS
lende intrinsieke en extrinsieke factoren. Toekomstig onderzoek kan hier hopelijk
verandering in brengen. Een combinatie van skeletonderzoek naar het voorkomen
van ziektes en stress met een historische studie naar mortaliteit en fertiliteit in de late
middeleeuwen zou het mogelijk maken het urban graveyard-effect in deze periode tot
in detail te onderzoeken.

Danielle van den Heuvel, Bob Pierik, Bébio Vieira Amaro en Antonia Weiss

The Freedom of the Streets
Nieuw onderzoek naar gender en stedelijke ruimte in Eurazië
(1600-1850)*

Introductie
Eén van de meest hardnekkige en bediscussieerde ideeën over de relatie tussen mannen
en vrouwen in het verleden is de theorie van de gescheiden sferen. Zowel in het werk
van historici als sociologen is het idee dat vrouwen tussen 1600 en 1850 langzaam van
de straat verdwenen een terugkerend thema.1 Vrouwen zouden zich geleidelijk minder
in de publieke sfeer zijn gaan begeven en meer in de privésfeer van het huis. Dit narratief is sterk verbonden met de moderniseringsthese, en heeft voor een patstelling in het
debat over gender en stedelijke ruimte gezorgd. Doordat de publieke ruimte nog vaak
gezien wordt als een voornamelijk mannelijke ruimte en privéruimte als een typisch
vrouwelijke, zien historici de daadwerkelijke en vele mate complexere genderdynamiek in pre-industriële steden regelmatig over het hoofd.
In de laatste decennia is er belangrijk werk verricht door zowel stads- als genderhistorici dat laat zien dat de opkomst van de gescheiden sferen veel gecompliceerder is
dan het traditionele beeld suggereert.2 Ook is inmiddels duidelijk dat het onderscheid
tussen mannelijke publieke ruimtes en vrouwelijke private ruimtes niet zo eenduidig
is als lang verondersteld werd.3 Zo hebben historici vastgesteld dat buitenruimtes niet
altijd publiek en binnenruimtes niet altijd privé waren. Publieke ruimtes zijn bovendien niet altijd te classificeren als mannelijk, en privéruimtes niet altijd als vrouwelijk.
Daarnaast is er geconstateerd dat hoewel de gevaren die het stedelijke leven met zich
meebracht voor vrouwen konden resulteren in beperkingen van bewegingsruimte, het
tegenovergestelde ook waar was. Zo laat Elizabeth Wilson zien dat de stad vrouwen
meer bewegingsruimte bood dan kleinere gemeenschappen waar patriarchale structuren een grotere rol speelden.4 In recenter onderzoek hebben historici getracht de traditionele tegenstellingen tussen publiek/privé en mannelijk/vrouwelijk te nuanceren.
*

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de door nwo gefinancierde projecten ‘The freedom of the streets.
Gender and urban space in Europe and Asia (1600-1850)’ (276-69-007) en ‘Crafting nature, cultivating gender: Gender
and urban nature in Berlin and Amsterdam during the long 18th century’ (pgw.18.021). We willen de redactie bedanken voor hun stimulerende commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
1 Zie bijvoorbeeld N.F. Cott, The bonds of womanhood: woman’s sphere in New England, 1780-1835 (New Haven
1977); J.W. Scott, ‘Gender: a useful category of historical analysis’, The American Historical Review 91 (1986) 10531075; L. Davidoff en C. Hall, Family fortunes. Men and women and the making of the English middle class 1750-1870
(Chicago 1987); M. McKeon, The secret history of domesticity. Public, private and the division of knowledge (Baltimore
2005).
2 Amanda Vickery, ‘Golden age to separate spheres? A review of the categories and chronology of English women’s
history’, The Historical Journal 36 (1993) 383-414.
3 Elizabeth Wilson, The sphinx in the city. Urban life, the control of disorder, and women (Berkeley/Los Angeles/
Londen 1992); Laura Gowing, ‘The freedom of the streets. Women and social space 1560-1640’, in: Paul Griffiths en
Mark S.R. Jenner (red.), Londinopolis. Essays in the cultural and social history of early modern London c.1500-c.1750
(Manchester 2000); Amanda Flather, Gender and space in early modern England (Woodbridge 2007); Lin Foxhall en
Gabriele Neher (red.), Gender and the city before modernity (Chichester/Malden 2012).
4 Wilson, The sphinx.
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Maar omdat in deze studies de concepten publiek en privé nog steeds de leidraad van
het onderzoek vormen, blijft het moeilijk om de precieze werking van gender in de
stedelijke ruimte in kaart te brengen. Dit artikel introduceert een onderzoeksproject
dat door middel van een nieuwe benadering én methode een ander licht schijnt op het
aloude vraagstuk over de toegang tot de stedelijke ruimte en beschikking over de straat.
Dit project, genaamd The Freedom of the Streets. Gender and urban space in Eurasia
1600-1850, is onlangs gestart aan de Universiteit van Amsterdam.5
Publiek en privé versus ‘ownership’
In het historische debat over vrouwen en het stedelijk leven blijft de tegenstelling tussen publiek en privé domineren, hoewel veel historici beseffen dat de categorieën zeer
problematisch zijn. Ten eerste blijkt het ontzettend moeilijk om precies vast te stellen
wat het betekent als een ruimte gekenmerkt wordt als publiek of privé. Zoals Laura
Gowing in haar onderzoek naar vroegmodern Londen heeft laten zien, kon het huis –
in het heden toch veelal gezien als bij uitstek een privéruimte – een uitermate publiek
karakter hebben.6 Zo werden binnenshuis bijvoorbeeld vaak (publieke) zaken gedaan.
Daarnaast, zo zegt Gowing, gaven dunne muren en scheuren in de wanden toegang tot
zaken die zich afspeelden in ruimtes die vaak als privé gezien worden.7 Hoe privé was
het huis, de woon- of slaapkamer in een dergelijk geval? Tot slot is er nog het probleem
dat wanneer we ons perspectief veranderen en naar de geschiedenis van ruimtegebruik
buiten Europa kijken, we ons moeten afvragen hoe toepasbaar deze concepten zijn.8
Er zijn eerder pogingen ondernomen om de impasse in het debat rondom publiek en
privé te doorbreken. Zo kiezen sommige historici ervoor publieke en private ruimtes
te hernoemen, en worden het urban spaces en domestic spaces; anderen voegen de categorie liminal toe om de ruimtes te categoriseren die op de overgang tussen publiek en
privé liggen.9 Deze oplossingen dragen weliswaar bij aan een preciezer begrip van het
gebruik en de ervaring van ruimte(s) in specifieke historische en geografische contexten, maar staan systematische vergelijkingen van verschillende historische casussen in
de weg. Daarnaast verliezen we bij het hernoemen van de categorieën ‘publiek’ en ‘privé’ als historische concepten, terwijl eerder onderzoek heeft aangetoond dat, ondanks
de complexiteit van deze termen, ze wel degelijk van belang zijn in de vroegmoderne
tijd.10
Om deze redenen past het Freedom of the Streets-project een andere benadering
toe. Het project onderzoekt gendering van stedelijke ruimte door te kijken naar de
5 Zie ook: https://www.freedomofthestreets.org/ (9 juli 2018).
6 Gowing, Freedom of the streets, 134; zie ook Amanda Vickery, ‘An Englishman’s home is his castle? Thresholds,
boundaries and privacies in the eighteenth-century London house’, Past & Present 199 (2008) 147-173; Riita Laitinen,
Order, materiality, and urban space in the early modern kingdom of Sweden (Amsterdam 2017).
7 Gowing, Freedom of the streets, 133-134.
8 Zie bijvoorbeeld Melissa Calaresu en Danielle van den Heuvel (red.), Food hawkers. Selling in the streets from
antiquity to the present (Londen 2016).
9 Elizabeth S. Cohen en Thomas V. Cohen, ‘Open and shut. The social meanings of the Cinquecento Roman house’,
Studies in the Decorative Arts 9 (2001) 61-84; Elizabeth S. Cohen, ‘To pray, to work, to hear, to speak. Women in
Roman streets c. 1600’, Journal of Early Modern History 12 (2008) 289-311.
10 Amanda Vickery, ‘An Englishman’s home’; Lena Cowen Orlin, ‘Rights of privacy in early modern English households’, in: David Gaimster, Tara Hamling en Catherine Richardson (red.), The Routledge handbook of material culture
in early modern Europe (Abingdon 2017) 423-435.
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toe-eigening, ofwel ownership, van straten. Hierbij hebben we ons laten inspireren
door onder andere de welbekende theorieën van Lefebvre en De Certeau over de sociale productie van ruimte en ruimtelijke praktijken in het dagelijks leven, maar ook
door recent historisch onderzoek naar straatgebruik in de moderne en vroegmoderne
tijd. Voorbeelden hiervan zijn het werk van Elizabeth Cohen (zestiende-eeuws Rome),
van Danielle van den Heuvel (achttiende-eeuwse steden in de Republiek), van Till
Grallert (negentiende-eeuws Damascus) en André Sorensen (hedendaags Tokyo).11
Onder ownership verstaan we zowel formele als informele vormen van toe-eigening.
Het wordt dus niet uitsluitend gezien als formeel eigendom, zoals bijvoorbeeld door
wetgeving, regels, het bezitten van vastgoed, of andere institutionele vormen van formele controle of macht. We kijken ook naar informeel eigendom, door het gebruik en
toe-eigening van straten door groepen die (in veel gevallen) geen formele macht over
de straat hebben.
Bekende voorbeelden die goed laten zien hoe het dagelijks gebruik van invloed was op
gendering van straten en pleinen, zijn enerzijds fonteinen en wasplaatsen waar vrouwen
de was deden en anderzijds gebieden rondom belangrijke handelsgebouwen en herbergen
die veelal door mannen bezocht werden.12 Hoewel deze typen plekken twee uitersten
lijken te zijn, ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ stedelijke ruimtes, laten de bronnen zien dat
het niet zo simpel was. We weten bijvoorbeeld dat vrouwen uit hogere sociale klassen
de wasplaatsen probeerden te vermijden en dat in de handelsdistricten van vroegmoderne steden juist ook veel vrouwen van lagere komaf te vinden waren zoals prostituees en
straathandelaarsters. We kunnen de werking van ‘mannelijke’ of ‘vrouwelijke’ stedelijke ruimtes dus niet begrijpen zonder een (intersectionele) analyse van sociale status en
afgeleiden daarvan, zoals beroep, afkomst, inkomen en huwelijkse status.13
Bovendien is het niet genoeg alleen te kijken wie er simpelweg gebruik maakten van
de ruimtes: voor een beter begrip van ownership dienen we ook te onderzoeken hoe
mensen de ruimtes precies toe-eigenden. Voor formele vormen van ownership gaat het
hier bijvoorbeeld om de aankoop of constructie van gebouwen, en het uitvaardigen
van wetten. In het geval van informeel ownership kan dit zowel passief gebeuren (bijvoorbeeld door rond te hangen), als actief. Ruzies over het gebruik van straten waren
veelvoorkomend en geven een uitermate interessante kijk op claims over het gebruik
van de stedelijke ruimte. In zulke ruzies zien we mannen én vrouwen actief betwisten
wie er op welke manier de straat zou mogen gebruiken. De bronnen laten zien dat dit
niet alleen om een strijd tussen de seksen en tussen sociale klassen gaat, maar dat er

11 Henri Lefebvre, The production of space (Oxford 1991); Michel de Certeau, The practice of everyday life (Berkeley/Los Angeles 1984); Cohen, ‘To pray, to work’; Danielle van den Heuvel, ‘Policing peddlers. The prosecution of
illegal street trade in eighteenth century Dutch towns’, The Historical Journal 58 (2015) 367-392; Till Grallert, ‘To
whom belong the streets? Investment in public space and popular contentions in late Ottoman Damascus, Bulletin
d’études orientales (2012) 327-359; André Sorensen, ‘Neighborhood streets as meaningful spaces. Claiming rights to
shared spaces in Tokyo’, City & Society 21 (2009) 207-229.
12 Katherine W. Rinne, ‘The landscape of laundry in late Cinquecento Rome’, Studies in the Decorative Arts 9 (2001)
34-60.
13 Een belangrijk voorbeeld van een studie waarin ruimtelijke mobiliteit aan sociale status en beroep wordt gekoppeld is Robert Shoemaker, ‘Gendered spaces. Patterns of mobility and perceptions of London’s geography, 16601750’, in: J.F. Merritt (red.), Imagining early modern London. Perceptions and portrayals of the city from Stow to
Strype, 1598-1720 (Cambridge/New York 2001).
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ook binnen dezelfde groepen conflicten zijn over wie er recht heeft op de straat.14 Dit
zien we bijvoorbeeld in Amsterdam, waar in 1710 een notariële attestatie verhaalt over
vrouwen die fysiek geweld tegen elkaar gebruikten om een plaats op de textielmarkt
veilig te stellen.15
Het Freedom of the Streets-project heeft als hypothese dat ownership van de straat
gevormd wordt door vier factoren die onderling met elkaar in verband staan: gendernormen, het karakter van het bestuur, materialiteit, en beweging. Gendernormen
schrijven voor welke rollen mannen en vrouwen in de samenleving dienden aan te
nemen en dit was van invloed op hun geografische mobiliteit. Het is elders aangetoond
dat het karakter van het bestuur bepaalde hoeveel vrijheid mensen hadden om zich
door de stad te bewegen: lokaal zelfbestuur zou een positievere invloed gehad hebben
dan een centraal bestuur dat van bovenaf de stad bestuurde.16 Behalve de functie van
ruimtes binnen de stad (onder andere economisch, religieus en recreatief), had ook
de vorm van de stedelijke ruimte, hier materialiteit genoemd, een cruciale impact op
ownership. Grote open ruimtes zoals pleinen waren simpelweg moeilijker toe te eigenen dan kleinere meer gesloten ruimtes zoals stegen.17 Ten slotte is onze hypothese
dat ook de beweging en aanwezigheid van mensen in de straten van invloed was op
gendering van de stedelijke ruimte. Het gendered gebruik van straten reflecteert in onze
ogen niet alleen de uitkomst van bovengenoemde processen maar vormt het tegelijkertijd ook.18 De wasplaatsen in vroegmodern Rome tonen dit goed aan: de aanwezigheid
van vrouwen versterkt het gevoel dat dit een plek in de stad w as waar de aanwezigheid
van (bepaalde) vrouwen geoorloofd was.19 Door de bovengenoemde vier elementen in
kaart en met elkaar in verband te brengen willen wij ontrafelen hoe, wanneer en waar
in de vroegmoderne straat gender zich manifesteerde en het straatgebruik beïnvloedde.
Een comparatieve studie
Naast een nieuw raamwerk om gendering van straten te bestuderen biedt het Freedom of the Streets-project ook een comparatief perspectief. Een van de problemen in
het huidige discours over gender en stedelijke moderniteit is dat het ontwikkeld is in
de context van een beperkt aantal steden: negentiende-eeuws Parijs, Londen en New
14 Behalve in het werk van Rinne en Shoemaker zijn daar goede voorbeelden van te vinden in: Cohen, ‘To pray, to
work’; Gowing, Freedom of the streets; Robert Charles Davis, ‘The geography of gender in the Renaissance’, in: Judith
C. Brown en Robert Charles Davis (red.), Gender and society in Renaissance Italy (Londen 1998) 19-38.
15 Stadsarchief Amsterdam (saa), Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, inv.nr. 8068, Gerard van
Esterwege, Minuutacten 28 Februari 1710-28 December 1710, 101; zie ook: Bob Pierik, ‘Using “pre-crime scenes” for
the historical urban ethnography of early modern Amsterdam’, Gender and work in early modern Europe (weblog)
2017, https://workandgender.wordpress.com/2017/12/01/using-pre-crime-scenes-for-the-historical-urban-ethnography-of-early-modern-amsterdam (5 juli 2018).
16 Di Wang, Street culture in Chengdu. Public space, urban commoners, and local politics, 1870-1930 (Stanford 2013).
17 Arlette Farge, Vivre dans la rue à Paris au xviiie siècle (Parijs 1974); Laurie Nussdorfer, ‘The politics of space in
early modern Rome’, Memoirs of the American Academy in Rome 42 (1997) 161-186; Filippo de Vivo, ‘Walking in
sixteenth-century Venice’, I Tatti Studies in the Italian Renaissance 19 (2016) 122; Andrew Gordon, ‘Materiality and
the streetlife of the early modern city’ in: Richardson, Hamling en Gaimster (red.), Routledge handbook of material
culture, 130-140.
18 Vergelijk Sanne Muurling en Marion Pluskota, ‘The gendered geography of violence in Bologna, seventeenth to
nineteenth centuries’, in: Deborah Simonton (red.), The Routledge history handbook of gender and the urban experience (Londen 2017) 153-163.
19 Rinne, ‘The landscape of laundry’.
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York.20 Gezien het feit dat dat allemaal westerse steden zijn met een voornamelijk
protestants karakter en een specifieke stedelijke ontwikkeling werpt dit de vraag op
hoe toepasbaar de theorieën over het verdwijnen van vrouwen uit het straatbeeld van
moderniserende steden zijn. Wat zien we in andere culturele contexten? Wat gebeurde
er in steden die niet dezelfde groei en verandering doormaakten als deze steden? Gold
dit ook in eerdere periodes? Kortom, hoe universeel zijn de patronen die historici en
sociologen eerder hebben waargenomen?
Het is in deze context opvallend dat recent empirisch onderzoek laat zien dat zelfs
in het geval van westerse steden de realiteit vaak veel complexer is dan de oudere historiografie suggereert. Voorbeelden hiervan zijn het werk van zowel Laura Gowing
als Robert Shoemaker betreffende Londen, maar ook de studies van historici zoals
Elizabeth Cohen, Laurie Nussdorfer en Robert Davis die een ander licht schijnen op
steden in het Italië van de Renaissance. Desalniettemin beperken ook deze belangrijke
studies zich tot een relatief klein gebied. Als gevolg hiervan hebben we op dit moment
eigenlijk voornamelijk zicht op gendering van vroegmoderne stedelijke ruimtes in twee
gebieden (Italië en Engeland) op specifieke momenten in de tijd (respectievelijk de
Renaissance en de zeventiende eeuw).21
In tegenstelling tot eerder onderzoek naar gender en stedelijke ruimte, heeft dit
onderzoeksproject bewust gekozen voor een diachrone en comparatieve benadering.
Hiermee kan enerzijds onderzocht worden hoe de relatie tussen gender en stedelijke
ruimte zich door de tijd heen ontwikkelde. We zullen daarbij in het bijzonder aandacht
besteden aan de overgang tussen de vroegmoderne en moderne tijd; om die reden
starten we in het jaar 1600 en eindigen we 250 jaar later, rond 1850.22 Anderzijds is
het voor een beter begrip van de werking van gender en ruimte essentieel dat we onze
geografische blik verruimen; we doen dit door een vergelijking van casestudies uit
verschillende culturele contexten. Hierbij kijken we bewust ook voorbij de westerse
wereld. Ondanks dat we ons terdege realiseren dat er niet zoiets bestaat als een typische
‘Europese’ en typische ‘Aziatische’ stad, zijn we van mening dat een vergelijking van
steden in Europa en Azië heel vruchtbaar is voor dit onderzoek.
Ten eerste is er een lange onderzoekstraditie waarin deze steden tegenover elkaar
geplaatst worden. Dit begon al in 1921 toen Max Weber suggereerde dat in Azië
zelfbeschikking van het lokale bestuur en een gemeenschapsgevoel veel minder vaak
voorkwamen dan in Europa.23 Ondanks belangrijke nuanceringen van deze visie, zijn
Webers ideeën van invloed gebleven op het denken over verschillen tussen steden
wereldwijd. Peter Burke heeft bijvoorbeeld onlangs in het Oxford Handbook of Cities in World History benadrukt hoe materiële en ruimtelijke verschillen de stedelijke
cultuur in beide contexten beïnvloedden. In tegenstelling tot Europese steden kenden
Aziatische steden vaak geen grote pleinen; daarnaast waren ze vaker gebouwd op
een raster (grid). Beide elementen waren volgens Burke van grote invloed op zowel
20 Lewis Mumford, The culture of cities (Londen 1938); Richard Sennett, The fall of public man (New York 1977).
21 Voor een uitgebreid overzicht van deze historiografie zie: Danielle van den Heuvel, ‘Gender in the streets of the
premodern city’, Journal of Urban History 45 (2019) 693-710.
22 De periode die we onderzoeken kan per casus licht verschillen. Voor Edo geldt bijvoorbeeld dat het inzichtelijk
is om te kijken naar de periode rond het overgangsjaar 1868 waarin de Meiji-periode aanbreekt, in Japan veelal gezien
als het begin van de moderne tijd.
23 Max Weber, The city (New York 1966).
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stedelijke sociabiliteit als de mate waarin de stedelijke overheid controle op haar inwoners kon uitoefenen.24 Bovendien zijn er belangrijke religieuze verschillen die hun
weerslag kunnen hebben gehad op de manier waarop de stedelijke ruimte door mannen
en vrouwen gebruikt werd. In Aziatische stedelijke samenlevingen waren confucianisme, boeddhisme en de islam van grote invloed op gendernormen, en speelde het
christendom een veel kleinere rol. In Europa voerde het christendom de boventoon.25
Op basis van bovengenoemde verschillen zouden we kunnen aannemen dat gendering
van de stedelijke ruimte een verschillend karakter had in Azië en Europa. Als de resultaten van dit onderzoek anders uitwijzen, dan is dat ook een zeer belangrijke uitkomst.
Dit laatste is met name van belang omdat historici meer en meer benadrukken dat we
voorzichtig dienen om te gaan met de aanname dat verschillen tussen samenlevingen te
verklaren zijn op basis van geografische ligging of een specifieke continentale cultuur
(‘Europees’ dan wel ‘Aziatisch’). De ene Europese stad is immers de andere niet, en de
roep om Europa en Azië als een regio (‘Eurazië’ of het ‘Euraziatische continent’) te
zien wordt ook steeds groter.26
Hiermee komen we bij de tweede reden voor de keuze voor steden in deze gebieden. Er wordt gesteld dat grote steden in Eurazië tussen 1600 en 1900 convergeerden,
en steeds meer overeenkomsten vertoonden. Dit was vanzelfsprekend ook van grote
invloed op het leven van stadsbewoners. Zoals Amy Stanley onlangs op succesvolle
wijze betoogde in haar artikel over dienstboden in Eurazië in de American Historical
Review, kwamen ondanks belangrijke verschillen tussen vroegmodern West-Europa
en Oost-Azië de stedelijke ervaringen van jonge vrouwen op diverse punten overeen.27
Haar artikel laat eveneens zien dat het essentieel is om ook op een wereldwijde schaal
te kijken naar de dagelijkse levens van meer sedentaire groepen: mensen die geen lange-afstandsmigranten waren of wier levens niet erg internationaal waren.
De kern van het Freedom of the Streets-project bestaat uit twee casussen: Edo (hedendaags Tokyo) en Amsterdam.28 De twee steden deelden een aantal eigenschappen:
snelle verstedelijking, hoge aantallen migranten, en de dominantie van kerngezinnen
die in relatief kleine woningen leefden. Beide steden kenden een Gouden Eeuw, Amsterdam tussen circa 1585 en 1650 en Edo tussen circa 1688 en 1704. Ze zagen allebei
de opkomst van een winkelcultuur, waarin winkelen een vorm van vrijetijdsbesteding
werd, waardoor vrouwen meer op straat te zien zouden zijn geweest.29 Tegelijkertijd
zijn er ook belangrijke verschillen waar te nemen tussen de twee steden. Deze verschil24 Peter Burke, ‘Culture: representations’, in: Peter Clark (red.), The Oxford handbook of cities in world history
(Oxford 2013) 438-452.
25 Barbara Watson Andaya, ‘Gender history, Southeast Asia, and the “world regions” framework’, in: Teresa A.
Meade en Merry E. Wiesner (red.), A companion to gender history (Malden 2006) 323-342.
26 Masashi Haneda, Toward creation of a new world history (Tokyo 2018).
27 Amy Stanley, ‘Maidservants’ tales. Narrating domestic and global history in Eurasia, 1600-1900’, The American
Historical Review 121 (2016) 437-460.
28 Edo is al eerder vergeleken met andere Europese steden. Zie bijvoorbeeld: James L. McClain, John M. Merriman,
en Kaoru Ugawa (red.), Edo and Paris. Urban life and the state in the early modern era (Ithaca 2001); T. Ito en K.
Kondo (red.), Edo and London (special issue of Urban History Studies, Rome 2007); in een recent themanummer
van het Journal of Urban History worden de steden van het moderne Japan ook in een globaal perspectief geplaatst,
zie: Carola Hein (red.), ‘Japanese cities in global context’, special section of the Journal of Urban History 42:3 (2016).
29 J.H. Furnée en C. Lesger (red.), The landscape of consumption. Shopping streets and cultures in Western Europe,
1600-1900 (Basingstoke 2014); zie ook Jan-Hein Furnée, ‘Winkelen als bevrijding? Vrouwen en de stedelijke ruimte
in Amsterdam, 1863-1913’, bmgn-Low Countries Historical Review 130 (2015) 92-122.
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Afb. 1. Twee vrouwen bij de
Ryogoku brug over de Sumida
rivier, 1783-1787. Houtsnede
door Katsukawa Shuncho (Collectie Rijksmuseum).

len – in materialiteit, beweging, stedelijke bestuur, en genderverhoudingen – reflecteren
de eerdergenoemde verschillen tussen Aziatische en Europese stedelijke samenlevingen.
Edo was een stad verdeeld in verschillende zones, waarvan sommige zones op een
raster gebouwd waren. Deze zones manifesteerden het statussysteem in de stad. De
stad vormde als het ware een spiraal: in de kern woonde de Shogun, in een ring daaromheen zijn vazallen (daimyō) en de samoerai, en tot slot waren er in de buitenste ring
wijken te vinden voor ambachtslieden en kooplui (chōnin). Amsterdam kende een grotere mate van sociale verscheidenheid binnen de diverse wijken, en hoewel stedelijke
planning een grote rol speelde in de uitbreiding van de stad, was deze minder absoluut
dan in Edo.30 Als we naar gendernormen kijken dan zien we dat Amsterdam beroemd
was om haar vrije en onafhankelijke vrouwen.31 De bewegingsvrijheid van vrouwen
in Edo lijkt daarentegen veel beperkter te zijn geweest. Hierbij moet wel benadrukt
worden dat recent onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen in Edo wellicht meer
30 Voor de stadsuitbreiding van Amsterdam zie: J.E. Abrahamse, De grote uitleg van Amsterdam (Bussum 2010)
en voor sociale verscheidenheid binnen wijken zie: Clé Lesger en Marco H.D. van Leeuwen, ‘Residential segregation
from the sixteenth to the nineteenth century. Evidence from the Netherlands’, The Journal of Interdisciplinary History
42 (2012) 333-369.
31 Danielle van den Heuvel, Women and entrepreneurship. Female traders in the Northern Netherlands, c. 1580-1815
(Amsterdam 2007) 40-43; zie ook: Els Kloek, Nicole Teeuwen en Marijke Huisman, Women of the golden age. An
international debate on women in seventeenth-century Holland, England and Italy (Hilversum 1994).
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agency gehad hebben dan hen lang is toegedicht.32 Het stedelijk bestuur verschilde ook.
Amsterdam werd bestuurd door de stedelijke burgerij en had een flexibel institutioneel
kader.33 Edo viel onder het gezag van de Shogun, al liet het Shogunaat in de praktijk
veel van de dagelijkse beslommeringen over aan kleinere, lokale bestuurslichamen. Tot
slot kunnen we de havenstad Amsterdam zien als een stad van vrouwen door haar hoge
sekse-ratio.34 Edo was een zogenaamde Jōkamachi (kasteelstad), en als zodanig meer
een stad van mannen; het kende ook een mannenoverschot.35 Deze overeenkomsten en
verschillen tussen Edo en Amsterdam geven een unieke mogelijkheid om de sekse-specifieke stedelijke ervaring te vergelijken
Een andere belangrijke reden die de keuze voor Amsterdam en Edo bepaald hebben
is de beschikbaarheid van primair en secundair bronnenmateriaal, dat zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht overlapt.36 Beide steden hebben uitgebreid bronnenmateriaal op het gebied van stedelijke regelgeving en handhaving, gerechtelijke bronnen,
en beschikken over prachtige collecties van prenten, tekeningen en, vooral voor Amsterdam, schilderijen. We zullen de analyse van deze bronnen aanvullen met die van
reisverslagen, contemporaine geschiedenissen en literaire bronnen die inzicht geven
in het stadse leven. Dagboeken en brieven geven tenslotte inzicht in hoe individuen
stedelijke mobiliteit beleefden.
Hoewel Edo en Amsterdam de focus vormen van het Freedom of the Streets-project,
zullen de resultaten in het bredere kader van stedelijk Eurazië geplaatst worden. Op
deze manier kunnen we toetsen in hoeverre de resultaten uit deze steden zich verhouden tot patronen van straatgebruik in andere stedelijke contexten in de Euraziatische
regio. Deels wordt dit gedaan door het toevoegen van casestudies van andere steden:
Amsterdam wordt bijvoorbeeld systematisch vergeleken met Berlijn in de context van
een aparte studie over gender en stedelijk groen.37 Als een sterk-groeiende stad met
een belangrijke hofcultuur vormt Berlijn een interessant contrast met het stagnerende
burgerlijke Amsterdam. Daarnaast zal gendered mobiliteit in Batavia aan een analyse
onderworpen worden; dit levert inzicht in het straatgebruik van vrouwen in een Zuidoost-Aziatische koloniale stad waar gendernormen in de regel minder strikt waren
dan in Oost-Aziatische steden. Door samenwerkingen aan te gaan met experts op het
gebied van stads- en gendergeschiedenis in Europa en Azië hopen we deze inkadering
nog verder te versterken.38 Uiteindelijk is het ons doel een antwoord te geven op de
vraag wat de relatie was tussen gender en stedelijke ruimte in Eurazië tussen circa 1600
en 1850.
32 Laura Nenzi, Excursions in identity. Travel and the intersection of place, gender, and status in Edo Japan (Honolulu 2008); Marcia Yonemoto, ‘Outside the inner quarters. Sociability, mobility and narration in early Edo-period
women’s diaries’, Japan Forum 21 (2010) 389-401; Amy Stanley, Selling women. Prostitution, markets, and the household in early modern Japan (Berkeley/Los Angeles/Londen 2012).
33 Willem Frijhoff en Maarten Prak (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Zelfbewuste stadstaat, 1650-1813 (Amsterdam 2005).
34 Lotte van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1996)
106-114.
35 Katō Takashi, ‘Governing Edo’, in: McClain, Merriman en Ugawa, Edo and Paris, 41-67; Kazuo Nishiyama, Edo
culture. Daily life and civersions in urban Japan, 1600-1868 (Honolulu 1997).
36 Genki Takahashi, ‘Edo no Toshi-shi’, in: Kenchikushi-gaku, 66 ( 2016) 68-107.
37 Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het project ‘Crafting nature, cultivating gender’.
38 Zie de workshops die we in 2017 organiseerden aan de Universiteit in Tokyo en de sessies op de European Social
Science History Conference in Belfast: https://www.freedomofthestreets.org/results/ (5 juli 2018).
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Methodologie
Om bovenstaande vraag te beantwoorden, staan we voor een grote methodologische
uitdaging. Naast het in kaart brengen van de ruimtelijke structuur, ideeën over mobiliteit en gender, en stedelijke regulering, zullen we immers ook patronen van straatgebruik bloot moeten leggen. Om dit te bewerkstelligen hebben we een methode ontwikkeld die gebaseerd is op de methodologie van het onderzoeksproject Gender and
Work aan de Universiteit van Uppsala.39 Dit project onderzoekt de werkpatronen van
mannen en vrouwen in pre-industrieel Zweden onder andere op basis van getuigenverklaringen in gerechtelijke bronnen. Om dit op een systematische manier te doen
ontwikkelde de Zweedse onderzoekers de verb-oriented method: in plaats van het analyseren van beroepstitels (zelfstandig naamwoorden) in het bronnenmateriaal kijken
ze naar beschrijvingen van acties (werkwoorden).40 Hun onderzoek toont aan dat op
deze manier niet alleen een veel accurater beeld gegeven kan worden van werk in het
verleden, maar ook van groepen die in het traditionelere onderzoek door middel van
beroepstitels onderbelicht blijven; vrouwen vormen hiervan een belangrijk deel. De
kracht van deze methode ligt daarnaast in het feit dat ze geschikt is voor een veel bredere selectie aan bronmateriaal. Naast gerechtelijke documenten kunnen zo ook dagboeken, brieven en rekeningen systematisch en kwantitatief onderzocht worden.41 Met
enige voorzichtigheid zou deze methode zelfs toegepast kunnen worden op visueel en
literair materiaal dat aspecten van alledaags leven in de vroegmoderne stad verbeeldt.
Wij passen voor dit project de verb-oriented method licht aan: we verplaatsen het
zwaartepunt van werk naar locatie en we nemen niet alleen werk maar alle activiteiten
die in een bron genoemd worden mee. Op deze manier kunnen we op systematische
wijze de verschillende manieren waarop de stedelijke ruimte gebruikt werd bestuderen.
Zo kunnen niet alleen mensen van verscheidene sociale achtergronden en leeftijden,
maar ook diverse ruimtes in de analyse betrokken worden: van de gebouwde ruimte
van stegen, straten en lanen tot groene ruimtes zoals parken, tuinen en de stadsrand.
Tot slot maakt dit mogelijk om gendering van de stedelijke ruimte te bestuderen op
uiteenlopende tijden van de dag, momenten in het jaar, en tijdens verschillende seizoenen.42
We hopen gedurende de looptijd van dit project diverse typen bronnen te analyseren
door middel van deze methode. In deze vroege fase van het project werken we voornamelijk met notariële attestaties (voor Amsterdam) en dagboeken (voor Edo); beide
bronnen geven goed weer waar de kracht van de methode ligt. De attestaties zijn akten
opgesteld door notarissen die tevens aangesteld waren als klerk van de hoofdofficier
van Amsterdam.43 Deze getuigenverhoren bevatten niet alleen uitspraken van histori39 Zie https://gaw.hist.uu.se/ (5 juli 2018).
40 Rosemarie Fiebranz e.a., ‘Making verbs count. The research project “Gender and work” and its methodology’,
Scandinavian Economic History Review 59 (2011) 273-293.
41 Maria Ågren (red.), Making a living, making a difference. Gender and work in early modern European society
(New York 2017).
42 Voor het belang van de verschillende perspectieven op de straat zie onder andere: C.R. Corley, ‘On the threshold.
Youth as arbiters of urban space in early modern France’, Journal of Social History 43 (2009) 139-156; C. Koslofsky,
Evening’s empire. A history of the night in early modern Europe (Cambridge 2011).
43 S. Faber, Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-1811 (Arnhem 1983) 102-103; W. Heersink, ‘Het
notariaat en de 18e-eeuwse Amsterdamse strafrechtspleging’, in: M.A. Moelands en J.Th. de Smidt (red.), Weegschaal
& zwaard. De verbeelding van recht en gerechtigheid in Nederland (Den Haag 1999) 36-40.
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Afb. 2. Straatleven in 1779
bij de Oude Kerk in Amsterdam, tekening door Herman
Schouten (Stadsarchief Amsterdam, Collectie Van Eeghen).

sche actoren die direct aan straatgebruik refereren zoals ‘gij kunt mij immers de weg
niet verbieden’, maar ze staan ook bol van allerlei soorten achtergrondinformatie die
tezamen een scala aan scenes van vroegmodern straatleven bieden.44
Een voorbeeld is het conflict tussen ene Jannetje Jans en haar huisbaas Jan Baptist
in 1710. Tijdens dit conflict in een steeg aan de Oudezijds Voorburgwal neemt Baptist
‘het huijsje daar [Jans] poffertjes in bakt, staande voor haar deur’ in beslag. Zo krijgen
we terloops informatie over het werk dat Jans op straat deed, en kunnen we afleiden
dat er in de stegen rondom de Bierkaai poffertjes gebakken, (en waarschijnlijk ook) gekocht en gegeten werden door Amsterdammers. Ook kunnen we met behulp van deze
bronnen intra-stedelijke mobiliteit reconstrueren: we weten uit de attestatie dat Baptist
in diezelfde steeg in de middeleeuwse stadskern woonde, maar dat hij werkzaam was
als schilder op de admiraliteitswerf. Hieruit kunnen we afleiden dat hij op de dagen dat
hij werkte tussen de anderhalf en twee kilometer aflegde om op de werf te komen. Dergelijke bevindingen geven inzicht in de actieradius van vroegmoderne stadsbewoners.45
De attestaties geven daarnaast regelmatig informatie over de tijden van de dag waarop
mensen op straat te vinden zijn, in welke straat ze zich ophielden en of ze alleen of met
anderen waren.46 De achttiende-eeuwse Amsterdamse attestaties zijn uitzonderlijk rijk
aan informatie, maar hebben ook een nadeel: ze geven per individu maar één of enkele
44 saa, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, inv.nr. 8068, Minuutacten Gerard van Esterwege,
227-229.
45 Shoemaker, ‘Gendered spaces’; David Garrioch, The making of revolutionary Paris (Berkeley 2002) 252-253.
46 Zie: Bob Pierik, ‘Gender and intra-city mobility in 18th century Amsterdam’, paper gepresenteerd op de European
Social Science History Conference, Belfast 2018.
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observaties waarmee zijn of haar mobiliteit en straatgebruik te achterhalen valt. Dit
betekent dat we van de meeste mensen slechts op één moment weten waar ze in de stad
waren toen ze getuige waren in de zaak die werd opgetekend door de notaris. Heel
anders is dit voor het materiaal dat we op dit moment voor Edo bestuderen: dagboeken.
In plaats van beschrijvingen van (vaak individuele) acties van veel verschillende mensen, bieden dagboeken inzicht in veel verschillende acties van één persoon of enkele
personen. Tot op heden zijn de dagboeken uit het Edo-tijdperk vooral gebruikt om
kwalitatieve analyses van het dagelijks leven van de elite te maken.47 Het dagboek van
Kuroda Tosako (1682-1758), een vrouw uit samoerai-kringen, laat echter zien dat dergelijke bronnen ons ook in staat stellen het straatleven en de intra-stedelijke mobiliteit
van welgestelden op meer kwantitatieve wijze te analyseren. In het dagboek van Tosako zijn honderden beschrijvingen van uitjes te vinden die ze na het overlijden van haar
echtgenoot in 1735 ondernam. De uitstapjes die Tosako tussen 1735 en 1753 maakte
zijn divers van aard; naast bezoeken aan tempels en familieleden, nam ze ook deel aan
allerlei traditionele festiviteiten op verschillende plekken in de buitenlucht zoals het
bewonderen van de kersenbloesem in de lente en de herfstkleuren later in het jaar.
Het dagboek geeft ook de mogelijkheid te onderzoeken in hoeverre haar mobiliteit
veranderde toen ze ouder werd. Dit wordt met name duidelijk door de observaties te
plotten op een kaart: dan blijkt bijvoorbeeld niet alleen dat de tempels die ze aanvankelijk bezocht veel verder weg lagen dan die ze bezocht in haar latere jaren. Eveneens
wordt zo inzichtelijk dat de afstanden die ze aflegde, met name in de eerdere jaren, zo
groot zijn dat het waarschijnlijk is dat ze veel per boot reisde in plaats van te voet, te
paard of per draagstoel. Tot slot laat het dagboek zien dat haar dagelijkse leven in de
stad sterk overeenkwam met de eerder besproken socio-materiële structuur van Edo.
Tosako verbleef vooral in het hart van de spiraal, of aan de randen waar de tempels
gevestigd waren, precies daar waar iemand uit een samoerai-familie geacht werd zich te
bevinden.48 Ondanks het potentieel van een meer systematische kwantitatieve analyse
van dagboeken zoals dat van Tosako, kleven ook aan deze bron problemen: het gaat
telkens om een individu, die ook nog uit een specifieke (want geletterde) laag van de
bevolking afkomstig is. Hoe zorgen we nu dat onze gegevens een geval-overstijgend
geheel vormen en kunnen leiden tot een systematische vergelijking van straatgebruik
in vroegmoderne steden?
Het antwoord op deze vraag ligt in het verzamelen van historische big data en meer
in het bijzonder het creëren van diverse lagen van observaties van straatgebruik op
contemporaine kaarten.49 Om dit voor elkaar te krijgen wordt de informatie die we
uit de diverse bronnen verzamelen systematisch opgeslagen in één relationele database
met drie hoofdcategorieën: ‘Evenement’, ‘Persoon’ en ‘Locatie.’ Deze drie categorieën
vormen samen momentopnames (zogenoemde snapshots) van straatleven. Deze momentopnames worden in kaart gebracht op historische kaarten met georeferenties. Een
deel van de observaties kunnen niet exact worden gelokaliseerd, onder andere doordat
47 Zie bijvoorbeeld: Yonemoto, ‘Inner quarters’; Nenzi, Excursion; Bettina Gramlich-Oka, Thinking like a man.
Tadano Makuzu (1763-1825) (Leiden 2006).
48 Bébio Vieira Amaro, ‘Gender and urban space in Edo’, paper gepresenteerd op de European Social Science History
Conference, Belfast 2018.
49 Zie ook de opmerking van Maria Ågren: Ågren, Making a living, 13.
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het om bewegende individuen gaat. Dit is een methodologische uitdaging, maar één
manier om dit op te lossen is door het voorbeeld te volgen van sociale wetenschappers
die straatverkopers onderzoeken. Zo gebruikt Annette Miae Kim, die hedendaags Azië
bestudeert, zogeheten ghost maps. Door middel van onconventionele visualiseringen
weet zij bewegingen van venters, hun klanten en voorbijgangers in Ho Chi Minh Stad
in kaart te brengen.50 We zullen in dit project vergelijkbare manieren gebruiken om
beweging in steden in het verleden inzichtelijk te maken. De bronnen die we tot nu
toe hebben verwerkt leveren al een grote hoeveelheid aan gegevens op: uit de tot op
heden bestudeerde Japanse dagboeken hebben we al 771 snapshots voor twee individuen kunnen ontlenen, en uit de Amsterdamse attestaties van 1750 hebben we al meer
dan 1.000 individuen op een kaart kunnen lokaliseren. De informatie die we in de
database verzamelen, wordt in de analyse gecombineerd met prescriptieve informatie
uit reguleringen, verslagen van conflicten over straatgebruik, moralistische literatuur
en informatie over de gebouwde ruimte om te kunnen vergelijken hoe norm en praktijk
zich tot elkaar verhielden.
Een tweede middel om ons begrip van de relatie tussen gender en stedelijke ruimte
te vergroten bestaat uit de digitale reconstructie van een aantal straten door middel
van 3D-visualisaties.51 Deze reconstructies zijn van belang voor een groter ruimtelijk
inzicht in de vroegmoderne stad die niet meer als zodanig bestaat (zoals Edo) of die
drastisch is veranderd (zoals Amsterdam). Zoals eerder gezegd is één van onze hypotheses dat de stedelijke infrastructuur gendering van straatgebruik beïnvloedde. Een
belangrijk thema in de historiografie is bijvoorbeeld de invloed van ramen en balkons
op het straatgebruik van vrouwen.52 Hoe beïnvloedde het contact tussen mensen op
het balkon of voor het raam en zij die zich op straat begaven de genderdynamiek van
dezelfde straat? In hoeverre maakte het verschil dat vrouwen of mannen bekeken konden worden als ze door een straat liepen? Om dergelijke vragen te beantwoorden zullen
we in samenwerking met het 4D Research Lab van de Universiteit van Amsterdam een
aantal straten in Edo en Amsterdam reconstrueren.53 De reconstructies vormen tot slot
ook een uitstekend middel om onze onderzoeksresultaten op een aantrekkelijke manier
aan een groter publiek te presenteren.
Vooruitblik: naar een mondiale geschiedenis van de straat
Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden, heeft het Freedom of the Streets-project in de komende jaren een aantal ambitieuze doelstellingen te volbrengen. Hiervan is
de belangrijkste het in kaart brengen en analyseren van het gebruik van buitenruimtes
door vrouwen en mannen in een handvol steden in Eurazië. Wij hopen hiermee niet
alleen een bijdrage te leveren aan het debat over gendering van stedelijke ruimte in het
verleden, maar ook aan discussies over de geschiedenis van het alledaagse (the everyday), de relatie tussen materiële cultuur en menselijk handelen en de digitale methoden
die noodzakelijk zijn om de vaak vluchtige sporen van even zo vaak vluchtige bewe50 Annette Miae Kim, Sidewalk city. Remapping public space in Ho Chi Minh City (Chicago/Londen 2015).
51 Donatella Calabi (red.), Built city, designed city, virtual city. The museum of the city (Rome 2013).
52 Alexander Cowan, ‘Seeing is believing. Urban gossip and the balcony in early modern Venice’, Gender & History
23 (2011) 721-738; Irene Cieraad, ‘Dutch windows. Female virtue and female vice’, in: Irene Cieraad (red.), At home.
An anthropology of domestic space (Syracuse University Press 2006) 31-52.
53 http://www.4dresearchlab.nl/ (5 juli 2018).
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gingen in de stad in kaart te brengen.
Zowel gender als ruimte zijn complexe entiteiten om te bestuderen en te doorgronden, maar zijn ook beide onmisbaar voor het begrijpen van historische en hedendaagse
stedelijke samenlevingen. De methode die we ontwikkeld hebben om uit een grote variëteit aan primair bronnenmateriaal observaties over straatgebruik te deduceren, stelt
ons in staat om tot een veel fijnmaziger inzicht van het gebruik van stedelijke ruimtes te
komen dan voorheen mogelijk was. We kunnen bijvoorbeeld niet alleen onderzoeken
hoe het straatbeeld door de jaren heen veranderde maar ook per seizoen, week of soms
zelfs dagdeel. Doordat we deze methode toepassen op steden met diverse culturele
contexten, historische tradities en daarmee ook verschillend bronnenmateriaal, wordt
de datastructuur waarin we de observaties vastleggen continu verfijnd en aangepast.
We verwachten dus dat het mogelijk is in de toekomst de Euraziatische context uit te
breiden, niet alleen met andere steden uit Eurazië, maar ook met steden daarbuiten. Zo
kan er toegewerkt worden naar een mondiale geschiedenis van de straat.
Zoals stadssociologen al eerder hebben (her-)ontdekt, is de straat niet alleen een goede graadmeter voor maatschappelijke ontwikkelingen op grotere schaal, maar ook een
motor voor verandering in de samenleving.54 Een beter begrip van de werking van de
historische straat levert dus ook belangrijke nieuwe inzichten op voor onze kennis over
stedelijke samenlevingen in het verleden. Dit project kan bijdragen aan het versterken
van historische benaderingen in de stadssociologie, waar de nadruk nog altijd vaak
ligt op gemoderniseerde steden en waar de premoderne of vroegmoderne stad vooral
wordt beschreven als alles wat de moderne stad niet is.55
Tot slot kan er met een mondiale geschiedenis van de straat een belangrijke bijdrage
geleverd worden aan de noodzaak om global history uit te breiden met de wereldwijde
comparatieve geschiedenis van meer sedentaire groepen mensen. Zoals Amy Stanley in
navolging van Kenneth Pomeranz betoogde én aantoonde zou global history niet alleen
hoeven bestaan uit de geschiedenis van lange-afstandsmigranten en kosmopolitische
figuren 56 Pomeranz zei het immers al: ‘it would be absurd to claim that the vast majority of humans, who have lived and still live their lives within fairly narrow geographic
bounds, do not count in world history.’57

54 Suzanne Hall, City, street and citizen. The measure of the ordinary (Londen/New York 2012); Phil Hubbard en
Dawn Lyon, ‘Introduction. Streetlife – the shifting sociologies of the street’, The Sociological Review (2018) 1-15.
55 Een voorbeeld is: Lyn H. Lofland, The public realm exploring the city’s quintessential social territory (New Brunswick 2009) 15-18.
56 Stanley, ‘Maidservants’ tales’.
57 Kenneth Pomeranz, ‘Social history and world history. From daily life to patterns of change’, Journal of World
History 18 (2007) 72.


Stadsgeschiedenis
in buitenlandse tijdschriften (2017)

Ilja Van Damme, Heidi Deneweth, Hilde Greefs, Minne De Boodt, Thomas
Delpeut, Paul Klep, David Peleman, Maartje van Gelder, Jeannette Kamp,
Thomas Vanoutrive, Arie van Steensel, Toon Vrints

Stadsgeschiedenis was ook in 2017 een ijverig beoefende discipline. Al valt opnieuw
op dat het om een discipline zonder duidelijk overkoepelend theoretisch paradigma of
gedeelde onderzoeksagenda gaat.1 Stadsgeschiedenis is als een personage op zoek naar
een scheppend auteur, om de vergelijking met het surrealistisch meesterwerk van de
Italiaanse schrijver Luigi Pirandello op te roepen: alles is aanwezig, met uitzondering
van een gedeeld project om coherentie, bezieling en sturing te geven.2 Wat overblijft
zijn fragmenten van een discipline, doorgangen naar, insteken van: een stadsgeschiedenis in meervoud. Stadsgeschiedenis duikt op in vaktijdschriften die zich als dusdanig
disciplinair erkennen, zoals Urban History, Journal of Urban History, Histoire Urbaine, Città e Storia, enzovoorts, maar evenveel bijdragen over de ‘stad’ en het ‘stedelijke’
zijn terug te vinden in internationale tijdschriften die een andere disciplinaire focus
doen vermoeden, zoals Social History, Economic History Review, Journal of the Society
of Architectural Historians, en zo verder. Dit maakt de taak van de samenstellers van
deze review er dan ook niet makkelijk op. Een exhaustieve behandeling nastreven –
zelfs in collectief verband – is voor een breed lezend en onderzoekend stadshistoricus
even onhaalbaar en onvruchtbaar als de arbeid van Sisyphus.
Stadsgeschiedenis in meervoud
Om te beginnen met enkele cijfers: in totaal werden voor deze review rond het publicatiejaar 2017 meer dan 50 internationale tijdschriften doorgenomen door de betrokken
auteurs, waarbij zeker 230 bijdragen werden aangestipt die specifiek gaan over de geschiedenis van de stad en het stedelijke. Over die eerste zeer ruime, maar noodzakelijk
nooit volledige spoeling, valt op te maken dat een ruime meerderheid (meer dan 60
procent) van de aangevinkte stadshistorische bijdragen, handelen over onderwerpen
met betrekking tot de negentiende en twintigste eeuw. Ook in regionale focus valt een
duidelijke scheeftrekking op: opnieuw meer dan 60 procent van de als stadshistorisch
erkende bijdragen beperken zich nog steeds uitsluitend tot Europa en dit ondanks een
zichtbaar comparatieve, transnationale of globale focus van het stadshistorische onderzoek in de laatste jaren.3 De centraliteit van stadshistorisch onderzoek met betrekking
tot de recentere periodes van de Europese geschiedenis blijft dus zonder meer dominant in internationale tijdschriften, ook in het publicatiejaar 2017. Tot slot leert een
1 Eenzelfde kritiek is ook terug te vinden in: Ilja Van Damme, Andrea Bardyn, Bruno Blondé, Heidi Deneweth en
Peter Stabel, ‘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) 73-91.
2 Zie ook: Harry Jansen, ‘De worsteling met de engel. De problemen van stadshistorici met hun onderzoeksobject’,
Tijdschrift voor Geschiedenis 104 (1991) 167-189.
3 Bijvoorbeeld: Peter Clark (red.), The Oxford handbook of cities in world history (Oxford 2013); Nicolas Kenny en
Rebecca Madgin (red.), Cities beyond borders. Comparative and transnational approaches to urban history (Ashgate
2015); A.K. Sandoval-Strausz en Nancy H. Kwak (red.), Making cities global. The transnational turn in urban history
(Philadelphia 2018).
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thematische telling dat onderwerpen over het economisch en sociaal leven in steden
veruit de meeste aandacht opeisen (meer dan 40 procent), gevolgd door benaderingen die architecturaal-ruimtelijke aspecten behandelen, politieke en, tot slot, culturele.
Veel meer aandacht of gewicht moet echter niet aan deze statistieken worden besteed,
omdat ze noodzakelijkerwijs slechts een weerspiegeling zijn van de – niettemin ruime
– selectie van bekeken tijdschriften en hun chronologisch, regionale en thematische
bias. Belangrijker: een diepgaande statistische analyse van de stadshistorische discipline
behoort niet tot de doelstellingen van deze review. Wel: het publiek eenvoudig informeren rond belangrijke of toch relevante artikels die verschenen zijn in het versnipperd
vakgebied dat hier centraal staat.
Het lijkt alsof de stadsgeschiedenis, zoals gecapteerd in de staalnames die de hieronder besproken artikels vormen, onderhevig is aan een soort paradoxale lectuur die
berust op twee bewegingen. In een eerste beweging, die alleen maar kan toegejuicht
worden, is de stad als complex sociaaleconomisch en materieel-ruimtelijk ‘ding’ het
voorwerp van de meest uiteenlopende kritische dissecties. Het leidt tot een ogenschijnlijk eindeloze maar tegelijkertijd bijzonder rijke schakering aan manieren om de
historische ontwikkeling van de stad te begrijpen en te documenteren. In een tweede
beweging is er de stad als conditie – ‘the urban condition’ – waarbij niet zo zeer de
stad, maar historische actoren actief binnen de stad centraal staan. Deze grote veelzijdigheid aan bijdragen laat zich op diverse manieren ordenen. In wat volgt, hebben
we daarbij voor een thematische indeling gekozen, die wellicht de lezer het beste toelaat om snel relevante artikels binnen zijn of haar interesse- en onderzoeksveld op het
spoor te komen. Het wel of niet vermelden en bespreken van een specifieke stadshistorische bijdrage, werd daarbij overgelaten aan de expertise en het ‘eigen’ perspectief
van de deelnemende auteurs van deze review. Niettemin hopen we als collectief dat
u – onze beoogde lezer – via deze internationale review andermaal een inzichtrijke
toegang weet te vinden in het schervengedicht van de stadshistorische bijdrages anno
2017.
Stedelijke politiek en politieke cultuur
In 2017 vormden zowel de interne cultuur als de externe interacties van en tussen steden
centrale thema’s in de politieke stadsgeschiedenis. Exemplarisch voor het onderzoek
naar interne politieke tendensen is de artikelenreeks die Urban History publiceerde
over Schotse steden van de vijftiende tot de negentiende eeuw. In hun inleiding schetsen Jackson W. Armstrong en Andrew Mackillop de historiografische context.4 Het
huidige debat over de constructie, betekenis en het gebruik van politieke kernwoorden
staat centraal. Hun argument dat een studie van de Schotse geschiedenis noodzakelijk
is om dit debat nieuw leven in te blazen, onderschrijven ook de andere auteurs van
de reeks. Mackillop bijvoorbeeld problematiseert de betekenis van het begrip ‘hervorming’,5 terwijl Claire Hawes het veelbesproken en ingewikkelde concept ‘gemeen-

4 Jackson W. Armstrong en Andrew Mackillop, ‘Introduction. Communities, courts and Scottish towns’, Urban
History 44 (2017) 358-364.
5 Andrew Mackillop, ‘Riots and reform. Burgh authority, the languages of civic reform and the Aberdeen riot of
1785’, Urban History 44 (2017) 402-423.
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schap’ centraal plaatst.6 Aangezien het aanduiden van een groep als gemeenschap een
moeilijk te bewijzen verbondenheidsgevoel tussen haar leden suggereert, kwam de
bruikbaarheid van deze term steeds meer in diskrediet. Hawes stelt echter voor om
gemeenschap voortaan te zien als een politiek idee, en de focus van het onderzoek te
verplaatsen naar de manier waarop politieke actoren het hanteren. Door te analyseren
hoe vijftiende-eeuwse stedelijke elites gemeenschap gebruiken in hun raadsverslagen,
toont ze bovendien aan dat dit idee meerdere betekenissen had. In het laatmiddeleeuws
Schotland kon gemeenschap gezien worden als een groep mensen, een locatie én een
juridische constructie. Deze conceptuele overlap gaf politieke actoren de vrijheid om
het idee te interpreteren en te hervormen naargelang de omstandigheden. Als een pluriforme ideologische constructie was gemeenschap een aanpasbaar hulpmiddel dat
Schotse stadsbestuurders gebruikten om bepaalde waarden en belangen te verdedigen,
de uitsluiting van personen te legitimeren, en maatregelen voor te stellen als zijnde in
het algemeen belang.
Dat een dergelijke ideologische pluriformiteit ook conflicten veroorzaakte, toont
Christian Liddy aan met een analyse van verbaal geweld in Engelse steden tijdens de
late middeleeuwen en vroegmoderne periode.7 Hij beargumenteert dat er concurrerende en tegenstrijdige ideeën bestonden over burgerschap, verwoord in de eed die elke
nieuwe burger van een stad moest afleggen. De burgereed gaf zowel uiting aan het
idee dat een ‘goede’ burger actief moest participeren, als aan de veronderstelling dat
hij juist onderdanig moest zijn. Deze ideologische spanning veroorzaakte allerlei conflicten over de verhouding tussen de rechten en plichten van burgers en de relatie tussen bestuurders en bestuurden, die niet alleen de stedelijke ruimte deelden maar ook
hetzelfde burgerstatuut bezaten. Verbaal geweld en dan vooral beledigingen aan het
adres van bestuurders vergrootten de onrust. Hadden burgers het recht om in te gaan
tegen de wil van de stadsbestuurders? Waren er limieten op wat ze mochten zeggen,
en zo ja, welke? Door deze vragen te beantwoorden toont Liddy aan dat al lang voor
de renaissance en het humanisme in Engeland werd gediscussieerd over burgerschap,
de invulling van stedelijke macht en het recht op vrije meningsuiting.
Zoals mag blijken uit de studies van Mackillop, Armstrong, Hawes en Liddy, bezaten Angelsaksische steden een rijke, diverse en polyvalente cultuur. Toch is de studie
van hun interne politieke tendensen een relatief recent gegeven. Tot voor kort hadden
historici weinig aandacht voor Angelsaksische steden, die ze vaak alleen in relatie tot
het koningshuis bestudeerden. De relatief lage verstedelijking van dit eiland en het idee
dat het – zeker Schotland – een onderontwikkelde economie had, leidden immers tot
de historiografische veronderstelling dat deze steden machteloos waren in vergelijking
met de vorst. Dat dit onterecht is, blijkt niet alleen uit de rijke interne politieke cultuur van Angelsaksische steden, maar ook uit hun tot op heden te weinig bestudeerde
externe interacties.
Zo bewijst Eliza Hartrich, aan de hand van een studie van de interstedelijke politiek, dat laatmiddeleeuwse Engelse steden net zoals hun continentale tegenhangers
6 Claire Hawes, ‘The urban community in fifteenth-century Scotland. Language, law and political practice’, Urban
History 44 (2017) 365-380.
7 Christian Liddy, ‘“Sir ye be not kyng.” Citizenship and speech in late medieval and early modern England’, The
Historical Journal 60 (2017) 571-596.
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een significante invloed uitoefenden op de nationale politiek.8 Ze onderzoekt of steden in Engeland in contact stonden met elkaar, en hoe eventuele interacties konden
verlopen. Door zich te baseren op methodes uit de sociale wetenschappen, analyseert
Hartrich specifiek hoe nieuwe types privileges en de heropleving van oude bepalingen
in veertiende-eeuwse charters zich verspreidden. Het voorkomen van dezelfde clausules en de gelijktijdige uitvaardiging van gelijkaardige privileges in de charters van verschillende steden, wijst volgens haar immers op contact tussen deze gemeenschappen.
Door ook de historische context te betrekken, toont Hartrich niet alleen het bestaan
van Engelse interstedelijke netwerken aan, maar identificeert ze ook hun belangrijkste
spelers, informatiekanalen en invloed. Het bundelen van hun economische middelen
transformeerde ook Engelse steden in machtige politieke spelers.
Christopher W. Close demonstreert dan weer de meerwaarde van een interstedelijk perspectief buiten de Angelsaksische ruimte.9 In tegenstelling tot eerdere studies
plaatst Close niet de werking van interne bureaucratische instellingen, maar politieke
allianties tussen stadstaten en prinselijke staten van het Heilig Roomse Rijk centraal.
Hierdoor zet hij vraagtekens bij de huidige consensus over de vorming van moderne
staten. Sinds Charles Tilly gaan vele historici ervan uit dat alleen territoriale heersers
de kosten van moderne oorlogsvoering konden dragen, waardoor de stedelijke macht
vanaf de zestiende en zeventiende eeuw gradueel afnam en de staatsvorming begon.10
Close betoogt echter het tegengestelde, ook al waren steden niet altijd de centrale spelers in vroegmoderne oorlogen en allianties, toch vergrootte hun invloed ook doorheen deze periode en dat juist door de stijgende oorlogskosten. De hogere kosten
maakten territoriale heren immers steeds afhankelijker van het economisch kapitaal
van steden, die door het onthouden van fondsen de loop van een oorlog bepaalden.
Vanuit een meer sociale invalshoek zoekt Marta Gravela een verklaring voor de
transformatie van de Turijnse politieke elite.11 De oude, voornamelijk adellijke families in het stadsbestuur maakten aan het einde van de middeleeuwen plaats voor juristen, handelaren en bankiers, die niet in de stad waren geworteld. Dit vernieuwingsproces werd niet zozeer gedreven door politieke en economische omstandigheden, maar
door familiale strategieën gericht op het veiligstellen van de maatschappelijke positie.
Als gevolg van keuzes om de integriteit van het patrimonium te bewaren nam het risico van het uitsterven van geslachten toe, wat de weg vrijmaakte voor nieuwkomers.
Ook de politieke invloed van die stadsbewoners die geen of weinig formele politieke macht hadden blijft een dankbaar thema. Fiona Williamson bepleit in haar artikel
het belang voor nauwgezette analyses van provinciale verkiezingen.12 Het is jammer
dat ze de betekenis van James C. Scotts ‘politics of everyday’ gelijkstelt aan het bekleden van lokale politieke ambten, terwijl het hier eerder gaat om politieke handelingen
8 Eliza Hartrich, ‘Charters and inter-urban networks. England, 1439-1449’, The English Historical Review 132 (2017)
219-249.
9 Christopher W. Close, ‘City-States, princely states, and warfare. Corporate alliance and state formation in the Holy
Roman Empire (1540-1610)’, European History Quarterly 47 (2017) 205-228.
10 Charles Tilly, Coercion, capital and the European states, A.D. 990-1990 (Cambridge 1990).
11 Marta Gravela, ‘The primacy of patrimony. Kinship strategies of the political elite of Turin in the late middle ages
(1340-1490)’, Continuity and Change 32 (2017) 293-321.
12 Fiona Williamson, ‘When “comoners were made slaves by the magistrates”. The 1627 election and political culture
in Norwich’, Journal of Urban History 43 (2017) 3-17.

150   ilja van damme e.a.

stadsgeschiedenis

buiten de institutionele kaders. Die invalshoek is nadrukkelijk wel gekozen door Jelle
Haemers en Chanelle Delameillieure.13 Aan de hand van drie casestudies, met name
Antwerpen, Leuven en Mechelen, laten zij zien dat vrouwen niet onderdeden voor
mannen in het formuleren en uiten van subversieve ideeën. Daarmee breekt hun artikel een lans voor het herwaarderen van de rol van vrouwen in vormen van middeleeuws verzet.
James Brophy onderzocht een andere vorm van subversiviteit, namelijk de cru
ciale rol van boekwinkels in het verspreiden van verboden gedachtengoed en als locaties van stedelijke politieke activiteiten in negentiende-eeuws Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland.14 Hij pleit voor meer aandacht voor de alledaagse praktijk en ritmes
van ‘urban liberals’ en de manier waarop (de bekende) locaties als het theater, café, bibliotheek en de boekwinkel een rol speelden in het creëren van een politieke gemeenschap. Zijn oproep sluit mooi aan bij de artikelen in het themanummer ‘Civil Society’.15 Traditioneel wordt de opkomst van een civil society, organisaties en netwerken
als intermediair tussen burgers en overheid, geplaatst in de achttiende eeuw en sterk
verbonden met de opkomst van de secularisatie en de Verlichting. De samenstellers
van dit themanummer, Maarten Van Dijck, Bert De Munck en Nicholas Terpstra, pleiten daarentegen voor een langetermijnperspectief, waarbij de opkomst van dergelijke
organisatievormen gekoppeld wordt aan de christelijke stedelijke samenlevingen in de
late middeleeuwen. Het themanummer bevat dan ook artikelen over de rol van gildes
(Bert De Munck), religieuze organisaties in achttiende-eeuws Milaan en Parijs (David
Garrioch), de band tussen verenigingsleven en lokale politiek in negentiende-eeuws
Den Haag (Jan Hein Furnée) en een vergelijking tussen de Spaanse Nederlanden en de
Nederlandse Republiek in de vroegmoderne tijd (Maarten Van Dijck).
Stedelijke handelaars, gilden en kleinhandel
Aan de hand van een analyse van zes havensteden in laatmiddeleeuws Sussex stelt Ben
Jervis het bestaande beeld van stedelijke bloei en verval ter discussie.16 Zijn archeologische onderzoek wijst op gelijktijdige processen van verandering, transformatie en
continuïteit in bewoning, bebouwing en materiële cultuur. Jervis begrijpt steden dan
ook als ‘assemblages’ van sociale ruimten. Vanuit dit boeiende theoretisch perspectief
verklaart hij waarom aspecten van het stedelijke leven – bijvoorbeeld handel of visserij
– herstructureringen van stedelijke systemen differentieel overleefden.17
De metropool Brugge staat centraal in de bijdrage van Andrew Brown, die zich
afvraagt waarom uitheemse kooplieden hier in de late middeleeuwen collectief aan13 Jelle Haemers en Chanelle Delameillieure, ‘Women and contentious speech in fifteenth-century Brabant’, Continuity and Change 32 (2017) 323-347.
14 James M. Brophy, ‘Bookshops, forbidden print and urban political culture in Central Europe, 1800-1850’, German History 35 (2017) 403-430.
15 Social Science History 41:1 (2017), special issue ‘European civil society’ geredigeerd door Maarten Van Dijck, Bert
De Munck en Nicholas Terpstra.
16 Ben Jervis, ‘Assessing urban fortunes in six late medieval ports. An archaeological application of assemblage theory’, Urban History 44 (2017) 2-26.
17 Assemblage-theorie en het aanverwante actor-netwerk perspectief stond ook centraal in de hier niet besproken
special issue in Urban History 44:1 (2017) 110-154, onder redactie van Simon Gunn en Bert De Munck. Die laatste
publiceerde ook: Bert De Munck, ‘Disassembling the city. A historical and an epistemological view on the agency of
cities’, Journal of Urban History 5 (2017) 811-829.
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geduid werden als ‘naties’.18 Hij gaat na hoe handelaren afkomstig van het Iberisch
schiereiland hun identiteit articuleerden door religieuze praktijken en hoe de relatie tot
de stad bepaald werd door bijvoorbeeld burgerschap. Brown concludeert dat de handelaren en de stad Brugge om strategische redenen afwisselend deze collectieve identiteit (die de interne verdeeldheid tussen Castilianen en Basken niet kon maskeren), dan
wel de verbondenheid tussen stad en naties, benadrukten.
Het gildewezen was een van de centrale, organiserende instellingen in de pre-industriële stad, en kende tijdens de late middeleeuwen in de steden van de Lage Landen
– maar ook elders in Noordwest-Europa – een krachtige evolutie. Dit was niet alleen
het resultaat van een sterke economische ontwikkeling, maar ook van een relatief zwak
heerlijk gezag. Mede hierdoor konden de gilden een aanzienlijke politieke en ideologische invloed verwerven. Jan Dumolyn laat zien hoe vanaf de veertiende eeuw door
toedoen van de gilden nadrukkelijk een positieve arbeidsethiek – met een gevoel van
kwaliteit en eerlijkheid – verspreid werd. Tegenover eerlijke arbeid en volgehouden
kwaliteit diende een redelijk bestaan te staan. Een diepere analyse van de gilde-ideologie laat zien hoe de gilden in het stedelijk verband de idee van solidariteit, broederschap en onderlinge hulp diep deden postvatten, ook al gaven rijke gildemeesters er
niet veel blijk van dit ten opzichte van arme meesters en knechten in concrete daden te
willen omzetten. ‘Solidariteit’ werd door hen eerder als ideologisch concept gebruikt
om het gedrag van de armeren in de gilden te controleren.19
De stedelijke gilden in Europa hebben door hun ontwikkeld leerlingensysteem een
zeer belangrijke economische rol gespeeld bij het doorgeven van kennis en vaardigheden tussen de generaties. Bij die als vanzelfsprekend ervaren opbouw van stedelijk human capital worden echter ook vragen gesteld: manipuleerden, bijvoorbeeld, de gildemeesters hun leerlingen met behulp van ‘leerlingencontracten’ die de toegang tot het
gilde beperkten en al te lange leerperioden verplicht stelden? Andrea Caracausi laat aan
de hand van zestiende- en zeventiende-eeuwse rechterlijke uitspraken voor Italiaanse
steden zien dat de meeste klachten gingen over ‘opportunisme’ van de leerlingen, namelijk het voortijdig verlaten van de meester voor een andere die betere condities gaf.
Het hof bleek niet rigide aan de contracten vast te houden en bleek genegen wijzigingen te accepteren zodat verbetering van de leeromgeving plaats vond, zoals bijvoorbeeld betere betaling naargelang de vorderingen van de leerling of vertrek naar een andere meester, mits terugbetaling van de al gemaakte opleidingskosten. 20
Volgens Ruben Schalk bestonden conflicten over het switchen tussen leermeesters
in het achttiende- en negentiende-eeuwse Holland, meer in het bijzonder in Leiden
en Utrecht, nauwelijks of niet. Dit weten we dankzij de administratie van de stedelijke weeshuizen die zorg droegen voor een adequate opleiding van hun pupillen en die
namens hen leerlingcontracten met meesters afsloten. Vele carrières van de leerlingen
laten – soms meerdere – wisselingen zien. Hierdoor kon het verdiende loon gelijke
tred houden met de opgebouwde vaardigheden en kennis. Door de onzekerheid over
18 Andrew Brown, ‘Cities, nations and divine service. Identifying Spanish merchants in late medieval Bruges’, Urban
History 44 (2017) 166-187.
19 Jan Dumolyn, ‘“I thought of it at work, in Ostend.” Urban artisan labour and guild ideology in the later medieval
Low Countries’, International Review of Social History 62 (2017) 389-419.
20 Andrea Caracausi, ‘A reassessment of the role of guild courts in disputes over apprenticeship contracts. A case
study from early modern Italy’, Continuity and Change 32 (2017) 85-114.
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het aanblijven van de leerling hanteerden de meesters een combinatie van werken en
opleiding.21
Ruben Schalk, Patrick Wallis, Clare Crowston en Claire Lemercier combineerden
hun bevindingen betreffende het leerlingenstelsel in het laat zeventiende- en achttiende-eeuwse Amsterdam, Leiden, Shrewsbury en Lyon. Startende leerlingen bleken in
20 tot 40 procent van de gevallen een voortijdig einde te maken aan het contract met de
meester. Had dit een negatief effect op het leerlingensysteem? De auteurs concluderen
van niet en wijzen erop dat er in veel gevallen sprake was van een tijdelijke onderbreking of een overgang naar een andere meester. Verreweg de meeste leerlingen werden
knecht, en een kwart ten slotte meester, waarbij de lokaal gewortelde leerlingen een
voorsprong hadden op buitenstaanders. Het leerlingenstelsel vormde een sterk institutioneel gegeven in de stad van de moderne tijd, niet zozeer door strakke reglementering maar juist wegens de door de gilden toegestane flexibiliteit in het aanpassen of
beëindigen van de contracten naargelang de wensen van de leerling.22
Andrea Caracausi bespreekt de positieve en negatieve effecten van gilden op de
asymmetrische informatie van enerzijds producenten (die weten hoe een product is
gemaakt) en anderzijds consumenten (die bepaalde kwaliteiten wensen of voorkeuren
hebben). In de context van het zeventiende-eeuwse Padua blijkt dat de gilden betrekkelijk weinig werkten met kwaliteitsgaranties waaraan streng de hand werd gehouden.
Experimenteren was toegestaan en de afnemers, die verschillende voorkeuren hadden,
kwamen door contact met de producenten aan de nodige productinformatie. Werden
echter nieuwe kwaliteitsgaranties ingevoerd, dan blijkt dat hiermee vaak de eenzijdige
belangen van het gilde of bepaalde producenten of insiders werden gediend, en dat de
afnemers aan het kortste eind trokken.23
Giften ter opluistering van de stedelijke gildehuizen in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Londen, werden onderzocht door Jasmine Kilburn-Toppin. Zij vormden
een belangrijke manier voor de donoren om erkend en met naam en toenaam onthouden te worden. Veel giften waren onderdeel van de toelating tot het gilde, en waren
bedoeld voor de versiering van de kamers van het gildehuis en van de tafels tijdens
feestelijke maaltijden. De geschonken voorwerpen zoals wandversieringen, meubelen,
kisten, servies en bestek waren voorzien van inscripties met vermelding van namen,
merken, wapens, data, festiviteiten en spreuken. De Reformatie bracht in deze cultuur
weinig verandering, hoewel sommige devotionele giften voortaan als ongepast werden
beschouwd en werden verwijderd, evenals objecten die vroegen om te bidden voor
overleden gildebroeders en hun familie.24
Niet enkel groothandel en het ambachtswezen, maar ook het vaak informele reilen
en zeilen en de vele mutaties aan de onderkant van de stedelijke handel in consumptiewaren, werden besproken in tal van bijdragen. Kate Kelsey Staples zoomt zo ander21 Ruben Schalk, ‘From orphan to artisan. Apprenticeship careers and contract enforcement in The Netherlands
before and after the guild abolition’, The Economic History Review 70 (2017) 730-757.
22 Ruben Schalk, Patrick Wallis, Clare Crowston en Claire Lemercier, ‘Failure or flexibility? Apprenticeship training
in premodern Europe’, Journal of Interdisciplinary History 48 (2017) 131-158.
23 Andrea Caracausi, ‘Information asymmetries and craft guilds in pre-modern markets. Evidence from Italian proto-industry’, The Economic History Review 70 (2017) 397-422.
24 Jasmine Kilburn-Toppin, ‘Gifting cultures and artisanal guilds in sixteenth- and early seventeenth-century London’, Historical Journal 60 (2017) 865-87.
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maal in op misschien wel één van de meest besproken plekken in middeleeuws Parijs,
namelijk Les Halles. Ze heeft echter oog voor het minder bestudeerde, en in elk geval
minder begrepen ambacht van de kleinhandelaars die daar actief waren, de fripiers en
fripières of handelaars in oude kleren en andere tweedehandsspullen.25 Haar onderzoeksfocus sluit zo aan bij ander recent onderzoek dat de scheidingslijnen aftast van
informele en soms illegale stedelijke kleinhandel in het verleden. De auteur van dit artikel komt in elk geval tot de bevinding dat de tweedehandsverkopers minder marginale en criminele figuren waren dan een eerste lezing van juridische bronnen zou doen
vermoeden. Eerder bleek het om een sterk sociaal gestratificeerde groep te gaan, waarbij de meer criminele elementen reputatieschade toebrachten aan een gelaagde en vaak
vitale economische sector binnen de Parijse stedelijke economie.
In het artikel van Craig Koslofsky duikt een andere veelbesproken plaats in de Parijse stedelijke economie op, het zeventiende- en achttiende-eeuwse ‘café’ als innovatieve locus van koffieverkoop en -verbruik.26 Op basis van hoofdzakelijk ooggetuigenverslagen van vroegmoderne reizigers volgt het artikel de opkomst en verspreiding
van koffieconsumptie in de ‘Lichtstad’, waarbij enkele oude misverstanden hierover
vakkundig worden ontkracht. Het Parijse café verschijnt opnieuw – uiteraard – als
veel besproken ruimte binnen een zich ontluikende, achttiende-eeuwse publieke sfeer,
al biedt de auteur tegelijk ook verfrissende nieuwe inzichten en nuances. Het Parijse
café bleef een eerder elitaire, zelfs aristocratisch ingerichte plaats waar zien en gezien
worden, en processen van sociale exclusie belangrijker waren dan de veel besproken
openheid en het ‘publiek debat’ geassocieerd met het koffiehuis in Engelse en Duitse steden.
Kleinhandel evolueerde lange tijd volgens lijnen van continuïteit, maar op het einde
van de negentiende eeuw, en in de eerste decennia van de twintigste eeuw, deed ook de
moderniteit – de veel besproken retail revolution – zich hier voelen. In een themanummer in History of Retailing and Consumption 3:2 (2017) wordt daarbij ingezoomd op
wijzigingen in stedelijke distributiemechanismen op het Iberisch schiereiland. In de inleiding beschouwen Daniel Alves en Jonathan Morris de veranderingen in het distributiewezen als belangrijke indicators van bredere sociale en stedelijke dynamieken.27 De
groei in winkels, mutaties in ruimtelijke ordening van het winkellandschap, en bredere
transformaties in de socio-politieke rol van kleinhandelaars en de wijze waarop ze omgingen met consumptieveranderingen, worden daarbij achtereenvolgens onderzocht in
vier afzonderlijke bijdragen voor respectievelijk Barcelona, Bilbao, La Coruña en Lissabon. Los van dit themanummer publiceerde Santiago de Miguel Salanova in hetzelfde tijdschrift ook een bijdrage rond de commerciële activiteit in Madrid in dezelfde
periode.28 In hun geheel bieden al deze artikels een fascinerende spiegelvertelling rond
de meer gekende ontwikkelingen in consumptie en distributie in Noordwest-Europa.
25 Kate Kelsey Staples, ‘Con-artists or entrepreneurs? Fripperers and market space in thirteenth- and fourteenth-century Paris’, Journal of Medieval History 43 (2017) 228-254.
26 Craig Koslofsky, ‘Parisian cafés in European perspective. Contexts of consumption, 1660-1730’, French History
31 (2017) 39-62.
27 Daniel Alves en Jonathan Morris, ‘The evolution of the retail trade sector in Iberian cities from the nineteenth
century to the Second World War’, History of Retailing and Consumption 3 (2017) 71-86.
28 Santiago de Miguel Salanova, ‘Changes and continuities in Madrid’s commercial activity, 1880-1930’, History of
Retailing and Consumption 3 (2017) 201-222.
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In tegenstelling tot die laatste regio, bleven kleinhandelsontwikkelingen in het zuiden
van Europe lange tijd onderbelicht en onderbestudeerd. En dat is jammer, want het
Iberisch schiereiland stond zeker niet stil: ook daar zagen op het einde van de negentiende eeuw shopping passages en departement stores het licht en werden ze even druk
becommentarieerd als in meer gekende steden als Parijs en Londen. Overal bleek vernieuwing, die inspeelde op een steeds snellere en internationaal geconnecteerde consumptiemaatschappij, en op een stijgende noodzaak om aan een groeiende bevolking
voedsel te voorzien.
Arbeidsmarkten en arbeidersbeweging
In de zeventiende-eeuwse stedelijke wereld zonder sociale zekerheid was het voor losse
arbeiders niet eenvoudig de arbeidsvoorziening in beroepen met grote seizoenschommelingen en tijdelijke werkloosheidsgolven in stand te houden. Andy Burn onderzocht het arbeidssysteem van de transportarbeiders in de kolenhandel in de haven van
Newcastle upon Tyne. Het verplaatste kolenvolume bleek een belangrijk aanknooppunt om het gemiddeld jaarinkomen in geld en natura te schatten. Het werk was zwaar,
in de loop van de zeventiende eeuw steeds beter betaald – beduidend meer dan in de
bouwsector – maar erg onregelmatig. Het weer, oorlogsomstandigheden, en slapte of
crises in de kolenhandel konden leiden tot vraaguitval. De perioden van werkloosheid
opvangen door te sparen, door het doen van andere arbeid of door ondersteuning bood
weinig soelaas. De werkgevers ontwikkelden daarom een systeem van kredieten en
loonvoorschotten waardoor hun arbeiders geen honger hoefden te lijden in de winter,
maar tevens aan hen gebonden waren om bij het aantrekken van de kolenhandel ingezet te kunnen worden.29
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de moderne periode is een onderwerp dat
vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. De groei van Bilbao kwam aan het
begin van de twintigste eeuw bijvoorbeeld tot uitdrukking in een snelle expansie van
de tertiaire sector, die in 1930 ongeveer op gelijke voet stond met de industriële sector.
José María Beascoechea, Susana Serrano-Abad en Arantza Pareja-Alonso laten aan de
hand van nieuwe brononderzoek zien dat vrouwen profiteerden van deze ontwikkeling; daarnaast besteden ze aandacht aan de ruimtelijke gevolgen van de economische
en demografische groei.30
Een drietal artikelen heeft specifiek betrekking op de arbeidsmarkt voor bedienden in uiteenlopende perioden en regio’s. Yuriy Voloshyn levert een bijdrage over een
vrij onbekende casus, namelijk bedienden in steden in het achttiende-eeuwse Kozakken-Hetmanaat (centraal-Oekraïne).31 Aan de hand van een volkstelling- en biechtregister uit de periode 1765-1775 brengt hij de omvang, structuur en karakteristieken
van de dienstboden in kaart, een zeer diverse sociale groep die ongeveer twintig procent van de stedelijke bevolking omvatte. De bijdrage van Henrique Espada Lima en
Fabiane Popinigis vergelijkt de maatschappelijke positie van dienstmeisjes en klerken
29 Andy Burn, ‘Seasonal work and welfare in an early industrial town. Newcastle upon Tyne, 1600-1700’, Continuity
and Change 32 (2017) 157-182.
30 José María Beascoechea, Susana Serrano-Abad en Arantza Pareja-Alonso, ‘New actors in a modern services sector.
The city of Bilbao (1900-1930)’, History of Retailing and Consumption 3 (2017) 102-119.
31 Yuriy Voloshyn, ‘Servants in the Hetmanate cities. The case of Poltava city during the 1760-1770s’, Journal of
Family History 42 (2017) 369-380.
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in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro.32 Wederom is de analyse gebaseerd op een specifieke bron: juridische verslagen van werknemers die onbetaald loon opeisten (18301880). In deze periode werden vrouwelijke arbeiders in toenemende mate uitgesloten
van de publieke ruimte en politiek, waardoor zij vooral huishoudelijk werk verrichtten en weinig erkenning kregen voor hun werkzaamheden. Quentin Outram, tot slot,
kiest een andere invalshoek door de vraag naar inwonend huishoudpersoneel in Londen in het jaar 1901 nader te bepalen.33 Hij stelt vast dat de hoogte van het inkomen,
de samenstelling van het huishouden en, zij het in mindere mate, persoonlijke voorkeuren bepaalden of huishoudens uit de middenklasse zich een dienstbode konden
veroorloven.
In de periode 1906-1920 lijkt de arbeidersbeweging in Brazilië te bestaan uit enerzijds de revolutionaire syndicalisten, zeer te vinden voor directe actie, en anderzijds
de reformistische arbeidersbeweging die stakingen zoveel mogelijk trachtte te vermijden. Hoewel deze indeling de charme van de duidelijkheid heeft en veel gebruikt
wordt, voert Claudio Batalha aan de hand van Rio de Janeiro argumenten aan voor
een meer genuanceerde kijk. Ondanks de verbale confrontatie en strijd over de koers
van de vakbeweging hadden beide stromingen overeenkomende manieren van optreden en tot op zekere hoogte ook een gemeenschappelijke cultuur. Het feit dat er in
de gemeenteraad van Rio de Janeiro een oppositie vanuit de middenklasse bestond die
bereid was tot samenwerking met vertegenwoordigers van de arbeiders speelde hierin
mee. Voor velen die het revolutionair anarchisme beleden, ging het niet om een principiële zaak maar om een vorm van actie die te gebruiken was als de kansen gunstig
waren.34
Lokaal onderzoek naar het verband tussen de vakbeweging en buurtverenigingen in
het na-oorlogse Sao Paulo (1945-1964) brengt Paulo Fontes bij organisaties zoals de
Sociedades Amigos de Bairro (sab). Deze waren gebaseerd op sterke sociale netwerken
in de nieuw ontstane perifere arbeiderswijken van de stad, hadden een sterk gevoel van
autonomie, en droegen in hoge mate bij tot staatsvorming op lokaal niveau. De taal
van de specifieke rechten waarover de arbeider en burger dienden te beschikken werd
door hun politiek optreden sterk bevorderd. Zij hadden als politiek pluralistische organisaties een niet te onderschatten invloed op de verkiezingsthema’s – zoals verbetering van de lokale infrastructuur van wegen, transport en nutsvoorzieningen – en op
de uitslagen van verkiezingen. Dit soort lokaal verenigingsleven stond naast de klassieke stedelijke vakbeweging met de daarmee verbonden politieke partijen. De enorme
verkiezingswinst van hun burgemeesterskandidaat Jânio Quadros in 1953 betekende
dat geen lokale politiek meer bedreven kon worden zonder rekening te houden met de
sab’s. Het hieruit voortvloeiende zelfbewustzijn versterkte op zijn beurt de wil van de
vakbeweging om door stakingen te komen tot verbeteringen in het bedrijfsleven. Het
blijvend wantrouwen ten opzichte van het stadsbestuur leidde ertoe dat onder impuls
32 Henrique Espada Lima en Fabiane Popinigis, ‘Maids, clerks, and the shifting landscape of labor relations in Rio
de Janeiro, 1830s-1880s’, International Review of Social History 62 (2017) 45-73, special issue 25: ‘Brazilian labour
history: new perspectives in global context’.
33 Quentin Outram, ‘The demand for residential domestic service in the London of 1901’, The Economic History
Review 70 (2017) 893-918.
34 Claudio Batalha, ‘Revolutionary syndicalism and reformism in Rio de Janeiro’s labour movement (1906–1920)’,
International Review of Social History 62 (2017) 75-103.
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van de sab’s zeventien wijken autonoom wilden worden, doch door massale tegenwerking slaagde alleen Osasco hierin in 1962.35
Stedelijke lonen en ongelijkheid
Ulrich Pfister brengt een nieuwe serie reële lonen van ongeschoolde arbeiders in vroegmoderne Duitse steden bijeen op basis van lokale gegevens over prijzen (twaalf steden)
en lonen (achttien steden).36 De analyse van de gegevens toont niet alleen verschillen
tussen de Duitse steden en schommelingen door de tijd heen aan, maar laat tevens zien
dat loonontwikkelingen binnen Europa gevarieerder waren, waarbij het Duitse traject
een middenweg vormde tussen de ontwikkelingen in Engeland en Italië.
Twee bijdragen hebben betrekking op de sociale topografie van Londen. Andrew
Wareham werpt opnieuw een blik op het haardstedengeld van de stad in het jaar van
de grote brand.37 Met kritisch gebruik van aanvullende gegevens slaagt hij erin om een
completer beeld te geven van de vermogensongelijkheid in Londen, waaruit hij verrassend concludeert dat de sociale geografie van de Engelse hoofdstad in deze periode in brede zin overeenstemt met Gideon Sjobergs ruimtelijk stratificatiemodel van
de pre-industriële stad. De tweede bijdrage van Stephen Daniels heeft een cartografische insteek.38 Daniels brengt de productie, betekenis en marketing van een kaart van
Noord-Londen (Borough of St Marylebone), die cartograaf Jon Britton vervaardigde
na een herziening van het kiesstelsel in 1832, in beeld.
De effecten van migratie en verstedelijking op sociaaleconomische ongelijkheid onderzoeken Susan H. Leonard, Christopher Robinson en Douglas L. Anderton, aan de
hand van twee plaatsen in Massachusetts: Holyoke en Northampton.39 Een analyse
van de beroepen en het vermogen van de mannelijke inwoners bevestigt de theoretische veronderstelling dat sociale verschillen afvlakken door snelle demografische en
economische groei, al ontstonden er ook nieuwe vormen van economische ongelijkheid, waarbij de nieuwste migrantengroepen – met name in de snelgroeiende industriestad Holyoke – in het nadeel waren.
Anne Kurr vergelijkt eveneens twee steden in haar onderzoek naar de vorming van
rijke stadswijken.40 In de negentiende-eeuwse, burgerlijke villawijken Harvestehude
en Beaux Quartiers versnelde in het derde kwart van de twintigste eeuw het proces
van sociale segregatie door hun aantrekkingskracht op vermogenden, waardoor vastgoedprijzen verder stegen. De wijken kregen tevens een homogeen sociaal karakter,
waardoor er sociaal-culturele barrières – aangeduid als klassegrenzen in de Franse historiografie – ontstonden die de segregatie versterkten.
35 Paulo Fontes, ‘The local and the global. Neighborhoods, workers and associations in São Paulo (1945-1964)’,
International Review of Social History 62 (2017) 191-216.
36 Ulrich Pfister, ‘The timing and pattern of real wage divergence in pre-industrial Europe. Evidence from Germany,
c. 1500-1850’, The Economic History Review 70 (2017) 701-729.
37 Andrew Wareham, ‘The unpopularity of the hearth tax and the social geography of London in 1666’, The Economic History Review 70 (2017) 452-482.
38 Stephen Daniels, ‘Mapping the metropolis in an age of reform. Jon Britton’s London topography, 1820-1840’,
Journal of Historical Geography 56 (2017) 61-82.
39 Susan H. Leonard, Christopher Robinson en Douglas L. Anderton, ‘Immigration, occupation, and inequality in
emergent nineteenth-century New England cities’, Social Science History 41 (2017) 645-671.
40 Anne Kurr, ‘Die “gute Adresse” – reiche Stadtviertel in Paris und Hamburg von den 1950er bis 1980er Jahren’,
Moderne Stadtgeschichte 2 (2017) 13-29.
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Sterfte en ziekte
Waar mensen zijn, is ziekte en dood. Dit geldt voor het platteland niet minder dan
voor de stad, maar de specifieke ruimtelijke context kan een bepalende rol spelen. Zoals
verschillende studies laten zien heeft de stad op verschillende manieren invloed op het
voorkomen en de aanpak van mogelijke gezondheidsrisico’s en ziektes. Simon Szreter
was in de gelegenheid om voor een relatief vroege periode een schatting te geven van
het percentage van de bevolking dat voor het 35e levensjaar met syfilis geïnfecteerd
raakte.41 Door de registers van de Chester Infirmary te combineren met de census van
de stad uit 1774, laat Szreter zien dat de infectieratio voor syfilis aanzienlijk verschilde
tussen stad en platteland. In het laatste geval lag deze namelijk bijna negen keer lager
(circa 8 versus 0,93 procent). Omdat de primaire aandacht in het artikel uitgaat naar de
beschrijving van de resultaten, blijft er weinig aandacht voor een verklaring voor deze
verschillen, al wijst Szreter wel op de invloed van aanwezige medische infrastructuur
in de stad waardoor de detectie van de ziekte daar hoger was dan op het platteland.
Ook bij Siobhan Hearne staat syfilis centraal.42 Zij onderzoekt de omgang van de
Sovjetautoriteiten met de ziekte in de havenstad Sevastopol, en stelt dat deze niet los
kan worden gezien van de pogingen van de jonge staat om ingrepen in het privéleven
van haar onderdanen te legitimeren. Daarbij richtten de autoriteiten zich zowel op
zeelieden, bijvoorbeeld door verplicht te stellen dat zij zich na elk seksueel contact bij
de dokter moesten melden voor profylactische zorg, als op de prostituees. Deze werden op twee manieren geframed: of als slachtoffer van het klassensysteem, of als vijand
van de staat die gericht de troepen verzwakte door ze te infecteren. Met het reguleren
van de prostitutie ging ook een herindeling van de stedelijke ruimte gepaard, onder andere door het invoeren van straatverlichting en aanpak van het boulevardgebied. Door
de aanpak van syfilis en prostitutie konden de Sovjets dus zowel over de stad als over
het privéleven van haar onderdanen autoriteit claimen.
Dat steden geenszins homogene ruimtes zijn, blijkt maar weer uit het onderzoek
van Ciara Breathnach en Brian Gurrin. Ierse steden, en met name Dublin, kenden aan
het eind van de negentiende eeuw een relatief hoge kindersterfte. Eerdere studies hebben alleen gebruik gemaakt van geaggregeerde data, waardoor locatie-specifieke trends
op stedelijke microniveau buiten zicht blijven. Breathnach en Gurrin tonen door gebruik van nieuwe bronnen de kindersterfte aan op districtsniveau.43 Daaruit blijkt dat
de zuidelijke stadsdelen consequent hogere kindersterfte kenden dan de noordelijke,
niettegenstaande deze over het algemeen wat welvarender waren. De auteurs stellen
dat er, naast andere factoren als slechte watervoorziening en overbevolking, met name
een sterke relatie was tussen de locatie van het werkhuis en de hoogte van de kindersterfte. Wanneer een infectieziekte (en de daarmee vaak gepaard gaande hoge kindersterfte) eenmaal in een dergelijke instelling uitbrak, was de verspreiding over de kwetsbare bevolking in de nabijheid van het werkhuis vaak een feit.
Cholera is misschien wel de meest kenmerkende ziekte van de negentiende eeuw.
41 Simon Szreter, ‘Treatment rates for the pox in early modern England. A comparative estimate of the prevalence of
syphilis in the city of Chester and its rural vicinity in the 1770s’, Continuity and Change 32 (2017) 183-223.
42 Sjobhan Haerne, ‘The “black spot” on the Crimea. Venereal diseases in the Black Sea fleet in the 1920s’, Social
History 42 (2017) 181-204.
43 Ciara Breathnach en Brian Gurrin, ‘A tale of two cities. Infant mortality and cause of infant death, Dublin, 18641910’, Urban History 44 (2017) 647-677.
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Toen werden almaar uitbreidende steden met slechte hygiëne geconfronteerd met uitbraken van cholera. Niet zelden gingen deze gepaard met oproeren waarbij de bevolking zich tegen de plaatselijke elite richtte. Samuel Kline Cohn Jr. stelt dat deze opstanden door historici te vaak alleen binnen een nationale context zijn bestudeerd.44
Daardoor is er te weinig oog voor de gelijkenissen tussen deze stedelijke opstanden in
Amerika, Rusland en Europa. Met name de reactie van de stedelijke bevolking in de
verschillende landen op de epidemieën van 1830 leken sterk op elkaar en worden door
Cohn Jr. als een uiting van klassenstrijd geanalyseerd. In de daaropvolgende epidemieën namen de opstanden in intensiteit af en waren ze vaak niet langer gericht tegen de
elite, behalve in Italië en Rusland waar deze kenmerken nog lang standhielden. Het
zou interessant zijn te onderzoeken hoe deze opstanden in een langere geschiedenis
van stedelijke protestgeschiedenis passen.
Stedelijke veranderingsprocessen hebben niet alleen invloed op de aanwezigheid
van ziektes, maar ook op de manier waarop het menselijk lichaam, en dan met name
het gezicht, wordt waargenomen. Kathryn Woods benadrukt hoe in achttiende-eeuws
London, een stad met een hoge graad van sociale en geografische mobiliteit, traditionele kenmerken om iemands rang en stand te kunnen duiden niet langer betrouwbaar
waren.45 Stedelingen gingen op zoek naar andere manieren om iemands identiteit vast
te kunnen stellen, waarbij het gezicht ‘lezen’ steeds belangrijker werd. Hoe dit dan
precies moest, werd gecommuniceerd in verschillende stedelijke tijdschriften en andere literatuur die zich richtte op een nieuwe cultuur van ‘politeness’.
Prostitutie, armoede en crisis
De stad en prostitutie zijn van oudsher sterk met elkaar verweven. De stad is vaak
tegelijkertijd een plek van sterke (overheids-)controle, als ook van relatieve vrijheid
en anonimiteit die prostitutie juist faciliteert. Toch is er volgens de redacteurs van het
themanummer in Histoire Urbaine 49:2 (2017) over stedelijke prostitutie van de veertiende tot de eenentwintigste eeuw nog maar weinig aandacht geweest voor de ruimtelijke context waarbinnen prostitutie plaats vond, omdat het vaak als een ahistorisch
en natuurlijk fenomeen wordt beschouwd. De verschillende bijdragen aan het themanummer stellen dan ook de locatie van prostitutie centraal in hun onderzoek. Dit levert
interessante inzichten op.
Net als vele andere middeleeuwse steden had Toulouse een gemeentelijk bordeel.
De overheid zag het als een belangrijk onderdeel van de publieke infrastructuur van de
stad en het recht op uitbaten werd elk jaar per opbieding gedaan. In 1525/1526 moest
er een nieuw bordeel gebouwd worden, naar aanleiding waarvan er discussie ontstond
over de plek waar deze moest komen.46 Het bordeel wordt uiteindelijk midden in een
burgerlijke wijk geplaatst en niet in de buurt van de kerk of de oude locatie vlakbij
het universiteitskwartier. Dit is volgens Agathe Roby echter geen teken van acceptatie
van prostitutie maar een teken van marginalisering doordat de prostituees op één plek
44 Samuel Kline Cohn Jr., ‘Cholera revolts. A class struggle we may not like’, Social History 42 (2017) 162-180.
45 Kathryn Woods, ‘Facing identity in a “faceless” society. Physiognomy, facial appearance and identity perception
in eighteenth-century London’, Cultural and Social History 14 (2017) 137-153.
46 Agathe Roby, ‘De la Grande Abbaye au Château Vert. L’installation d’un nouveau bordel municipal à Toulouse
au xvie siècle’, Histoire Urbaine 49:2 (2017) 17-35.
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werden geconcentreerd, in een gebouw met hoge muren en geïsoleerde uitgangen. Dit
bevorderde de controle en marginalisering van een beroep dat in de komende decennia steeds minder als een vanzelfsprekend onderdeel van de stedelijke infrastructuur
zou worden gezien.
Andere bijdragen in het themanummer behandelen onder andere prostitutie in een
achttiende-eeuwse Garnizoensstad,47 in een koloniale context in Hanoi voor de Eerste Wereldoorlog48 en in de ‘Europese’ stad Luxemburg tussen 1990 en 2000 waar
verschillende belanghebbenden (stad, staat, Europa) met elkaar concurreren om de
regulering van prostitutie.49 De casestudies bieden interessante conclusies en vergelijkingsmateriaal voor verder onderzoek. Ze verdienen een grotere inbedding in
niet-Franstalige literatuur dan in het themanummer zelf wordt ondernomen.
Christina Schettini schreef een zeer lezenswaardig stuk over de ‘Mangue’, het RedLight District in Rio de Janeiro in de jaren 1920.50 Ze heeft niet enkel aandacht voor
de perceptie van de buurt via de rapportering van de politie en van een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties, maar ook voor de ‘agency’ van de vrouwen, hun
omgang met hun job en de ermee verbonden mobiliteit. Bijzonder boeiend is het gedetailleerd uitgewerkte verhaal van Fanny die zich sociaal opwerkte van prostituee tot
‘madame’ van een aantal zwarte sekswerkers en daarbij mannen betrok, als minnaars
en zakenpartners. Niet alleen via politiedossiers, maar vooral via notariële transacties
wordt ze in beeld gebracht als een vrouw met ‘agency’ in een gedepriveerde sociale
buurt.
Mobiliteit en armoede kenmerkten ook het leven van de ‘linen slaves of Belfast’.
Belfast oefende als snelgroeiende textielstad in een sterk ruraal Ierland aantrekkingskracht uit op jonge vrouwen die tegen lage lonen werkten.51 Op basis van de inschrijvingsregisters van het Armenhuis in de stad, dat de zorgsector vanaf 1838 domineerde,
blijkt dat deze jonge, vaak katholieke vrouwen, een bijzonder mobiele groep waren
die er kortstondig, maar ook meermaals verbleven. Voor vrouwen aan de rand van de
samenleving of op de rand van ‘moral decency’, zoals ongehuwde moeders of zwangere alleenstaande vrouwen, bood het Armenhuis onderdak en maakte zo deel uit van
hun overlevingsstrategie. In de Hospicio in Barcelona in het begin van de negentiende
eeuw verbleven eveneens vooral jonge en alleenstaande migranten.52 De auteurs weerleggen deels de these dat de verschillen in familiale banden en structuren in Zuid-Europa zouden hebben geleid tot meer informele zorg binnen de familiekring in vergelijking tot Noordwest-Europa. Het Hospicio functioneerde immers niet als substituut
van de familie, maar werd ingezet door families om tijdelijke crises te overbruggen en
47 Anne Giraudeau, ‘De la rue à la chambre. Une approche spatiale de la prostitution à Grenoble au XVIIIe siècle’,
Histoire Urbaine 49:2 (2017) 37-54.
48 Isabelle Tracol-Huynh, ‘Entre ombre et lumière. Lieux et espaces prostitutionelles à Hanoi pendant la colonisation
(1885-1914)’, Histoire Urbaine 49:2 (2017) 75-96.
49 Sibylla Mayer, ‘Endiguer ou déplacer? La gestion urbaine de la prostitution à Luxembourg 1990-2000’, Histoire
Urbaine 49:2 (2017) 117-135.
50 Christiana Schettini, ‘Between Rio’s red-light district and the League of Nations. Immigrants and sex work in
1920s Rio de Janeiro’, International Review of Social History 62 (2017) 105-132.
51 Olwen Purdue, ‘Surviving the industrial city. The female poor and the workhouse in late nineteenth-century
Belfast’, Urban History 44 (2017) 69-90.
52 Montserrat Carbonell-Esteller en Julie Marfany, ‘Gender, life cycle, and family “strategies” among the poor. The
Barcelona workhouse, 1762-1805’, The Economic History Review 70 (2017) 810-836.
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toegang tot de arbeidsmarkt van jonge mensen te verzekeren.
Het Journal of Urban History wijdt een themanummer aan de herdenking van de
‘Busing Crisis’ in Boston aan de hand van een zestal artikels die voorzien zijn van een
heldere inleiding.53 De auteurs tonen aan hoe men door te focussen op het gebruik van
schoolbussen, die tot 1974 werden ingezet om kinderen naar gesegregeerde scholen te
voeren, de discussie over de dieper onderliggende raciale segregatie in de scholen in
Boston uit de weg ging. Ze belichten de historische wortels van deze crisis door in de
decennia voordien na te gaan hoe aan de ene zijde studenten en ouders uit de zwarte
en Latino gemeenschap zich organiseerden en de raciale ongelijkheid en discriminatie
aankaartten, en aan de andere zijde kritisch te bekijken hoe verschillende media de betekenis en de herinnering van de schoolbuscrisis hebben vormgegeven. Het artikel van
Noël Wolfe belicht hoe de Northwest Bronx Community and Clergy Coalition, opgericht in 1974, het gemeenschapswerk in de Bronx vanaf 1985 focuste op het crackgebruik in de wijk.54 De organisatie gebruikte haar goede reputatie en brede inbedding in diverse groepen in de wijk om aan de ene zijde de jeugd voor te lichten en te
beschermen, en aan de andere zijde meer ondersteuning te vragen voor de vervolging
en berechtiging van de drugsdealers.
Ook externe schokgolven kunnen het stedelijke leven onder druk plaatsen. Tan
Gang onderzoekt de verschillende functies van schuilkelders in Chongqing dat in de
periode 1937-1945 meermaals werd gebombardeerd.55 Schuilkelders bestendigden sociale verschillen in de stad, maar functioneerden tegelijkertijd ook als plaatsen van arbeid, contact en ontspanning. Door de collectieve herinnering van de stadsbewoners
werden ze ook symbolen van de naoorlogse stad. Anja Nadine Klopfer legt de historische wortels bloot van de keuze van een deel van de bevolking om na de orkaan Katrina toch in New Orleans te blijven.56 Niet ongehoorzaamheid of sociale deprivatie,
maar een sterk gevoel van lokale identiteit en verbondenheid met de natuurlijke omgeving en de risico’s eraan verbonden zijn ook een bewijs en legitimatie van het recht
om in de stad te zijn en er ook te blijven.
Migratie en de stad
Verklaren waarom de ene persoon wel migreert, en de andere deze beslissing niet neemt,
is één van de centrale vragen in onderzoek naar het migratieproces. Op basis van de
bevolkingsregisters van Madrid tussen 1880 en 1930 wordt het positieve zelfselectieproces van interne migranten die verhuisden naar de Spaanse hoofdstad getoetst.57 Dat
gebeurt door de invloed te meten van human capital – met name geletterdheid – op hun
migratiebeslissingen. Eerdere migratie-ervaring – het effect van familie en kennissen –
was belangrijk voor minder geschoolde migranten om over te gaan tot migratie. Ook
53 Matthew Delmont en Jeanne Theoharis (red.), ‘Rethinking the Boston “busing crisis”’, Journal of Urban History
2 (2017), met een inleiding door de redacteurs.
54 Noël K. Wolfe, ‘Battling crack. A study of the Northwest Bronx community and clergy coalition’s tactics’, Journal
of Urban History 43 (2017) 18-32.
55 Tan Gang, ‘Living underground. Bomb shelters and daily lives in wartime Chongqing (1937-1945)’, Journal of
Urban History 43 (2017) 383-399.
56 Anja Nadine Klopfer, ‘Choosing to stay. Hurricane Katrina and the history of claiming place-knowledge in New
Orleans’, Journal of Urban History 43 (2017) 115-139.
57 Francisco J. Beltran Tapia en Santiago de Miguel Salanova, ‘Migrants’ self-selection in the early stages of modern
economic growth, Spain (1880-1930)’, The Economic History Review 70 (2017) 101-121.
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de kostprijs voor transport zorgde voor een zekere selectiviteit. Raymond Cohn en
Simone Wegge stelden gemiddelde maandelijkse tarieflijsten samen voor verschillende
overzeese bestemmingen (van Australië tot Zuid-Amerika) vanuit een aantal havensteden (voornamelijk Bremen en Hamburg) tussen 1846 en 1857.58 Passagierstarieven
varieerden afhankelijk van het seizoen, de transportwijze en speciale gebeurtenissen
(zoals goudkoorts), maar de te overbruggen afstand bleek de belangrijkste variabele.
De meeste passagierstarieven waren daardoor ook te hoog voor ongeschoolde Duitse
arbeiders, op bestemmingen aan de oostkust van Noord-Amerika na.
Naast het migratieproces kreeg de aankomst van migranten in de nieuwe woonplaats veel aandacht. Hun vestigingspatronen en vooral de manier waarop de autoriteiten nieuwkomers identificeerden en controleerden kwamen daarbij aan bod, een thema dat bijzonder relevant is ook vandaag. Rosa Salzberg en Claire Judde de Larivière
schreven samen een stuk over de identificatie en het verblijfsrecht van nieuwkomers
in Venetië tijdens de zestiende eeuw.59 De auteurs leggen uit hoe identificatieproce sen van de mobiele bevolking verliepen – waarbij de buurt functioneerde als een ‘cadastre oral’ – en hoe dit alles werd geadministreerd. Vooral in tijden van politieke en
economische crises werd de controle strikter, en werden vreemdelingen op basis van
hun etnische en religieuze achtergrond en hun economische competenties onderscheiden. Naama Blatman-Thomas vergelijkt de situatie van inheemse bevolkingsgroepen,
respectievelijk de Aboriginals en Palestijnen, in twee ‘settler cities’, respectievelijk
Townsville (Noord-Australië) en Karmiel (Israël-Palestina).60 Ook al werden deze
steden als cultureel en raciaal ‘zuivere’ plaatsten door de kolonisatoren gepercipieerd,
waren inheemse bevolkingsgroepen voortdurend aanwezig. Hun statuut als tijdelijke of gevestigde inwoner had niets te maken met hun mobiliteit, maar met hun vermogen om al dan niet te participeren aan de politieke besluitvorming. Ruth Wauters
zoomt dieper in op de ruimtelijke vestigingspatronen van buitenlandse migranten in
Brussel in 1880.61 Ze komt tot de vaststelling dat er, in tegenstelling tot bevindingen
in heel wat Angelsaksische literatuur, geen sprake was van ruimtelijke concentratie
of etnische segregatie van nieuwkomers, maar dat zij zich verspreidden over de stad.
Naast het centrum functioneerden vooral straten en buurten met arbeidsmogelijkheden, aankomstinfrastructuur (zoals hotels) en tijdelijke evenementen als aankomstzones. Zij waren wellicht enkel tijdelijke vestigingsplaatsen wat onderzoek naar bredere
intra-stedelijke mobiliteitstrajecten na aankomst noodzakelijk maakt.
De controle van nieuwkomers die als verdacht of als gevaarlijk werden gepercipieerd komt eveneens aan bod. Lucia Carminati gebruikt documenten van diverse autoriteiten en consuls die een groep Italiaanse anarchisten in Alexandria ervan verdachten
58 Raymond L. Cohn en Simone A. Wegge, ‘Overseas passenger fares and emigration from Germany in the
mid-nineteenth century’, Social Science History 41 (2017) 393-413.
59 Rosa M. Salzberg en Claire Judde de Larivière, ‘Comment être vénitien? Identification des immigrants et “droit
d’habiter” à Venise au xvie siècle’, Revue d’histoire moderne et contemporaine 64:2 (2017) 69-92. Dit artikel maakt deel
uit van een themanummer uitgegeven door Natividad Planas over ‘Gens sans droits? La capacité d’agir des migrants,
des vaincus et des misérables (xve-xxie siècle)’.
60 Naama Blatman-Thomas, ‘From transients to residents. Urban indigeneity in Israel and Australia’, Journal of
Historical Geography 58 (2017) 1-11.
61 Ruth Wauters, ‘Migrants in the midst of city life. Spatial patterns and arrival logics of foreign newcomers to Brussels in 1880’, Journal of Historical Geography 58 (2017) 39-52.
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een aanslag voor te bereiden op de Duitse keizer Wilhelm ii.62 De documenten brengen niet alleen de bezorgdheid van de autoriteiten aan het licht, maar vooral hoe de migratie- en informatiekanalen van die uiterst mobiele groep mensen werkten en hoe ze
ideeën en mensen verbonden op verschillende mediterrane kusten en in diverse culturen. Evan Smith en Andrekos Varneva bekijken hoe de kleine Grieks-Cypriotische gemeenschap in Londen in de jaren 1930 door de pers en de autoriteiten als verdachte gemeenschap werd gelabeld op basis van vermeende criminaliteit en communistische en
antikoloniale sympathieën.63 Het doel was niet om hen te vervolgen maar om ‘orde’ te
handhaven in deze gemeenschap en verdere migratie te beperken (vanaf 1935). Zo waren de Cyprioten voor de invoering van de Commonwealth Immigrants Act van 1962
de enige koloniale onderdanen van Groot-Brittannië wiens migratie werd beperkt.
De stad en het industrialiseringsproces
In het recente onderzoek naar de wortels van de industriële revolutie wordt steenkool
doorgaans een cruciale rol toebedeeld, al wordt die vaak in één adem genoemd met
enorme luchtvervuiling. William M. Cavert nuanceert dit beeld met cijfers voor vroegmodern Londen.64 Al gebruikten brouwerijen, suikerraffinaderijen, steenbakkerijen
en glasfabrieken enorme hoeveelheden steenkool die ongetwijfeld belastend waren
voor de onmiddellijke omgeving, toch was de totale industrie slechts verantwoordelijk
voor 25 procent van het steenkoolverbruik. De grote vervuilers waren de huishoudens
die steenkool jaar in jaar uit gebruikten.
De negentiende-eeuwse handel van het eerder geïndustrialiseerd Groot-Brittannië
met het Ottomaanse Rijk en Brits India veranderde de stedelijke arbeidsmarkten en de
productie van textiel in Barsa (een stad nabij Istanbul) en Bombay fundamenteel. De
oude rurale huisarbeid van textiel ging ten onder en werd vervangen door snelgroeiend stedelijk fabriekswerk. Welk effect had gender op deze transformatie? Hatice Yildiz wijst op structuurverschillen in het aanbod van fabrieksarbeid. In India bleven de
jonggehuwde vrouwen thuis op het platteland om voedsel te produceren en kinderen
te krijgen. De mannen migreerden tijdelijk naar de stad en werden tegen lage lonen in
de onregelmatig werkende fabrieken aangenomen. Daarbij werd rekening gehouden
met het gezinsinkomen in natura verworven door de vrouwen. Katoenspinnerij werd
zo een mannenaangelegenheid, wat het voor Indiase vrouwen moeilijk maakte om toegang tot die jobs te krijgen. In Barsa bleven de mannen actief in het boerenbedrijf en
kwam de industriële zijdespinnerij in handen van vrouwen, eveneens tegen lage lonen.
Hier werkten jonge ongehuwde vrouwen. In beide gevallen was industriële vrouwenarbeid een in sociaal en moreel opzicht dubieuze aangelegenheid, vooral wegens het
mogelijk contact met vreemde mannen.65
Het industrialisatieproces dat vlak na 1900 sterk op gang kwam in Kalisz had een
diepgaande invloed op zijn stedelijke ontwikkeling. Deze middelgrote stad gelegen
62 Lucia Carminati, ‘Alexandria, 1898. Nodes, networks, and scales in nineteenth-century Egypt and the Mediterranean’, Comparative Studies in Society and History 59 (2017) 127-153.
63 Evan Smith en Andrekos Varnava, ‘Creating a “suspect community”. Monitoring and controlling the Cypriot
community in inter-war London’, The English Historical Review 132 (2017) 1149-1189.
64 William M. Cavert, ‘Industrial coal consumption in early modern London’, Urban History 44 (2017) 424-443.
65 Hatice Yildiz, ‘Parallels and contrasts in gendered histories in industrial labour in Bura and Bombay 1850-1910’,
The Historical Journal 60 (2017) 443-470.
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aan de Duitse grens in het toenmalig Russisch Polen moest het echter stellen zonder
een doordacht stedelijk ontwikkelingsplan. Zo ontstonden in hoog tempo arbeiderswijken zonder veel publieke investeringen, die door de lokale elite als een zeer onwelkome transformatie van de stad werden gezien. De revolutie van 1905 was bovendien
het toneel van hevige demonstraties in de stad tegen de macht van de bourgeoisie en
de keizer. De auteur, Makary Górzyński, wijst op de opmerkelijk geringe slagkracht
van het stadsbestuur. Dit was het laagste onderdeel van de keizerlijke administratie in
Moskou, zonder autonomie en zonder lokaal stemrecht. Stedelijke investeringen waren afhankelijk van een zeer trage en onwelwillende Russische administratie. Ook de
kritische input van de beweging van de hygiënisten bleef zonder veel gevolgen. Wegens aanwezige Pools-Joodse tegenstellingen en achterdocht jegens de Polen bleef de
Russische regering aarzelen om de stedelijke administratie en het kiessysteem te moderniseren.66
Hoe ecologische barrières bepalend zijn voor het tempo en de omvang van industrialisatie en lange termijninvesteringen wordt door Jason Cooke gedemonstreerd aan de
hand van Los Angeles, een stad die twintig mijl van zee gelegen is. De productie van
hout, kolen en olie in het achterland van Los Angeles bleef aanvankelijk beperkt doordat in de verre omtrek geen diepwaterhaven met de nodige faciliteiten beschikbaar
was. Een eerste stap naar de Los Angeles Harbour (en de Port of Long Beach) kwam
toen de federale regering in 1897 aan de kust bij San Pedro een golfbreker liet aanleggen die bedoeld was om de uitvoer van hout te vergemakkelijken. Na de annexatie van
het gebied door de stad Los Angeles in 1909 en dankzij openbare en particuliere lange
termijninvesteringen in spoorwegen en oliepijpen begon de geleidelijke ontwikkeling
van de haven en van bijbehorende nijverheden. Zo werd dit gebied het leidende oliedistrict in de VS. De uitvoer van olie liep op van een paar duizend barrels in 1902 naar
bijna 140 miljoen in 1930.67
De buitenstedelijke expansie van de industrie in grootsteden wordt traditioneel
gezien als een vorm van relocatie en decentralisatie die beslag legt op voor iedereen
zichtbare aanpalende onbebouwde oppervlakten langs spoor- en waterwegen. Samenhangende metropolitaanse districten werden gedefinieerd aan de hand van hoge
bevolkingsdichtheden in nabijgelegen kernen. Voor Chicago gaat dit industrieel expansiemodel echter niet op, zo argumenteert Edward Miller. Investeringen buiten de
stadskern of verplaatsingen van fabrieken uit de stad maakten soms grote ruimtelijke
sprongen naar bestaande stedelijke kernen op een flinke afstand, zoals St Charles dat
op 35 mijl ligt. Daar werd vanuit Chicago lang niet altijd nieuwbouw opgetrokken:
niet zelden werden bestaande gebouwen gehuurd of gekocht. De industriële structuur
van St Charles werd ook niet eenzijdig door Chicago bepaald maar vertoonde een eigen lokale geschiedenis, oorspronkelijk onder meer gebaseerd op watermolens, en een
eigen vorm van industriële specialisatie.68
66 Makary Górzyński, ‘Municipal governance in a period of rapid change. A frontier town in Russian Poland at the
turn of the twentieth century’, Journal of the Society of Architectural Historians 76 (2017) 302-325.
67 Jason Cooke, ‘Energy landscape. Los Angeles harbor and the establishment of oil-based capitalism in Southern
California, 1871-1930’, Planning Perspectives 32 (2017) 67-86.
68 Edward v. Miller, ‘Industrialization on Chicago’s periphery. Examining industrial decentralization, 1893-1936’,
Journal of Urban History 43 (2017) 720-743.
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De burgeroorlog in China deed de industrie in de stad Shanghai geen goed, maar na
de nederlaag van Japan verliep het herstel (1945-1947) buitengewoon snel. De inflatie
bleef, maar na het vertrek van de Japanners kon de vrije handel weer op gang komen
en was er geen economische staatscontrole meer. Dankzij een gedetailleerd compendium van de industrie uit het voorjaar van 1947 kan Christian Henriot de ligging van
ruim 3000 fabrieken in de stedelijke ruimte reconstrueren waaronder een zestigtal fabrieken met 1000 tot 8000 arbeiders. Textiel was veruit de grootste sector. De auteur
laat – met behulp van gis – de ruimtelijke verdeling zien naar soorten product, omvang
van arbeid en kapitaal en straten met veel bedrijven. Opvallend is dat de uittocht van
fabrieken buiten de stad nog niet was begonnen. Beschermde buitenlandse stadswijken
boden een mate van veiligheid die verkozen werd boven de zeer hoge grondprijzen. In
1948-1949 kwam de expansiefase alweer tot stilstand door de nieuwe – nu communistische – bureaucratische staatscontrole en de hyperinflatie 69
Vastgoed en huisvesting
Industrialisering en verstedelijking kunnen niet los gezien worden van demografische
groei en een toenemende vraag naar huisvesting. Juan Carmona, Markus Lampe en
Joan Rosés onderzoeken hoe deze veranderingen die zich in Spanje pas in de vroege twintigste eeuw manifesteerden, de betaalbaarheid van huisvesting hebben beïnvloed.70 Zij stellen vast dat huisvesting – in tegenstelling tot industrialiserend Engeland
in de eeuw voordien – heel betaalbaar bleef, ook voor huurders, doordat het aanbod
aan huisvesting de vraag zeer goed beantwoordde. Een grotere bebouwingsdichtheid
van stadscentra en de graduele uitbreiding van voorsteden en transportvoorzieningen
hebben dit in de hand gewerkt.
In Australië wordt de uitbreiding van voorsteden doorgaans geassocieerd met opwaartse sociale mobiliteit van mensen die er rust en ontspanning vinden na hun werk
in het stadscentrum. Michael McGreevy toont aan dat dit een illusie is.71 Slechts een
minderheid van de voorstadsbewoners pendelde naar het stadscentrum; de meeste
gezinnen werkten in de voorstad zelf die als een zelfvoorzienende gemeenschap kan
worden getypeerd. McGreevy toont aan dat na een spectaculaire groei in de jaren 1870
en 1880, toen de aanleg van nieuwe transportsystemen gepaard ging met speculatie en
vastgoedontwikkeling, de grondprijzen instortten en laag bleven door de overvloed aan
beschikbaar en goed ontsloten land. Voornamelijk arbeiders werden er aangetrokken
door de goedkope grondprijzen en de mogelijkheid hun huis zelf te bouwen en er hun
eigen groenten te kunnen kweken.
Gül NeŞe Doğusan Alexander richt zich dan weer op de bouwers zelf.72 De jonge
Turkse Republiek kende een snelle verstedelijking en een sterk toegenomen vraag
naar betaalbare huisvesting. Grote aannemers richtten zich voornamelijk op openbare
werken, terwijl kleine ondernemers investeerden in appartementsgebouwen die ze zelf
69 Christian Henriot, ‘Shanghai industries in the Civil War (1945-1947)’, Journal of Urban History 43 (2017) 744-766.
70 Juan Carmona, Markus Lampe en Joan Rosés, ‘Housing affordability during the urban transition in Spain’, Economic History Review 70 (2017) 632-658.
71 Michael McGreevy, ‘Suburban growth in Adelaide, South Australia, 1850-1930. Speculation and economic opportunity’, Urban History 43 (2017) 208-230.
72 Gül Neşe Doğusan Alexander, ‘Caught between aspiration and actuality. The Etiler Housing Cooperative and the
production of housing in Turkey’, Journal of the Society of Architectural Historians 76 (2017) 349-366.
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konden verhuren, wat speculatie en prijsstijgingen in de hand werkte. Nieuwkomers in
de steden hadden echter nood aan betaalbare gezinswoningen met bijhorende tuintjes.
Bouwcoöperatieven, vaak met staatssteun, werkten voor die markt, maar hun voornaamste doelpubliek waren de middengroepen. De eerste die ook voor de grote massa
produceerde – en het onderwerp van dit artikel vormt – was de Etiler coöperatieve.
Daniel Bluestone bekijkt dan weer het aanbod aan huisvesting in de binnenstad van
Chicago.73 De spectaculaire bevolkingsgroei in de late negentiende eeuw overtuigde
ontwerpers om eindelijk af te stappen van het model van eengezinswoningen. De bouw
van courtyard appartementen, meerdere flatgebouwen van hooguit vijf verdiepingen
met veel groenvoorzieningen ertussen, bleek een valabel alternatief.
In Zuid-Amerikaanse grootsteden daarentegen zijn de lage inkomensgroepen
meestal aangewezen op informele huisvesting – slums – die in de rand van grootsteden
floreren. Stadsgroei zorgt er echter voor dat informele wijken vlakbij snel uitbreidende
commerciële centra regelmatig onderhevig zijn aan herontwikkeling. Juan Yunda en
Bjørn Sletto tonen aan dat stadsbesturen hierbij de keuze hebben tussen libertarisme,
gekenmerkt door vrije markt-denken met focus op individuele eigendomsrechten, en
ethisch utilitarisme waarbij de overheid vastgoedontwikkeling controleert om groeiende ongelijkheid tegen te gaan.74 Waar Bogotá doorgaans geassocieerd wordt met de
eerste optie en Buenos Aires met de tweede, blijkt dat in beide steden de keuze verschoof naargelang van de heersende politieke regimes. Geen van beide systemen zijn
er op lange termijn in geslaagd om lagere inkomensgroepen aan betaalbare huisvesting
te helpen.
Nieuwe steden
Rosemary Wakeman’s Practising Utopia uit 2016 blijkt een mijlpaal in de geschiedschrijving over nieuwe steden, gaande van de garden cities uit de vroege twintigste
eeuw tot de zogenaamde new town movement van 1945 tot 1975.75 Hoewel die nieuwe
steden, waarvan Almere het bekendste voorbeeld is in de Lage Landen, ondertussen
zelf gevestigde waarden zijn, is de hernieuwde historische belangstelling vooral een effect van een herwaardering van hun erfgoedwaarde in de stedenbouw in West-Europa,
het herlezen van hun socialistische verleden in het Oostblok, en hun voorbeeldfunctie
voor nieuwe stedenbouw in Zuid-Oost-Azië, Afrika en de Caraïben.
In een speciaal nummer onder redactie van Loïc Vadelorge buigen een zestal onderzoekers zich over het thema van kennisverspreiding over nieuwe steden.76 Hierbij proberen ze de gangbare nationalistische benaderingen te overstijgen door naar
gemeenschappelijke kenmerken te zoeken. Wat circuleert zijn vooral traktaten over
planning en stedenbouw maar ook architecturale ervaringen. De meest succesvolle manieren van kennisoverdracht blijven nog steeds internationale congressen, studiereizen
73 Daniel Bluestone, ‘Framing landscape while building density. Chicago courtyard apartments, 1891-1929’, Journal
of the Society of Architectural Historians 76 (2017) 506-531.
74 Juan G. Yunda en Bjørn Sletto, ‘Property rights, urban land markets and the contradictions of redevelopment in
centrally located informal settlements in Bogotá, Columbia, and Buenos Aires, Argentina’, Planning Perspectives 32
(2017) 601-621.
75 Rosemary Wakeman, Practising utopia. An intellectual history of the new town movement (Chicago 2016).
76 Loïc Vadelorge (red.), ‘Circulations internationales de modèles et d’expériences des villes nouvelles’, Histoire
Urbaine 50 (2017) 67-178.
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en langere studieverblijven waar ideeën rond stedenbouw kunnen worden afgetoetst
aan de culturele en economische realiteit.
Stedelijke kennisoverdracht staat ook centraal in het themanummer onder redactie van Eszter Gantner en Heidi Hein-Kircher. Hier echter focussen de acht bijdragen niet zozeer op de kennisoverdracht vanuit het perspectief van de zenders, maar
veeleer op de ontvangst en aanpassing van zowel urban knowledge als social knowledge aan de lokale en regionale omstandigheden. Oost-Europese steden, gelegen in de
grenszone tussen de Habsburgse, Russische en Ottomaanse rijken, waren per definitie
multi-etnisch en multi-religieus, waardoor ze vaak een forum boden voor nationalistische confrontaties en politiek protest. Uiteindelijk hebben die steden in belangrijke
mate bijgedragen tot de nationaliseringsprocessen die pas na de Eerste Wereldoorlog
ten volle werden uitgebouwd. Mede om die reden wensen de auteurs Oost-Europese steden los te koppelen van het centrum-periferie model waarbij periferie maar al te
vaak geassocieerd wordt met passiviteit. Tegelijkertijd wijzen ze er ook op dat de latere urbanisatie en modernisering het grote voordeel boden dat die steden meteen best
practices op vlak van onder meer planning, rioleringssystemen en architectuur konden
overnemen.77
Verstedelijking en nutsvoorzieningen
Cheryl Bradbee beschrijft de waterbevoorrading en het watermanagement in vroegmodern Piacenza.78 Hoewel de stad de bevoorrading controleerde en reglementeerde,
lag het succes van het systeem in de privaat-publieke samenwerking waarbij burgers
hun verantwoordelijkheden opnamen en mee een duurzaam beheer uitbouwden dat
zowel de belangen van stad als omringend platteland behartigde. De spanning tussen
stad en platteland blijkt ook uit de bijdrage van Dieter Bruggeman en Michiel Dehaene.79 België wordt vaak gekarakteriseerd als een nevelstad, ville diffuse of nebular
city waarbij de grenzen tussen stad en platteland wegvlakken. Dit wordt doorgaans
verklaard door een doelbewust beleid dat de mobiliteit van arbeidskrachten stimuleerde via een uitgebouwd transportnet, private eigendom op het platteland promootte,
en een beheersmodel waarin steden en gemeenten gelijke rechten kregen. Hoewel de
focus doorgaans op de rol van het transportnet ligt, tonen Bruggeman en Dehaene
duidelijk aan hoe de uitbouw van nutsvoorzieningen, in casu elektriciteit, dit verstedelijkingsmodel mee hebben vormgegeven. Infrastructuurwerken dienen zowel industrieën als huishoudens, maar de aanleg ervan kan ingrijpende effecten op bestaande
gemeenschappen hebben.
Dieter Schott onderzoekt dan weer de verspreiding van publieke diensten (energie,
hygiëne, communicatie) in de Duitse steden gedurende de negentiende en begin twintigste eeuw.80 Hoewel voorzieningen als straatverlichting en elektrische trams snel
77 Eszter Gantner en Heidi Hein-Kircher (red.), ‘“Emerging cities”. Knowledge and urbanization in Europe’s borderlands 1880-1945’, Journal of Urban History 43 (2017) 575-671.
78 Cheryl Bradbee, ‘Imprints. The history of water management and canals in Piacenza, Italy’, Urban History 44
(2017) 188-207.
79 Dieter Bruggeman en Michiel Dehaene, ‘Urban questions in the countryside? Urbanization and the collective
consumption of electricity in early twentieth-century Belgium’, Planning Perspectives 32 (2017) 309-332.
80 Dieter Schott, ‘Infrastrukturnetze und soziale Ungleichheit. Die historische Perspektive’, Moderne Stadtgeschichte 2 (2017) 66-78.
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verspreiding vonden, waren het in eerste instantie vooral de meer vermogenden die
profiteerden van een gas-, water- of lichtaansluiting, dan wel de kosten van nieuwe
voorzieningen konden opbrengen. Vanaf de eeuwwisseling en met name na de Eerste
Wereldoorlog nam de ongelijkheid af en kregen stedelingen, mede dankzij de inspanningen van sociale vernieuwingsbewegingen, gelijkere toegang tot publieke voorzieningen en het ‘moderne wonen’.
Diverse artikelen uit 2017 tonen aan dat (straat)verlichting een veelzijdig onderzoeksterrein is voor stadshistorici. Traditioneel staat verlichting symbool voor de ontwikkeling van ‘moderne’ steden: het duidt onder andere op controle over de stedelijke
ruimte en toenemende toegankelijkheid, mobiliteit en veiligheid na zonsondergang.
Ontwikkeling van verlichtingsinfrastructuren ontstond echter niet alleen uit praktische
overwegingen, maar, zoals Nicolas Kenny benadrukt, op het kruispunt van ‘rationele’
modernisering en de emotionele, nachtelijke beleving van de stad. Zo behandelt hij
deze ‘ownership of the night’ in Brussel en Montreal rond 1900 op basis van onder
andere gemeentenotulen en verzoekschriften van stadsbewoners.81 Geïnspireerd door
een keur aan recente conceptuele benaderingen verkent Kenn y de veranderende relatie
tussen lichte en donkere plaatsen (Joachim Schlör), ‘politics of seeing’ (Christopher
Otter), ‘affective atmospheres’ (Ben Anderson), ‘emotional styles’ (Peter Stearns) en
‘emotional regimes’ (William Reddy).
De veelzijdige betekenis van verlichting in de stad blijkt tevens uit het themanummer
‘Les lumières de la ville’.82 Straatverlichting in de Finse provinciestad Turku vond bijvoorbeeld weliswaar relatief laat plaats, maar stond symbool voor Europese, technisch
moderne urbanisatie zoals Panu Savolainen bespreekt.83 Opvallend is dat in Turku inwoners tot 1862 deels verantwoordelijk waren voor de aanschaf en het onderhoud van
de (kaars)lampen terwijl over het algemeen al vanaf de achttiende eeuw lokale overheden
in grote Europese steden zorgden voor openbare verlichting. Burenruzies en nalatigheid
van stadsbewoners nuanceren daarbij ook het lokale enthousiasme voor straatverlichting
waarbij zelfs een vijfde van de driehonderd lantaarns niet werden gebruikt. Toch stond
dit geenszins verdere technologische innovaties in de weg, alsmede het gevoel vanuit de
periferie te behoren tot een van de ‘moderne’ Europese steden. Verlichting veranderde niet alleen de nachtelijke beleving van de stad, maar ook van ondergrondse publieke
ruimtes zoals de metro. Richard Dennis behandelt vroege vormen van verlichting in drie
contexten: het perron, de tunnels en de wagons. Voor de overstap op elektrisch licht rond
1900, bood het gaslicht beperkt zicht en zorgde, ook in combinatie met de stoomlocomotieven, voor gevaarlijke situaties.84
In bepaalde gevallen kon verlichting ook vijandigheid en wantrouwen oproepen,
zoals in het verweer tegen lichtreclames in de Parijse binnenstad net na de Tweede
Wereldoorlog.85 Terwijl Piccadilly Circus in Londen en Times Square in New York
hun traditionele karakter als sterk verlichte reclamewijken behielden en uitbreidden,
81 Nicolas Kenny, ‘City glow. Streetlights, emotions, and nocturnal life, 1880s-1910s’, Journal of Urban History 43
(2017) 91-114.
82 ‘Les lumières de la ville’, Histoire Urbaine 50:3 (2017).
83 Panu Savolainen, ‘Une ville retardataire? Les débuts de l’éclairage des rues dans une ville provinciale finlandaise
(1805-1827)’, Histoire Urbaine 50:3 (2017) 13-28.
84 Richard Dennis, ‘Lighting the Underground. London, 1863-1914’, Histoire Urbaine 50:3 (2017) 29-48.
85 Stéphanie Le Gallic, ‘La conquête du boulevard périphérique parisien par la publicité lumineuse’, Histoire Urbaine
50:3 (2017) 49-65.
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verschoof dit in Parijs in de jaren vijftig en zestig van de Place de l’Opéra naar de Boulevard Périphérique. Door zijn relatief schamele architectuur en focus op de utilitaire
functie boden beleidsmakers in deze snel ontwikkelende verkeersader ruimte voor een
‘urbanisme de compromis’. Toch bleek deze veronderstelde ‘non-lieu’ juist bijzonder
strategisch voor adverteerders. Nationaal en internationaal verkeer kwam daar immers
samen en, mede dankzij nieuwe commerciële functies, kon deze ‘nouvelle ceinture de
lumière’ zelfs gedeeltelijk appelleren aan moderniteitsnoties.
Stedelijke planning en mobiliteit
Zoals de interesse van stadshistorici en onderzoekers uit aanverwante disciplines aantoont, zijn de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke periode vanuit planningsoogpunt. Diverse strategieën op het vlak van stadsvernieuwing werden
toegepast om de stedelijke problemen – armoede, verkrotting, criminaliteit, de-industrialisering, werkloosheid, stadsvlucht – aan te pakken. In verschillende recente studies
speelt ‘slum clearance’ een rol, waarbij de plannen de sloop omvatten van hele wijken
of buurten, om deze te vervangen door voornamelijk hoogbouw. Brian Page en Eric
Ross merken op hoe weinig studenten in Denver nog weten dat voor de bouw van hun
Auraria universiteitscampus begin jaren 1970 een hele buurt werd gesloopt, waarvan
enkele gebouwen werden behouden en geïntegreerd in de campus na protest tegen de
massale sloop.86 Enkele decennia later kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling
van de campus bijgedragen heeft aan de gentrificatie van de omgeving.
Terwijl in Denver het protest voornamelijk uit de Chicano-beweging kwam, wat niet
verwonderlijk is in een buurt met een hoog aandeel Hispanics, bespreken andere studies
vooral de situatie en rol van de zwarte populatie. Marisa Brown vergelijkt hoe twee, weliswaar blanke, architecten in de jaren 1960 elk op een andere manier rekening probeerden te houden met de bekommernissen van de burgerrechtenbeweging en de kritiek op
hoogbouw in hun ontwerpen voor de zwarte bevolking van Chicago.87 Terwijl bij het
Hilliard project gekozen werd voor hoogbouw die tegemoet zou komen aan de culturele eigenheid van de zwarte bewoners, was Woodlawn Gardens een soort suburb met
een assimilatie-agenda. De keuze tussen het benadrukken van cultuurverschillen door
middel van architectuur, of het overnemen van de vormgeving van de dominante, blanke cultuur, is ook het centrale thema van een artikel van de hand van Becky Nicolaides
en James Zarsadiaz over Los Angeles.88 Zij beschrijven hoe sinds de jaren 1970 sommige
succesvolle Aziatische migranten bewust en deels gestuurd, de ‘blanke’ suburbane stijl
overnemen voor de buitenkant van hun woning, onder meer om zich zo te onderscheiden
van andere Aziatische migranten die wonen in ‘ethnoburbs’ waar Aziatische opschriften en stijlelementen alomtegenwoordig zijn in het straatbeeld. De ‘design assimilation’
is echter niet compleet aangezien de interieurs dikwijls wel meer ‘Aziatisch’ zijn en de
bewoners gebruik maken van de nabijgelegen Aziatische ‘ethnoburbs’.
Maar ondanks het werk over Hispanics en Aziatische migranten, legt de Ameri86 Brian Page en Eric Ross, ‘Legacies of a contested campus. Urban renewal, community resistance, and the origins
of gentrification in Denver’, Urban Geography 38 (2017) 1293-1328.
87 Marisa Angell Brown, ‘Integration by design. Bertrand Goldberg, Stanley Tigerman, and public housing architecture in postwar Chicago’, Journal of the Society of Architectural Historians 76 (2017) 218-238.
88 Becky M. Nicolaides en James Zarsadiaz, ‘Design assimilation in suburbia. Asian Americans, built landscapes,
and suburban advantage in Los Angeles’s San Gabriel Valley since 1970’, Journal of Urban History 43 (2017) 332-371.
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kaanse literatuur toch vooral de nadruk op de zwarte geschiedenis. Rowena Alfonso
benadrukt in een studie over het de-industrialiserende Buffalo (in de staat New York)
eind jaren 1960 dat zwarten niet louter passieve slachtoffers waren van binnenstedelijke
problemen, maar dat ze zich organiseerden in de burgerrechtenbeweging en black power groepen.89 De keuze voor de stad Buffalo laat toe om het eens over andere steden
te hebben dan Chicago en New York, en niet enkel de ruimtelijke variatie is van belang, ook de variatie en spanningen binnen de burgerbewegingen en activisten voegen
nuance toe. Een ander voorbeeld van een stad waar de burgerrechtenbeweging actief
was, is Memphis waar Gail Murray het armoedebeleid en de rol van vrijwilligers daarin
bespreekt in de jaren 1960 en 1970.90 Weinig verrassend is segregatie een vaak voorkomend thema. Trevon Logan en John Parman rapporteren de resultaten van een gedetailleerde kwantitatieve analyse van de segregatie in de periode 1880-1940.91 Daaruit
blijkt dat de toename van segregatie geen louter stedelijk fenomeen was en dat eerdere
studies die gebruik maakten van ruwere geografische indelingen over het hoofd zagen
dat segregatie in aanzienlijke mate optreedt op het niveau van individuele woningen.
Claude Weathersby bespreekt het gesegregeerde schoolsysteem in St. Louis (Missouri)
in de jaren 1930-1950, en heeft daarbij veel aandacht voor zwarte activisten die strijd
leverden voor het omvormen van blanke scholen in zwarte scholen, en de weerstand
daartegen bij andere groepen.92 Een laatste bijdrage over de Amerikaanse geschiedenis
bespreekt het activisme van zwarte vrouwen in New York in de periode 1860-1910.
Jane Dabel en Mariss Jenrich vullen de literatuur aan met enkele voorbeelden waarbij
vrouwen hun waardigheid (‘respectability’) benadrukken wanneer ze vergoedingen
eisen voor schade na rellen, na het falen van de Freedman’s Savings Bank, of in de vorm
van een pensioen als weduwe of moeder van soldaten in de burgeroorlog.93
Bovenstaande bijdragen aan de literatuur hebben heel wat aandacht voor sociale en
politieke bewegingen, een thema dat ook in de Europese literatuur aandacht krijgt.
Christine Walls verslag van de vrouwenkraakbeweging in het London van de jaren
1960 en 1970 deelt de aandacht voor activisme tegen de achtergrond van ‘slum clearance’.94 De analyse maakt ook duidelijk dat dergelijke historische episodes maar ten volle
kunnen begrepen worden door oog te hebben voor specifieke plekken waar krakers en
andere activisten samenleefden, elkaar ontmoetten, en initiatieven ontplooiden. Een
dergelijke plek is het onderwerp van een artikel van Sarah Wise over de ‘Eclectic Hall’
in het London van een eeuw eerder.95 Gelegen in Soho vormde dit pand een ontmoetingsplaats van verschillende radicale groepen, met Bronterre O’Brien als belangrijkste
89 Rowena Ianthe Alfonso, ‘“Crucial to the survival of black people”. Local people, black power, and community
organizations in Buffalo, New York, 1966-1968’, Journal of Urban History 43 (2017) 140-156.
90 Gail Schmunk Murray, ‘Taming the war on poverty. Memphis as a case study’, Journal of Urban History 43
(2017) 70-90.
91 Trevon D. Logan en John M. Parman, ‘The national rise in residential segregation’, Journal of Economic History
77 (2017) 127-170.
92 Claude Weathersby, ‘School conversions in the segregated St. Louis public schools district prior to the historic
Brown v. Board of Education ruling. An urban school system’s response to the migration of African Americans from
the rural south’, Journal of Urban History 43 (2017) 294-311.
93 Jane E. Dabel en Marissa Jenrich, ‘Co-opting respectability. African American women and economic redress in
New York City, 1860-1910’, Journal of Urban History 43 (2017) 312-331.
94 Christine Wall, ‘Sisterhood and squatting in the 1970s. Feminism, housing and urban change in Hackney’, History
Workshop Journal 83 (2017) 79-97.
95 Sarah Wise, ‘The eclectic hall, headquarters of Soho radicalism’, History Workshop Journal 83 (2017) 289-300.
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actor. Als we even terugkeren naar de jaren 1960, maar dan in Birmingham, dan is ook
Kieran Connells bijdrage vermeldenswaardig.96 Aan de hand van een fotoarchief met
commentaar wordt de geschiedenis van een voor ‘slum clearance’ aangeduide buurt
verweven met de geschiedenis van sociaal onderzoek over dergelijke buurten, waarbij
de bewoners, waaronder prostituees, niet enkel passieve slachtoffers zijn, maar ook zelf
agency hebben. Een volgende bijdrage over Engelse achtergestelde buurten bespreekt
het organiseren van speelstraten in de periode 1930-1970 als reactie op de opkomst van
de auto en de vele verkeersongevallen waarbij kinderen betrokken waren.97 Moeders
protesteerden daarbij met kinderwagens om speelruimte voor hun kinderen te eisen in
dichtbevolkte buurten, dus ook hier weer aandacht voor activisme. De casus laat toe
om te reflecteren over de huidige speelstraten en leefstraten in bijvoorbeeld Gent en
Antwerpen. Interessant is dat het inrichten van speelstraten in de jaren 1950 verdedigd
werd door arbeidersvrouwen, terwijl het selectief autoluw maken van straten nu eerder
geassocieerd wordt met gentrificatie. Terwijl David Templin een overzicht geeft van
het gebruik van het begrip gentrificatie in de periode 1964-1990, biedt Anne Mermet
een verhelderende inkijk in de rol van retail in de transformatie en gentrificatie van
de Marais in Parijs.98 Ze maakte een nieuwe indeling van kleinhandel, geïnspireerd
door de verschillende gentrificatiefases beschreven in de literatuur, en paste deze toe
op meer dan 2000 kleinhandelszaken in de periode 1965-2011, met bijhorend helder
kaartmateriaal.
Op het vlak van de geschiedenis van mobiliteit publiceerde Colin Pooley nog een
bespreking van zes dagboeken uit de periode 1840-1940 waarbij hij de nadruk legt op
de alledaagse, routineuze verplaatsingen in Engeland.99 Zo probeert hij te vermijden
dat onderzoekers zich blindstaren op uitzonderlijke situaties, waarvoor meer bronnenmateriaal beschikbaar is. Buiten Noord-Amerika en Europa, maar wel in de Britse
invloedssfeer, situeert zich Raghav Kishore’s artikel over de plannen met betrekking
tot de integratie van het treinstation in het stedelijk weefsel van Delhi (India) in 18991905.100 De bespreking geeft aan hoe de stedenbouwkundige plannen ons iets kunnen
leren over de spanning tussen het belang van de spoorverbinding op een hoger schaalniveau, bekommernissen over het lokale verkeer van en naar het station, de economische ontwikkeling van de buurt, en de angst voor opstanden. Daarbij spelen de soms
conflicterende visies van de lokale en de centrale overheid een rol, en leren we hoe planners iets meer dan een eeuw geleden menselijk gedrag wilden sturen via bijvoorbeeld
het ontwerp van de publieke ruimte.
Kyle Shelton bespreekt hoe de aanleg van een snelweg in Central Houston, Texas
in de jaren 1960 en 1970 leidde tot een ‘infrastructureel burgerschap’ waarbij verschil96 Kieran Connell, ‘Race, prostitution and the new left. The postwar inner city through Janet Mendelsohn’s “social
eye”’, History Workshop Journal 83 (2017) 301-340.
97 Krista Cowman, ‘Play streets. Women, children and the problem of urban traffic, 1930-1970’, Social History 42
(2017) 233-256.
98 David Templin, ‘Gentrification. Aufstieg eines Deutungsmusters in Großbritannien, den usa und Westdeutschland, 1964-1990’, Moderne Stadtgeschichte 2 (2017) 49-65; Anne Cécile Mermet, ‘Global retail capital and the city.
Towards an intensification of gentrification’ Urban Geography 38 (2017) 1158-1181.
99 Colin G. Pooley, ‘Cities, spaces and movement. Everyday experiences of urban travel in England c. 1840-1940’,
Urban History 44 (2017) 91-109.
100 Raghav Kishore, ‘Planning, traffic and the city. Railway development in colonial Delhi, c. 1899-1905’, Urban
History 44 (2017) 253-269.
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lende gemeenschappen hun woonomgeving inzetten als arena’s van politieke macht.101
Onevenwichten in raciale en economische macht leidden echter tot verschillende
uitkomsten van die strijd. Wat goed is voor de economische ontwikkeling, is dat niet
noodzakelijk voor welzijn en milieu.
De betekenis van stedelijke ruimtes en stedelijke rituelen
Hoe oud en nieuw elkaar beïnvloeden, is de orde van de dag in allerhande reflecties
over de stad. De metafoor van de palimpsest valt veelvuldig om de historische gelaagdheid van de stad mee aan te duiden. Het gaat dan niet enkel om de fysieke transformaties van de stad, maar ook om de ervaring van de stad. Hoe schrijven mensen hun
levensverhaal in de bestaande stedelijke structuren in en hoe verschuift daardoor de
lading van de stedelijke ruimte? Om die laatste vraag ook methodologisch handen en
voeten te geven, breken David Marshall e.a. een lans voor collaboratieve, digitale projecten die toelaten de meerstemmigheid en historische gelaagdheid van plekken in de
stad bloot te leggen.102 Zoals Marshall e.a. aangeven, is gelaagdheid van de stad natuurlijk het meest urgent op plaatsen met een uitgesproken gewelddadig en/of omstreden
verleden. Heel wat onderzoek richt zich op de vraag hoe in dergelijke contexten – van
naoorlogs Berlijn tot Tel Aviv tijdens de onafhankelijkheidsoorlog – wordt omgegaan
met de architecturale overblijfselen uit vorige regimes.103
De wens om de regimewisseling ook in het stedelijke landschap te affirmeren, is
daarbij een factor van belang, maar verklaart zeker niet alles. Van de gelegenheid gebruik maken om modernistische projecten door te drukken, is evenzeer van belang.
Niet enkel stedenbouwkundige projecten, maar ook grootse evenementen, zoals het
voorbeeld van de Romeinse Olympische Spelen van 1960 aangeeft, kunnen een stempel op de stad drukken.104 Springen dergelijke grootschalige overheidsinitiatieven natuurlijk het sterkst in het oog, ook burgers markeren het stedelijke landschap. Het huidige onderzoek richt zich afgaande op de publicaties daarbij voornamelijk op politieke
initiatieven zoals het uithangen van de beeltenis van Jeanne d’Arc in Parijse straten of
het straatoptreden van veteranengroepen.105 Veel minder aandacht krijgt ogenschijnlijk de vraag welke sociaal-culturele betekenissen burgers aan de stad in al haar gelaagdheid hechten. Daar valt dus nog een hele wereld te ontdekken. Het enige terrein
waaruit er vanuit dit perspectief wel veel werk wordt verricht, is het veld van de criminaliteitsgeschiedenis. Robert Shoemaker analyseerde zo de achtereenvolgende moral
101 Kyle Shelton, ‘Building a better Houston. Highways, neighborhoods, and infrastructural citizenship in the
1970s’, Journal of Urban History 43 (2017) 421-444.
102 David J. Marshall, Lynn A. Staeheli, Dima Smaira en Konstantin Kastrissianakis, ‘Narrating palimpsestic spaces’,
Environment and Planning 49 (2017) 1163-1180.
103 Marcus Colla, ‘Prussian palimpsests. Historic architecture and urban spaces in East Germany, 1945-1961’, Central European History 50 (2017) 184-217; Michael Meng, ‘Monuments of ruination in postwar Berlin and Warsaw. The
architectural projects of Bohdan Lachert and Daniel Libeskind’, Comparative Studies in Society and History 59 (2017)
550-573; Or Aleksandrowicz, ‘The camouflage of war. Planned destruction in Jaffa and Tel Aviv, 1948’, Planning
Perspectives 32 (2017) 175-198.
104 Simon Martin, ‘Rebranding the republic. Rome and the 1960 Olympic Games’, European Review of History:
Revue Européenne d’histoire 24 (2017) 58-79.
105 Olivier Ihl, ‘Contre la laïcité. Le pavoisement de Jeanne d’Arc dans le Paris de 1909’, Revue d’histoire moderne
et contemporaine 64 (2017) 63-84; Eleanor O’Keeffe, ‘Civic veterans. The public culture of military associations in
inter-war Glasgow’, Urban History 44 (2017) 293-316.
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panics over misdaad in zeventiende- en achttiende-eeuws Londen.106 Opvallend veel
aandacht gaat daarbij uit naar steden tijdens of na een oorlog, een indicatie dat dergelijke episodes de vrees voor moreel verval sterk aanvuurden.107
Rituelen en processies, en hun politieke betekenis in de stad, blijft een dankbaar
onderzoeksthema. De volgende artikelen onderzochten deze fenomenen vanuit verschillende invalshoeken, waarbij opvalt dat velen voor een langetermijnperspectief kozen. Zo bestudeerde Rebekah Perry één specifieke processie die al ruim 700 jaar in het
Italiaanse stadje Tivoli wordt gehouden.108 Deze Inchinata-processie vormt daarmee,
volgens Perry, een bijzonder overblijfsel van een specifieke liturgische traditie, eigen
aan de comuni in middeleeuws Lazio. Zij analyseert het ritueel niet alleen vanuit religieus oogpunt, maar nadrukkelijk ook vanuit het ruimtelijke kader. Ze benadrukt dat
de processie ook een politiek middel was, waarmee het kleine Tivoli haar onafhankelijkheid van het grote Rome kon benadrukken.
Nella Lonza hanteert een vergelijkbare aanpak in haar analyse van processies in laatmiddeleeuws en vroegmodern Dubrovnik.109 Ze toont aan hoe de autoriteiten zorgvuldig bepaalde gebeurtenissen, zoals het einde van een pestepidemie of de onderdrukking van een revolte, uitkozen en deze vervolgens met behulp van processies in het
collectieve geheugen probeerden te verankeren. Daarmee sluit ze aan bij het bloeiende
veld van de memory studies. Dit is een inventieve invalshoek, al vallen de uiteindelijke
conclusies wat tegen en komt de vraag of en hoe toeschouwers deze processies zagen,
en dus of deze herinneringspolitiek werkte, niet aan bod.
Gabriel Guarino onderzocht carnaval en carnavalesk geweld in Napels, een vroegmoderne stad met een (terechte) reputatie voor oproer.110 Guarino richt zich op de
zeventiende en achttiende eeuw en juist die aanpak maakt dat zijn artikel de traditionele focus op de beroemdste Napolitaanse opstand (Masaniello-rebellie van 1647) overstijgt. Hij laat zien hoe de Spaanse onderkoningen hun vaak lastige en instabiele positie
probeerden te versterken door enerzijds de organisatie van festiviteiten en anderzijds
juist de repressie van volksdeelname en geweld. Hij beschrijft in detail de – vaak gruwelijke – slachtingen van dieren en rituele plunderingen, en plaatst deze in de bredere
politieke context. Uiteindelijk ontbreekt een duidelijke conclusie en ook voor dit artikel geldt dat de focus nadrukkelijk top-down is.
Twee andere artikelen richten zich juist wel op de ervaringen van toeschouwers en
de deelname van ‘gewone’ stedelingen aan rituelen. Philip Hahn onderzocht de beleving van rituelen aan de hand van de memoires van de Ulmse schoenmaker Sebastian
Fischer.111 In een fascinerend en inventief artikel analyseert hij hoe de – steeds dovere
106 Robert Shoemaker, ‘Worrying about crime. Experience, moral panics and public opinion in London, 1660-1800’,
Past & Present 234 (2017) 71-100.
107 Seth Epstein, ‘Urban governance and tolerance. The regulation of suspect spaces and the burden of surveillance in
post-World War I Asheville, North Carolina’, Journal of Urban History 5 (2017) 683-702; Katrin Schreiter, ‘Revisiting
morale under the bombs. The gender of affect in Darmstadt, 1942-1945’, Central European History 50 (2017) 347-374.
108 Rebekay Perry, ‘The medieval Inchinata procession at Tivoli. Ritual construction of civic identity in the age of
the commune’, Journal of the Society of Architectural Historian 76 (2017) 36-62.
109 Nella Lonza, ‘A walking memory. State-designed processions as a tool of collective remembering in late medieval
and early modern Dubrovnik’, Journal of Urban History 43 (2017) 458-469.
110 Gabriel Guarino, ‘Taming transgressions and violence in the carnival of Naples’, The Historical Journal 60 (2017)
1-20.
111 Philip Hahn, ‘The emperor’s boot, or: perceiving public rituals in the urban reformation’, German History 35
(2017) 362-380.
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– schoenmaker de intochten van Karel v in Ulm tussen 1543 en 1552 zag. Die rituelen waren vooral bedoeld om de greep van de keizer op Ulm te versterken. Ulm was
een protestantse stad met een grote mate van zelfbestuur, gedomineerd door de gilden, maar kwam na Karels overwinning op het Schmalkaldische Verbond (1547) steeds
meer onder Habsburgs adellijk gezag. Fischers beschrijvingen laten zien hoe een ambachtsman die transitie beleefde en interpreteerde, in visuele maar ook, zeker vanuit
Fischers beroepsmatige belangstelling, in materiële zin. In Barbara Diefendorfs artikel
staat ook de relatie tussen stedelingen, het urbane landschap en rituelen centraal.112
Meer specifiek vraagt Diefendorf waarom ‘gewone’ katholieke inwoners van Montpellier na een periode van religieuze co-existentie deelnamen aan de grootschalige vernietiging van protestantse kerken na de revocatie van het Edict van Nantes. Zij onderzoekt hoe stedelijke ruimtes doordrongen waren van religieuze betekenis, en hoe die
ruimtes door rituelen en geweld konden worden afgebakend en ingevuld.
Bovenstaande twee artikelen vormen een aardige correctie op en contrast met de vrij
stellige tweedeling die Ben Robert signaleert.113 Robert stelt dat voor de negentiende eeuw de ‘gewone’ man (en vrouw?) slechts passieve toeschouwers waren. Pas in de
moderne tijd signaleert hij meer deelname vanuit de ‘working class’, waarbij hij vrij
gemakkelijk voorbijgaat aan bijvoorbeeld de deelname van gilden in eerdere periodes.
Hoewel premoderne rituelen wellicht vaak bestudeerd worden vanuit een top-down
perspectief, lijkt deze passiviteit eerder een vraag, niet een feit. In zijn artikel bepleit
hij, aan de hand van een analyse van feesten in Darlington en Middlesborough, het belang van ‘civic ritual’ na 1800, in tegenstelling tot een eerdere stelling van Simon Gunn.
Muziek in de stad
Op welke manieren fungeren muziekpraktijken als ‘Kommunikationsereignis und Sozialisierungserlebnis’ in Europese stedelijke ruimtes? Zeven auteurs behandelen deze
kwestie aan de hand van negentiende- en twintigste-eeuwse casussen in het themanummer ‘Sounds of the Towns – Stadt und Musik’ van Moderne Stadtgeschichte.114 Hoe
kan het bijvoorbeeld dat Pruisische handwerklieden en Engelse aristocraten aan het
begin de twintigste eeuw op vrijwel eenzelfde manier naar vergelijkbare uitvoeringen
van hetzelfde operarepertoire luisterden? Parallel aan de ontwikkeling van specifieke
(nationale) muziekculturen in de negentiende eeuw nam tegelijkertijd ook juist de eenheid toe tussen Europese hoofdsteden als Berlijn, Londen, Parijs en Wenen, zoals Sven
Oliver Müller benadrukt.115 Naast culturele uitwisselingen, wat betreft muziekrepertoires, uitvoerende musici en gedragsconventies, liepen de ontwikkelingstempo’s en de
sociale, politieke en consumptieve contexten echter wel sterk uiteen. Een voorbeeld
daarvan is het streng door de staat gereguleerde Weense versus het relatief liberale
112 Barbara Diefendorfs, ‘Religious conflict and civic identity. Battles over the sacred landscape of Montpellier’, Past
& Present 237 (2017) 53-91.
113 Ben Robert, ‘Entertaining the community. The evolution of civic ritual and public celebration, 1860-1953’,
Urban History 44 (2017) 444-465.
114 Sabine Mecking, ‘Sounds of the towns. Stadt und Musik’, Moderne Stadtgeschichte 2 (2017) 7-19. Zie naast de
hier besproken bijdragen tevens: Stefan Manz, ‘Zuwanderung und die Transformation urbaner Klangwelten. Deutsche
Musiker in Edinburgh und Glasgow 1840-1914’, 48-64 en Alexander Friedman, ‘Sowjetische und russische Musikfestivals im lettischen Ostseebad Jürmala 1986-2014. Entstehung, Entwicklung, Untergang’, 100-120.
115 Sven Oliver Müller, ‘Politischen Divergenzen und kulturelle Konvergenzen. Vergleichende Aspekte der Opernaufführungen in den europäischen Metropolen im 19. Jahrhundert’, Moderne Stadtgeschichte 2 (2017) 34-47.
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markgerichte Londense muziekleven.
Rond 1900 ontstond in Berlijn een eigen operettestijl waarmee de snelgroeiende
wereldstad eindelijk kon concurreren met het uitgaansleven in Parijs en Wenen en hun
bekende operettecultuur en walsmuziek. Daniel Morat duidt de culturele betekenis van
het populaire (mars)lied Das macht die Berliner Luft van Paul Lincke uit 1904.116 De
schlager bood oude en nieuwe Berlijners een identiteit met, aldus Morat: ‘seinem Witz
und seiner Banalität, seinem Kleinbürgertum und seinem Anspruch auf Weltgeltung,
seiner Sentimentalität und Schnoddrigkeit, seinem Kohlgeruch und Parfüm hausch’.117
Vervolgens deed het populaire lied dienst in verschillende politieke contexten: voor
‘Kaiserreich-Nostalgie’, voor nationaalsocialistische propaganda en het werd na de
Tweede Wereldoorlog toegeëigend in Oost- én West-Berlijn. Morat verklaart de politieke flexibiliteit van het lied door middel van de stabiele, karakteristieke (zelfs clichématige) stedelijke identiteit die zich rond 1900 succesvol vestigde in Berlijn.
Dat muziek krachtig kan bijdragen aan politieke ‘performances’ blijkt tevens
uit Daniel Reupke’s bespreking van partijcongressen van de nsdap tussen 1923 en
1938/39.118 Reupke behandelt de ensceneringen van politieke macht en ideologische
gemeenschapsvorming in de ‘romantische Kulisse’ van steden als Nürnberg. De muzikale ondersteuning liep daarbij uiteen van mars-, strijd- en anti-republikeinse liederen,
het Niederländische Dankgebet en het Deutschlandlied, tot fragmenten uit Wagners
operarepertoire en de heroïsche symfonieën van Beethoven en Bruckner. Ook in Kopenhagen tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog fungeerde muziek
als politiek middel.119 Het gemeenschappelijk zingen van volks- en patriottistische liederen (Alsang) en de circulatie van illegale satirische liederen zoals Lili Marleen waren
beide uitingen van protest en verstevigden de Deense nationaliteit tijdens de bezetting.
Een heel ander type performance waren de religieus en sociaal geëngageerde openluchtredevoeringen die leiders van het Oxford House – onderdeel van de ‘settlement
movement’ – in de laatste kwart van de negentiende eeuw verzorgden in het Londense
Victoria Park. Lucinda Matthews-Jones toont aan hoe ze dit ‘People’s Park’ gebruikten
om christelijke waarden te integreren in het dagelijkse stadsleven van arbeiders.120 Het
park, bekend als ruimte voor ‘working-class male leisure’, gaf mogelijkheden om te experimenteren met religieuze identiteiten in de moderne lokale gemeenschap en buiten
de institutionele muren van de kerk en ‘middle-class settlement spaces’.121
Duncan Stone laat zien hoe divergentie in de Engelse cricketsport inzicht geeft in
de verschuivende verhoudingen tussen metropool en suburbs.122 Zoals in de rest van
116 Daniel Morat, ‘Berliner Luft. Zur Karriere einer Stadthymne’, Moderne Stadtgeschichte 2 (2017) 20-33.
117 Ibidem, 23.
118 Daniel Reupkes, ‘Mit “Musik und offenen Fahnen” auf den NS-Reichsparteitagen. Eine Quellenstudie als Historische Aufführungsforschung’, Moderne Stadtgeschichte 2 (2017) 65-83.
119 Yvonne Wasserloos, ‘Protestgesang und verbotener Klang. “Alsang” und “Lili Marleen” in Kopenhagen 19401943’, Moderne Stadtgeschichte 2 (2017) 84-99.
120 Lucinda Matthew-Jones, ‘Oxford House heads and their performance of religious faith in east London, 18841900’, The Historical Journal 60 (2017) 721-744.
121 Zie tevens: Christopher P. Scheitle, Erica Jane Dollhopf en John David McCarthy, ‘Spiritual districts. The origins
and dynamics of us cities with unusually high concentrations of parachurch organizations’, Social Science History 41
(2017) 505-532; Ryan Sayre Patricio, ‘The spiritual significance of property and place in monastic resistance to the
reformation’, German History 35 (2017) 187-205.
122 Duncan Stone, ‘Suburbanization and cultural change. The case of club cricket in Surrey, 1870-1939’, Urban
History 44 (2017) 44-68.
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Engeland achtte de bevolking in Surrey vriendschappelijke, inclusieve, wedstrijden
en competities aanvankelijk goed voor de lokale gemeenschap. Rondom de Eerste
Wereldoorlog ontstond echter een migratiestroom van elites vanuit Londen naar het
sub-urbane zuid-Engeland, waarbij deze ‘sporting gentlemen’ cricket als sociaal exclusieve, niet-commerciële en niet-competitieve amateursport begonnen te cultiveren.
Dit gaf aanleiding tot een tweedeling langs sportieve, sociale en regionale scheidslijnen.
Tijdgenoten associeerden daarbij de populaire, professionele en commerciële cricketcompetities steeds meer met arbeidersklassen in noordelijke, industriële en verstedelijkte gebieden.123

123 Zie tevens: Tom Hulme, ‘“A nation of town criers”. Civic publicity and historical pageantry in inter-war Britain’,
Urban History 44 (2017) 270-292. Dit is een uitgewerkte versie van een artikel besproken in de tijdschriftenreview van
vorig jaar: Stadsgeschiedenis 12 (2017) 170-196, 183.
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Margo Buelens-Terryn en Christophe De Coster, Can it be a little quieter?
Combatting noise pollution in Antwerp, 1540-1910
Noise pollution has always been a characteristic feature of the urban environment. Historiography concerning the historical evolution of attitudes and reactions towards
noise pollution has grown strongly during the past decades. However, too often, historians propose linear paradigms that lack adequate comparison between historical periods. In this article we want to challenge such views by a long-term perspective, using
the city of Antwerp as a case-study. Based on a wide range of sources such as petitions,
police records and urban legislation, we evaluate reactions and views towards noise
pollution during the early modern period and the long nineteenth century to discern its
multilayered meaning in the past. In doing so, we focus on social and spatial structures
in the city. Our main findings suggest that during the long period under scrutiny, the
meaning of noise pollution altered according to different social and temporal contexts.
Moreover, the many similarities between the sixteenth and nineteenth centuries lead us
to conclude that a linear perspective on noise pollution is hardly tenable.
Rachel Schats, Disease and health in medieval Holland and Zeeland. An osteoarchaeological perspective on the urban graveyard effect
In early modern European cities deaths outnumbered births, a phenomenon commonly referred to as the urban graveyard effect. While most of the research concerning
this concept is focused on the modern period, the results are regularly extrapolated to
the late medieval towns in Europe. By studying health and disease in human skeletal
remains from three different rural and urban collections in Holland and Zeeland, this
research reveals medieval disease patterns in both town and country. In doing so, this
study combines biological information of individuals with historical contextual information and thereby contributes to the urban graveyard debate.
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