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Rosa Kösters

Over de doorbaak van noodwoningen
De wederopbouw in Arnhem en Venlo, 1944-1946*

Op 18 mei 1946 – een jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog – opende de Internationale Tentoonstelling van Woningen of Exposition Internationale du Logement
in Brussel. Bedrijven uit diverse Europese landen toonden in het Jubelpark geprefabriceerde woningen. Het viel de Belgische krant De Nieuwe Standaard op dat de Nederlanders voor tijdelijke woningen kozen: ‘de Nederlandse prototypen getuigen van
practische zin. Het zijn uitsluitend prototypen van noodwoningen.’1 Wat zich op de
tentoonstelling afspeelde lijkt zo naadloos aan te sluiten op het beeld dat de boventoon
voert in de architectuurhistorische literatuur over de noodwoningbouw in Nederland
tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Noodwoningen staan daarin beschreven
als de woningen die planners – architecten, stedenbouwkundigen en bureaucraten – de
kans gaven te experimenteren met prefabricage.2 Dit artikel wil de dominante opvatting over de Nederlandse naoorlogse stedelijke noodwoningbouw ter discussie stellen. De keuze om ze in het Brusselse Jubelpark tentoon te stellen was juist opvallend.
Hoewel het artikel van De Nieuwe Standaard anders doet vermoeden, was zowel de
Belgische als de Nederlandse houding ten opzichte van deze woningen in eerste instantie hoofdzakelijk negatief. Nederlandse architecten en nationale bestuurders waren tot
in de loop van 1944 uitdrukkelijk tegen noodwoningen.3 Volgens de Belgische tentoonstellingsorganisatoren vormden ze in 1946 nog steeds een ‘bedreiging’ voor ‘het
in Nederland zo hoog opgevoerde woonpeil’, omdat ze zo weinig duurzaam waren.4
Het traditionele, meer eenzijdige perspectief op de noodwoningen is onderdeel van
een breder wederopbouwvertoog. In Nederland waren de architectuurhistorici Koos
Bosma en Cor Wagenaar daarvan de voormannen. Een groep deskundigen bouwde onder hun redactie, en in hun navolging, aan een indrukkende geschiedschrijving over de
uitvoerige en zeer ingrijpende modernistische wederopbouw waarin de gestandaardi-

* Dit artikel komt voort uit het onderzoek voor mijn bachelorscriptie ‘We lenigen de ergste nood. Het debat omtrent
noodwoningbouw in Arnhem en Venlo, 1945-1950’ (Universiteit van Amsterdam 2016). Ik dank de redactie van
Stadsgeschiedenis en Maartje van Gelder, Peter Romijn, Moritz Föllmer en de twee anonieme referenten voor hun
constructieve kritieken bij het tot stand komen van de tekst.
1 De Nieuwe Standaard, 19 mei 1946; F. Floré, Lessen in goed wonen. Woonvoorlichting in België 1945-1958 (Leuven
2010) 32-34.
2 Koos Bosma en Cor Wagenaar, ‘Het politiek-organisatorisch kader’, in: K. Bosma en C. Wagenaar (red.), Een
geruisloze doorbraak. De geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de wederopbouw van
Nederland (Rotterdam 1995) 231-241, 238-241; Leo van der Laan en Be Lamberts, ‘Noodwoningbouw en volkshuis
vesting’, in: Koos Bosma e.a. (red.), Een Hollandse stad in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg 1940-1946
(Rotterdam 1988) 85-93; H. Verboord, ‘Nooit gedacht. Oorzaak, aanleiding en uitvoering van noodwoningbouw in
1945 in Vlijmen’, Met gansen trou 35 (1985) 149-155.
3 Nationaal Archief (verder na), Militair Gezag (verder mg), inv.nr. 2853, Rapport 1, Noodwoningen in het bevrijde
gebied van Nederland (verder Rapport 1), 11 november 1944.
4 Floré, Lessen, 32-34; Internationale Tentoonstelling van Woningen (Brussel 1946).
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seerde, massaal geproduceerde minimumwoning de hoofdrol speelde.5 Uit hun analyse
van die bouwplannen en de uitvoeringsorganisatie volgde dat de oorlog de doorbraak
gaf voor ontwerpen die al een tijd op de plank lagen, waarbij de noodwoning wel een
onvermijdelijke, logische stap moest zijn in de verwezenlijking van die bouwplannen.
Hoewel Bosma en Wagenaar opmerkten dat diverse architecten en stedenbouwkundigen de noodwoning destijds als ongewenst zagen, luidde hun oordeel niettemin dat de
woningen vooral de mogelijkheid boden te experimenteren met prefabricage – wat de
uiteindelijke doorbraak in de hand zou hebben gewerkt.6
Het bestuderen van de noodwoningbouw in de bredere context van de wederopbouw resulteerde in interessante inzichten, maar roept inmiddels nieuwe vragen op.
Het traditionele wederopbouwvertoog krijgt namelijk sinds een aantal jaren het nodige
tegenwicht van een nieuwe generatie stads- en cultuurhistorici. Zij zijn kritisch over
de onevenredige aandacht voor de fysieke en materiële wederopbouw en het lineaire
interpretatiekader in de wederopbouwliteratuur.7 Tot dusver richten zij zich op historische alternatieven, maar ontbreekt een tegenstem tegen het lineaire vertoog van
de modernistische doorbraak. Door een kleinschalige, maar gedetailleerde en genuanceerde analyse van de naoorlogse stedelijke noodwoningbouw beoogt dit stuk daar
verandering in te brengen. Het toont de veelzijdige geschiedenis van het fenomeen en
hoe in de eerste maanden en jaren na de oorlog tegenover het idee van de doorbraak
een hele andere realiteit stond. Dit artikel hoopt aanknopingspunten te bieden om het
lineaire beeld van de wederopbouw beter te historiseren en daarmee bij te dragen aan
de concretisering van een nieuwe agenda in het wederopbouwonderzoek.
Daarvoor is opnieuw gekeken naar de opvattingen en het beleid van de deskundige
technocraten en bureaucraten die de noodwoningbouw op nationaal niveau coördineerden. Daarnaast zijn noodwoningbouwdossiers met correspondentie en bouwplannen van de gemeenten Arnhem en Venlo onderzocht. Deze steden bevonden zich
in twee van de drie zwaarst getroffen provincies: Brabant, Limburg en Gelderland.
De woningnood was er groot en de Arnhemse en Venlose gemeentebesturen namen
tegenover de noodwoningen een andere houding aan. Met deze twee casussen komt
bovendien enige balans in het wetenschappelijke landschap; ander recent wederopbouwonderzoek richt zich op het bekendste Randstedelijke voorbeeld van de gebombardeerde stad, Rotterdam.8 De benadering van dit artikel heeft zowel oog voor het
5 Bosma en Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak; H.T. Siraa, Een miljoen nieuwe woningen. De rol van de
rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening 1940-1963 (Den Haag
1989); Cor Wagenaar, Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952 (Rotterdam 1993); H.
Wijffels e.a., De wederopbouw. Architectuur in Midden-Brabant in de jaren ’50 (Tilburg 1993); Eric de Lange, Sober
en solide. De wederopbouw van Nederland 1940-1965 (Rotterdam 1995); Cor Wagenaar en Gerrie Andela, Een stad
voor het leven. Wederopbouw Rotterdam 1940-1965 (Rotterdam 1995); Hans Ibelings, De moderne jaren vijftig en
zestig. De verspreiding van een eigentijdse architectuur over Nederland (Rotterdam 1996); Tessel Pollmann en Michiel
Kruidenier, Wederopbouw in Leiden. Architectuur en stedenbouw 1940-1965 (Leiden 2009).
6 Bosma en Wagenaar, ‘Het politiek-organisatorisch kader’, 238-241.
7 Hilde Heynen, ‘Belgium and the Netherlands. Two different ways of coping with the housing crisis 1945-70’,
Home Cultures 7 (2010) 159-177; Stefan Couperus, ‘In de schaduw van het plan, in het licht van de gemeenschap.
Alternatieve wederopbouw in Coventry en Rotterdam 1944-1956’, Stadsgeschiedenis 8 (2013) 38-59; Moritz Föllmer
en Mark B. Smith, ‘Urban societies in Europe since 1945. Toward a historical interpretation’, Contemporary European
History 24 (2015) 475-491.
8 Couperus, ‘In de schaduw’; Stefan Couperus, ‘The invisible reconstruction. Displacing people, emergency
housing and promoting decent family life in Rotterdam, Hamburg and Coventry’, in: J. Düwel, N. Gutschow en D.
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plan en de uitvoeringsorganisatie als voor de discussies tussen de diverse betrokkenen
en de lokale uitvoeringspraktijk in deze steden. De rol van gemeentebestuurders en
-ambtenaren bij de noodwoningbouw was belangrijk, maar bleef tot nu toe onderbelicht. Door antwoord te geven op de vraag hoe de naoorlogse noodwoningbouw
in Arnhem en Venlo tot stand kwam, hoopt dit stuk een bijdrage te leveren aan een
discussie over welke interpretatiekader in de plaats kan komen van het tamelijk lineaire
wederopbouwvertoog.
Nieuwe wegen in de wederopbouwhistoriografi
In het Nederlandse historiografisch landschap is het overzichtswerk Een geruisloze
doorbraak van architectuurhistorici Koos Bosma en Cor Wagenaar sinds de jaren negentig toonzetter. Het was vernieuwend dat voor Bosma en Wagenaar de wederopbouw niet ging over de talloze naoorlogse stadsuitbreidingen, maar over de vervangende nieuwbouw. Het leidde tot het inzicht dat de moderniseringsdrang het rurale,
volkseigene bouwen van de Delftse School verdrong. Dat de belangen van de bezetter
en van de Nederlandse planners deels parallel liepen was daar de belangrijkste oorzaak
voor.9 Het werk van Bosma, Wagenaar en andere wederopbouwonderzoekers uit de
jaren negentig, sluit aan bij het internationale wederopbouwnarratief over de tijdens
de Tweede Wereldoorlog gebombardeerde steden. Daarin staat centraal dat dankzij
de bijzondere oorlogsomstandigheden op politiek-bestuurlijk, maar vooral op stedenbouwkundig terrein, een aantal doorbraken plaatsvonden waardoor modernistische
stedenbouwers de kans kregen hun (vooroorlogse of in de oorlog gemaakte) papieren
plannen (eindelijk) te verwezenlijken.10
Dit vertoog krijgt steeds meer kritiek. Ten eerste omdat de nadruk van architectuuren planningshistorici op het bouwplan en de uitvoeringsorganisatie heeft geleid tot een
onevenredige aandacht voor de fysieke en materiële kant van deze geschiedenis. Onderzoekers met voornamelijk een sociaal- en cultuurhistorische achtergrond brengen
uit onvrede daarover de vergeten wederopbouwgeschiedenissen van andere actoren,
vaak brede groepen uit de samenleving, aan het licht. Dit levert belangrijke nieuwe
inzichten op. Architectuurhistorica Hilde Heynen zette in 2010 de eerste stap in die
richting. Ze toonde aan dat verschillen tussen Nederlandse en Belgische woonculturen
slechts ten dele te verklaren zijn door hun uiteenlopende architectuurhistorische en
stedenbouwkundige verleden. Zij betoogt dat verschillende processen van bemiddeling
tussen producenten en consumenten eveneens van belang waren en kent een sterkere
rol toe aan het maatschappelijk middenveld.11 Na Heynen kwam sociaal en politiek
historicus Stefan Couperus met een uitgewerkte kritiek op de bestaande wederopbouwliteratuur. Met zijn onderzoek naar Rotterdam en Coventry wil hij daarbij de
aanzet geven voor een nieuwe onderzoeksagenda die oog heeft voor verschillende
(sociaal)wetenschappelijke vertogen en gemeenschapsdiscoursen over de inrichting van
Chmelnizki (red.), A blessing in disguise. War and town planning in Europe, 1940-1945 (Berlijn 2013) 66-87; Stefan
Couperus, ‘Experimental planning after the blitz. Non-governmental planning initiatives and post-war reconstruction
in Coventry and Rotterdam 1940-1955’, Journal of Modern European History 13 (2015) 516-533.
9   Bosma en Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak.
10 Couperus, ‘In de schaduw’, 38-39.
11 Heynen, ‘Belgium’.
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de stad.12 De stadshistorici Moritz Föllmer en Mark B. Smith merkten daaropvolgend
op dat in heel Europa binnen het onderzoek naar moderne stedelijke gemeenschappen
(sinds 1945) voornamelijk is gekeken naar stedelijke planning. Sociaal- en cultuurhistorische vragen over Europese stedelijke samenlevingen blijven onderbelicht. Föllmer
en Smith stelden een themanummer samen waarin de auteurs de naoorlogse stad beter
historiseren en pleiten voor meer aandacht voor de visies van toenmalige stedelijke
sociologen, intellectuelen en activisten.13
Het tweede probleem dat aanleiding geeft tot kritiek is dat het dominante wederopbouwvertoog kampt met wat Couperus een ‘tamelijk lineair interpretatiekader’
noemt.14 De manier waarop historici omgaan met de chronologische ontwikkelingen
is sterk teleologisch en staat ter discussie. In 2013 kaartte Couperus deze kwestie voor
het eerst aan, maar in de historiografie duikt nog vrijwel geen onderzoek op dat de
alternatieven belicht.15 Bovendien ligt volgens Couperus de oorzaak van dat probleem
bij de architectuur- en planningshistorici die het bouwplan en de uitvoeringsorganisatie
centraal stellen. Ik wil daaraan toevoegen dat in de historiografie de neiging bestaat onderzoek te doen naar de ideeën en plannen uit periode van de Tweede Wereldoorlog die
te koppelen zijn aan de gerealiseerde projecten uit de jaren vijftig en zestig. Het accent
ligt op de plannen en planmakers als logische voorlopers van de gebouwde omgeving
en daarmee wordt de samenhang tussen die twee als het ware automatisch bevestigd,
terwijl het niet vanzelfsprekend was dat juist die plannen tot uitvoering kwamen. Zo
bestaat in de literatuur niet alleen weinig oog voor alternatieve vertogen van andere
actoren, maar is er eveneens beperkte ruimte voor gebeurtenissen die niet een logische
voorloper zijn van de uiteindelijke gebouwde omgeving. Zij worden makkelijk vergeten of enkel geanalyseerd als logische stap in het proces naar het eindresultaat. Dat geldt
voor afwijkende ideeën en projecten van zowel brede groepen uit de samenleving als
van architecten, stedenbouwkundigen en bureaucraten. Een analyse van opvattingen en
beleid van nationale planners enerzijds en van lokale bestuurders in Arnhem en Venlo
anderzijds laat zien dat de naoorlogse stedelijke noodwoningbouw hier bij uitstek een
voorbeeld van is.
Dit artikel is binnen de veranderende wederopbouwhistoriografie niet het eerste
stuk dat betoogt dat over de noodwoningbouw meer te zeggen is. Eenzelfde gedachte is
te zien in het werk van de historici Stephan Couperus en Sophie Elpers. De benadering
die zij kiezen past in de zojuist geschetste ontwikkeling. Couperus legt met een analyse
van de noodwoningbouwprogramma’s tijdens de oorlog in Rotterdam, Coventry en
Hamburg met name de sociale visies van betrokken maatschappelijk werkers bloot.16
In haar proefschrift over noodboerderijen op het Nederlandse platteland na de oorlog
geeft Elpers bewoners nadrukkelijk een stem: zij schrijft uitvoerig over hun ervaringen
en de invloed daarvan op hun houding in debatten over modern versus traditioneel
bouwen.17 Nieuw aan dit artikel is dat het de naoorlogse stedelijke noodwoningbouw
12 Couperus, ‘In de schaduw’, 40.
13 Föllmer en Smith, ‘Urban societies’.
14 Couperus, ‘In de schaduw’, 38.
15 Ibidem, 38-40.
16 Couperus, ‘The invisible reconstruction’, 71.
17 Sophie Elpers, Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog (proefschrift Universiteit van Amsterdam 2014) 239 en 263.
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onderzoekt, daarbij de problemen van het lineaire interpretatiekader toont en een bijdrage hoopt te leveren aan een debat over alternatieve kaders.
Internationaal gezien krijgt de noodwoningbouw zelden aandacht, terwijl ze in heel
Europa – met verschillen in tijdspanne, omvang en schaal – in gebombardeerde steden
voorkwam.18 De positieve uitzondering daarop is de Britse historiografie, waarbij
opnieuw een cultuurhistorische invalshoek met oog voor de perspectieven van meer
personen dan alleen de planners opvalt. Vanaf de tweede helft van de jaren negentig
en vooral sinds 2000 verschenen diverse publicaties over de 300.000 geprefabriceerde
noodwoningen uit het Temporary Housing Programme van de Britse premier Winston
Churchill. Het onderzoek is veelal afkomstig uit de hoek van monumentenzorg en
erfgoedbeheer. Het doel is de restanten van deze zogenaamde ‘palaces of the people’ als
erfgoed erkend te krijgen en te beschermen tegen sloop.19 In 1995 stonden in Engeland
en Wales nog zo’n 67.353 van de ‘prefabs’ overeind.20 Deze woningen waren bij de
bouw al gewild en sindsdien is de populariteit vrijwel niet afgenomen. De verklaring
die de literatuur hiervoor geeft is in de tweeledige ambitie achter de woningen: met het
noodwoningbouwprogramma konden uit de oorlogstijd stammende productielijnen
na de vrede van 1945 blijven bestaan (werkgelegenheid) en het product (de woning)
bood verlichting voor de acute (woning)tekorten. Bovendien zorgde de toenmalige
regering voor veel publiciteit over het belang van dit programma. Het streven om de
woningen als erfgoed erkend te krijgen, maakt dat hier veel oog is voor de ervaringen
van bewoners nu en toentertijd.
Woningnood in Arnhem en Venlo
De naoorlogse stedelijke noodwoningen moesten een tijdelijke oplossing bieden voor
het grote tekort aan huisvesting. Wat waren de oorzaken van die woningnood in Nederland en hoe zag het stedelijk landschap van Arnhem en Venlo eruit? Op 1 januari
1940 bedroeg het aantal inwoners van Arnhem 90.449.21 De vooroorlogse stad kende
twee gezichten. Aan de ene kant had de economisch depressie van de jaren dertig hier
flink toegeslagen. De rol van industrie in de stad en het economisch leven was beperkt
en in de binnenstad woonden Arnhemmers in verpauperde wijken onder zeer slechte
omstandigheden. Twee uitbreidingsplannen uit 1933 en 1935 hadden daar verandering
in moeten brengen. Aan de zuidelijke oever van de Nederrijn kwamen volkswoningen
voor arbeiders. Weinigen voelden zich echter aangetrokken tot deze Malburgse polder.
Ondanks verwoede pogingen met reclamewagens en kortingen mensen aan te trekken,
stond bij de aanvang van de oorlog nog een kwart van de woningen leeg. Aan de andere
kant was Arnhem de stad van de fraaie villa’s in de buitenwijken en de statige heren18 Vaak aangehaalde Europese studies zijn: J.M. Diefendorf (red.), The rebuilding of Europe’s bombed cities (Londen
1990); J.M. Diefendorf, In the wake of war. Reconstruction of German Cities after World War II (Oxford 1993); N.
Tiratsoo e.a., Urban reconstruction in Britain and Japan, 1945-1955. Dreams, plans and realities (Luton 2002).
19 Gregory Holyoake, The prefab kid. A postwar childhood in Kent (Oxford 1999); Greg Stevenson, Palaces for the
people. Prefabs in postwar Britain (Londen 2003); Paul Tarpey, More prefab days. Belle Vale remembers (Liverpool
2008); Elisabeth Blanchet, Prefab homes (Oxford 2014). Zie ook: Gary Robins, Prefabrications (Cardiff 2001); Brenda
Vale, Prefabs. A history of the UK Temporary Housing Programme (Londen 2005); Alan Sked en Chris Cook, Postwar Britain. A political history 1942-1992 (Harmondsworth 1993); Nicholas Bullock, Building the post-war world.
Modern architecture and reconstruction in Britain (Londen 2002).
20 Vale, Prefabs, 1 en 16-19.
21 Arnhemse Courant, 31 december 1940.
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Kaart 1 Plattegrond van Arnhem ca. 1935-1942 (Gelders Archief, 1506 Kaartenverzameling Gemeente Arnhem 1971)

huizen aan de singels. Die laatste huisvestten rijke renteniers die in Nederlands-Indië
hun fortuin hadden vergaard. In de negentiende eeuw was Arnhem uitgegroeid tot een
deftige patriciërsstad met zetels van zowel de rechterlijke macht, als het provinciaal
bestuur en vele andere overheidsdiensten. Dat leverde de stad zelfs de bijnaam ‘Haagje
van het Oosten’ op.22
Ook Venlo kende na de Eerste Wereldoorlog moeilijke jaren en de economische
crisis van de jaren dertig ging niet ongemerkt voorbij. Venlo maakte echter dankzij
zijn economisch strategische ligging voor de Tweede Wereldoorlog een snelle groei
door en was de thuisbasis van enkele bekende bedrijven zoals gloeilampenfabriek
Pope, Chemische Fabriek L. van der Grinten en drukkerij Wed. H. Bontamps. Maar
de spoorlijnen en wegen die de economische vooruitgang mogelijk maakten, brachten
ook beperkingen. Stedenbouwkundig had Venlo last van de insnoering tussen de Maas
en de verkeersaders. De bebouwing buiten dat gebied bleef gering, op enige ongecontroleerde uitbreidingen zoals kleine arbeiderswijken rondom de industriebedrijven
en uitvalswegen na. Verder had de Venlose binnenstad een kleinschalig en gevarieerd
karakter met historische bebouwing en een aantal monumenten, maar leed het zuidwestelijke deel onder ernstige verpaupering. Voor 1940 had het gemeentebestuur delen
daarvan gesaneerd. Het liet tientallen panden afbreken, maar bracht daarvoor geen
22 Bob Roelofs en Cor Wagenaar, ‘De erfenis van een mislukte dag. De wederopbouw van Arnhem’, in: Bosma en
Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak, 372-382, 372-373.
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Kaart 2 Plattegrond Venlo ca. 1935 (Gemeentearchief Venlo, collectie kaarten en prenten)

nieuwe bebouwing in de plaats.23 In 1940 werden de gemeenten Venlo en Blerick bij
een gemeentelijke herindeling samengevoegd. Blerick had zich vanaf 1886 ontwikkeld
van een boerendorp tot een industrieplaats met metaalbedrijven, een grote steenfabriek,
een centrale werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen en de Frederik Hendrikkazerne. Het totale inwonersaantal van de gemeente besloeg in deze periode circa 40.000
personen.
Niet alleen in Arnhem en Venlo zagen inwoners de stad in de jaren twintig en dertig
veranderen. In het vooroorlogse Nederland was veel aandacht voor verpaupering, sanering en de aanleg van uitbreidingswijken. Maar van de vernieuwing van oude stadswijken en krotopruiming kwam in de praktijk weinig terecht. Ondertussen steeg de
vraag naar arbeiderswoningen door toenemende minimumeisen aan bewoonbaarheid,
maar door de crisis stagneerden de plannen om het woningtekort voor de laagst betaalden op te heffen. Het gevolg was dat het bouwvolume in de vooroorlogse tijd ruim
voorzag in de huisvesting van de beter gesitueerden, terwijl een achterstand ontstond
23 Frans Hermans, Venlo in de wederopbouwperiode 1945-1970 (Venlo 2005) 2-4; Frans Hermans, ‘Venlo voor de
oorlog’, in: Rob Camps e.a., Venlo vijftig jaar bevrijd (Venlo 1999) 6-13, 7-8; Rob Camps, ‘Geslagen en gekraakt. De
bevrijding van de ruïnestad Venlo’, in: Gemeente Archief Venlo, Venlo, 52-63, 55; Esther Agricola en Martijn Vos, ‘De
regio Noord-Limburg. Platteland in overgang’, in: Bosma en Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak, 392-410, 393.
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in woningen voor de laagstbetaalden en in de vervanging van krotten.24
Tijdens de oorlog groeide het tekort aan (betaalbare en goede) woningen dramatisch.
Door de bouwstop van juli 1942 liep in heel Nederland het bouwvolume terug en kon
de ontstane schade niet worden hersteld.25 Arnhem en Venlo hadden in het begin weinig fysieke oorlogsschade opgelopen, maar het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog was voor beide steden desastreus. Arnhem had het meest te lijden onder de slag om
Arnhem, die daar als onderdeel van operatie Market Garden (17 september 1944 tot 25
september 1944) van 17 tot 20 september 1944 plaatsvond, en onder de bevrijding op
14 en 15 april 1945. Het mislukken van Market Garden had ook voor Venlo grote gevolgen. De frontlinie lag vervolgens drie maanden langs de Maas en liep daarmee dwars
door de gemeente. Het recent toegevoegde stadsdeel Blerick was bevrijd, terwijl Venlo
nog onder nazibewind stond. Na de operatie evacueerden de strijdende partijen zowel
Venlo als Arnhem waardoor de ontruimde wijken vervolgens weken- tot maandenlang
blootgesteld waren aan roof- en slooptochten.26
Na de oorlog waren de verwoestingen in heel Nederland groot. 400.000 hectaren
aan cultuurgrond, of achttien procent van het totale beschikbaar bouwland, had schade
opgelopen. Socioloog Kees Schuyt en architectuurhistoricus Ed Taverne stellen dat het
woningtekort relatief groter was dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Denemarken.27 De Arnhemmers die vanaf juni 1945 huiswaarts keerden, troffen een bijna
onherkenbare stad aan. Percelen waren verwoest en straten weggeveegd.28 De meeste
huizen werden bij terugkeer zonder glas en zonder inboedel aangetroffen; de vuilnisafvoer en de toelevering van water en elektriciteit functioneerden nauwelijks. Een
inventarisatie volgens landelijk omschreven criteria leverde het volgende beeld op: van
de ruim 26.000 panden in Arnhem waren er 3.518 verwoest, 978 zwaar beschadigd en
21.492 licht beschadigd. Slechts 156 hadden de oorlog ongeschonden doorstaan.29 Toen
het 784e Amerikaanse Tankbataljon de gemeente Venlo op 1 maart 1945 bevrijdde, waren in totaal 4.441 woningen in het stadsdeel Venlo en 2.039 woningen in het stadsdeel
Blerick verwoest of beschadigd. 698 woningen waren totaal verwoest of onherstelbaar
beschadigd (503 in Venlo en 195 in Blerick), 1.049 woningen hadden zware schade (405
in Venlo en 644 in Blerick) en 4.733 woningen waren minder zwaar beschadigd (3.533
in Venlo en 1.200 in Blerick).30 Venlo had ook woningen waarin voor de oorlog twee
gezinnen woonden, maar die door schade niet langer aan twee huishoudens onderdak

24 De totale woningproductie van woningen in de periode 1920-1945 bedroeg 884.700. Per jaar werden er 6.500
woningen afgebroken wegens bouwvalligheid, wat bij een totaal bestand van 2.2 miljoen woningen in 1939 (te) laag
was. M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. De periode van het kabinet-Beel (3 juli 19467 augustus 1948) Wederopbouw en Volkshuisvesting. Verkeer en Waterstaat, band D tweede helft a (Nijmegen 1996)
3766-3767.
25 Ibidem, 3768-3778.
26 J. Vredenberg, Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965 (Arnhem 2004) 8-10; Roelofs en
Wagenaar, ‘De erfenis’, 374; Camps, ‘Geslagen’, 56; Hermans, Venlo, 3-4.
27 Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit (Den Haag 2000) 37-40. Zie ook: Bogaarts, Parlementaire
geschiedenis, 3767.
28 Vredenberg, Wederopbouw, 8-10.
29 Gelders Archief (ga), Secretarie Gemeente Arnhem (verder sga), inv.nr. 1592, Brief directeuren van Bouwtoezicht
en Woningvoorziening en van Gemeentewerken, 4 augustus 1945.
30 Gemeentearchief Venlo (verder gav), Gemeentesecretarie Venlo (verder gv), inv.nr. 2402, Notulen Maatschap
pelijk Herstel Venlo (verder Notulen mhv), 16 juni 1945; Bogaarts, Parlementaire geschiedenis, 3767-3768.
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konden bieden.31 In dit landschap vol verwoesting moesten noodwoningen enige verlichting bieden. Maar de komst van de tijdelijke woningen in Arnhem, Venlo en andere
Nederlandse steden was niet vanzelfsprekend: sterker nog, het botste met de bestaande
plannen voor de naoorlogse stad.
De ongeplande komst van de naoorlogse noodwoning
Tijdens de oorlog hadden diverse Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen en
ingenieurs zich veelal uit eigen initiatief gestort op richtlijnen en concepten voor de
naoorlogse woningbouw. Zij zochten antwoorden op vraagstukken over de massale,
seriematige volkshuisvesting en de taak van de ontwerper bij de naoorlogse wederopbouw. In de Kerngroep Woningarchitectuur (opgericht in 1943) namen particuliere
ingenieurs en architecten zitting. Het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting
en Stedebouw kende een commissie voor Bouwspaarkassen, een commissie Richtlijnen
der Toekomstige Woningpolitiek en de commissie De Techniek van de Woning.32 Ingenieur J.A. Ringers was na de meidagen van 1940 vanuit Den Haag werkzaam als de
Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw, waarbij zijn bevoegdheid op 7 januari
1941 was uitgebreid tot de gehele bouwnijverheid. De Duitse bezetter hield hem om
strategische en propagandistische redenen in zijn positie, maar verzwakte deze.33
Tussen de verschillende Nederlandse instanties en commissies was sprake van kruisbestuiving van ideeën; dezelfde personen namen geregeld deel aan verschillende bijeenkomsten.34 Ringers stelde bijvoorbeeld samen met medewerkers van Volkshuisvesting,
Financiën en Binnenlandse Zaken in juli 1944 een urgentieprogramma voor na de oorlog op.35 Tegelijkertijd liepen de meningen over de naoorlogse woningbouw tussen de
architecten, stedenbouwkundigen en bureaucraten geregeld uiteen, want vanuit de verschillende commissies voor Volkshuisvesting kwam kritiek op het urgentieprogramma.
Over één zaak waren de verschillende planners echter tot ver in 1944 eensgezind: ‘al
was de achterstand in ons land ook zeer groot, [de] bouw van noodwoningen [was]
niet verantwoord.’36
De lijst bezwaren was omvangrijk. Ten eerste hadden de noodwoningen die tijdens
de oorlog in Rotterdam waren gebouwd, geleerd dat dergelijke tijdelijke woningen
slechts een geringe besparing aan materialen opleverden.37 In drie van de nooddorpen
waren bovendien zogenaamde ‘asocialen’ of ‘anti-sociale mensen’ onderworpen aan
verplichte heropvoedingsprogramma’s. Het kwam het imago van de noodwoning niet
ten goede dat de Rotterdamse sociale experimenten niet de gewenste resultaten ople31 gav, gv, inv.nr. 2402, Rapport Maatschappelijk Herstel Venlo, 1 maart 1945.
32 Koos Bosma en Cor Wagenaar, ‘“O, theorie!” Voorbereiding op de naoorlogse woningarchitectuur’, in: Bosma
en Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak, 202-213, 202-203; Koos Bosma en Cor Wagenaar, ‘Het Regerings
commissariaat zoekt een stelsel. Voorbereiding op de naoorlogse wederopbouw’, in: Bosma en Wagenaar (red.), Een
geruisloze doorbraak, 214-222, 216-217.
33 Tessel Pollmann, Van Waterstaat tot wederopbouw. Het leven van dr.ir. J. A. Ringers, 1885-1965 (Amsterdam
2006) 249-263.
34 Vertegenwoordigers van Ringers zaten bijvoorbeeld ook in de commissie ‘Richtlijnen der Toekomstige Woning
politiek’. Bosma en Wagenaar, ‘Het Regeringscommissariaat’, 214.
35 Het betroffen: ir. H. van der Kaa, de hoofdinspecteur van de Volkshuisvesting en J. Bakker van Financiën en mr.
v.d. Drift van Binnenlandse Zaken. Zij stelden gezamenlijk in juli 1944 een urgentieprogramma voor het eerste jaar
na de oorlog op.
36 na, mg, inv.nr. 2853, Rapport 1, 11 november 1944.
37 Ibidem.
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verden. De ‘dorpen’ raakten gestigmatiseerd.38 Daarnaast was de verwachting dat door
de betrekkelijk korte levensduur de afschrijving zwaar op de exploitatie ging drukken.
Econoom Jan Tinbergen, ook betrokken bij enkele rapporten van de Kerngroep, was
van mening dat Nederland na de oorlog niet zo rijk zou zijn, ‘dat het zich de weelde van
noodwoningen’ zou kunnen permitteren. Tot slot vreesden de leden van de Kerngroep
dat noodwoningen het woonpeil sterk zouden drukken. Dat kon niet anders dan ‘ten
nadele van de volksgezondheid en de algemene geestesgesteldheid’ zijn.39
Veel beter was het volgens het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en
Stedebouw, de Nationale Woningraad, de Algemeene Bond van Woningbouwvereenigingen en de Architecten-Studiegroep voor Woningarchitectuur om alle middelen in te
zetten voor de tijdens de oorlog gemaakte plannen voor de permanente woningbouw
(het urgentieprogramma). Daarbij kon worden bezuinigd op onderdelen als verfwerk,
betegeling en sanitair, maar niet op grootte en indeling. Deze instanties waren van mening dat de beschikbare studies over woningindeling en -grootte en samenwerking tussen opdrachtgever, architect, bouwbedrijf en overheid de nodige kostenbesparing konden opleveren.40 Wonen in een noodwoning botste met de opvattingen over de woning
als ‘de wegbereider van de maatschappij’, die naar voren kwamen in bijvoorbeeld de
Richtlijnen voor de woningarchitectuur (1943) en het Architecten-programma voor de
woningbouw (1944). Volkshuisvesting en architectuur gingen niet meer alleen over de
fysieke structuur van een pand. De auteurs, zoals Willem van Tijen en andere architecten, namen in de richtlijnen en programma’s de sociale en culturele verantwoordelijkheid van de architect en de gezonde relaties tussen stedelingen als uitgangspunt.41 In de
verschillende plannen voor de nieuwe naoorlogse samenleving pasten noodwoningen
om al deze redenen niet.
Het was op aandringen van militaire bestuurders, die na de oorlogshandelingen van
september 1944 een verwoest landschap in het bevrijde zuiden aantroffen, dat in Nederland toch naoorlogse noodwoningen kwamen. Een maand na de bevrijding van het
zuiden, op 20 oktober 1944, rapporteerde Luitenant P. Wyberge aan zijn leidinggevende A.H. van Rood dat hij de bouw van noodwoningen als een ‘nationaal vraagstuk van
de eerste orde’ zag. Hij ging hiermee in tegen de heersende opvattingen.42 In november
schreef ook ingenieur E.J. de Maar drie rapporten vanuit het bevrijde Nederland over
noodhuisvesting. Volgens hem was geen twijfel meer mogelijk: noodwoningen waren,
ondanks alle bezwaren, noodzakelijk. De Maar zag als belangrijkste argument het sterk
verminderde productievermogen. Nederland zou de problemen veroorzaakt door de
verwoestingen niet spoedig kunnen oplossen. De eerder opgestelde woningbouwprogramma’s waren niet (meer) haalbaar en het argument dat noodwoningen economisch
onrendabel waren ging daarmee volgens hem niet (meer) op.43 Tegenover plannen voor
38 Couperus, ‘The invisible’, 75.
39 na, mg, inv.nr. 2853, Rapport 1, 11 november 1944.
40 Ibidem; Bosma en Wagenaar, ‘Het politiek-organisatorisch kader’, 238.
41 Couperus, ‘The invisible’, 80-81; Bosma en Wagenaar, ‘“O, theorie!”’, 211-212.
42 P. Wyberge was naar Nederland gestuurd om de komst voor te bereiden voor majoor-ingenieur A.H. van Rood.
Laatstgenoemde had van de regering uit Londen de opdracht gekregen zich met het woningbouwvraagstuk bezig
te houden, maar bevond zich op dat moment nog in België. na, mg, inv.nr. 2853, Rapport inzake het bouwen van
noodwoningen in Nederland, 27 oktober 1944.
43 na, mg, inv.nr. 2853, Rapport 1, 11 november 1944; na, mg, inv.nr. 2853, Rapport 2, Noodwoning voorziening in
het bevrijde gebied van Nederland, 17 november 1944.
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de naoorlogse samenleving stond voor Wyberge en De Maar de realiteit ‘op de grond’:
het lokale woningtekort was groter dan verwacht en het productievermogen van de
woningbouwmarkt had een te zware klap gekregen.
De argumenten voor noodwoningbouw vonden spoedig gehoor. Van Rood coördineerde tussen september 1944 en mei 1945 de werkzaamheden van de Algemeen
Gemachtigde voor de Wederopbouw en de inspecteurs van Volkshuisvesting met de
te nemen maatregelen van het Militair Gezag. Daartoe kwamen de ambtenaren en
militairen van de instanties maandelijks samen om te vergaderen. Ook de Rijksdienst
voor het Nationale Plan en de Subsectie Bouwmaterialen van het Militair Gezag waren
onderdeel van dit overleg.44 Tijdens de tweede vergadering van 1 maart 1945 besloten
zij de Commissie voor Noodwoningen op te richten. Om vraagstukken omtrent noodwoningbouw op te lossen moest de samenwerking tussen diverse organen versneld en
geïntensiveerd worden. In de maandelijkse ‘grote vergadering’ bespraken de betrokken
instanties ook andere woningbouwkwesties en ze konden daarom onvoldoende tijd
en aandacht aan noodwoningen besteden. Op 7 maart 1945 kwam de Commissie voor
Noodwoningen voor het eerst bijeen. De commissie bestond uit een viertal leden afkomstig uit diverse overheidsorganen en richtte zich op de drie zuidelijke provincies.45
De regering had daarnaast ingenieur B.H.H. Zweers als de Algemeen Gemachtigde
voor de Noodwoningbouw (agn) aangesteld, maar hij bevond zich tussen september
1944 en mei 1945 in bezet gebied en kon nog vrijwel niets doen.46 Na de volledige
bevrijding van Nederland startte hij met het uitvoeren van zijn taak, terwijl de commissie nog enkele maanden in functie bleef. Met de komst van deze commissie en de
aanstelling van Zweers onderschreven diverse overheidsinstanties de veranderde opvatting over de noodzaak van noodwoningen en waren de woningen niet langer enkel een
militaire aangelegenheid.
Uiteindelijk stelde het ministerie van Volkshuisvesting in overleg met de Algemeen
Gemachtigde Noodwoningbouw en de Commissie voor Noodwoningen het aantal te
bouwen noodwoningen in Nederland vast.47 In de zomer van 1945 maakte de agn de
eerste lijsten met het aantal toegezegde noodwoningen per gemeente bekend.48 Deze
aantallen vormden de leidraad en waren samengesteld op basis van grondige inventarisaties, waarbij diverse instanties benadrukten de noodwoningbouw qua duur en
omvang zoveel mogelijk te beperken.49 Nederland moest vooral starten met normale
bouw.50 Het beleid was dat alleen gemeenten in aanmerking kwamen, waar twintig
procent of meer van de woningen zodanig beschadigd was, dat zij niet op een econo44 Van der Laan en Lamberts, ‘Noodwoningbouw’, 87.
45 Ir. G.J.P.M. Bolsius nam deel namens de Inspectie der Volkshuisvesting, G. Holst namens de Dienst Weder
opbouw, F. Drijvers namens de sub-sectie Volkshuisvesting en Bouwmaterialen van het Militair Gezag en L.P. Vos
werd benoemd tot secretaris. na, mg, inv.nr. 2857, Rapport over de werkzaamheden Commissie voor Noodwoningen,
15 mei 1945.
46 De Algemeen Gemachtigde voor de Noodwoningbouw was gevestigd te Amsterdam. na, mg, inv.nr. 2922, Brief
majoor A.H. van Roos, 26 juni 1945.
47 gav, gv, inv.nr. 2402, Brief majoor ir. A.H. van Rood, 15 juni 1945; na, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruim
telijke Ordening en Milieubeheer: Centrale Sector (verder mvro), inv.nr. 5920, Brief hoofd sub-sectie Volkshuis
vesting en Bouwmaterialen de majoor ir. A.H. van Rood (verder brief V en B), 5 juni 1945.
48 ga, sga, inv.nr. 1591, Overzicht Noodwoningen, 15 augustus 1945.
49 na, mg, inv.nr. 2922, Richtlijnen 2, 9 april 1945; na, mg, inv.nr. 2922, Brief ir. A.H. van Rood, 22 Maart 1945.
50 gav, gv, inv.nr. 2404, Brief minister van Openbare Werken en Wederopbouw, 7 januari 1947.
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misch verantwoorde wijze hersteld konden worden.51 Het ging om totaal verwoeste
of zeer zwaar beschadigde woningen. De inspecteurs voor de Volkshuisvesting waren
verantwoordelijk voor de plaatselijk inventarisaties en dienden geen rekening te houden met woningtekorten die al voor de oorlog bestonden. Noodwoningen mochten
enkel worden ingezet om de door de oorlogsschade ontstane nood enigszins te verlichten.52 Een andere vereiste was dat gemeenten op zoveel mogelijk andere manieren,
zoals door het vorderen van woningen, hun inwoners een dak boven het hoofd zouden
bieden. Alleen als alle andere mogelijkheden waren benut, konden dorpen en steden in
aanmerking komen voor de noodvoorzieningen.53 De inzet was helder: noodwoningen
waren een oorlogsgevolg en de wederopbouw stonden ze eerder in de weg dan dat zij
hier een opstap toe waren. In die zin bleven de oude opvattingen over de ongewenstheid van noodwoningen, zoals die de wederopbouwplannen van voor september 1944
domineerden, nadrukkelijk doorklinken. Tegelijkertijd was de bouw van naoorlogse
noodwoningen met het opstellen van de lijsten onmiskenbaar in gang gezet. Naast
Arnhem en Venlo kwamen ze in steden als Almelo, Bergen op Zoom, Den Bosch,
Doetinchem, Klundert, Nijmegen, Oosterhout, Ravenstein, Roosendaal, Steenbergen,
Wageningen en Zevenbergen.54
De introductie van de naoorlogse noodwoning was niet de laatste keer dat planners
en bestuurders hun woningbouwplannen moesten aanpassen. Zowel bij de invoering
als bij de bouw van de noodwoningen kwamen de door de overheidsinstanties zorgvuldig uitgedachte programma’s in botsing met de realiteit op de grond. Door de voortdurende weerbarstige naoorlogse toestand en de hoge nood zagen de betrokkenen
zich genoodzaakt gemaakte bouwplannen met verloop van tijd los te laten. De eerste
programma’s uit 1944 spraken over minstens 120.000 noodwoningen in heel Nederland. Wyberge rapporteerde dat hij een productie van 10.000 woningen per maand als
absoluut minimum beschouwde. Voor het bevrijde zuiden stelde de Commissie voor
Noodwoningen in het voorjaar van 1944 al een sterk verminderd aantal vast. Ze wilde
5.000 noodwoningen bouwen, maar snel bleek dat het materiaaltekort het onmogelijk
maakte dit aantal spoedig te realiseren.55 In de zomer van 1945 waren er vervolgens
nog vrijwel geen noodwoningen gebouwd. De gemeenten Arnhem en Venlo gaven op
dat moment aan 1.000 en 2.000 noodwoningen te verwachten.56 Beide steden kregen er
minder toegezegd. De agn wees in augustus 1945 aan Arnhem 650 en aan Venlo 600
stuks toe.57 In totaal stonden er op dat moment voor de zwaarst getroffen gebieden in
51 na, mvro, inv.nr. 5920, Brief V en B, 5 juni 1945.
52 na, mvro, inv.nr. 5920, Brief Van de Meer, 11 mei 1945.
53 na, mvro, inv.nr. 5920, Brief V en B, 5 juni 1945.
54 De dorpen waar noodwoningen kwamen: Aalten, Alphen, Asten, Beesel, Berchem, Bergen, Berlicum, Best,
Boxtel, Broekhuysen, Deurne, Dinteloord, Dinxperlo, Drunen, Empel, Etten, Fijnaart, Gendringen, Gennep, Gilze,
Groesbeek, Heesch, Heeswijk, Horst, Kessel, Lith, Loon op Zand, Made, Meerlo, Mook, Nuland, Ottersum, Oud en
Nieuw Gastel, Putten, Raamsdonk, Renkum, Reusel, Rhenen, Rosmalen, Rucphen, Schijndel, Sprang-Kapelle, Stand
daarbuiten, Tegelen, Terheijden, Ubbergen, Valkenswaard, Venray, Vierlingsbeek, Vlijmen, Wanssum, Woensdrecht,
Wouw, Zevenaar. ga, sga, inv.nr. 1591, Overzicht noodwoningen, 15 augustus 1945; na, mg, inv.nr. 2853, Overzicht
Noodwoningbouw, de Gemachtigde voor den Noodwoningbouw, 20 september 8 november 1945.
55 na, mg, inv.nr. 1272, Rapport inzake het bouwen van noodwoningen in Nederland, 27 oktober 1944; na, mg, inv.
nr. 1272, Brief ir. A.H. van Rood, 22 maart 1945.
56 na, mvro, inv.nr. 5920, Brief Van de Meer, 11 mei 1945; na, mg, inv.nr. 2857, Verslag Groote Vergadering, 5 april
1945.
57 ga, sga, inv.nr. 1591, Overzicht noodwoningen, 15 augustus 1945.
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Brabant, Limburg en Gelderland 5.658 noodwoningen op de planning. De inspecteurs
van de Volkshuisvesting stelden een programma vast met een uiterst minimumaantal
van 10.000, maar door de tekorten was ook dit in september 1945 teruggebracht naar
6.000.58 De officiële bouw van noodwoningen stopte grotendeels in 1946. Slechts een
enkele keer maakten de Rijksbureaus een uitzondering.59 Toen aan het einde van de
jaren veertig de inventarisatie werd opgemaakt, bleek dat in geheel Nederland in totaal
10.299, in Arnhem 355 en in Venlo 642 noodwoningen waren gebouwd.60
Voor alle betrokkenen duurde de noodwoningbouw langer dan gepland.61 Ten
eerste leidde dat tot kritiek van de gemeenten Arnhem en Venlo, de koningin, de oppositie in het parlement en de katholieke kerken op het rooms-rode kabinet, de bureaucratie van de wederopbouw en het huisvestingsbeleid. Kritiek kreeg niet alleen de
noodwoningbouw. Tijdens de hele regeerperiode-Beel (1946-1948) stond de efficiëntie
van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ter discussie, met name
vanwege de omvang van de staf en de overweldigende hoeveelheid formulieren die zij
produceerden.62 Ten tweede lieten de verantwoordelijke ambtenaren en bestuurders
opgestelde richtlijnen, eisen en regels steeds meer los. De praktijk van de woningnood,
en het willen lenigen daarvan, won het bij de noodwoningbouw in toenemende mate
van het theoretische blauwdruk-denken dat aan het begin had overheerst. Van Rood
liet de minister van Binnenlandse Zaken al eind april 1945 in een brief over buitenlandse
noodwoningen weten dat richtlijnen waren opgesteld, maar dat het wellicht toch nodig
zou zijn daar niet al te sterk aan vast te houden.63 In eerste instantie was het idee geweest dat ook de woningen die niet uit eigen land kwamen aan specifieke eisen moesten voldoen. Van Rood concludeerde dat zijn organisatie vanwege de haast die nodig
was zich toch geheel of gedeeltelijk moest neerleggen bij bestaande ontwerpen. Ook
Volkshuisvestinginspecteur J. de Ranitz, verantwoordelijk voor het westelijk deel van
Noord-Brabant en Zeeland, stelde een maand later dat de normen in de diverse richtlijnen gezien de omstandigheden soms te hoog waren.64 De naderende winter speelde
een belangrijke rol. Het wonen in een krot of het overnachten in de buitenlucht is in de
lente en zomer een stuk minder bezwaarlijk of gevaarlijk. Hoewel de nood in de loop
van 1945 steeds sterker werd gevoeld, lukte het niet om sneller of meer noodwoningen
te bouwen. Anders gezegd, na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland niet (direct)
een door een doorbraak gekenmerkte wederopbouw. Voor tijdgenoten – architecten,
stedenbouwkundigen, bureaucraten, gemeenten en burgers – was eerst sprake van een
58 na, mg, inv.nr. 2922, Brief Van der Kaa, 29 september 1945.
59 Arnhem kreeg in de loop van 1946 toestemming voor de bouw van 23 noodwoningen in Rijnwijk, omdat daar al
voldoende materiaal gereed lag. ga, sga, inv.nr. 1598, Brief college van B. en W. Arnhem, 2 juli 1946; ga, sga, inv.nr.
1598, Brief E. Doorn, 19 januari 1949; gav, gv, inv.nr. 2404, Brief minister van Openbare Werken en Wederopbouw,
7 januari 1947.
60 Bogaarts, Parlementaire geschiedenis, 3788; gav, gv, inv.nr. 2404, Formulieren noodwoningbouw Centrale Direc
tie van de Volkshuisvesting, 1946; gav, gv, inv.nr. 2408, Raadsbesluit gemeente Venlo, 20 september 1950; ga, sga, inv.
nr. 1594, Besluit Gemeenteraad Arnhem, 7 augustus 1950.
61 gav, gv, inv.nr. 2420, Brief college van B en W Venlo, 16 november 1945; gav, gv, inv.nr. 2402, Brief college van
B. en W. Venlo, 28 november 1945; ga, sga, inv.nr. 1592, Brief directeur Gemeentewerken, 20 december 1945; ga, sga,
inv.nr. 1598, Brief college van B. en W. Arnhem, 20 februari 1947; Het Parool, 6 augustus 1945.
62 gav, gv, inv.nr. 2402, Notulen mhv, 7 juli 1945; gav, gv, inv.nr. 2420, Brief college van B. en W. Venlo, 16
november 1945; Bogaarts, Parlementaire geschiedenis, 3751-3752 en 3810.
63 na, mg, inv.nr. 2922, Brief majoor ir. A.H. van Rood, 27 april 1945.
64 na, mg, inv.nr. 2922, Brief jhr. ir. J de Ranitz, 26 mei 1945.
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andere werkelijkheid. Dat verhaal ontbreekt in de wederopbouwhistoriografie nog te
vaak.
De duur van deze moeilijke eerste naoorlogse periode, die mogelijk meer de karakteristieken vertoont van een onderbreking dan een doorbraak, moeten we bovendien niet
onderschatten. Eerder bleek al dat in heel Nederland een relatief groot woningtekort
was, terwijl de bouwstop een flinke klap had gegeven aan de scholingsgraad en ervaring
van bouwvakkers. Daarbij kreeg de wederopbouw van de infrastructuur prioriteit en
dit had duidelijke gevolgen. In Arnhem kwam de wederopbouw traag op gang door
tekorten en een overheid die zich richtte op het herstel van bedrijfsgebouwen.65 De
duurzame woningbouw kwam in Nederland pas vanaf 1948 goed op gang.66 Sommige
bewoners hadden daardoor in de dagelijkse leef- en woonomstandigheden tot diep in
de jaren vijftig last van de vernielingen. Met name in Limburg en delen van Gelderland
woonden mensen in krotten, stallen en bunkers.67 Voor sommige Venlonaren zou het
nog drie winters duren voordat de laatsten hun kippenhokken, kelders en schuren
konden verruilen voor een herstelde of nieuwe woning.68
Vooral prefabricage of meer?
Het traditionele wederopbouwvertoog en de Nederlandse geschiedenis van de stedelijke naoorlogse noodwoningbouw wringen op een tweede punt. De nodige kanttekeningen zijn te plaatsen bij het idee dat tijdgenoten de noodwoning vooral zagen als
een uitgelezen kans om te experimenten met prefabricage, omdat ten eerste blijkt dat
dit nooit een argument is geweest om met de bouw van naoorlogse noodwoningen te
starten. Ten tweede was het gedurende deze noodwoningbouwperiode vaker niet dan
wel het voornaamste doel. De eerste aanwijzing daarvoor is te vinden bij de taakstelling van de Commissie voor Noodwoningen. Bij de oprichting van de commissie was
verantwoordelijkheid breed geformuleerd: ‘die vraagstukken betreffende de leniging in
den nood der volkshuisvesting te bestuderen en zoo mogelijk, tot oplossing te brengen
[sic].’69 De commissie zag het als haar belangrijkste opgave om richtlijnen op te stellen
en te verzamelen. Daarvoor verzamelden de leden gegevens omtrent aantal, noodzakelijkheid en prioriteit. De commissie richtte zich daarnaast op studie en beoordeling van ingekomen plannen voor noodwoningen uit zowel binnen- als buitenland, het
uitwerken van enkele typen en het stimuleren van de bouw van proefnoodwoningen.
De commissie had tevens als taak gegevens te verzamelen over materialen en de beschikbaarheid daarvan in binnen- en buitenland. Voor de commissie ging het bij het
uitwerken, stimuleren en verzamelen lang niet altijd om prefabricatienoodwoningen of
het experimenteren daarmee.70
De tweede aanwijzing ligt in een van de centrale standpunten van de Commissie voor
Noodwoningen. De commissie stelde als eis dat noodwoningen zoveel mogelijk moesten worden gebouwd met materialen die ter plaatse aanwezig of vervaardigd waren, of
tenminste uit eigen land kwamen. Voordat Nederland geheel bevrijd was, gingen de
65
66
67
68
69
70

Vredenberg, Wederopbouw, 12.
Bogaarts, Parlementaire geschiedenis, 3788.
Ibidem, 3804.
Agricola en Vos, ‘De regio’, 394.
Ibidem.
Ibidem.
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betrokken instanties er vanuit dat men niet anders kon dan voorlopig op eigen kracht
en met gebruik van plaatselijk aanwezige middelen te bouwen.71 Na 5 mei 1945 zagen
ze zich echter door de materiaaltekorten gedwongen deze lijn door te zetten. De materiaaltekorten beperkten de mogelijkheden voor Nederlandse prefabricage, terwijl alle
noodwoningen die uit het buitenland kwamen geprefabriceerde varianten waren. De
noodwoningen die in de Nederlandse steden zijn gebouwd, bestonden naast de buitenlandse prefabricage-exemplaren veelal uit afbraaksteen en baksteen.72
In de praktijk kon het sterk verschillen welk type noodwoningen een stad kreeg.
De buitenlandse noodwoningen waren vaak ruimer en van betere kwaliteit. De naam
van Nederlandse typen was vooral een verwijzing naar het aannemersbedrijf dat ze
had gebouwd.73 In Venlo kwamen opvallend veel Nederlandse noodwoningen met
prefabricageonderdelen, zoals de typen Daalbouw (300), Laco (100), Rijnlandse Beton
Maatschappij (100) en Picus (4). Daarnaast kreeg de stad 100 Finse, 16 Maycrete en 22
Zweedse prefabricagewoningen.74 In Arnhem verrees één van de eerste noodwoningcomplexen aan het Onderlangs, een aan de Neder-Rijn gelegen straat. De gebouwen
bestond uit een reeks naast elkaar gelegen loodsen van golfplaat met aan de voor- en
achterzijden rustieke geveltjes van afgebikt puinsteen. Andere complexen van niet71 na, mg, inv.nr. 2857, Rapport werkzaamheden Commissie voor Noodwoningen, 15 mei 1945.
72 na, mg, inv.nr. 2857, Notulen vergadering Commissie voor Noodwoningen, 15 mei 1945; Het Parool, 14 juni 1945;
gav, gv, inv.nr. 2418, Brief H.G. van Beusekom, 7 juni 1946.
73 Bogaarts, Parlementaire geschiedenis, 3789; ga, sga, inv.nr. 1591, Overzicht Noodwoningen, 15 augustus 1945.
74 Zie voetnoot 11: Agricola en Vos, ‘De regio’, 394 en 503.
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prefabricage noodwoningen kwamen op de Geitenkamp (268 en enkele noodwinkels
van baksteen). Op de Alteveer kwamen buitenlandse prefabricage woningen (48 van
Zweeds hout). Van de betonnen woningen in het Arnhemse Rijnwijk (23), enkele
exemplaren aan de Brandts Buysweg en op de Alteveer heb ik niet kunnen achterhalen
in hoeverre dit geprefabriceerde of andere type woningen betroffen.75
Daar komt nog bij dat het de gemeentebesturen in Arnhem en Venlo niet had uitgemaakt welke typen zij hadden gekregen. Voor de lokale ambtenaren en bestuurders
had experimenteren met prefabricage door middel van de naoorlogse noodwoningen
helemaal geen prioriteit. In gemeentelijke stukken uit Arnhem en Venlo is niets over
noodwoningen en het (belang van het) uittesten van prefabricageconstructies teruggevonden. Op gemeentelijk niveau bestond weldegelijk discussie over de noodwoningen,
maar deze concentreerde zich rondom de vraag hoe ze konden helpen bij het lenigen
van de ergste nood. Zo zei de burgemeester van Venlo over de woningen in juni 1945
tijdens een vergadering van Maatschappelijk Herstel Venlo: ‘We prefereren iets anders,
maar [we] moeten zien te krijgen wat we kunnen of ze van steen, hout, of welk materiaal ook zijn; ook de financieele kant mag geen obstakel zijn [sic]. 76

75 Roelofs en Wagenaar, ‘De erfenis’, 381; Vredenburg, Wederopbouw, 12-13.
76 gav, gv, inv.nr. 2402, Notulen mhv, 16 juni 1945; gav, gv, inv.nr. 2402, Notulen mhv, 7 juli 1945.
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De onderschatte gemeente
De eigen ideeën van lokale ambtenaren en bestuurders over noodwoningen en prefabricage, roepen de vraag op welke rol de gemeenten eigenlijk speelden. De casussen
Arnhem en Venlo laten zien dat de invloed van gemeentebesturen op de noodwoningbouw onderschat lijkt. De nadruk van architectuur- en planningshistorici op het plan
en de uitvoeringsorganisatie blijkt ook in die zin te hebben geleid tot een onevenredige
aandacht voor het fysieke en het materiële. Zowel de discussies over noodwoningbouw tussen nationale planners en bestuurders enerzijds en de lokale gemeentebesturen anderzijds als de uitvoeringspraktijk, werpen een nieuw licht op deze kwestie. De
noodwoningbouw was nationaal gecoördineerd, maar de houding van bestuurders en
ambtenaren in Venlo en Arnhem heeft in sterke mate bepaald wat in de gemeenten aan
noodwoningen is gebouwd.
Het was de bedoeling dat de nationale organen de touwtjes stevig in handen hielden.
In Arnhem bouwde het gemeentebestuur 23 woningen, de andere 332 noodwoningen
kwamen van het Rijk. In Venlo zijn alle 642 noodwoningen in opdracht van het College
van Algemene Commissarissen gebouwd.77 Het was niet toegestaan voor particulieren
of gemeenten om zelf noodwoningen op te richten tenzij ze daarvoor schriftelijke
toestemming hadden.78 De centrale coördinatie van de noodwoningbouw was volgens
de inspecteurs, ambtenaren en militairen ten eerste het gevolg van de voortdurende
bezwaren tegen de woningen. Ten tweede was het argument dat de schaarste aan middelen de noodwoningen relatief duur maakte en ervoor zorgde dat verdeling vanuit een
centraal punt noodzakelijk was. Alleen zo kon men fouten en vertraging voorkomen.
Tot slot kwam betrokkenheid van Rijksinstanties vanuit de gedachte de gemeenten
daarmee te helpen. Door de bijzondere omstandigheden achtte Binnenlandse Zaken
het onhaalbaar dat de gemeentebesturen de woningnood in deze jaren doelmatig konden lenigen.79 Diverse Koninklijke Besluiten zorgden voor een centraal geregelde financiering en met het Nood-Volkshuisvestingsbesluit van 12 april 1945 was de algehele
centrale coördinatie beslecht.80
De gecentraliseerde organisatie van de noodwoningbouw riep in Venlo en Arnhem
twee verschillende reacties op. Het college van burgemeesters en wethouders (college
van B. en W.) in Venlo zette zich actief in voor de bouw van noodwoningen. Wethouders gingen in het begin zelf op pad om woningen te bezichtigen en bestellingen
te plaatsen en de burgemeester hoopte zoveel mogelijk noodwoningen toegewezen te
krijgen.81 Het gemeentebestuur in Venlo stuitte daarbij in de loop van 1945 op protest
van de Commissie voor Noodwoningen: de bestelling van noodwoningen bij de zogenaamde Combinatie Snelbouw uit Eindhoven moest zij annuleren, omdat de commissie geen hout ter beschikking wilde stellen en de procedure niet volgens de richtlijnen
was verlopen. Majoor Van Rood concludeerde: ‘de bestelling bij de combinatie “Snel77 gav, gv, inv.nr. 2404, Formulieren noodwoningbouw Centrale Directie van de Volkshuisvesting, 1946; gav, gv,
inv.nr. 2420, Overzicht van de noodwoningbouw in de gemeente Venlo, 1 oktober 1946.
78 ga, sga, inv.nr. 1337, Brief H.Th. Arents, 25 augustus 1945.
79 na, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, inv.nr. 2525, Wetsontwerp en memorie
van toelichting behoorende bij de ontwerpregeling omtrent het verstrekken van voorschotten en bijdragen in verband
met de stichting, den aankoop en de exploitatie van noodwoningen, 1947; Bogaarts, Parlementaire geschiedenis, 3789.
80 Ibidem, 3747.
81 gav, gv, inv.nr. 2402, Notulen mhv, 16 juni 1945; gav, gv, inv.nr. 2402, nmhv, 7 juli 1945.
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bouw” past dus niet in het programma, dat angstvallig moet worden vastgehouden, wil
er van een rechtvaardige verdeling naar behoefte sprake zijn.’82
In Arnhem was het college van B. en W. minder groot voorstander van de noodwoningbouw. Waarschijnlijk zag dit gemeentebestuur de permanente wederopbouw van
stad en infrastructuur als grotere prioriteit. Burgemeester C.G. Matser stond bekend
als ‘burgemeester-in-hemdsmouwen’ en ‘herbouwer’, en had weinig vertrouwen in
Den Haag. In mei 1945, na een gesprek met premier Pieter Sjoerds Gerbrandy, schreef
hij in zijn dagboek: ‘Onze leus moet nu zijn: Wij doen het zelf! We hebben Den Haag
niet nodig!!!’83 Tegenover het Venlose idee van ‘we moeten alle kansen pakken’ stond
bovendien een in eerste instantie kritischere Arnhemse directeur van Bouwtoezicht en
Woningvoorziening. Begin februari 1946 adviseerde hij het college van B. en W. een
aanbod van Wederopbouw voor noodwoningen van bouwbedrijf Brederode af te wijzen.84 Daarnaast besloot de gemeente Arnhem in overleg met Wederopbouw een deel
van het beschikbare geld en materiaal te gebruiken om tussen de drie- en vierhonderd
uitgebrande woningen in Arnhem-Zuid te herstellen. Het idee was deze relatief grote
arbeiderswoningen zodanig op te knappen dat ze elk onderdak konden bieden aan twee
gezinnen en op die manier het aantal noodwoningen te beperken.85 In gemeentelijke
stukken uit Arnhem komen ook uitdrukkelijker de bezwaren tegen de woningen naar
voren. Sommigen stelden dat deze woningen pauperisme in de hand zouden werken.86
De directeuren van Bouwtoezicht en Woningvoorziening en van Gemeentewerken
Arnhem zeiden bang te zijn dat de bezwaren tegen de noodwoningen in de loop van de
jaren sterk zouden toenemen.87 Ook later in 1946 maakte een ambtenaar op een brief
van een bouwbedrijf dat noodwoningen aanbood de aantekening: ‘de indeling resulteert in een trieste voorgevel die het straatbeeld versombert en drukt.’88
Of gemeenten in aanmerking kwamen voor noodwoningen hing op papier af van het
aantal verwoeste of zeer zwaar beschadigde woningen ter plaatse. Een ander vereiste was
dat gemeenten op zoveel mogelijk andere manieren mensen een dak boven het hoofd
boden.89 De verschillende houdingen van de Arnhemse en Venlose bestuurders hebben
echter een zichtbare invloed gehad op het aantal noodwoningen dat in deze gemeenten
is gebouwd. In Arnhem kwamen op een totaal van 4.496 verwoeste en zwaar beschadigde woningen 355 noodwoningen (acht procent). In Venlo kwamen op een totaal
van 1.747 verwoeste en zwaar beschadigde woningen 642 noodwoningen (37 procent).
De verhouding van de hoeveelheid noodhulp ten opzichte van de schade blijft scheef
wanneer we de vierhonderd herstelde woningen in Arnhem-Zuid die aan twee gezinnen onderdak moesten bieden hierbij optellen: Arnhem had met nationale steun 1.135
noodvoorzieningen gekregen ten opzichte van een totale schade van 4.496 (25 procent).
82 gav, gv, inv.nr. 2402, Brief majoor ir. A.H. van Rood, 15 juni 1945.
83 Burgemeester C.G. Matser zoals geciteerd bij: Bart Kerkhoffs, Arnhem de stad van daklozen. Dossier ’44-’45
(Nijmegen 1981) 96.
84 ga, sga, inv.nr. 1590, Brief directeur Bouwtoezicht en Woningvoorziening, 16 februari 1946.
85 ga, sga, inv.nr. 1591, Brief minister van Binnenlandse Zaken, 13 augustus 1945; ga, sga, inv.nr. 1592, Brief
directeuren Bouwtoezicht en Woningvoorziening en Gemeentewerken, ongedateerd.
86 ga, sga, inv.nr. 1590, Brief K. van Doorn en L. de Vries, 3 december 1945.
87 ga, sga, inv.nr. 1592, Brief directeuren Bouwtoezichten Woningvoorziening en Gemeentewerken, 5 augustus
1945.
88 ga, sga, inv.nr. 1075, Begroting plantsoenaanleg bij de noodwoningen op Alteveer, 5 november 1946.
89 na, mvro, inv.nr. 5920, Brief V en B, 5 juni 1945.
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Conclusie
Nederlandse bedrijven kozen in mei 1946 voor het demonstreren van geprefabriceerde
noodwoningen op de Internationale Tentoonstelling van Woningen in Brussel. Die
keuze was in het licht van de gebeurtenissen in de voorgaande jaren opvallend. Gedurende de Tweede Wereldoorlog raakten planners en bestuurders ervan overtuigd dat
voor noodwoningen in de naoorlogse stad geen ruimte was. De militaire bestuurders
die in het najaar van 1944 voet op Nederlandse bodem zetten, gingen vanwege de grote
verwoestingen tegen die opvatting in. Al snel deed Nederland alsnog een poging een
naoorlogs noodwoningbouwprogramma van de grond te krijgen. Deze noodwoningen
bleven desalniettemin tegenover de plannen voor de naoorlogse stad staan. De verantwoordelijken zagen ze vooral als oorlogsgevolg en niet als stap in de wederopbouw.
Bovendien moesten de verantwoordelijke planners en bureaucraten tijdens de noodwoningbouw opnieuw door hen opgestelde programma’s en richtlijnen aanpassen.
Daarbij boden de woningen inderdaad de kans te experimenteren met prefabricage,
maar waren ze dat tegelijkertijd voor de gemeenten zelden. Het is tot slot de vraag of
de invloed van gemeenteambtenaren en -bestuurders op de noodwoningbouw niet is
onderschat. Dit artikel pleit daarom voor een nieuwe positionering van de noodwoning in de Nederlandse wederopbouwgeschiedenis.
De bescheiden, maar genuanceerdere geschiedenis van de naoorlogse noodwoningbouw in Venlo en Arnhem laat zien dat naast de doorbraak van de wederopbouwplannen net zo goed een andere realiteit heeft gestaan. Dat verhaal ontbreekt in de wederopbouwhistoriografie nog te vaak. Door het tonen van de problemen die het teleologische
interpretatiekader geeft, hoopt dit artikel een bijdrage te zijn aan een discussie over
welk narratief daarvoor in de plaats kan komen. Het vervolgonderzoek zou verschillende vragen kunnen oppakken. Hoe verhoudt, bijvoorbeeld, deze geschiedenis van
naoorlogse noodwoningbouw in Venlo en Arnhem zich tot de naoorlogse noodwoningbouw in andere Nederlandse en buitenlandse steden? Vertoont de moeizame,
eerste naoorlogse periode de karakteristieken van een kortstondige onderbreking of
daadwerkelijke breuk? Een betere historisering van de Nederlandse wederopbouw,
met aandacht voor meerdere betrokken actoren en voor lokale standpunten en visies,
zal het inzicht in de uitvoeringspraktijk verrijken en kanttekeningen plaatsen bij het
klassieke narratief over de (nood)woningbouw in de naoorlogse periode.

Bente Marschall

Requiescant in pompa*
Bourgondische vorstelijke uitvaartceremonies als symbolisch en
ruimtelijk communicatiemiddel

Inleiding
Vorstelijke uitvaarten in de laatmiddeleeuwse Nederlanden stonden tot nu toe in de
schaduw van Blijde Intredes, huwelijksfeesten, toernooien en schuttersfeesten. Zelfs
in de zeer uitgebreide biografieën van de Bourgondische hertogen Filips de Stoute, Jan
zonder Vrees, Filips de Goede en Karel de Stoute van Richard Vaughan blijven hun
begrafenissen onderbelicht.1 De uitvaart van Filips de Goede te Brugge in 1467 wordt
regelmatig in wetenschappelijke publicaties behandeld.2 Daarnaast publiceerde Murielle Gaude-Ferragu enkele jaren geleden een monografie over dergelijke ceremonies
van de vorsten of prinsen van Frankrijk in de middeleeuwen.3 Zowel de plechtigheid
voor Filips de Stoute als die van Filips de Goede komt in haar studie aan bod. Geïnspireerd door deze recente interesse in de Bourgondische uitvaartceremonies analyseer
ik in dit artikel de uitvaarten van Filips de Stoute te Halle en Dijon (1404), Filips de
Goede te Brugge (1467) en Filips de Schone te Mechelen (1507). Deze evenementen
worden belicht vanuit een ruimtelijk perspectief en dan met name vanuit de stedelijke en de sacrale ruimte.4 De focus ligt daarbij op de manier waarop de relatie tussen
stad en vorst werd vormgegeven wat betreft het gebruik van de ruimte en hoe deze
Bourgondische uitvaarten als communicatiemiddel functioneerden voor de stad en de
stedelijke inwoners.
In recent onderzoek naar de Bourgondische publieke ceremonies in de Lage Landen
(van doopvieringen tot begrafenissen) staat de dynamische interactie tussen het hof
en de stad steevast centraal. Geïnspireerd door Walter Prevenier en Wim Blockmans
geven historici deze dynamiek vaak vorm met het theaterstaat-concept, dat in de jaren
* Mijn dank gaat uit naar de twee anonieme peer reviewers en de redactie van Stadsgeschiedenis voor hun constructieve
commentaar en scherpe opmerkingen. Graag dank ik in het bijzonder dr. Mario Damen en dr. Kim Overlaet voor
de begeleiding van mijn bachelorscriptie en het vervolgonderzoek dat geresulteerd heeft in dit artikel, als onderdeel
van het nwo-Onderzoeksproject Imagining a territory. Constructions and representations of late medieval Brabant.
1 R. Vaughan, Philip the Bold. The formation of the Burgundian state (Londen 1962); Idem, John the Fearless. The
growth of Burgundian power (Londen 1966); Idem, Philip the Good. The Apogee of Burgundy (Londen 1970); Idem,
Charles the Bold. The last Valois Duke of Burgundy (Londen 1973).
2 Zie bijvoorbeeld: A. Viaene, ‘De grote dode van het Prinsenhof. Uitvaart en bijzetting van hertog Filips de Goede,
Brugge 1467’, Biekorf 11 (1967) 321-331; A. Brown, ‘Exit ceremonies in Burgundian Bruges’ in: W. Blockmans e.a.
(red.), Staging the court of Burgundy. Proceedings of the conference ‘The Splendour of Burgundy’ (Turnhout 2013)
113-119.
3 M. Gaude-Ferragu, D’or et de cendres. La morte et les funérailles des princes dans le royaume de France au bas
Moyen Âge (Villeneuve d’Ascq 2005).
4 In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat er ook zonder dat het lichaam van de overledene aanwezig is, sprake kan
zijn van een uitvaart en dat er zodoende een uitvaart kan plaatsvinden zonder een graflegging. De uitvaart van Filips
de Stoute in Halle met lichaam, moest het doen zonder teraardebestelling. De uitvaart van Filips de Goede te Brugge
is met recht een begrafenis te noemen. De plechtigheid rond het overlijden van Filips de Schone te Mechelen heeft het
zonder een fysiek lijk moeten stellen.
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Pleurant van het praalgraf van Filips de Stoute.
Claus Sluter en Claus de
Werve, 1381-1410 (Musée
des Beaux-Arts de Dijon/
François Jay, inventarisnummer CA 1416 nr. 21).

1980 werd ontwikkeld door de antropoloog Clifford Geertz.5 In hun overzichtswerk
De Bourgondische Nederlanden argumenteren Prevenier en Blockmans dat publieke
ceremonies, waarbij de Bourgondische hertogen zich in al hun pracht en praal aan
het volk vertoonden, van groot belang waren omdat de mogelijkheden om de massa
te beïnvloeden volgens hen verder beperkt waren. Deze zogenaamde ‘schouwspelen’
kenden hun hoogtepunt in de jaren 1467 en 1468 met de uitvaart van Filips de Goede
en het huwelijksfeest van Karel de Stoute en Margareta van York. Het houden van der5 Geertz bestudeerde de relatie tussen macht en ritueel op Bali en kwam tot de conclusie dat heersers die geen
echte politieke macht bezitten met behulp van rituelen een zogenaamde theaterstaat creëren teneinde die macht te
verwerven, versterken en behouden, waarbij ‘power served pomp, not pomp power’. C. Geertz, Negara. The theatre
state in nineteenth century Bali (Princeton en New Jersey 1980) 13, 102-104; W. Prevenier en W. Blockmans, De
Bourgondische Nederlanden (Antwerpen 1983) 223-227; A. Brown, ‘Ritual and state-building: ceremonies in late
medieval Bruges’, in: J. van Leeuwen (red.), Symbolic communication in late medieval towns (Leuven 2005) 1-28, 5.
Ook bij de bestudering van de Habsburgse landen en de Republiek der Nederlanden speelt de theaterstaat-theorie
een rol. Zie onder anderen: Anne-Laurie van Bruaene, ‘The Habsburg theatre state. Court, city and the performance
of identity in the early modern southern Low Countries’, in: R. Stein en J. Pollmann (red.), Networks, regions and
nations. Shaping identities in the Low Countries, 1300-1650 (Leiden en Boston 2010) 131-149 en H. Cools, ‘Uitvaarten
als intredes. De scenografie van de successie bij aristocratische begrafenissen in de Bourgondisch-Habsburgse landen
en in de jonge Republiek’, in: M. Damen en L. Sicking (red.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650
(Hilversum 2010) 193-206.
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gelijke plechtigheden had volgens hen alleen een meerwaarde als de hele samenleving
in het vertoon participeerde. Op die manier zou eenieder zich betrokken voelen bij
en zich vereenzelvigen met die gebeurtenis. Iedereen zou eraan herinnerd worden wie
de hoogste machthebber was.6 Alle ‘Bourgondische bombarie’ had, volgens Prevenier
en Blockmans, ‘[…] in politieke termen […] in het algemeen het winnen van loyaliteit
voor de machthebbers tot doel’.7 Zij staan in hun opvatting niet alleen. Ook Werner
Paravicini stelt dat Blijde Intredes, toernooien, bruiloften, uitvaarten en andere ‘festiviteiten’ dienden tot het uitdragen van de waardigheid en de macht van de hertog
onder buitenlanders, lokale bevolking, rivalen en andere onderdanen. Prevenier en
Blockmans laten echter weinig ruimte voor de mogelijk actieve rol van de (stedelijke)
samenleving in de organisatie van publieke vorstelijke ceremonies en feesten. Ook
Paravicini ziet voor de stad en stedelingen een eerder passieve rol weggelegd: zij waren
slechts de ‘ontvangers’ van een boodschap.8
Er gaan in recente studies steeds meer stemmen op die betogen dat de relatie tussen
stad en hof in de realiteit toch minder eenzijdig was. Zo beschouwt Peter Arnade de
Bourgondische ceremonies niet als onderdeel van een theaterstaat, maar als onderdeel
van een ingewikkeld onderhandelingsspel tussen vorst en stad. Volgens Arnade gaan
historici die de Bourgondische ceremonies zien als een eenzijdige poging van de hertogen tot sociale controle voorbij aan het feit dat ook de stedelijke belangengroepen
door hun actieve deelname aan vorstelijke festiviteiten niet alleen prestige verwierven,
maar ook hun gezag in de stedelijke ruimtes bestendigden.9 Elodie Lecuppre-Desjardin
bevestigt met haar onderzoek dat de Bourgondische vorsten het niet (alleen) voor het
zeggen hadden in de publieke (stedelijke) ruimte. De ontvangende steden wisten hun
voorwaarden voor hun loyaliteit in de feesten te integreren, zodat naast het vereren van
de vorst ook de belangen van verschillende sociale groepen kenbaar gemaakt werden.
De stad was, met andere woorden, niet slechts het decor van het feest van de vorst,
maar juist een actieve participant.10 Ook bij de uitbreiding van het Bourgondische
machtscomplex streden steden niet per se tegen een heerszuchtige vorst, maar wel
vóór het veiligstellen van hun belangen, namelijk het behoud van privileges, gewenste
vrede en gegarandeerde voorspoed. De structuur van deze samengestelde staat was in
essentie gebaseerd op onderhandelingen tussen vorst en steden, die resulteerden in de
zogeheten Blijde Inkomsten, waarmee het contract tussen beide partijen bestendigd
werd.11 Hugo Soly nam een lange-termijn-ontwikkeling in de functies van deze ceremonies en rituelen in de Nederlanden waar. In de vijftiende eeuw lag de nadruk op de
communicatie tussen onderdanen (stad) en vorst, maar tegelijk met de overgang van de
middeleeuwen naar de nieuwe tijd trad ook een verandering in het ceremonieel op. De
6   Prevenier en Blockmans, Bourgondische Nederlanden, 225.
7   Ibidem, 225.
8   W. Paravicini, ‘The court of the dukes of Burgundy. A model for Europe?’, in: Klaus Krüger e.a. (red.), Menschen
am Hof der Herzöge von Burgund. Gesammelte Aufsätze (Stuttgart 2002) 507-534, 512 (oorspronkelijk verschenen in
R.G. Asch en A.M. Birke (red.), Princes, patronage and the nobility. The court at the beginning of the modern age, c.
1450-1650 (Oxford 1991) 69-102; Prevenier en Blockmans, Bourgondische Nederlanden, 227.
9   P. Arnade, ‘City, state, and public ritual in the late-medieval Burgundian Netherlands’, Comparative Studies in
Society and History 39 (1997) 300-318, 316-317.
10 E. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas
bourguignons (Turnhout 2004) 323-324, 327.
11 Lecuppre-Desjardin, La ville, 329-330.
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dialoog maakte plaats voor ‘schilderkunstige illusie’, visueel spektakel en propaganda.
De hier behandelde uitvaarten lijken deze ontwikkeling enigszins te volgen.12
Hoewel het concept theaterstaat moeilijk te operationaliseren is, en daardoor niet
zonder kritiek bleef, werd de afgelopen jaren relevant onderzoek gedaan naar de ‘Bourgondische theaterstaat’. Bovendien bracht de spatial turn - de expliciete aandacht in het
historisch onderzoek voor de rol van ruimte - in de jaren 1990 de mogelijkheid tot verdere verdieping door meer nadrukkelijk aandacht te besteden aan de publieke stedelijke
ruimtes waarin de Bourgondische rituelen plaatsvonden. De Franse socioloog Henri
Lefebvre gaf de aanzet tot deze spatial turn. Hij typeerde de ruimte niet als een statisch
geheel, maar juist als een complex sociaal product, dat wordt vormgegeven door de interactie tussen individuen en groepen. Ruimte is volgens hem zowel iets fysieks als iets
ideologisch en moet daardoor als een constructie worden beschouwd.13 Geïnspireerd
door deze benadering braken Peter Arnade, Martha Howell en Walter Simons in 2002
een lans voor een spatial turn in historisch onderzoek. Historici hadden, volgens hen,
tot dan toe nog té weinig oog voor (interdisciplinair) onderzoek naar ruimte.14 Hun
oproep werd gehoord. Stadshistorici maken sindsdien graag van deze insteek gebruik.
Zo stond het jaarboek voor vroegmoderne geschiedenis 2017 volledig in het teken van
de sacrale ruimte en werd een apart deel in de serie Studies in European Urban History (1100-1800) gewijd aan de studie van ruimte in laatmiddeleeuws en vroegmodern
Europa.15 De bestudering van middeleeuwse Bourgondische ceremonies vanuit een
ruimtelijke invalshoek krijgt dan ook steeds meer voet aan de grond.16 Dit artikel wil
bij deze ontwikkeling aansluiten en met de focus op drie Bourgondische uitvaarten een
nieuwe stap zetten. Wat kan een benadering als de spatial turn toevoegen aan het debat
rond de Bourgondische theaterstaat? In het navolgende wordt eerst aandacht besteed
aan middeleeuwse overlijdensrituelen, en aan die van de Bourgondische vorsten in
het bijzonder, en komen de gebruikte bronnen aan bod. Vervolgens ligt de focus op
de ceremonies zelf, en meer in het bijzonder op de rol van de steden en de gebruikte
symboliek. Tot slot komt een ruimtelijke analyse van de uitvaarten aan bod en hun rol
als communicatiemiddel naar de stad en de stedelijke gemeenschap toe.
Sterven als een vorst
In de dood was er in de middeleeuwen geen gelijkheid. Minderbedeelden kregen een
eenvoudige begrafenis, bestaande uit een door een priester voorgelezen requiemmis,
waarna het lichaam op het kerkhof werd begraven. In de loop van de eeuwen werd
de begrafenis van iemand die zich dat kon veroorloven, steeds uitvoeriger. Met name
vanaf de dertiende eeuw werden verschillende technieken ontwikkeld om de lichamen
12 H. Soly, ‘Plechtige intochten in de steden van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de overgang van de middeleeuwen
naar de nieuwe tijd: communicatie, propaganda, spektakel’, Tijdschrift voor Geschiedenis 97 (1984) 341-361, 361.
13 H. Lefebvre, La production de l’espace (Parijs 1974); P . Arnade, M. Howell en W. Simons, ‘Fertile Spaces: the
productivity of urban space in Northern Europe’, Journal of Interdisciplinary History 32 (2002) 515-548, 517.
14 Arnade, Howell en Simons, ‘Fertile Spaces’, 515.
15 L. Gevers en V. Soen (red)., Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis – 2017. Sacrale ruimte in de
vroegmoderne Nederlanden (Leuven 2017); M. Boone en M. Howell (red.), The power of space in late medieval and
early modern Europe. The cities of Italy, Northern France and the Low Countries (Turnhout 2013).
16 Zie voor een overzicht van recente werken met betrekking tot de late middeleeuwen die in deze traditie passen:
K. Overlaet, ‘The joyous entry of Maximilian into Antwerp (13 January 1478). An analysis of a “most Elegant and
Dignified” dialogue’, Journal of Medieval History 2 (2018) 231-249.
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van belangrijke personen voor langere tijd in redelijke staat te kunnen bewaren. Door
de organen te verwijderen, zout of aromatische stoffen te gebruiken, of door het lijk te
balsemen, moest het een aantal dagen opgebaard kunnen liggen. Het was echter nooit
de intentie een lichaam zo goed te prepareren dat het niet of nauwelijks zou vergaan.
Het lichaam van ‘aarde’ of ‘stof’ moest immers weer tot ‘aarde’ of ‘stof’ weerkeren.
Daarbij raakte het onder de elite vanaf de dertiende eeuw in zwang om ingewanden,
hart en lichaam apart te laten begraven, elk vergezeld van een eigen begrafenisplechtigheid.17 Groots uiterlijk vertoon en een aaneenschakeling van missen en gebeden
zouden de redding van de ziel ten goede komen. Het was daarbij de kunst om zoveel
mogelijk personen de begrafenisceremonie en de memoriediensten bij te laten wonen,
omdat zij voor het zielenheil van de overledene konden bidden en met hun aanwezigheid diens status in de samenleving bevestigden. Verder was het gebruikelijk om op de
zevende en de dertigste dag na de begrafenis of bijzetting een requiemmis te houden;
de meest gefortuneerden konden er ook voor kiezen om gedurende een maand na de
teraardebestelling dagelijks een requiemmis te laten opdragen.18
In de (late) middeleeuwen reflecteerden de begrafenisceremonies en memoriediensten met andere woorden de sociale status van de overledene en van zijn familie. De
kerkelijke liturgische handelingen van de requiemmis en de teraardebestelling zelf
werden na verloop van tijd steeds meer ingebed in een overgangsceremonieel, waarin de
nadruk werd gelegd op de prestaties van de overleden edelman, zeker in het geval van
overleden vorsten. Herauten kregen door deze uitbreiding een steeds belangrijker rol
bij de vormgeving van de uitvaart. Zij droegen de verantwoordelijkheid om met behulp
van heraldische tekens elke familietak de eer te verschaffen waarop hij recht had.19 De
uitvaartceremonie van een hertog of graaf (‘vorst’) onderscheidde zich echter van die
van de lagere adel op drie vlakken, te weten de grootsheid en pracht en praal van de
liturgische ceremonies, de hoge sociale status van de rouwenden en de rang van degenen die de attributen, als schilden, helmen en banieren, droegen tijdens de plechtige
funeraire optochten waarmee de kist naar de begraafplaats werd begeleid.20
De drie hier bestudeerde uitvaarten zijn van drie dergelijke ‘vorsten’, allen naamgenoten, vernoemd naar elkaar en de oudste, Filips de Stoute, naar zijn grootvader,
de Valois-koning Filips vi van Frankrijk. Het bronmateriaal met betrekking tot deze
uitvaarten is divers en kent allerlei interpretatieproblemen. De grote verscheidenheid
aan bronnen weerspiegelt in feite vooral de complexiteit van de ceremonies voor Filips
de Stoute, Filips de Goede en Filips de Schone. Contemporaine beschrijvingen van
deze uitvaarten en begrafenissen zijn overgeleverd door zowel hofkroniekschrijvers,
zoals Olivier de la Marche, Jacques du Clercq en Jean Lemaire de Belges, als door
stadschroniqueurs, zoals Anthonis de Roovere.21 Deze ‘klassieke’ verslagen, die vaak
17 C. Treffort, ‘Begrafenishandelingen en -rituelen’, in: S. Balace en A. De Poorter, Tussen hemel en hel. Sterven in
de middeleeuwen, 600-1600 (Amsterdam 2010) 115-123, 119-120.
18 P. Trio, ‘De zorg voor lichaam en ziel in het licht van de eeuwigheid (late middeleeuwen)’, in S. Balace en A. De
Poorter, Tussen hemel en hel. Sterven in de middeleeuwen, 600-1600 (Amsterdam 2010) 237-243.
19 M. Vale, ‘A Burgundian funeral ceremony: Olivier de la Marche and the obsequies of Adolf of Cleves, Lord of
Ravenstein’, The English historical review 111 (1996) 920-938, 924, 927.
20 Vale, ‘A Burgundian funeral ceremony’, 936.
21 Niet alleen Bourgondische hofchroniqueurs vermelden het overlijden en de uitvaart van Filips de Goede. Ook de
Brugse chroniqueur Anthonis de Roovere (omstreeks 1430-1482) maakt in de Excellente Chronijcke van Vlaenderen
melding van deze gebeurtenis. Opvallend is dat De Roovere andere data noemt dan de andere chroniqueurs. Hij laat
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onderling gelijkenissen vertonen, werden al uitvoerig bestudeerd door historici, die
daarbij evenwel de klemtoon legden op andere thema’s. Voor dit artikel is onder andere
gebruik gemaakt van een uitzonderlijk gedetailleerd manuscript over de uitvaartplechtigheden van Filips de Goede, dat mogelijk door een hofsecretaris werd geschreven en
in 1869 deels werd gepubliceerd door Ernest-Léon Lory.22 Een vergelijking met de
kroniek van Anthonis de Roovere biedt de mogelijkheid inzicht te verwerven in zowel
de vorstelijke als de stedelijke belangen en agenda’s bij de organisatie van en deelname
aan deze ceremonies. De bewaard gebleven stads- en hofrekeningen, ten slotte, geven
een goed beeld van enerzijds de door de stedelijke en hertogelijke organisatoren gedragen kosten, en anderzijds de aard van de kostenposten van een uitvaart. Deze stads- en
hofrekeningen en deze kronieken maken het mogelijk om tot op zekere hoogte te
reconstrueren wie het initiatief nam bij vorstelijke begrafenissen en in hoeverre de
individuele keuzes van de vorsten de ceremonies beïnvloedden.23
Filips de Stoute, stichter van de Valois-Bourgondische dynastie, overleed onverwacht in 1404 in Halle (Henegouwen).24 Zijn stoffelijk overschot werd uiteindelijk
naar zijn laatste rustplaats te Champmol (bij Dijon) gebracht. Zijn kleinzoon Filips
de Goede overleed in 1467 te Brugge. Daar kreeg hij een uitgebreide uitvaart- en begrafenisceremonie die twee dagen duurde. Op zondag 21 juni, de eerste dag, werd het
lichaam van de overleden vorst, gedragen op de schouders van een aantal boogschutters
van zijn lijfwacht, van het Prinsenhof naar de Sint-Donaaskerk overgebracht. Na enige
tijd werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in het familiegraf te Champmol. Kleinzoon
Filips de Schone, zoon van Maximiliaan van Oostenrijk, ten slotte, was in tegenstelling
tot Filips de Stoute en Filips de Goede geen Valois-Bourgondische vorst. Zijn moeder,
Maria van Bourgondië, trad in het huwelijk met de Habsburgse Maximiliaan. Daarmee
kwam er een eind aan het Bourgondische bewind in de Lage Landen. In 1506 overleed
Filips de Schone in Burgos, Spanje. In de Sint-Romboutskerk te Mechelen werd een
jaar later, zonder dat het stoffelijk overschot van de vorst daarbij aanwezig was, een
uitvaart voor de overleden heerser georganiseerd. Filips’ rechtmatige opvolger Karel
de eerste dag van de ceremonie voor Filips de Goede op 22 juni vallen en de tweede dag niet op de volgende dag, zoals
gebruikelijk, maar op 24 juni. Bovendien laat hij het ter aarde bestellen van de kist plaatsvinden op de eerste dag van
de ceremonie, en niet, zoals alle anderen, op de tweede. A. de Roovere in: W. Vorsterman (red.), Dits die Excellente
Chronijcke van Vlaenderen. Beghinnende van Liederick Buck den eersten forestier tot den laetsten, die door haar
Vrome feyten, namaels Grauen van Vlaenderen gemaect Worden (Antwerpen 1531) c.xxx.r. Van het verslag van de
uitvaart van Filips de Schone te Mechelen in 1507 werd ook een tweetalige ‘publieksvariant’ gedrukt: Die funeralle
een deerlijke triumphe oft pompen vand’uutvaertden van vijlen Dom Philippus (Antwerpen 1508); La pompe funeralle
des obseques du seu Roy Dom Phelippes, filz unique de lempereur Maximilian cesar auguste (Antwerpen 1508). Zie:
Minou Schraven, Festive funerals in early modern Italy. The art and culture of conspicuous commemoration (New
York 2014) 58.
22 M. Ernest-Léon Lory, ‘Les obsèques de Philippe-le-Bon duc de Bourgogne. Mort a Bruges en 1467’, Mémoires de
la Commission des antiquités du departement de la Côte-d’Or vii (Parijs 1869) 215-246.
23 Deze bronnen geven tot op zekere hoogte een betrouwbaar beeld. Een financiële bijdrage hoeft immers niet per
se een bijdrage uit eigen beweging te zijn geweest. Zo waren de gildes in Venetië verplicht mee te betalen aan allerlei
ceremoniële processies.
24 Van Brabant die excellente cronike besteedt slechts enkele zinnen aan het overlijden van Filips de Stoute. Er wordt
vermeld dat hij in Brussel ziek werd en op weg ging richting Halle, waar hij in de ‘herberg met het hert’ overleed. ‘Zijn
dode lichaam [werd] naar Dijon in Bourgondië gebracht.’ A. den Hamer ed., Van Brabant die excellente cronike (z.p.
2016) folio 155r. De enige beschikbare informatie over de rouwstoet is afkomstig uit de hofrekening. Kroniekschrijver
Peter van Os maakt slechts in margine nota melding van het overlijden van de hertog. A.M. van Lith-Droogleever
Fortuijn e.a. (red.), Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
(Den Haag 1997) 118.
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Een niet nader gespecificeerd
dodenofficie in een getijdenboek uit Brugge (1450-1460)
(Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag, inventarisnummer 76 F 30, fol. 63r).

was nog te jong om te regeren. Daardoor ontstond een machtsvacuüm. Karels grootvader, Maximiliaan van Oostenrijk, zou de zaken voor hem waarnemen, maar een nieuwe
hertog was er dus nog niet. Een benadering van deze ceremonies vanuit een ruimtelijk
perspectief kan leiden tot nieuwe inzichten in het debat rond de Bourgondische theaterstaat. Alvorens tot deze benadering te komen, besteed ik eerst aandacht aan de
ceremonies zelf en hun symbolische betekenis.
Vorstelijke ceremonies en hun overlevering
In het geïntendeerde publiek van de Bourgondische hertogelijke uitvaarten valt onderscheid te maken tussen zij die lijflijk aanwezig waren bij de uitvaart, zowel binnen
als buiten de kerk, toekomstige bezoekers van de kerk en de lezers of toehoorders van
de verslagen van de uitvaarten. De aanwezigen bij de uitvaart in de kerk waren met
name edelen, leden van de hofhouding, geestelijken, vooraanstaande stadsbestuurders
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en een enkele diplomaat. De midden- en onderlagen van de samenleving waren weinig
vertegenwoordigd. Vaak werd echter wel een groep armen uitgekozen die in de kerk
aanwezig mocht zijn. Buiten konden grote massa’s de stoet aanschouwen. Ondanks de
afgezette route moet het geheel goed te zien geweest zijn. Daarnaast konden toekomstige bezoekers van de kerk, waar het stoffelijk overschot van de overleden hertog al
of niet lag, ook onder het beoogde publiek vallen. Achtergelaten banieren en wapenschilden herinnerden hun aan de overleden vorst, zijn leven en uitvaart. Ook de grafmonumenten van de hertogen, die hier verder buiten beschouwing blijven, speelden
een rol bij het claimen van de sacrale ruimte door het hof, door het met een lichaam
en een monument in beslag nemen van de fysieke ruimte. Tot slot moet ook rekening worden gehouden met het publiek van de geschreven verslagen van de uitvaarten.
De rekeningen dienden in eerste instantie een praktisch, administratief doel en zullen,
naar alle waarschijnlijkheid, niet of nauwelijks ingekeken zijn ter nagedachtenis aan de
overledene of ter herinnering aan de ceremonie. De verslagen van de uitvaarten, daarentegen, hadden een groter publiek. De tekst van Jean Lemaire de Belges, geschreven
in opdracht van Margaretha van Oostenrijk, was bedoeld ter meerdere eer en glorie
van het Bourgondisch-Habsburgse geslacht. Deze glorieuze gebeurtenis (voor zover
een uitvaart dat kon zijn) moest worden overgeleverd aan het nageslacht en de adellijke
kringen waarin zij zich bewogen.25
Na het overlijden van Filips de Stoute werd zijn stoffelijk overschot overgebracht
naar Chartreuse de Champmol, bij Dijon. Een bronfragment opgenomen in Ernest
Petits Itinéraires doet vermoeden dat de inwoners van Dijon zelf het initiatief namen
bij de gebeurtenissen rond de aankomst van het stoffelijk overschot.26 De stedelingen
bepaalden zelf of, hoe en wat ze wilden doen voor hun hertog. Geen enkele notitie in de
hofrekeningen wijst erop dat de stad hierbij handelde in opdracht van het hof. Wellicht
valt hieruit te concluderen dat Dijon op eigen initiatief handelde. De hofrekeningen
laten zien welke enorme kosten het hof voor de begrafenisrituelen – het prepareren
en waardig vervoeren van het lichaam en de plaatsing van het stoffelijk overschot in
Chartreuse – gemaakt heeft. Bij de uitvaart van Filips de Stoute in 1404 deed het hof een
beroep op de stadsbesturen van zowel Halle als Brussel, Brugge en Antwerpen om de
benodigde materialen voor de uitvaart, uiteraard tegen betaling, te leveren.27 De inwoners van Dijon besloten een wake te houden voor de overleden vorst en hem de laatste
eer te bewijzen. De dienst werd bij de jakobijnen gehouden en alle genodigden waren
gekleed in het zwart en droegen een toorts. In de brontekst is dit in algemene termen
geformuleerd, waarmee gesuggereerd wordt dat alle inwoners van Dijon deelnamen.28
Dat lijkt echter onwaarschijnlijk. Deze wake was vermoedelijk geïnitieerd door de
stadsadel en eventueel de stadsgilden, maar het lijkt duidelijk dat zij minstens de sug25 De Chronique de 1507 van Lemaire de Belges ontbreekt in de uitgave van zijn oeuvre in 1549 door Jean de Tournes
te Lyon. Pas in 1891 publiceerde Jean Stecher onder de titel Chronique annale de tekst. Hier is gebruik gemaakt van J.
Lemaire de Belges, Chronique de 1507. Édition critique par Anne Schoysman aves des notes historiques et un index des
noms propres par Jean-Marie Cauchies (Brussel 2001). Zie voor de relatie tussen processies en collectieve herinneringen
Judith Pollmann, Memory in early modern Europe, 1500-1800 (Oxford 2017) 97.
26 E. Petit, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419). D’après les comptes
de dépenses de leur hôtel (Parijs 1888) 580.
27 Petit, Itinéraires, 574-579.
28 Ibidem, 580.
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gestie wilden wekken dat de hele stad erbij betrokken was. In zijn testament had Filips
bepaald dat dertien arme lieden, ieder voorzien van een toorts, voor de enige verlichting
in de kerk zouden zorgen op de dag van zijn begrafenis. Deze armen kregen daarvoor
een roodbruine mantel met kap en een gouden frank. Filips’ testament geeft ook een
inkijkje in zijn eigen opvattingen over uitvaarten. Grote begrafenissen waren volgens
hem niets anders dan wereldlijk praalvertoon, zonder bijdrage aan het zielenheil. Dit
pleidooi voor een simpele uitvaart lijkt in schril contrast te staan met het imponerende
grafmonument dat Filips voor zichzelf liet vervaardigen.29
Ook met betrekking tot de uitvaart van Filips de Goede zijn rekeningen overgeleverd. Vrijwel alle kostenposten die bij een dergelijke uitvaart passen, zijn in de hofrekening terug te vinden: van het prepareren van het lichaam en de vele missen tot het
vervoer naar en de bijzetting van het lichaam in de Sint-Donaaskerk te Brugge. 30 Zowel
geestelijken als mensen in dienst van het hof kregen hun kosten vergoed, maar zij waren
niet de enigen. De apotheker, twee chirurgijns, de kuiper, de schrijnwerker, de smid,
de loodgieter, de timmerman, de meester-metselaar, de groothandelaar, de koopman en
transporteurs van stoffen, allen getypeerd als inwoner van de stad Brugge, worden in
de rekeningen vermeld als ontvangers van betalingen. Ook een koopman uit Florence
wordt genoemd. Hij leverde het nodige brokaat. Of de stad opdracht had gekregen
van het hof om (financieel) bij te dragen aan de ceremonie valt niet uit deze rekening
op te maken. Wel is duidelijk dat diverse ambachtslieden en ondernemers financieel
van de uitvaart profiteerden. Naast de religieuze en politieke lading van de ceremonie,
genereerde deze ook werkgelegenheid. Uit de stadsrekeningen blijkt dat Brugge deze
gebeurtenis niet zomaar aan zich voorbij liet gaan en ook zeker een duit in het zakje
deed. De dag na Filips’ overlijden op 15 juni werd een rouwprocessie naar de Sint-Donaaskerk gehouden onder leiding van meester Jan van Ghistele, telg uit een vooraanstaande Vlaamse adellijke familie, en broeder Jacop Goossin, waarschijnlijk verbonden
aan het kapittel van Sint-Donaas.31 Uit de stadsrekening wordt niet duidelijk of deze
processie ter gelegenheid van het overlijden van de hertog is geïnitieerd, maar plausibel
is het wel.32 Daarnaast verzorgde de stad de rouwkleding en kaarsen van vierentwintig
armen. Ook nam de stad de kosten op zich voor ‘vele andere cleene zaken’, waaronder
‘scilderye’ (schilderwerk), die niet verder gespecificeerd worden.33 Beide rekeningen
laten niet alleen zien wat er allemaal nodig was voor een dergelijke uitvaart, ze geven
ook aanwijzingen over de verhouding tussen stad en hof.34
29 Het testament van Filips de Stoute wordt deels geciteerd in T.G. Frisch, Gothic art 1140-1450. Sources and
documents (Toronto 1987) 115.
30 Gaude-Ferragu bestempelt deze als de ‘meest complete uitvaartrekening voor een vorst waarover we beschikken’.
Gaude-Ferragu, D’or et de cendres, 355.
31 Stadsarchief Brugge, Stadsrekeningen 1466-1467, deel 1 02-09-1466 – 01-09-1467, folio 55v.
32 Zo gingen bij blijde en droevige gebeurtenissen rond een hertog in Holland boden uit om steden, ambtenaren,
dekens en provisoren op te roepen tot het houden van een generale processie. A.G. Jongkees, Staat en kerk in Holland
en Zeeland onder de Bourgondische hertogen 1425-1477 (Groningen en Batavia 1942) 264.
33 Stadsarchief Brugge, Stadsrekeningen 1466-1467, deel 1 02-09-1466/01-09-1467, folio 55v. Met ‘scilderye’
wordt waarschijnlijk gedoeld op het aanbrengen van de wapens op wandborden of vaandels, zoals genoemd in
de hofrekeningen. Eventueel kan het ook gaan om schilderingen in de grafkuil zelf. H. de Witte e.a., Maria van
Bourgondië. Brugge. Een archeologisch-historisch onderzoek in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Brugge 1982) 65-80.
34 Het zou een interessante toevoeging zijn eventuele rekeningen van de respectievelijke kapittels te raadplegen om
inzicht te krijgen in de kosten die religieuze instellingen voor hun rekening namen. Helaas heb ik dergelijke rekeningen
niet kunnen raadplegen.
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Wat betreft de uitvaartceremonie voor Filips de Schone in Mechelen in 1507 is opvallend dat de achttiende-eeuwse stadskroniek van Mechelen van Gerardus Dominicus de
Azevedo slechts kort aandacht aan de gebeurtenis besteedt. Zowel de ‘misopdragers’,
de aanwezigen als de aankleding van de kerk worden genoemd. In zijn beschrijving rept
hij daarentegen met geen woord over stedelijke vertegenwoordigers of andere stedelingen.35 De Mechelse stadsrekeningen vermelden, anders gezegd, geen kosten die met
zekerheid aan deze gebeurtenis kunnen worden toegeschreven.36 De hofrekeningen
van deze uitvaart zijn niettemin, evenals het geval is bij de vorige twee, erg uitgebreid.37
Stedelijke inmenging en symboliek
Niet alleen de ceremonies zelf, ook de ruimte waar zij plaatsvonden, kan gebruikt worden als een middel om een bepaalde boodschap over te brengen. Door een eigen ceremonie te organiseren benadrukte de stad Dijon bijvoorbeeld dat Filips de Stoute ‘hun’
Bourgondische vorst was geweest en dat hij nu in ‘hun’ stad zijn laatste rustplaats had
gevonden. Enige stedelijke trots zal ten grondslag hebben gelegen aan de wens deel uit
te maken van de nagedachtenis aan de vorst. Halle, waar Filips de Stoutes uitvaart aanving, was in deze tijd een Henegouwse grensstad met Brabant, die toen nog niet tot de
Bourgondische gebieden behoorde. De rol die de stad Brugge speelde bij de uitvaartceremonie van Filips de Goede is hierboven al aan de orde geweest.
Bij de ceremonies voor Filips de Schone te Mechelen was één van de meest symbolische attributen het ‘Zwaard der Gerechtigheid’. Met de ceremonie rond het zwaard
werd niet alleen voor het hof, maar ook voor de stad een belangrijke boodschap overgedragen. Er werd mee verkondigd wat de stad kon verwachten van de toekomstige
nieuwe machthebber. Tegelijk was de stedelijke participatie bij dit deel van de ceremonie waarschijnlijk nihil. Op de eerste dag werd een zwaard in een zwarte schede
met de punt omhoog meegedragen in de optocht. Een symbolisch rechtop gedragen
zwaard werd alleen in een ceremonie getoond wanneer een soeverein vorst of heer in
de funeraire plechtigheden centraal stond.38 De schede van zwart velours duidde erop
dat dit het zwaard van Filips was. Op de tweede dag werd het zwaard in een schede
van goudbrokaat, ditmaal met het gevest naar boven, als een kruis, meegedragen in de
optocht. Lemaire bestempelde dit zwaard als het ‘Zwaard der Gerechtigheid’ omdat de
bezitter ervan de hoogste rechtsmacht symboliseerde. Bij Karels benoeming tot rechtmatige opvolger van Filips de Schone, in de kerk, kreeg hij dit zwaard uitgereikt waarbij Toison d’Or, de wapenkoning van de Orde van het Gulden Vlies, de woorden sprak:
Keizerlijke en koninklijke vorst, dit Zwaard van Gerechtigheid is u door God gegeven en direct aan uwe Hoogheid doorgegeven door uw zeer edele voorgeslacht,
opdat door u[w hand] voortaan het recht gehandhaafd blijft, bij de gratie van het

35 Het is opvallend dat in latere bronnen en representaties de stedelijke vertegenwoordigers niet terug te vinden zijn.
Wellicht was de bijdrage van de stad zo vanzelfsprekend dat er geen aandacht aan geschonken hoefde te worden. Of
is er hier sprake van framing van de kant van het hof met als doel de rol van stedelingen te minimaliseren of zelfs weg
te poetsen?
36 Stadsarchief Mechelen, Stadsrekeningen 1506-1507 en 1507-1508.
37 De hofrekening is ook als kopie overgeleverd in de Bibliothèque Municipale de Besançon, Collection Chiflet 68
38 Vale, ‘A Burgundian funeral ceremony’, 935.
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katholieke geloof, opdat u de kerk verdedigt en opdat u uw koninkrijken, heerlijkheden, vazalstaten en onderdanen veilig en verzorgd behoudt.39
De verwijzing naar rechtvaardigheid, standvastigheid en gezag was duidelijk. Door het
aannemen van het zwaard accepteerde Karel deze overdracht van de hoogste rechtsmacht. Hij werd hierdoor niet alleen neergezet als de rechtmatige machthebber, maar
ook als voorvechter van het (katholieke) geloof en hoeder van zijn volk. Lemaire benadrukt dit nog eens aan het eind van zijn verslag: ‘Moge God hem in staat stellen in
het vervolg net zo veel voor de verdediging van het gehele algemeen welzijn van de
christenheid te doen als Karel de Grote’. Deze legendarische naamgenoot en heilige is
het voorbeeld dat Karel voor ogen kon houden.40 Tevens werd direct duidelijk wat zijn
onderdanen van hem mochten verwachten.
Jean Lemaire stipt ook nog kort aan dat in deze zelfde kerk in 1491 onder leiding
van Filips de Schone het ‘zeer plechtige feest van de zeer adellijke Orde van het Gulden
Vlies’ werd gevierd.41 Hij lijkt dit als verklaring te geven voor de keuze voor Mechelen
voor een dergelijke grote ceremonie, maar geeft geen verdere details over deze gebeurtenis. Het is aannemelijk dat zijn beoogde publiek, het hof, de adel en de stedelijke elite,
goed op de hoogte was van de gebeurtenissen tijdens dit vijftiende kapittel van de ridders van de Orde van het Gulden Vlies. Op aanwijzing van Maximiliaan, zijn vader, die
toen zelf niet aanwezig was, kwamen de ridders van de Orde in mei 1491 onder leiding
van de toen twaalfjarige Filips de Schone, soeverein van de Orde sinds 1485, samen in
Mechelen om onder andere een aantal nieuwe leden te benoemen. Evenals bij de uitvaartceremonie werd de route die de ridders van de Orde meermaals te paard aflegden,
van (vermoedelijk) het Hof van Kamerijk naar de Sint-Romboutskerk, begeleid met de
nodige bombarie.42 In het koorgestoelte waren de namen, wapens en titel(s) van zowel
de bijeengekomen als de sinds de laatste bijeenkomst gestorven leden van de Orde
opgehangen.43 Ten tijde van de uitvaart waren deze gedenktekens nog altijd in de kerk
aanwezig.44 Door te refereren aan deze gebeurtenis maakt Lemaire het vijftiende kapittel van de Orde onderdeel van de herinnering aan Filips de Schone. Zo, in al zijn glorie,
ook al was hij toen pas twaalf jaar, moest de vorst herinnerd worden. De stad Mechelen,
onder andere vanaf 1504 de vaste plek van de Grote Raad, nam bij de Bourgondische
en Habsburgse vorsten een bijzondere plaats in.45 De stad lag wel in het centrum van
Brabant, maar behoorde formeel niet tot het hertogdom.46 Margaretha van York kreeg
39 Geciteerd in Lemaire de Belges, Chronique de 1507. ‘La pompe funeralle’, 463-464.
40 Lemaire de Belges, ‘La pompe funeralle’, 469.
41 Ibidem, 471.
42 Uit de Chronique valt niet op te maken of de stoet vertrok vanaf het Hof van Kamerijk of vanaf het Hof van
Savoye. Waarschijnlijk gaat het hier om het Hof van Kamerijk, waar Filips de Schone als kind enige tijd had vertoefd
en waar hij zijn kinderen achterliet toen hij met Johanna naar Spanje vertrok. In de Chronique staat slechts dat de stoet
na de ceremonies terugkeerde naar hun verblijf (l’ostel (386) en hostel (467)).
43 Website van de kathedraal van Mechelen, ‘De middeleeuwen. Mechelen als middelpunt van de Nederlanden’.
https://www.kathedraalmechelen.be/geschiedenis/de-middeleeuwen (geraadpleegd op 13 juni 2018).
44 De Sint-Romboutskerk was zowel een kapittel- als een parochiekerk en was daarmee voor een breed publiek
toegankelijk.
45 ‘De Grote Raad (te Mechelen) (1473-1582)’. http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtena
ren1428-1861/app/instellingen/150/# (geraadpleegd op 13 juni 2018).
46 M. Damen, ‘The political ranking and hierarchy of the towns in the late medieval duchy of Brabant’, Anuario de
Estudios Medievales 48 (2018) 149-177, 162.
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in 1477 een aantal domeinen toegewezen als douarie door haar stiefdochter, Maria van
Bourgondië.47 Mechelen was één van die heerlijkheden en Margareta besloot zich in
deze stad te vestigen. Dit was ook de plek waar Filips de Schone opgroeide. Tijdens de
strijd om zijn regentschap had Maximiliaan hem naar Mechelen gebracht, een stad die
vrijwel altijd de kant van de aartshertog koos. Ook Filips bracht zijn kinderen onder
in deze stad toen hij en Johanna in 1501 naar Spanje vertrokken. Mechelen was dan
ook een favoriete verblijfplaats van de Bourgondische vorsten. Zowel Margaretha van
York (23 november 1503) als Margaretha van Oostenrijk (1 december 1530) zouden in
deze stad hun einde vinden.48 Al met al was Mechelen voor Filips de Schone een soort
thuishaven. Door deze sterke, persoonlijke band tussen stad en overleden vorst was het
allicht niet meer dan vanzelfsprekend dat deze grootse uitvaartceremonie te Mechelen
plaatsvond.
De beëdiging van Karel v als Filips’ rechtmatige opvolger op de tweede dag van de
plechtigheden gebeurde in de kerk, voor een klein publiek. Het enige dat de stedelingen te zien kregen was de jonge vorst die, zonder rouwkaproen en met het ‘Zwaard
der Gerechtigheid’ voor zich uit, terugkeerde naar het Prinsenhof. Deze ceremonie is
weliswaar geen officiële Blijde Intrede, maar het gaat hier wel degelijk om het erkennen
van de macht van Karel.49 Deze machtsbasis werd echter alleen bevestigd voor de ogen
van de genodigden in de kerk, onder wie grote groepen edelen en geestelijken, maar
met slechts enkele vertegenwoordigers van de stad Mechelen en andere steden. De stad
heeft bij deze gelegenheid niet openlijk trouw hoeven zweren aan de nieuwe vorst.50
Karel was voor het hof en de genodigden de evidente opvolger en nieuwe machthebber.
Met zijn legitieme aanspraak op het bestuur werd de macht van Maximiliaan dan wel
Margaretha, die op dat moment de feitelijke macht hadden, in dit gebied gelegitimeerd.
Maar voor de stedelingen die hem naar buiten zagen komen met het betekenisvolle
attribuut was hij enkel de opvolger aan wie zij nog geen expliciete verplichtingen
schuldig waren, noch hij aan hen. De jonge Karel kwam tijdens de ceremonies ook niet
of nauwelijks in aanraking met de stedelingen. De gebeurtenissen lijken, ondanks hun
omvang, bijna een privéaangelegenheid ook al vonden ze plaats in de publieke ruimte.
Uitvaarten als ruimtelijk communicatiemiddel
Ook al willen de kronieken anders doen geloven, uitvaarten waren wel degelijk een
publieke aangelegenheid en vormden daardoor een ‘great opportunity to show the
symbols of the medieval “state’’.’51 De sociale hiërarchie kan, volgens Robert Stein, op
47 Zie ook: M. Damen, ‘Charity against the odds. Margaret of York and the isle of Voorne (1477-1503)’, in D.
Eichberger e.a. (red.), Women at the Burgundian court. Presence and influenc (Turnhout 2010) 57-71, 57-58.
48 W.P. Blockmans, ‘Margaretha van York’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Geplaatst op 13 januari
2014. http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/York,%20Margaretha%20van (geraadpleegd
op 13 juni 2018); R. Hoekstra, ‘Margaretha van Oostenrijk’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Geplaatst op
13 januari 2014. http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/MargarethavanOostenrijk (geraad
pleegd op 13 juni 2018).
49 Cools, ‘Uitvaarten als intredes’, 197.
50 Op 24 januari 1515 te Leuven wordt Karel ingehuldigd als hertog van Brabant. In datzelfde jaar houdt hij een
vergelijkbare Intrede in andere steden. H. Soly en J. Van De Wiele (red.), Carolus. Keizer Karel V 1500-1558 (Gent
1999) 16.
51 R. Stein, ‘Gifts of mourning-cloth at the Brabantine Court in the fifteenth century’, in: W. Blockmans en A. Janse
(red.), Showing status. Representation of social positions in the late middle ages (Turnhout 1999) 51-80, 53.
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twee manieren in een dergelijke vorstelijke begrafenisprocessie tot uitdrukking komen.
Op de eerste plaats door de ordening en de taakverdeling van de participanten. Er werd
een strikte volgorde voor de stoet gehanteerd waaraan eenieder zich diende te houden.
In de tweede plaats werd de sociale hiërarchie ook kenbaar gemaakt door de manier
waarop men in de stoet gekleed ging. Het was gebruikelijk dat hovelingen, allen in
rouwkleding, deelnamen aan de stoet. Om deze rouwkleding te kunnen vervaardigen,
kreeg iedereen een bepaalde hoeveelheid zwarte of bruine stof uitgereikt, variërend in
kwaliteit, op kosten van het hof.52 De sociale positie van een deelnemer aan de stoet
was dus duidelijk waarneembaar voor de toeschouwers.
De processie met het stoffelijk overschot van Filips de Stoute van Halle naar Dijon
had een evidente boodschap. De hertog was niet meer. De baar met zijn stoffelijk overschot was te herkennen aan de vier vaandels en de kleine wapenschildjes op de soutanes
van de fakkeldragers. In de optocht werd Jan zonder Vrees niet duidelijk als de wettige
opvolger gepresenteerd. Het hof trad op het eerste gezicht eensgezind naar buiten. De
boodschap die uitgedragen werd, was dat de dood van de hertog geen verdeeldheid teweeg zou brengen en dat het verdriet alom was. De door de deelnemers gedragen rouwkleding versterkte dit idee, maar de verschillende varianten ervan gaven wel degelijk een
sociale hiërarchie aan.53 Het publiek, dat de stoet voorbij zag komen, was natuurlijk
geen homogene groep. Het bestond allicht uit zowel edelen als boeren, rijke stedelingen, ambachtslieden, minder bedeelden en armen, ieder met zijn eigen referentiekader
en ieder met zijn eigen lezing van de getoonde symboliek. Het heeft er alle schijn van
dat de inwoners van Halle, en van de andere steden waar Filips’ stoffelijk overschot
voorbijkwam, niet veel te maken hebben gehad met deze stoet. Een enkele stedeling
zal wel verdiend hebben aan de uitvaart, bijvoorbeeld door het leveren van stoffen of
kruiden of door als kleermaker op te treden, maar vanwege de weinige vermeldingen
ontstaat de suggestie dat de uitvaart zelf geen grote indruk heeft gemaakt. Het uiterlijk
vertoon was ook niet heel imponerend. Het doel van deze uitvaart zal dan ook niet
zozeer het imponeren van de toeschouwers zijn geweest, als wel het bevestigen van de
legitimiteit van Jan zonder Vrees, de troonopvolger. Hij reed namelijk mee in de stoet.
De kanunniken van de Sint-Donaaskerk in Brugge deden erg hun best om hun kerk
als dé begraafplaats van grote wereldlijke leiders op de kaart te zetten. Met de begrafenis
van Filips de Goede leek dit te lukken. Zij verloor haar positie als vorstelijke necropool
echter aan Champmol, waarnaar het stoffelijk overschot van Filips de Goede zes jaar
later alsnog werd overgebracht. Door het huisvesten van het stoffelijk overschot van
een vorst of van een hoge edelman kon een kerk haar superieure jurisdictie over andere
kerken in dezelfde stad doen gelden. Daarmee konden dergelijke uitvaarten de positie
van de Sint-Donaaskerk, die al vanwege haar koppeling aan de hertogelijke families in
hoog aanzien stond, verder bevorderen en bevestigen ten opzichte van de andere grote
Brugse kerken, waaronder de Sint-Jacobskerk.54 Naar goed gebruik moesten nieuwe
heersers bij de eerste intrede eerst in de Sint-Donaaskerk een eed afleggen, waarin zij
beloofden de privileges van de kerk te zullen respecteren, voordat zij op het stadhuis
52 Stein, ‘Gifts’, 55-56, 66-67, 72.
53 Ibidem.
54 Brown, ‘Exit ceremonies’, 118.
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datzelfde deden ten aanzien van de stedelijke privileges.55 Andrew Brown merkt op dat
de uitvaart van Filips de Goede op eenzelfde manier werd vormgegeven als de grote
processie van het Heilig Bloed (oorspronkelijk de Heilig Kruisprocessie genoemd), die
jaarlijks op 3 mei gehouden werd en alle wijken aandeed. De stedelingen, die in stilte
de uitvaart aanschouwden, en de meest vooraanstaande burgers, magistraten en vertegenwoordigers van de gilden die elk met een toorts meeliepen in de uitvaartprocessie,
refereerden daarmee aan de belangrijkste religieuze gebeurtenis van de stad. De uitvaart
van de hertog wordt zo indirect op hetzelfde niveau geplaatst als de Heiligbloedprocessie en verwijst daarmee naar vertoon van meer religieuze aard. In 1473 werden de resten
van Filips de Goede, zoals hijzelf had bepaald in zijn testament, overgebracht naar
Champmol. Het stoffelijk overschot van de hertog verliet Brugge door de Kruispoort.
Symbolisch, aangezien de graven van Vlaanderen bij hun eerste intrede in de stad ook
via deze poort het stedelijke domein betraden.
Bij de uitvaart van Filips de Schone speelden de banieren en insignia, elk met de eigen
kleuren, afmeting en vorm, een belangrijke rol. Ze symboliseerden de gebieden van de
overleden hertog. De acht meegedragen zijden en van franje voorziene banieren vertegenwoordigden de hertogdommen van de overleden vorst. Lemaire noemt als vijfde
die van Brabant ‘met een zwarte leeuw op een gouden veld geklauwd en getongd met
rood’.56 De banieren en insignia lieten zien hoe belangrijk Filips de Schone geweest
was. Ze weerspiegelden de grootsheid van zijn bezittingen, zijn macht en tot waar die
macht reikte. De verschillende banieren representeerden niet alleen de gebieden, maar
ook de familie van de overleden vorst. Zijn rijk was gebouwd op, in sommige gevallen
ver teruggaande, dynastieke relaties die zijn macht legitimeerden. Er was een speciale
rol weggelegd voor het banier met de koninklijke familiewapens, dat voor het altaar
en dicht bij de beeltenis van de overleden vorst was neergezet, en de banieren van vier
vorstendommen (Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en Artesië).57 Op het moment
dat Filips’ dood tijdens de dienst officieel werd verkondigd, werden deze banieren
gestreken. De heer van hun gewesten was niet meer. Maar zodra Toison d’Or Karel
als opvolger introduceerde, herrezen de banieren weer. Net als bij de uitvaart van
Filips de Goede te Brugge voerden twee adellijke leden van de hofhouding ook hier
een paard zonder ruiter mee in de stoet.58 Lemaire vertelt niet dat dit het paard was
waar de overleden heer bij leven op reed, wel vermeldt hij uitgebreid de uitdossing.
Het grote strijdros had een toernooizadel, droeg een dekkleed tot op de grond met de
wapenen van de overleden vorst en een voorhoofdplaat met grote pluimen. Het moet
een indrukwekkend gezicht zijn geweest. Het lege zadel verwijst ook hier weer naar
de overleden vorst en de open plek die hij achterliet. Er liep een tweede paard mee in
de stoet. Zoon Karel bereed als enige deelnemer een paard. Doordat dit een kleiner en
minder rijkelijk uitgedost paard was, zal dit niet de aandacht van Filips’ strijdros heb55 Ibidem, 115, 118-119.
56 Lemaire de Belges, ‘La pompe funeralle’, 420. Uit (een kopie van) de hofrekening blijkt dat de schilder Jan van
Battel voor deze gelegenheid opdracht had gekregen tot het vervaardigen van enkele blazoenen. F-B, Collection
Chifflet, Ms. 68, fol.63R. Zie voor meer informatie over Jan van Battel: M. Kruip, ‘Jan van Battel (1477-1557), (heral
disch) schilder in Mechelen. Kunstenaar, werken en nieuwe vondsten’, Handelingen van de Koninklijke Kring voor
Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen (2015) 105-139.
57 Lemaire de Belges, ‘La pompe funeralle’, 423.
58 Ibidem, 361.
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ben afgeleid. Maar Karel verplaatste zich niettemin op een koningswaardige manier, op
de rug van een edel dier.
Met deze ceremonie bezette het hof drie ruimtes, te weten het Hof van Kamerijk
(het vertrekpunt van de stoet), de route door de stad en de Sint-Romboutskerk (waar
de plechtigheden plaatsvonden). Het merendeel van het ceremonieel speelde zich af
binnen de muren van de kerk. Het is niet bekend wat het precieze traject van de rouwstoet door Mechelen was. Religieuze processies volgden vaak een vaste volgorde door
de stad, waarbij alle wijken werden aangedaan. Hierdoor vervulden zij een bindende
factor in de stedelijke gemeenschap. Of deze verbindende functie ook was toebedeeld
aan de rouwstoet(en) is niet met zekerheid vast te stellen.59 Lemaire weidt verder niet
uit over de route die de stoet aflegde tussen begin- en eindpunt. Wel merkt hij op dat
het afgelegde traject meer dan 700 passen lang was. De specifieke route is, zoals gezegd,
niet bekend en dus is ook niet bekend langs welke stedelijke representatieve plaatsen of
door welke buurten de stoet trok. Het traject was volledig afgezet met behulp van een
houten omheining. Langs de route werd een erehaag gevormd door 600 vooraanstaande stedelingen.60 Barbara Haggh merkt op dat de afscheiding en erehaag dienden om
de menigte op afstand te houden opdat ze de processieoptocht niet zouden storen.61
Afzetting en erehaag kunnen echter ook een diepere betekenis suggereren. Deze 600
mannen begeleidden de stoet als het ware door de stad en ze suggereerden daarmee
dat zij, en dus de stad, de route van de overleden Filips en de toekomstige vorst Karel
en hun gevolg bepaalden. Het afzetten van het traject betekende dat men niet van het
aangegeven pad af kon (en mocht) wijken. Met andere woorden, de erehaag kan, naast
een eerbetoon aan de overleden vorst, ook worden geïnterpreteerd als een burgerlijke
tegenhanger van de hertogelijke bezetting van traject en kerk. De route van de rouwstoet van Filips de Goede te Brugge werd op een vergelijkbare manier ‘afgezet’ door
zo’n 1600 toortsdragers, verzorgd door zowel het hof, de stad, de gilden als de Brugse
Vrije.62
De bij de uitvaart van Filips de Schone te Mechelen gebruikte insignia, banieren en
andere symbolen werden na het ceremonieel in de kerk achtergelaten. Vijf à zes dagen
lang kon eenieder de 32 banieren die opgesteld waren in de koninklijke kapel aanschouwen. Het voor het publiek zichtbaar laten staan van deze banieren kan wellicht
gezien worden als een poging tot ‘nation-building’. Alle emblemen van de verschillende gewesten stonden immers samen bijeen, verenigd in de koninklijke kapel. Het
is een mooi beeld van wat historici nu de samengestelde monarchie of staat noemen,
bijeengehouden in de persoon van de vorst. Mechelen maakte deel uit van deze samengestelde staat. Daarnaast toonden deze banieren ook de grootsheid en de macht van de
(overleden) vorst. De aanwezigen in de kerk zullen beschikt hebben over heraldische
59 Voorbeelden van dergelijke ‘verbindende’ processies zijn de Heilig Bloedprocessie in Brugge en processies in
Florence. Zie onder andere: R.C. Trexler, Public life in renaissance Florence (New York 1980) 49; E. Muir, ‘The virgin
on the street corner: the place of the sacred in Italian cities’, in: S. Ozment (red.), Religion and culture in the renaissance
and reformation (Kirksville 1989) 25-40, 35.
60 Lemaire de Belges, ‘La pompe funeralle’, 334-337.
61 B. Haggh, ‘Singing for the most noble souls. Funerals and memorials for the Burgundian and Habsburg dynasties
in Dijon and Brussels as models for the funeral of Philip the Fair in 1507’, Wiener Forum für Ältermusikgeschichte
(2007) 57-85, 65.
62 Brown, ‘Exit ceremonies’, 113.

14 (2019) 1

requiescant in pompa   35

De rouwstoet van Filips de Schone trok in Mechelen van de vorstelijke residentie (boven) naar
de Sint-Romboutskerk (onder). Plattegrond van Mechelen (‘Machlinia’), van Blaeu, 1649 (uitsnede) (Regionale Beeldbank Mechelen, inventarisnummer C.8465).

basiskennis en alle insignia en banieren zullen voor hen herkenbaar geweest zijn. Naast
de 32 tijdelijk zichtbare banieren waren er ook blijvende aandenkens. Alle andere banieren, standaards, schilden, helmen en andere attributen, gebruikt bij de ceremonie,
zouden in de kerk achterblijven. De pilaren van zowel het koor, het schip als de kruising werden ermee versierd ‘ter eeuwige nagedachtenis’.63 Door het laten hangen van
deze banieren werd deze gemeenschappelijke geestelijke ruimte als het ware geclaimd
door het hof. Hun aanwezigheid zal de (latere) bezoeker eraan herinnerd hebben onder
wiens autoriteit zij zich eigenlijk bevonden en wie zij dienden te gehoorzamen. Nog
altijd stond devotie in de kerk centraal, maar nu tegen een dynastieke achtergrond. Of
de opper-wapenkoning van de Orde van het Gulden Vlies, Thomas Ysaac, naar wiens
inzichten de attributen waren opgehangen, een dergelijk doel met deze ‘inname van
de ruimte’ voor ogen had, weten we niet. Het is aannemelijk dat dit effect gewenst is
geweest.
Wat betreft de ceremonie in de kerk in Mechelen is wel degelijk het idee van een
theaterstaat te ontwaren. Alle rituelen en ceremonies betreffende de uitvaart kwamen
tot een climax in het symbolisch overdragen van de macht van Filips de Schone aan
zijn zevenjarige zoon Karel. Meteen was duidelijk aan wie de aanwezigen in de kerk
onderdanig waren of moesten zijn. Al het machtsvertoon en de symboliek lieten geen
ruimte voor een andere hoogste macht, zelfs God lijkt hier aan de zijlijn gezet te worden. Dat neemt niet weg dat de ceremonie plaatsvond in een kerk, een Godshuis, en
dat de ceremonie in de eerste plaats een religieuze aangelegenheid was waarbij als het
63 Lemaire de Belges, ‘La pompe funeralle’, 472-473.
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Filips de Schone, hertog van
Bourgondië, anoniem, ca.
1500 (Rijksmuseum, Amsterdam, inventarisnummer
SK-A-2854).

ware Gods goedkeuring en genade werd gevraagd. De ceremonies gingen in de kerk
ook gepaard met gedeelde emoties. Op de tweede dag werd eenieder diep geroerd door
de preek van meester Jan, de biechtvader van de Filips de Schone. Menige toehoorder
moest toen zuchten en een enkeling liet een traan, zo ook Margaretha, althans dat
vermoedt Lemaire.64 Al deze gebeurtenissen droegen bij aan het creëren van een collectieve herinnering. Iedereen in de kerk zal zich deze dag nog lang hebben geheugd en
zich dan waarschijnlijk herinnerd hebben hoe eer betoond werd aan Filips de Schone,
‘hun’ grootse heerser, hoe eenieder treurde om zijn dood en hoe Karel als de erfgenaam
van zijn titels en bezittingen werd geïnstalleerd. De mensen buiten de kerk zullen zich
de dag waarschijnlijk minder emotioneel herinnerd hebben. Het is aannemelijk dat de
toeschouwers buiten wel begrepen dat het jongetje van zeven als de nieuwe heer werd
gepresenteerd toen hij naar buiten kwam. Maar wat zij met deze nieuwe vorst aan
64 Ibidem, 453.

14 (2019) 1

requiescant in pompa   37

moesten en in hoeverre ze hem konden vertrouwen, kon minder geregisseerd worden
dan wat de toeschouwers in de kerk hadden ervaren. Daarnaast waren er ongetwijfeld
mensen die alleen de heen- of alleen de terugreis van de stoet zagen en die dus niet het
hele symbolische spel, zoals was bedoeld, meekregen. Het was, op zijn hoogst, een
ceremonie met beperkte impact op een beperkt publiek. Hier lijkt dan ook ‘het winnen
van loyaliteit voor de machthebbers’ beperkt te zijn tot het leggen van een machtsbasis.
Conclusie
Op het eerste gezicht lijken de drie uitvaarten van de drie Filipsen wellicht een demonstratie van de onderwerping van de steden aan de Bourgondische hertogen. De indruk
wordt gewekt dat het hof bij alles de touwtjes in handen had en dat de stedelingen enkel toeschouwers waren en de stad niet meer dan het decor. Dat lijkt dan ook de boodschap te zijn die de machthebbers (en de chroniqueurs) door middel van de ceremonies
hebben willen uitdragen. Dat beeld behoeft echter relativering. Het merendeel van de
ons overgeleverde bronnen voor details van de ceremonies is afkomstig uit hofkringen. Dat zorgt voor de nodige vertekening. De stedelingen waren echter geen decorstukken, maar actieve deelnemers. Zij liepen mee in de optocht, vormden een erehaag,
droegen fakkels en de stedelijke elite had zitting in de kerk tijdens de ceremonie. De
rouwstoet trok door de steden en was zeer waarschijnlijk voor de logistiek afhankelijk
van die steden, al zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden. Voor het overgrote deel
van het benodigde materiaal, het vervaardigen van soutanes en andere ambachtelijke
handelingen, was het hof afhankelijk van de stedelingen. Daarnaast namen stadsbesturen ook zelf het initiatief. Zowel Dijon (Filips de Stoute) als Brugge (Filips de Goede)
koos zelf een manier voor het eren en herdenken van hun vorst, elk op hun manier.
Het lijkt er sterk op dat zij hierin onafhankelijk van het hof handelden. Ook werd de
stedelijke ruimte ingezet bij de ceremonies. De afgezette route die de rouwstoet aflegde
van de hertogelijke verblijfplaats naar de kerk werd op het eerste gezicht geclaimd door
het hof. Tegelijk werd echter de ruimte waarin de stoet zich kon bewegen bepaald en
begrensd door de stad. De corridor was niet toegankelijk voor de meeste burgers, maar
de erehaag die werd gevormd door inwoners van de stad bij de uitvaart te Mechelen
kan beschouwd worden als een dwingende en vrijheidsbeperkende factor, dan wel op
zijn minst als een duidelijk signaal. De religieuze ruimte van de kerk werd eveneens
geclaimd door het hof. De grootse ceremonie vond daar plaats en de vele wereldlijke
banieren en insignia werden hier geplaatst en bleven (enige tijd) staan. De kerk waar
de ceremonie plaatshad, was in principe een openbare publieke ruimte waar iedereen
vrijelijk in en uit kon lopen, maar bij de plechtigheden werd de toegang gereguleerd.
Over het algemeen genomen identificeerden inwoners van een stad zich met hun kerk.
Tijdens de ceremonie van Filips de Schone in de Sint-Rombouts kerk in Mechelen
werd hun ‘hun’ kerk afgenomen. Enkel genodigden mochten het gebouw betreden. De
Sint-Donaas te Brugge deed al geruime tijd dienst als de grafelijke kapel.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er bij de uitvaarten van de drie vorsten die
in dit artikel centraal staan, wel degelijk sprake is geweest van een wisselwerking tussen hof en stad, dat de stad zijn invloed heeft laten gelden en voor zijn eigen belangen
opkwam. Dat de stad, met andere woorden, niet slechts het decor van het ‘feest’ van
de vorst was. Soms nam een stad zelf het initiatief voor een herdenkingsplechtigheid
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(Dijon), soms betaalde de stad een (weliswaar relatief klein) deel van de met de uitvaart
gemoeide kosten (Brugge) en vaak werden stedelingen ingeschakeld bij het organiseren
en uitvoeren van de ceremonies (de fakkeldragers en de erehaag in Brugge en Mechelen,
de handelaren en handwerkers in Brugge). De wisselwerking was er. En daarmee moet
het idee van een ‘Bourgondische theaterstaat’, waarbij het hof de bepalende factor is en
als doel heeft zijn macht te vestigen en te borgen door middel van ceremonies, op zijn
minst genuanceerd worden.
Met name bij de uitvaartceremonie van Filips de Schone zijn niettemin enkele kenmerken aan te wijzen die geïnterpreteerd kunnen worden als uiting van een ‘Bourgondische theaterstaat’. De collectieve emoties en herinneringen die in de kerk gecreëerd
werden en het op symbolische wijze overdragen van de macht, zullen bij een beperkt
publiek de machtsverhoudingen tussen vorst en onderdanen bevestigd hebben. Of dit
ook geldt voor de stedelingen buiten de kerk is echter de vraag. Er kleven een aantal
meer algemene problemen aan het concept van een ‘Bourgondische theaterstaat’. Vorstelijke en stedelijke tradities, zoals schutterswedstrijden en religieuze processies, waren nauw met elkaar verweven. Het stedelijke publiek was niet homogeen en er zullen
waarschijnlijk verschillende boodschappen in de rituelen gelezen zijn. Het was daarmee onmogelijk om precies te sturen hoe een ceremonie ‘ontvangen’ werd. Het vertoon
van alle Bourgondische pracht en praal kon ook een averechts effect gehad hebben. Het
volk keek toe en zag een enorme rijkdom, een rijkdom waar zij zelf niet over beschikte
en nooit over zou beschikken. Zeker in tijden van schaarste zou dit wellicht leiden tot
een tendens naar onvrede en opstandigheid bij het volk, in plaats van naar de gewenste
harmonie en politieke macht, naar loyaliteit jegens de machthebbers en sociale controle
in handen van de heersers.

Vitaly Volkov

Mobiliteit in Antwerpen tussen functionaliteit en
leefbaarheid: visies en beleid*

Inleiding
In de discussies rond het thema mobiliteit, zowel vroeger als nu, wordt vaak van een
tegenstelling tussen auto en openbaar vervoer uitgegaan. Men spreekt dan van autogericht beleid versus beleid gericht op het openbaar vervoer. De omslag tussen beide wordt doorgaans in de jaren zeventig gesitueerd, in een tijdsgeest van algemene
maatschappelijke contestatie, opkomende nieuwe denkbeelden, protesten en eisen
tot democratisering. De zogenaamde nieuwe sociale bewegingen voerden daarbij de
boventoon met vaak ludieke actievormen. Om de aard van de kentering te begrijpen
volstaat het huidige denken in termen van tegenstellingen echter niet. In debatten en
protestacties werden niet alle vormen van het autogebruik radicaal afgewezen en niet
alle vormen van het openbaar vervoer onverdeeld toegejuicht. In Amsterdam werd
bijvoorbeeld een harde strijd tegen de aanleg van de metro gevoerd.1 Hoe valt deze
paradox te verklaren?
In wat volgt zal ik trachten aan te tonen dat de opdeling tussen de auto en het openbaar vervoer een inadequaat en zelfs misleidend kader biedt om de historische evolutie
van mobiliteit in de twintigste eeuw te verklaren en te duiden. Dit impliceert niet dat het
in vraag stellen van de dominantie van de auto en het herwaarderen van het openbaar
vervoer niet heeft plaatsgevonden, wel dat de discussies moeten worden ingebed in bredere maatschappelijke transformaties die invloed hadden op zowel beleid gericht op het
openbaar vervoer als op beleid gericht op de auto. Een beter interpretatiekader wordt
wellicht geboden door een opdeling tussen een progressistische of functionalistische
visie enerzijds en een culturalistische of leefbaarheidsgerichte visie anderzijds. Alleszins is het nodig te achterhalen welke denkkaders aan de basis stonden van de debatten
en tegengestelde visies. In dit artikel ligt daarom de focus op de herkomst, de evolutie
en de impact van de denkkaders en visies enerzijds, en de actoren die deze denkkaders
aanhingen anderzijds. Hierbij komen de volgende vragen aan bod. Wat waren de visies
en denkkaders van de verschillende actoren die het mobiliteitsbeleid meebepaalden?
Hoe kwamen deze denkkaders tot stand en hoe evolueerden ze? Leidden de evoluerende denkbeelden tot conflicten tussen verschillende actoren? Hoe werd het werkelijke
beleid mede door de evoluerende denkkaders en conflicterende actoren vormgegeven?
Als casestudy is geopteerd voor België, waar de geschiedenis van de stedelijke mobi* Dit artikel is gebaseerd op mijn masterthesis: V. Volkov, Mobiliteitsbeleid in Antwerpen 1965-1985 (Onuitgegeven
masterscriptie Vrije Universiteit Brussel 2016). Mijn dank gaat uit naar Prof. Dr. Guy Vanthemsche, dhr. Jacques
Peeters, dhr. Herman Welter en dhr. Gert van Overstraeten, de leden van de host onderzoeksgroep aan de vub en van
het Centrum Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen, de redactie van de Stadsgeschiedenis en de anonieme
referenten.
1 V. Mamadouh, De stad in eigen hand. Provo’s, kabouters en krakers als stedelijke sociale beweging (Amsterdam
1992) 113-115.
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liteit na de Tweede Wereldoorlog nog relatief weinig bestudeerd is in vergelijking met
Nederland. Binnen België ligt de focus op Antwerpen, waar zeer grote investeringen
plaatsvonden in mobiliteit, zoals het metroproject en de aanleg van nieuwe autosnelwegen, en waar tevens veel actie gevoerd werd. De specifieke insteek betreft de mobiliteit
in, van en naar de stadskern, dat wil zeggen Antwerpen binnen de Leien, behalve wanneer de metro behandeld wordt, die een groter gebied bediende. De rol van Antwerpen
in het nationale verkeersnetwerk komt niet aan bod, zodat de autosnelwegen buiten
beschouwing gelaten worden.
Chronologisch zal de nadruk op de jaren zeventig liggen, die in de Nederlandse historiografie worden beschouwd als een kantelmoment (‘kentering’ of ‘breuk in het beleid’) waarin de dominantie van de auto in vraag gesteld werd en het openbaar vervoer
werd geherwaardeerd. Tevens wordt er een verband gelegd met duurzaamheidsdenken,
dat in deze periode eveneens ontstond, zoals het befaamde rapport van de Club van
Rome (1972) en debatten rond de oliecrisis (1973) – die draaiden rond de eindigheid
van economische groei op basis van fossiele brandstoffen – hebben duidelijk gemaakt.2
De vraag dringt zich op of een dergelijk kantelmoment zich ook in België, in een verschillende politieke, sociale en ruimtelijke context, manifesteerde. Alleszins zorgde de
aanleg van de metro juist in deze periode voor brede maatschappelijke discussies over
mobiliteitsproblemen. De vraag in welke mate de metroproblematiek en de discussies
daarrond tot bewustwording over de mobiliteit in het algemeen geleid heeft, maakt het
aansnijden van andere thema’s, zoals de rol van de auto in de stad en de samenhang met
de problematiek van de openbare ruimte, noodzakelijk. De rol van de fiets komt niet
aan bod. Binnen het mobiliteitsdebat en -beleid speelde de fiets tot in de vroege jaren
tachtig nauwelijks een rol, terwijl het aandeel van de fiets in de mobiliteit tussen de late
jaren vijftig en vroege jaren tachtig steeds verder achteruitging.3 Dat zou pas met de
ware ‘fietsrenaissance’ en grote fietsmanifestaties in de late jaren tachtig en de vroege jaren negentig veranderen.4 De term ‘mobiliteitsbeleid’, die in dit artikel wordt gebruikt,
bestond nog niet in het bestudeerde tijdvak. Men hanteerde destijds verschillende
termen, zoals de ‘parkeerpolitiek’, ‘verkeersregeling’, ‘bevordering van het gemeenschappelijk vervoer’ en dergelijke. Een echt algemeen aanvaard overkoepelend begrip
ontbrak. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, moesten eerst de relevante
actoren geïdentificeerd worden om vervolgens de inhoud van hun visies te analyseren en
met elkaar te confronteren. Deze volgorde zal ook in dit artikel worden aangehouden.
Actoren en hun bronnen
De actoren werden geselecteerd op basis van een verkennend literatuuronderzoek.5
Daaruit is gebleken dat de centrale regering, het stadsbestuur en de nieuwe sociale be2 G. Mom en R. Filarski. Van transport naar mobiliteit. De mobiliteitsexplosie, 1895-2005 (deel 2). (Zutphen 2008)
361-369; P. Brouwer en G. Van Kesteren, Berigt aan de heeren reizigers. 400 jaar openbaar vervoer in Nederland (Den
Haag 2008) 659-664.
3 Van zo’n 25 procent naar 10 à 12 procent. Zie: F. Veraart, S. Knuts en P. Delheye, ‘Cycling claims a comeback’, in:
R. Oldenziel e.a. (red.), Cycling cities: the European experience (Eindhoven 2016) 89-99, 89.
4 W. Resseler, J. Van Hoofstat en G. Van Overstraeten, ‘De fietser is niet eenzaam. Archieven van de fietsersbeweging
in Antwerpen’, Brood & Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen 1 (2015) 56-67.
5 J. Peeters, Openbaar vervoer in België 1960-1970. De sombere jaren (Bergen 2014); J. Van den Broeck, P.
Vermeulen, S. Oosterlynck e.a. (red.), Antwerpen herwonnen stad? (Brugge 2015).
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wegingen de belangrijkste actoren waren. Eigenlijk is het beter te spreken van groepen
van actoren, want noch het stadsbestuur noch de nieuwe sociale bewegingen vormden
een homogene actor. Het stadsbestuur viel uiteen in de gemeenteraad en het college;
de verhoudingen tussen deze twee entiteiten waren niet altijd even hartelijk. Daarnaast waren er nog de stadsambtenaren met hun diensten. De centrale regering was
vooral vertegenwoordigd door het Ministerie van Verkeerswezen. Het Ministerie van
Openbare Werken was verantwoordelijk voor de (autosnel)wegen en is in het kader
van de binnenstedelijke problematiek minder relevant. De Maatschappij voor het Intercommunaal verkeer te Antwerpen (miva), die voor de uitbating van het stedelijk
openbaar vervoer instond, werd opgericht in 1962. De stad Antwerpen bezat slechts
22 procent van de aandelen, terwijl de staat en het privébedrijf Electrafina de grootse
aandeelhouders waren.6 Zoals is aangetoond in recent onderzoek, werd de miva feitelijk gecontroleerd door de staat, terwijl de zeggingskracht van Antwerpen en andere
gemeenten, samen goed voor 31 procent van de aandelen, vrij beperkt bleef.7 Door het
brede maatschappelijke kader van deze studie, zal de partijpolitieke problematiek niet
verder uitgediept worden.8
De nieuwe sociale bewegingen maken deel uit, of vormen een apart onderdeel van
het maatschappelijk middenveld, waaronder men allerlei verenigingen en groepen, zoals bijvoorbeeld vakverenigingen, jeugdbewegingen of kerkorganisaties kan scharen,
die geen banden met de overheid hebben en geen rechtstreeks winstbejag nastreven.9
Een sluitende definitie is moeilijk te geven, maar er wordt in de literatuur op een aantal specifieke kenmerken gewezen. De ideologie was overwegend links-libertair, de
organisatiestructuur ‘zwak’ en weinig geformaliseerd, het participerende publiek was
postmaterialistisch ingesteld en de actiemiddelen waren nieuw en ludiek. De eerste
nieuwe sociale bewegingen zijn ontstaan in de jaren 1960.10 Het begrip nieuwe sociale
beweging omvat veel verschillende strekkingen, van vrouwenbeweging tot milieubeweging. In wat volgt komen vooral bewegingen aan bod die zich met de stedelijkheid
en stedelijke mobiliteit bezighielden. Vaak zijn er echter kruisverbanden te vinden met
andere sociale bewegingen die zich inlieten met thema’s zoals milieu, armoede, sociale
uitsluiting en de derde wereld.
Wat de Antwerpse situatie betreft, is dit onderzoek gebaseerd op verkennend
bronnen- en literatuuronderzoek van twee nieuwe sociale bewegingen: de Vrije Aktie
Groep Antwerpen (vaga) en de Actiegroep Oude Stad (agos). Hierbij zijn de criteria
‘vernieuwing’ en ‘maatschappelijk respons’ als uitgangspunt genomen. De vaga was
de eerste groep die de problematiek van de openbare ruimte op ludieke wijze onder
brede aandacht bracht. Aan de reacties in de pers te oordelen lijkt agos de meest op6 Peeters, Openbaar vervoer in België, 254; P. Wuillaume, Het stedelijk openbaar vervoer te Antwerpen: een
historische analyse (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven 1985) 168.
7 K. Van Oproy, De Antwerpse premetro. Openbare vervoersplanning op het spanningsveld tussen stad en staat
(1945-1980) (Onuitgegeven masterscriptie Universiteit Antwerpen 2015) 20.
8 Wel zal bij de politici hun affiliatie vermeld worden
9 ‘Defining Civil Society’, The World Bank, 22 juli 2013. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERnaL/
TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:228717,00.
html (1 juli 2018).
10 K. Vets en D. Vanderputten, ‘De Bond Beter Leefmilieu als nieuwe sociale beweging’, Brood & Rozen. Tijdschrift
voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen 3 (2009) 39-53, 41-42; W. Lotens, Elcker-Ik. 45 jaar sociale actie
(Kalmthout 2015) 40-41.
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hefmakende actiegroep van de jaren zeventig te zijn geweest. Daarnaast is de rol van
de handelaarsverenigingen onderzocht, die eveneens een deel van het maatschappelijk
middenveld uitmaakten en een belangrijke rol in het debat hebben gespeeld.
Het uiteenlopende karakter van actoren maakte het toepassen van verschillende
heuristische strategieën nodig. Wat het stadsbestuur betreft, zijn alle verslagen van de
gemeenteraad systematisch doorgenomen.11 Voor de miva is gebruik gemaakt van twee
soorten bronnen. Ten eerste gaat het om publicaties van de miva zelf. Ten tweede is
gebruik gemaakt van documenten uit de verzameling van het archief van het Vlaams
tram- en autobusmuseum (Vlatam) te Antwerpen, de archiefverzameling van documenten in verband met het openbaar vervoer in Vlaanderen. Voor dit onderzoek waren
vooral de Verslagen van de Werkgroep van de Regionale Commissie ter bevordering
van het openbaar vervoer van grote waarde.12
Ten slotte zijn bronnen van nieuwe sociale bewegingen geraadpleegd. Door hun
losse structuur en weinig formeel karakter zijn weinig systematische archieven bewaard. Gelukkig heeft het Amsab-archief te Gent, dat zich onder andere in de nieuwe
sociale bewegingen specialiseert, een interessante verzameling relevante documenten
aangelegd. Het betreft de archieven van Elcker-ik Antwerpen en van Dries Jagenau
die zowel onuitgegeven bronnen, verzamelingen krantenknipsels en enkele publicaties
in boekvorm bevatten. De publicaties van de vaga en agos vormen eveneens een belangrijke bron. Deze publicaties, die vaak in de vorm van de ‘grijze literatuur’ buiten
het reguliere uitgeverscircuit zijn verschenen, zijn niet in de gewone bibliotheken te
vinden. Een groot aantal daarvan wordt in het Amsab-archief bewaard.
Als aanvullende bronnen is eveneens van de parlementaire handelingen gebruik
gemaakt, die op trefwoorden zijn doorzocht. Bovendien zijn ook de belangrijkste
populaire weekbladen van die tijd (Knack, Vlaamse Elsevier, Panorama, Humo) systematisch doorzocht, waarbij de interesse vooral uitging naar de standpunten van de
betrokken actoren. Het systematisch doornemen van de dagbladpers zou daarentegen
onbegonnen werk zijn. De meeste gebruikte krantenknipsels zijn afkomstig uit het
AMSAB-archief en de privéverzameling van de heer Peeters.13
De jaren zeventig: maatschappij en stedelijkheid in transitie
De veranderende visies op mobiliteit stonden niet los van de algemene maatschappelijke
en economische context van de Westerse landen. De voorgaande periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog was gekenmerkt door het geloof in technologische
vooruitgang en economische expansie. In de Belgische context spreekt Marcel Smets
van de ‘time of confidence’ (1951-1959) en de ‘time of casualness’ (1960-1973). In de
eerste periode ging het om het geloof in de uitbouw van de nieuwe ‘moderne’ maatschappij en het zoeken naar de beste manieren om dit doel te bereiken, in de tweede om
11 De notulen van het college zijn nog steeds niet openbaar. De verslagen van de gemeenteraad werden in de
uitgegeven vorm (Gemeenteblad stad Antwerpen) geraadpleegd.
12 Tot voor kort bevonden deze verslagen zich in het archieffonds Keutgens van het Vlatam-archief, dozen 250-282
en 604. Momenteel (stand 2018) wordt het archief echter geherstructureerd. De verslagen zullen hoogstwaarschijnlijk
als een apart archieffonds gegroepeerd worden. Wie de referenties wenst na te gaan, wordt verzocht contact met de
archiefbeheerders op te nemen.
13 Amasb, Archief Dries Jagenau, S/2001/597; Archief Elcker-ik Antwerpen, S/2011/514; Jacques Peeters deed
onderzoek naar de geschiedenis van het openbaar vervoer in België.
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het ten uitvoer brengen van de plannen, zoals de uitbouw van het autosnelwegennet.
De nood aan economische groei werd als vanzelfsprekend ervaren, maar is voor dit
artikel des te belangrijker als context. De economie werd immers gekenmerkt door
enerzijds een Fordistisch gestructureerde industriële productielogica en anderzijds de
massaproductie van op die manier geproduceerde en gestandaardiseerde consumptiegoederen. Het op schaalvergroting, standaardisering, circulatie en efficiëntie gerichte
denken dat hier achter schuilt, is van dezelfde orde als het denken rond mobiliteit.
Toch omvatte dit accumulatieregime ook veel Keynesiaanse elementen, zoals de aanleg
van verkeersinfrastructuur als Keynesiaanse ingreep, zodat ‘Fordistisch-Keynesiaans’
wellicht een betere aanduiding zou zijn.14
Modernistische denkbeelden, zoals die al in het programmatorische Handvest van
Athene (1933) van de ciam (Congres International d’Architecture Moderne) vastgelegd werden, maar pas na de oorlog tot dominant stedenbouwkundig paradigma
verheven werden, domineerden de debatten over stedelijkheid. De strikte scheiding
van de vier basisfuncties (wonen, werken, recreatie, verkeer) vormde het basisprincipe.
De mate van dogmatisme waarmee deze principes toegepast werden, kon uiteraard
verschillen. Niet alle ontwikkelingen werden gepland. Minder gepland, doch minstens
even invloedrijk, waren processen als cityvorming, met name de toenemende concentratie van dienstverlenende en commerciële functies in het stadscentrum, en de daarmee
verbonden processen van suburbanisatie, of het verspreid wonen buiten de stadskern.15
Men kan twee min of meer symbolische jaartallen aanwijzen die het einde van deze
periode inluidden. Eerst was er mei 1968. Ondanks de economische vooruitgang bleef
de naoorlogse maatschappij in vele opzichten, zoals wat de genderverhoudingen en
het onderwijs betreft, nog vrij conservatief en tevens autoritair. Mei ’68 betekende het
naar voren treden van een nieuwe generatie met nieuwe ideeën over de maatschappij.
Vele jonge architecten en planners maakten zich die nieuwe ideeën eigen, en wilden er
een ‘ruimtelijke vertaling’ aan geven. De nieuwe maatschappij impliceerde ook nieuwe
denkbeelden over stedelijkheid. De ‘leefbare stad’ nam de plaats van de ‘functionele
stad’ in. Dergelijke ideeën, die in de kiem al eerder aanwezig waren, werden vastgelegd
in invloedrijke werken als L’architettura della città van Aldo Rossi (1966), of, van nog
eerdere datum, The Death and Life of Great American Cities (1961) van Jane Jacobs,
die als een ware ‘stadsfilosofe’ voor het behoud van traditionele kleinschalige buurten
in de oude binnensteden pleitte.
De oliecrisis van 1973 zorgde zowel voor een sputterende economie als voor een
groeiende milieu- en duurzaamheidsdenken. Even symbolisch was de publicatie van
het Rapport aan de Club van Rome (Grenzen aan de groei) in 1972. De ogenschijnlijk
ongelimiteerde economische groei werd niet meer als evident én wenselijk beschouwd
en grootschalige technocratische ‘top-down’-planning werd in vraag gesteld.16 In de
context van stedelijkheid werden de ciam-principes bijgesteld. Het milieubewustzijn
14 Geciteerd in: M. Ryckewaert, Building the economic backbone of the Belgian welfare state (Rotterdam 2011) 12;
G. Baeten, A. Spithoven en L. Albrechts. Mobiliteit. Landschap van macht en onmacht. (Leuven en Amersfoort 1997)
39-63.
15 Ryckewaert, Building the economic backbone, 10-13; D. Harvey, The condition of postmodernity (Oxford en
Cambridge MA. 1989) 68-69; Van den Broeck e.a. (red.), Antwerpen herwonnen stad?, 18-20.
16 A. Van der Burg, O. Van de Riet en B. Toussaint, ‘Contested spatial planning: ca. 1965-1985’, in: Jos Arts e.a. (red.),
Builders and planners. A history of land-use and infrastructure planning in the Netherlands (Utrecht 2017) 228-231.
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vertaalde zich in de aandacht voor ‘stedelijke ecologie’ en leefbaarheid. Doordat vooruitgang niet meer als het hoogste goed beschouwd werd, kwam er meer aandacht voor
menselijke schaal en historische structuren.
Een kader om deze ontwikkelingen beter te begrijpen is aangereikt door het werk
van de Franse architectuurhistorica Françoise Choay.17 Op basis van haar onderzoek
naar de geschiedenis van de stedenbouw in de negentiende en twintigste eeuw onderscheidde ze twee modellen of visies, het progressistische en het culturalistische. Beide
zijn ontstaan als reactie op de negentiende-eeuwse verstedelijking en problemen die
daarmee gepaard gingen.
De progressistische (functionalistische) stadsvisie beschouwt de stad vooral als een
machine die een bepaalde, vooral economische functie vervult. De inrichting van de
stad moet op rationele en wetenschappelijke uitgangspunten gebaseerd zijn. Deze visie
neigt naar technocratie, waarbij een beperkt aantal specialisten aan het roer staan. Over
het algemeen streeft deze visie naar uniformering en standaardisering. De economie
staat voorop. De stad dient aan de eisen van de nieuwe tijd aangepast te worden. De
nadelige gevolgen van economische vooruitgang worden geminimaliseerd of als onvermijdelijke prijs van de vooruitgang gezien. Deze visie heeft eveneens veel aandacht voor
de mens, die echter als een ‘standaardindividu’ beschouwd wordt. Dit individu heeft
nood aan een aantal ‘faciliteiten’ voor het lichamelijke en geestelijke welbevinden, zoals
een gezonde woning met voldoende aan frisse lucht en zonlicht, sportfaciliteiten en
veel groen buitenhuis. Deze noden kunnen objectief vastgesteld en in cijfers uitgedrukt
worden. Als belangrijkste vertegenwoordigers van deze visie kunnen Walter Gropius,
Le Corbusier en andere architecten van de modernistische functionalistische school
genoemd worden.
De culturalistische (leefbaarheidsgerichte) stadsvisie legt nadruk op de gemeenschap
van de inwoners van de stad, en haar unieke geschiedenis die in de materiële vorm
van de stad uitdrukking krijgt. Het is dan ook de gemeenschap zelf en niet de externe
technocraten die de ontwikkeling van de stad moet sturen. De mens wordt gezien als
een lid van de gemeenschap. Volgens deze visie omvat het menselijk welbevinden meer
dan wat puur objectief, ‘cijfermatig’ gemeten kan worden. Subjectieve psychologische
factoren, zoals het letterlijk ‘ergens graag zijn’, zijn eveneens van belang. Er wordt veel
aandacht besteed aan de ‘zachtere’ waarden zoals de leefbaarheid en menselijke schaal.
Binnen deze visie is er ook meer aandacht voor traditie en continuïteit. De historische
monumenten krijgen meer aandacht en stedenbouwkundige ingrepen dienen beperkt
te blijven. Deze visie neigt niet zelden naar pure nostalgie, waarbij de pre-industriële
stad en gemeenschap geïdealiseerd worden. De belangrijke vertegenwoordigers van
deze stroming zijn Camillo Sitte en Raymond Unwin.
Het spreekt voor zich dat beide modellen ideaaltypes zijn. In de praktijk kwamen
hybride vormen voor. Zo kunnen bijvoorbeeld de denkbeelden van Patrick Geddes
niet gemakkelijk in één van de categorieën ondergebracht worden, hoewel de culturalistische elementen overwegen. In het werk van de Nederlandse sociologe Virginie Mamadouh worden de categorieën van Choay toegepast om de stedelijke sociale bewegingen en hun stadsvisies in het Amsterdam van de jaren zestig en zeventig te duiden, wat
17 F. Choay. L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie (s.l. 1965) 30-46, 58-73.
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ook bij de thematiek van dit artikel aansluit. Mamadouh hanteert ‘functionalistisch’ als
synoniem voor ‘progressistisch’ en ‘romantisch’ als synoniem van ‘culturalistisch’.18 In
dit artikel zal ‘functionalistisch’ als synoniem voor ‘progressistisch’ gebruikt worden.
Evoluerende ideeën over mobiliteit in westerse landen
De modernistische stadsplanning ging hand in hand met een technocratische verkeersplanning die snelle en efficiënte (auto)verkeerscirculatie als hoogste goed beschouwde.
Al in de dertiger jaren besteedden de Franse modernisten veel aandacht aan mobiliteitsvraagstukken.19 Na de Tweede Wereldoorlog oefenden twee landen een grote internationale invloed op verkeerskundig gebied uit: de Verenigde Staten en West-Duitsland.
De Amerikaanse traffic engineering was zo goed als uitsluitend op de auto en highways
gericht. De Amerikaanse invloed op Europa is onmiskenbaar. Zo wordt bijvoorbeeld
in de Nederlandse context gesproken van de ‘poldervariant van de Amerikaanse traffic engineering’20 en van het importeren van Amerikaanse kennis.21 In de jaren vijftig
en zestig ondernamen Nederlandse wegenbouwkundige ingenieurs studiereizen naar
Amerika om van het grote voorbeeld te leren.22 Ook in België speelde het Amerikaanse
voorbeeld een rol. Zo werden de plannen voor de Antwerpse ring E3 door een bureau
uit Los Angeles opgesteld.23
Toch mag de Amerikaanse invloed niet verabsoluteerd worden. De Europese
verkeersplanners ontwikkelden hun eigen ideeën. Het waren vooral West-Duitse
verkeersplanners die in de jaren vijftig en zestig in Europa het voortouw namen. De
Verkehrswissenschaft werd in Duitsland al voor de oorlog als een zelfstandige academische discipline erkend.24 Hierbij kwam de nadruk te liggen op de aanleg van een
efficiënt wegennetwerk volgens het concept van de ‘autogerichte stad’. Toch kreeg het
openbaar vervoer nog steeds een belangrijke rol toegemeten, vooral in de vorm van
ondergrondse tram- en metronetwerken.25 Het idee om ook in kleinere steden een ondergronds openbaar vervoersnetwerk aan te leggen werd na de Tweede Wereldoorlog
in West-Duitsland uitgewerkt.26 Het concept van ondergrondse lijnen die eerst voor
de exploitatie met ‘gewoon’ trammaterieel aangelegd werden om later eventueel tot de
‘volwaardige’ metro omgebouwd te kunnen worden kreeg Stadtbahn als benaming en
vond in vele West-Duitse steden ingang.27
In de jaren zestig kregen de functionalistische ideeën met hevige kritiek te maken.
Zeer invloedrijk in dit opzicht was het zogenoemde Buchanan Report (ook bekend als
Traffic in Towns), een studie van de stedelijke verkeersproblematiek die in opdracht
18 Mamadouh, De stad in eigen hand, 34-40.
19 H. Rottier, Het verleden van steden. 4000 jaar bouwen en verbouwen in Europa (Leuven 2004) 272.
20 Mom en Filarski. Van transport naar mobiliteit, 324-325.
21 Ibidem, 358-358.
22 F.W. Geels, ‘Transformations of large technical systems. A multilevel analysis of the Dutch highway system (19502000)’, Science, Technology & Human Values 32:2 (2007) 123-149, 134-138.
23 Van den Broeck e.a. Antwerpen herwonnen stad?, 239.
24 J. Diedendorf, ‘Urban transportation planning influences and legacies: Kurt Leibbrand, Germany’s acclaimed
postwar traffic planner’, Journal of Transport History (verder jth) 35 (2014) 35-56, 39.
25 J. Diedendorf, ‘Urban reconstruction and traffic planning in post-war Germany’, in: D. Goodman (red.), The
European cities and technology reader. Industrial to post-industrial city (Londen en New York 1999) 228-241, 229-230.
26 Diedendorf, ‘Urban transportation’, 41-42; B. Schmucki, ‘Fashion and technological change. Tramways in
Germany after 1945’, JTH 31 (2011) 1-24, 8-10.
27 B. Patton, The development of the modern tram (Brora 2006) 155.
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van het Britse Ministerie van Transport door een werkgroep onder leiding van Colin
Buchanan (verkeerskundige en ingenieur) uitgevoerd werd. Ook al bleef het Buchanan
Report qua hoofdtoon nog steeds eerder functionalistisch, toch kan het als baanbrekend beschouwd worden. Zachte waarden als leefbaarheid en veiligheid, alsook aandacht voor het historisch erfgoed, namen immers een centrale plaats in. Er werd nog
steeds voor nieuwe verkeersinfrastructuur gepleit, maar er werd eveneens op het belang
van het traditionele stedelijke weefsel gewezen.28 Daartegenover staat dat het Buchanan Report nog steeds autogericht was. In tegenstelling tot de Duitse werken kreeg het
openbaar vervoer er zo goed als geen aandacht.29
De vergelijking tussen deze drie belangrijke nationale verkeerskundige scholen
(Amerikaanse, Duitse en Britse) levert zowel duidelijke overeenkomsten als veelzeggende verschillen op. Het is duidelijk dat ze allemaal auto-centrisch zijn. Hiermee
maken ze deel uit van wat door John Urry ‘the system of automobility’ genoemd
wordt, die naast de mobiliteit eveneens de economie en cultuur omvat.30 De auto wordt
hiermee de dominante technologie van de twintigste eeuw.31 De verschillen zijn echter
opvallend. Terwijl de Amerikaanse school het openbaar vervoer feitelijk negeert, beschouwt de Duitse school het nog steeds als een essentieel, maar aanvullend, element
van het mobiliteitssysteem. Zowel de Amerikaanse als de Duitse scholen zijn functionalistisch en passen dus in het modernistische kader. De Britse school daarentegen
vertoont een duidelijk ambivalent karakter, want naast de functionalistische logica treft
men er ook heel duidelijk zachte leefbaarheidswaarden aan. De vraag is nu in welke
mate deze ontwikkelingen zich ook in België voordeden.
De tijd van de sluimerende denkbeelden en pragmatisch beleid in de jaren zestig
Het opvallende van deze periode is, dat de functionalistische en culturalistische denkbeelden en visies die later in botsing zouden komen, beide al aanwezig waren, maar dan
wel ‘onder de oppervlakte’. Ze bleven veelal beperkt tot vaktijdschriften, zonder dat ze
naar het brede maatschappelijke forum doorstroomden. Ook het werkelijk gevoerde
beleid getuigde van weinig theoretische reflectie
Een voorbeeld van de functionalistische mobiliteitsvisie voor Antwerpen vindt men
in een artikel (1964) van W.J.A. Rylant, een ingenieur bij de Dienst voor Werken van
de stad Antwerpen. Aangezien dit artikel zonder gevolg bleef, volstaat het om hier
te zeggen dat ondanks de overwegend Duits geïnspireerde functionalistische en autogerichte insteek de auteur eveneens niet blind was voor de zachtere waarden zoals
‘genietbaarheid’ van de stad.32 Een alternatieve visie werd eerst geformuleerd door
enkele studenten van het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw
(nhibs). Hierin stonden de ‘genietbaarheid’ en ‘aangenaamheid’ van de stad centraal. Er
werd expliciet naar Jacobs verwezen. Hoewel er nog steeds voor de aanleg van nieuwe
verkeersaders werd gepleit, was er veel aandacht voor de voetganger en het historische
28 Traffic in towns. The Buchanan report (Londen 1963).
29 S. Gunn, ‘The Buchanan Report, environment and the problem of traffic in 1960s Britain’, Twentieth Century
British History 22:4 (2011) 521-542, 533-536.
30 J. Urry, ‘The ‘System’ of Automobility’, Theory, Culture and Society 21:4/5 (2004) 25-39, 25-27.
31 M. Sheller en J. Urry, ‘The city and the car’, International Journal of Urban and Regional Research 24:4 (2000)
737-757.
32 W.J.A. Rylant, ‘Het parkeervraagstuk te Antwerpen’, Het Ingenieursblad 33 (1964) 224-236.
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stadsweefsel. Dit plan doet in grote lijnen aan het Buchanan Report denken. Ook dit
plan bleef zonder gevolg.33
Ook binnen het gemeentebestuur werden de nieuwe ideeën in de loop van de zestiger jaren echter ontwikkeld, zij het dan buiten de traditionele structuur van de gemeenteraad en het college. Dit gebeurde in de schoot van de studiegroep Schelde-Dijle die in
de context van de opmaak van de streekplannen naar aanleiding van de Stedenbouwwet
van 1962 in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken opgericht werd. De
studiegroep was samengesteld uit voornamelijk jonge en vooruitstrevende vertegenwoordigers van het stadsbestuur, waaronder Bob Cools (socialistisch), alsook uit de
vertegenwoordigers van de academische wereld.34 De studiegroep zou een duidelijk
vernieuwende visie ontwikkelen, maar de publicatie ervan vond pas in 1971 plaats, en
komt later aan bod.
Binnen de traditionele structuren van het gemeentebestuur was er daarentegen weinig visie over mobiliteitsvraagstukken te bespeuren. Tot ver in de jaren zestig werden
de verkeersgerelateerde ingrepen, zoals het aanleggen van parkeerplaatsen, door het
gemeentebestuur als technische kwesties zonder veel discussie behandeld. De enige
verkeersgerelateerde kwestie die voor enige discussie in de gemeenteraad zorgde, was
de invoering van de blauwe zone (parkeren met de parkeerschijf) tussen 1965 en 1970.
De nota ‘Stationeren met tijdslimiet’ uit 1964 begint met de vaststelling dat de behoefte
aan parkeerplaatsen in alle steden de beschikbare ruimte overtrof. Toch wilde men
ernaar streven om die in te richten, waar mogelijk. Met de beperking van de parkeerduur door middel van blauwe zone en parkeerschijf werden vooral de zogenoemde
langparkeerders geviseerd, die hun auto de hele dag lieten staan. Deze langparkeerders
zouden uit het stadscentrum geweerd en tot het gebruik van het openbaar vervoer
aangezet moeten worden. Ten slotte levert de nota een mooi voorbeeld van het vooruitgangsdenken waarbij het verleden, op enkele uitzonderlijke artefacten na, opgeruimd
diende te worden. Zo werd er over de naoorlogse toestand van Antwerpen in volgende
bewoordingen gesproken: ‘Het uitzicht van de stad werd door de oorlog omzeggens
niet gewijzigd, zodat het stratennet irrationeel is gebleven en een grootscheepse modernisering enorme investeringen zou vergen’. 35 Men betreurde als het ware het uitblijven
van grootschalige vernielingen. De blauwe zone werd in 1966 middels een aanvullende
politieverordening ingevoerd. De preambule van deze verordening zegt iets over de
motivering van het stadsbestuur: ‘Dit [langparkeren in het centrum] schaadt niet alleen
de vlotte regeling van het verkeer doch is ook zeer hinderlijk voor de plaatselijke neringdoeners en bedrijven.’36
In de praktijk werd de stad in de vijftiger en zestiger jaren aan het toenemende
autoverkeer aangepast. Zo spreekt een rapport uit 1964 over het ‘moderniseren’ van
270 kilometer aan straten.37 ‘Moderniseren’ betekende veelal het kappen van bomen,
versmallen van trottoirs en zelfs het afbreken van gebouwen om wegen aan te leggen
33 De studie dateert van 1962. Ze werd in 1966 in artikelvorm gepubliceerd. W. Cogge en W. Toubhans, ‘Revalorisatie
van de Antwerpse historische stadskern’, Natuur- en Stedenschoon 39:3 (1966) 5-26.
34 Van den Broeck e.a. Antwerpen herwonnen stad?, 44-47.
35 Felixarchief Antwerpen (verder Felixarchief), dossier MA-HB#17748, nota ‘Stationeren met tijdslimiet’, 1964.
36 Gemeenteblad stad Antwerpen, 12 december 1966, 1461.
37 G. Weyns en L. Koeklenberg, ‘Het verkeer in grote agglomeraties’, Het Ingeniersblad 33:5 (1964) 218-223, 221.
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of te verbreden.38 De openbare ruimte werd door de auto ingepalmd. Het openbaar
vervoer werd daarentegen verwaarloosd. Het tramnet kende na 1945 geen uitbreidingen meer, terwijl meerdere tramlijnen ‘verbust’ werden. De ruimtelijke evolutie zoals
de inplanting van de nieuwe woon- en werkgelegenheden in de agglomeratie werd niet
door de aanpassingen van het openbaar vervoersnet gevolgd. Wel werden er vanaf 1960
nieuwe trams aangeschaft.39 Tot een bredere discussie over het te volgen beleid kwam
het echter nauwelijks.
Wat stedelijkheid in bredere zin betreft, kan men vaststellen dat de processen van
cityvorming en suburbanisering, die al voor de oorlog ingezet werden, na de oorlog
werden gecontinueerd. Het aantal inwoners liep terug van 263.000 in 1947 naar 217.000
in 1970. De leegloop ging gepaard met verkrotting van oude buurten en een afbraakwoede, waarnaar werd verwezen met de term ‘saneringen’. In totaal werden er in de
jaren vijftig en zestig zo’n vijfduizend panden afgebroken, waarvan vele met historisch
karakter. In plaats daarvan kwamen de ‘kantoormonsters’, die de cityfunctie van de stad
benadrukten.40 Kortom, het stadsbeeld werd in snelle vaart aan de schaalvergroting
en het autoverkeer aangepast, waarbij ook veel stadsgroen en openbare ruimte aan de
‘vooruitgang’ opgeofferd werd.
Intussen werd het metroproject, dat in het volgende decennium voor zoveel commotie zou zorgen, achter gesloten deuren uitgewerkt. Dit project was geen initiatief van de
stad zelf, maar wel van het Belgische Ministerie van Verkeerswezen. De geschiedenis
ervan begint met het Koninklijk Besluit van 29 januari 1962 dat de instelling regelde van
de regionale commissies voor het stedelijk openbaar vervoer, waaronder de regionale
commissie voor Antwerpen. De commissies werkten in een vrij gesloten sfeer. De vergaderingen werden achter gesloten deuren gehouden en bleven geheim. De hele kwestie
kwam slechts één keer (januari 1964) in het parlement ter sprake. Om de inspraak van
de betrokken gemeenten werd evenmin gevraagd.41 De miva handelde in de praktijk
als een uitvoerend orgaan van het ministerie buiten controle van de gemeenteraad om.
Binnen de technische werkgroep van Antwerpen waren ingenieurs en ambtenaren
de dominante actoren, zodat het beslissingsproces als technocratisch beschouwd kan
worden.42
In een vakbladartikel uit 1966 lichtte ingenieur Weyns, die aan het hoofd van de technische werkgroep van de Antwerpse metrocommissie stond, zelf zijn metroproject toe.
De eerste vaststelling hierbij is dat Weyns de ruimtelijke evolutie als uitgangspunt nam.
Hij sprak letterlijk over cityvorming in het centrum en suburbanisatie in de buitenwij38 K. Palincks, ‘Oorlog en vrede (1940-1958)’, in: G. Asaert e.a. (red.), Het grote geschiedenisboek van Antwerpen (s.l.
2010) 301-302 en M. Nauwelaerts, ‘De Golden Sixties (1958-1974)’, in: Asaert e.a. (red.), Het grote geschiedenisboek
van Antwerpen, 306-307.
39 Peeters, Openbaar vervoer in België 1960-1970, 214-216; Wuillaume. Het stedelijk openbaar vervoer te
Antwerpen, 170, 175-176.
40 W. Toubhans en P. Lombaerde, ‘Antwerpen een moderne stad’, in: E. Taverne en I. Visser (red.), Stedenbouw.
De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (Nijmegen 2004) 314-327, 316; J. Verhelst, ‘Een
hart voor de stad. De evolutie van het Antwerpse stadsbeeld onder Lode De Barsée (1950-1990)’, Historiant 2 (2014)
167-202, 168-169.
41 25 jaar MIVA. Een terugblik op een stuk Antwerpse verkeersgeschiedenis (s.l. 1988) 18-19; E. Keutgens, De
Antwerpse tram. Van paardentram tot premetro 1873-1979 (Antwerpen 1980) 692; Peeters, Openbaar vervoer in
België 1960-1970, 82-84.
42 Van Oproy, De Antwerpse premetro, 23.
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ken. Het zijn deze ontwikkelingen die de uitbouw van een nieuw transportsysteem
noodzakelijk maken, aldus Weyns. Weliswaar vermeldde hij tevens problemen rond
veiligheid, milieu en leefbaarheid, doch bleef de aandacht voor deze kwesties tot één
zin beperkt. Het waren vooral de bereikbaarheid en de economie die bij hem centraal
stonden. De Amerikaanse oplossing voor het probleem, zoals de aanleg van stedelijke
autosnelwegen, werd expliciet verworpen, wat echter niet wegneemt dat het invoeren van al te strikte beperkingen op autogebruik werd afgewezen. Wat het openbaar
vervoer betreft, beschouwde Weyns de scheiding van het algemene verkeer als onontbeerlijk om de snelheid en regelmaat, en dus de aantrekkelijkheid van het openbaar
vervoer te verzekeren. Concreet had hij een premetronet op het oog met 24 km enkel
spoor in tunnels met 22 stations, 45,5 km enkel spoor op verbeterde eigen bedding en
29 km enkel spoor in de bestrating. Het was de bedoeling om later over te gaan tot een
volwaardig metronet met echte metrostellen in plaats van de ondergrondse tram.43 De
overeenkomsten met het Duitse Stadtbahn-concept zijn duidelijk.
De opkomst van de thema leefbaarheid en de geleidelijke omslag vanaf 1968
In de zomer van 1968 werd het Conscienceplein een arena van protesten die veel weg
hadden van happenings of ludieke acties. Zo werd bij voorbeeld op 6 juni de toegang
tot het plein met ijsblokken geblokkeerd.44 Hierbij vormde het plein zowel de scène als
de inzet van de acties. De vaga, die achter de acties zat, wenste het plein autovrij te maken en als een aangename ‘sociale en artistieke’ ruimte in te richten. De groep werd op
1 juli 1968 opgericht door studenten van het Antwerpse Hoger Instituut voor Schone
Kunsten.45 Twintig jaar later blikte Wannes van de Velde, één van de belangrijkste leden van de groep, als volgt terug op deze gebeurtenissen: ‘Dat [het plein volgeparkeerd
stond V.V.] vonden wij toen zo erg dat we ervoor op straat zijn gekomen. Dat plein
moest en zou autovrij worden (…). Trouwens, iedereen, zelfs die van het stadhuis, was
er toen van overtuigd, dat er met de urbanisatie (en analoge elementen) al véél te lang
een loopje werd genomen ten koste van de burgers. Het Conscienceplein werd dan
ook kort daarna autovrij verklaard, als eerste in een inmiddels niet zo kleine reeks.’46
Het stadsbestuur stond overwegend welwillend tegenover de eisen van de actievoerders. Wel waren er bij het stadsbestuur klachten vanwege de kerk, middenstanders
en de school aan de Korte Nieuwstraat binnengekomen. Het gemeenteraadslid Hugo
Schiltz (Volksunie, Vlaams-nationalistisch met progressieve accenten) formuleerde het
in de gemeenteraadszitting van 29 juli 1968 als volgt: ‘De actie die is ondernomen door
bepaalde artistieke middens met bekommering voor het oude stadscentrum (...) is een
aangename steun voor ons standpunt. Wij keuren het allen af dat onverantwoordelijke
elementen zich in die sympathieke actie hebben gemengd.’ Hij werd niet tegengesproken.47 Uit het verslag van de zitting van 29 juli blijkt eveneens dat het voorstel
om het plein autovrij te maken intussen door het college was uitgewerkt. Protest van
de buurtbewoners tegen deze maatregel bleef beperkt tot een tiental mensen en in de
43 G. Weyns, ‘De premetro te Antwerpen’, Het Ingenieursblad 35 (1966) 886-897.
44 B. Tritsmans, Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden (Leuven 2016) 213-214.
45 H. Theys, ‘Van a tot z. Van auto-vrije stad tot tentoongestelde autorijschool’, in: H. Theys (red.). MO(u)
veMENTS: kunstenaarsbewegingen in België van 1880 tot 2000. Tentoonstellingscatalogus (Antwerpen 2000) 85-91.
46 W. Van de Velde, ’t Stad (Antwerpen 1986) 92-93.
47 Gemeenteblad stad Antwerpen, 29 juli 1968, 137-141.
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gemeenteraadszitting van 29 juli 1968 werd het plan goedgekeurd.48 Tot de definitieve
herprofilering en het verkeersvrij inrichten van het plein was het echter nog wachten
tot 1972.49
Hoe efemeer het bestaan van vaga ook was (ze werd al op 3 augustus 1968 opgeheven), haar invloed zou van blijvende aard zijn. De actie van vaga was de eerste in zijn
soort. Hoewel de discussies rond de leefbaarheid en openbare ruimte geenszins nieuw
waren, was de manier waarop vaga ze naar voren bracht dat ongetwijfeld wel. Ook in
de jaren vijftig al werd het opofferen van de openbare ruimte aan het verkeer aangeklaagd, onder andere door de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon.
In die tijd werden ze echter als ‘sentimenteel en nostalgisch’ afgedaan, waardoor de
protesten niet veel uithaalden.50 De acties van vaga maken daarentegen duidelijk dat
het opkomen voor de openbare ruimte intussen progressief geworden was. Bovendien
zorgden deze acties voor een zichtbaar en blijvend effect, want voor het eerst werd er
daadwerkelijk een verkeersvrije ruimte gerealiseerd.
Na de acties van vaga ging het thema leefbaarheid een steeds belangrijkere plaats
innemen in de politieke en maatschappelijke discussies over de stad, openbare ruimte
en mobiliteit. Al in 1969 organiseerde de stichting Lodewijk de Raet een studiedag met
‘Leefbaarheid in de groeipool Antwerpen’ als thema. Hiermee was de betekenis van
leefbaarheid voor het stadsbeleid in het algemeen en mobiliteitsbeleid in het bijzonder
waarschijnlijk voor het eerst een onderwerp van publiek debat geworden.51 De actiegroepen zouden het begrip leefbaarheid al snel tot hun adagium maken. In de middens
van het gemeentebestuur vond dit concept een paar jaar later ingang. Het werd voor
het eerst uitgebreid gehanteerd in het rapport Centrumfuncties kernstad Antwerpen uit
1971 van de studiegroep Schelde-Dijle. In dit rapport werd het verval van het leefmilieu
als de belangrijkste bedreiging aangewezen. De leefbare kernstad moest het doel van
het beleid vormen. Wat het mobiliteitsbeleid betreft, werd in het rapport vooral op de
onontbeerlijke rol van het openbaar vervoer voor het leefbaar houden van de stadskern
gewezen. De aanleg van de metro was een eerste stap in de goede richting.52
Het metroproject als aanjager van politieke en maatschappelijke discussie
Na de planningsfase vanaf 1962 werd de aanleg van de eerste metrolijn Centraal Station
Groenplaats in 1970 aangevat. Dit tracé kwam op 25 maart 1975 in dienst. Het tweede
tracé, dat voor 1990 in dienst kwam, was dat tussen de stations Diamant en Plantin (in
dienst op 10 maart 1980).53 Hoewel het metroproject geen initiatief van de stad was,
loont het de moeite om de rol van het stadsbestuur nader te onderzoeken. De vertegenwoordigers van de stad waren binnen de werkgroep van de regionale commissie voor
het openbaar vervoer aanwezig. In de jaren zestig ging het vooral om enkele ambtenaren zoals de hoofdinspecteur van de dienst stedenbouw, de ingenieur van de dienst van
werken en de adjunct-commissaris van de politie. Daarnaast waren er twee schepenen,
48 Ibidem.
49 Gemeenteblad stad Antwerpen, 9 februari 1972, 1096.
50 Tritsmans, Bomen, 202-209.
51 ‘Leefbaarheid in de groeipool’, Gazet van Antwerpen, 11 april 1969; ‘Leefbaarheid in de groeipool’, Gazet van
Antwerpen, 23 april 1969; ‘Antwerpen morgen een leefbaar milieu?’, De Standaard, 11 april 1969.
52 Leidraad voor de ontwikkeling van de kernstad Antwerpen (s.l. 1971).
53 A. Krakowsky. De Antwerpse tram-r-evolutie (Zaventem 2002) 10-25.
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Aanleg van de metrokoker
op De Keyserlei, 1974. De
straat ligt helemaal open,
met alle gevolgen van dien
(Felixarchief Antwerpen,
foto-of#4294).

Frans Tijsmans (christendemocratisch) en Frans Detiège (socialistisch).54 In de zeventiger jaren nam de vertegenwoordiging van de stad binnen de werkgroep toe. Naast de
twee schepenen Jozef Posson (christendemocratisch) en Bob Cools waren er nog meer
ambtenaren bij betrokken (maar liefst twaalf in 1974).55 De gemeenteraad was echter
niet vertegenwoordigd.
De betrokkenheid van de gemeenteraad bij het metroproject bleef tot ver in de jaren
zeventig minimaal. Tijsmans, schepen van de openbare werken en miva-voorzitter,
informeerde de gemeenteraad weliswaar tweemaal (6 april 1965 en 31 januari 1967)
over het project, maar tot een discussie over de kern van de zaak kwam het nooit.56 Pas
na de aanvang van de werken in 1970 kreeg de gemeenteraad wat meer belangstelling
voor de kwestie. Vaak ging het dan om het gebrek aan inspraak en informatie en waren
54 Bijvoorbeeld: Antwerpen, archief van het Vlaams tram- en autobusmuseum (verder: Vlatam), Verslagen van de
Werkgroep van de Regionale Commissie ter bevordering van het openbaar vervoer (verder: Verslagen), Verslag van 10
februari 1966; Verslag van 18 februari 1966.
55 Bijvoorbeeld: Vlatam, Verslagen, Verslag van 30 april 1974.
56 De Antwerpse premetro. Doorgaan of stoppen? (s.l 1983) 4.1-4.5.
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het vooral de moeilijkheden van de middenstand ten gevolge van de metrowerken die
de aandacht trokken.57 In februari 1972 besprak Bob Cools, die sinds een jaar schepen
voor ruimtelijke ordening en stedenbouw was, de metro in de gemeenteraad.58 Uit de
toespraak van Cools blijkt, dat als er al van enige coördinatie tussen miva en de stad
sprake was, dit uitsluitend via het college gebeurde.59 De gemeenteraad behoorde niet
tot de betrokken instanties.
Pas in 1973 zou er voor het eerst een echt debat over de metro komen. Op 3 september interpelleerde gemeenteraadslid Piet van Roe (liberaal in de oppositie) over het feit
dat het college de aanleg van de metro ‘stilzwijgend’ goedgekeurd had zonder de raad
in te lichten, om nog maar van bevolkingsinspraak te zwijgen. Van Roe beschouwde de
beslissing om de metro aan te leggen dus als principieel ondemocratisch en wilde nu dat
het hele project een onderwerp van debat in de raad zou worden. Het college ging daar
niet op in, want ‘Gezien het hele pre-metroproject gefinancierd wordt door de Staat en
niet door de Stad, dienen de plannen niet ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd’. miva-voorzitter Karel Blanckaert formuleerde het als volgt: ‘de hele premetro-planning
is een zaak tussen het Ministerie van Verkeerswezen en miva.’60
In 1977 vond opnieuw een echt debat over de metro in de gemeenteraad plaats. Gemeenteraadslid Van Roe kwam namelijk via een perslek in het bezit van een rapport
dat in opdracht van miva opgesteld werd. Volgens Van Roe kwam de conclusie van
het rapport erop neer, dat de aanleg van een metro in Antwerpen onverantwoord was.
Hierbij werd gewezen op de grotere afstand tussen de haltes, die de metro, ondanks
een hogere snelheid, minder aantrekkelijk maakte, en op het feit dat de verkeersstromen eigenlijk te laag waren om de metro te rechtvaardigen. Van Roe vroeg zich dan
ook af, waarom de resultaten van deze studie niet openbaar gemaakt werden. Hij wees
bovendien op de algemene mentaliteitswijziging die, volgens hem, sinds het opstellen
van het metroproject opgetreden was. Zelfs Minister Chabert van Verkeerswezen wilde ‘geen metro-manie’ meer, aldus Van Roe. Schepen Cools repliceerde daarop dat hij
de studie van miva niet ontvangen had, en dat het een intern document van miva was.
Wel was Cools tevreden dat miva van het aanleggen van enkele ondergrondse trajecten
afgezien had. Van Roe antwoordde daarop dat hij het vreemd vond dat miva het niet
nodig vond om de schepen van ruimtelijke ordening over haar plannen te informeren.
Een duidelijke conclusie leverde de hele discussie niet op.61
Uit het voorgaande blijkt dat de stad nauwelijks enige greep op het metroproject had.
De gemeenteraad was letterlijk buiten spel gezet en voor voldongen feiten geplaatst.
Tegelijk toonden de gemeenteraadsleden nauwelijks enige belangstelling. Van Roe was
de enige die de kwestie tot een onderwerp van diepgaande discussie wou maken, maar
de rest van de gemeenteraad bleef grotendeels passief en hield zich in het beste geval
met symptoombestrijding bezig, zoals de overlast ten gevolge van de metrowerken.
Aangezien de notulen van het college nog niet openbaar zijn, is het niet mogelijk de
standpunten van de twee belangrijkste bevoegde schepenen (Jozef Posson van open57
58
59
60
61

Gemeenteblad stad Antwerpen, 1 februari 1972, 623.
Gemeenteblad stad Antwerpen, 9 februari 1972, 1078-1079.
Gemeenteblad stad Antwerpen, 9 februari 1972, 1095.
De Antwerpse premetro, 4.1-4.5.
Gemeenteblad stad Antwerpen, 25 april 1977, 1771-1782.
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bare werken en Bob Cools van ruimtelijke ordening en stedenbouw) via deze weg te
bestuderen. Als leden van het college en van de metro-werkgroep was hun mening
zeker niet vrijblijvend. In een interview aan de Vlaamse Elsevier in 1973 maakte Posson
duidelijk dat hij de metro liever kwijt dan rijk was. Het was vooral de toestand van de
getroffen middenstanders die hem zorgen baarde, ook al waren de werken aan de eerste
metrotunnel tussen het Centraal station en de Groenplaats niet meer te stoppen. Volgens hem zou de metro best tot deze ene lijn beperkt blijven die moest doorgetrokken
worden onder de Schelde tot in Linkeroever. Ook Cools was een voorstander van het
afwerken van de al in aanbouw zijnde metrolijn.62 Binnen de metro-werkgroep merkte
Cools in 1975 op dat er ‘zich een fundamentele vraag stelt, namelijk welke optie er na
1980 inzake de uitbouw van het openbaar vervoer moet genomen worden.’63 Impliciet
stelde hij eveneens het nut van de verdere uitbouw van het ondergrondse netwerk in
vraag.
Cools, die tevens volksvertegenwoordiger was, stelde het metroproject ook in het
Parlement ter discussie. In 1974 betoogde hij dat de hele metro-gedachte dateerde uit
een ‘constellatie die niet meer actueel was’. Hij beschouwde de metro als onderdeel
van een auto-gericht beleid dat intussen voorbijgestreefd was. Het idee om openbaar
vervoer onder de grond te laten verdwijnen, was immers vooral ingegeven door het
streven om bovengronds ruim baan aan de auto te geven. Als voorstander van autovrije
binnensteden had het geen zin om het openbaar vervoer onder de grond te steken.
Hij was van mening dat het hele Antwerpse metroproject moest herbekeken worden.
Minister Chabert van Verkeerswezen (christendemocratisch), aan wie de interpellatie
van Cools gericht was, kon de redenering van Cools niet helemaal volgen. Volgens hem
kon de metro nog steeds een goede zaak zijn, ook in een autovrije binnenstad.64 Drie
jaar later bracht Cools deze problematiek nog eens in het Parlement ter sprake. Hij
legde de nadruk vooral op de zeer hoge kosten van de ondergrondse aanleg en pleitte
voor vrije trambanen als veel goedkoper alternatief. Intussen had Minister Chabert zijn
mening over de metro bijgesteld. Als antwoord op Cools’ betoog verzekerde hij de
toehoorders een groot voorstander van de tram in eigen bedding te zijn. Metro’s waren
immers ontzettend duur.65
Het zou overdreven zijn om te stellen dat de stad geen enkele greep op het metroproject had, maar in de jaren zestig was die alleszins gering. De vertegenwoordiging beperkte zich tot enkele ambtenaren die, vermoedelijk, vooral als technische specialisten
waren aangetrokken. Schepen Tijsmans, die occasioneel aan de vergaderingen deelnam,
was geen voorstander van betrokkenheid van de stad bij het metroproject. In de zeventiger jaren werd de stad door de actieve schepenen Posson en Cools vertegenwoordigd.
Intussen was het metroproject al in uitvoering, zodat het nut niet meer ter discussie kon
staan en het enkel om bijsturingen ging.
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M. Van Impe, ‘De metromol van Antwerpen’, De Vlaamse Elsevier, 2 juli 1973, 32-37.
Vlatam, Verslagen, Verslag van 15 april 1975.
Kamerdebat, 22 mei 1974.
Kamerdebat, 23 februari 1977.
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Affiche van de ‘gemeenschappelijke anti-metro-aktie’, waarvan AGOS deel uit maakte, maart
1975. Er wordt hier de spot gedreven met MIVA-voorzitter Karel Blankaert, die vond dat de gemeenteraad en het publiek zich niet met de metroplanning hoefden te bemoeien. Aan de wand
hangt een ‘portret’ van ingenieur Weyns die aan het hoofd van de technische werkgroep van
de Antwerpse metrocommissie stond. De hoofden zijn vervangen door het metro-logo (Amsab,
af013884).

De nieuwe sociale bewegingen, de middenstand en de metro
Hoewel zich in de jaren zeventig meerdere maatschappelijke groepen bezighielden met
de mobiliteits- en stadsproblematiek in Antwerpen, lijkt agos de meest actieve te zijn
geweest. Een aantal studenten van het nhibs richtte de groep op in 1970. De afbraak
van enkele historische gebouwen in de Keizerstraat vormde de rechtstreekse aanleiding.66 Naast het verdedigen van bedreigd bouwkundig erfgoed vormde het verzet
tegen de metro één van de kernactiviteiten van de groep. Het hoogtepunt van metroverzet van agos vormde de ‘alternatieve inwijding van de metro’ die op 25 maart 1975
gelijktijdig met de officiële inhuldigingsplechtigheid plaats vond. Terwijl de officiële
ceremonie zich letterlijk ondergronds afspeelde, voerden agos en andere actiegroepen
hun actie onder de blote hemel op de Groenplaats. Het kon nauwelijks symbolischer.
Bij deze gelegenheid hadden de actievoerders zelfs een pamflet in krantvorm uitgegeven, de (eenmalige) Tramgazet met ‘Speciale rouweditie ter gelegenheid van de opening van het eerste miezerige metrokokertje’ als ondertitel. De Tramgazet was door
een zestiental actiegroepen en andere organisaties samengesteld, waarbij agos als de
verantwoordelijke uitgever optrad.
66 Verhelst, ‘Een hart voor de stad’, 178-179.
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Ook agos beschouwde de metro als een duur, autogericht en asociaal project en
stelde de baten in vraag omdat de grote afstand tussen de stations een toename van de
verplaatsingstijden voor de meeste reizigers zou impliceren.67 Het voorzien van een
eigen trambedding aan de oppervlakte zou volgens agos een veel betere investering
zijn, terwijl het ondergronds brengen van het openbaar vervoer eigenlijk ruimte voor
de auto creëerde. In wezen ging het dus om een autogericht project, en dat terwijl de
auto de grootste bedreiging voor de leefbaarheid was, aldus de actiegroep.68 Het ontbreken van liften in de stations illustreerde dan weer het asociale karakter van de metro
die zwakkere groepen, zoals rolstoelgebruikers, maar ook ouderen en moeders met
kinderwagens benadeelde.69 De verminking en vernietiging van stedelijk erfgoed was
eveneens een zeer belangrijk punt van kritiek. De actiegroep betreurde ten zeerste de
afbraak van merkwaardige gebouwen, de vernietiging van (ondergrondse) ruien en het
kappen van straatbomen ten gevolge van de metrowerken.70
Daarnaast wees men ook op het ‘middenstandsonvriendelijke’ karakter van de metro.
De metro maakte het winkelgebied voor de reizigers onzichtbaar.71 De middenstanders
en de voorbijgangers zouden zo de eerste rechtstreekse slachtoffers van de metrowerken zijn, want de werken joegen het gros van de klanten weg, met faillissementen tot
gevolg. Om voor hun belangen op te komen, richtten de middenstanders de vereniging
Handelsverweer op.72 De problemen van de middenstand zorgden ook meermaals
voor discussies in de gemeenteraad.73 Geleidelijk aan ontwikkelde de middenstand
bovendien een eigen visie op de metro, die verder ging dan het zich beklagen over de
rechtstreekse overlast door de werken. Tegen 1983 was de houding van de meerderheid
van de middenstanders duidelijk antimetro geworden. In dat jaar hield de werkgroep
Stadsbelang van het Nationaal Christen Middenstandsverbond een paneldiscussie
over de metroproblematiek, waarbij de meerderheid van de aanwezigen zich duidelijk
tegen de metro uitgesprak. Nog representatiever was een enquête die in opdracht van
het Ministerie van Ruimtelijke Ordening onder de Antwerpse handelaars gehouden
werd. Op de plaatsen waar de metro al lag, vond 44 procent van de winkeliers dat de
metro een negatief effect op hun zaak had, 40 procent zag geen effect en slechts vijftien
procent zag een positief effect. Op de plaatsen waar de metro gepland was, verwachtte
maar liefst 64 procent van de ondervraagden een negatieve uitwerking. Slechts vijf
procent waren de tegenovergestelde mening toegedaan. Het grootste bezwaar vormde
het feit dat de metro de afschaffing van verschillende tram- en buslijnen betekende. De
metro werd als ‘te kerngericht’ beschouwd, en de handelszaken die wat excentrischer
lagen werden door de herstructurering van het openbaar vervoer ten gevolge van de
67 Alweer verkeer(d). AGOS-zwartboek over verkeer in de stad en over de metro-tijdbom V3 voor Antwerpen
(Antwerpen 1975) 32-33, 36, 57-60; Tramgazet. Speciale rouweditie ter gelegenheid van de opening van het eerste
miezerige metrokokertje.
68 Gent, Archief van het Amsab-instituut voor sociale geschiedenis (verder Amsab), Archief Dries Jagenau,
S/2001/597, dossier 30, open brief van agos aan De Heer Chabert, Minister van Verkeerswezen, 19 januari 1977; Van
Impe, ‘De metromol van Antwerpen’.
69 Tramgazet, 25 maart 1975 (Bewaarplaats: Amsab-bibliotheek, plaatskenmerk MTSLF 14).
70 Tramgazet; Alweer verkeer(d), 46-54.
71 Amsab, Archief Dries Jagenau, S/2001/597, dossier 30, open brief van agos aan De Heer Chabert, Minister van
Verkeerswezen, 19 januari 1977
72 Van Impe, ‘De metromol van Antwerpen’.
73 Bijvoorbeeld: Gemeenteblad stad Antwerpen, 21 februari 1972, 1276-1282.
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metroaanleg slechter bereikbaar en aldus benadeeld.74 Zo wees men opnieuw op het
principieel ondemocratisch karakter van de metroplanning en een totaal gebrek aan
inspraak.75
Het protest tegen de metro kon ook binnen de metro-werkgroep niet genegeerd
worden. In het verslag van 15 april 1975 (na de protestacties dus) vindt men een rapport ‘Grondbeginselen van uitvoering – basisplanning’ terug. Dit rapport bevat een
onderdeel ‘Noodzakelijkheid van de scheiding van het Gemeenschappelijk Vervoer
en ander verkeer’. De toon is nogal verdedigend. Er werd gesproken van de ‘verbeten
tegenstanders van een scheiding door het ondergronds brengen van het gemeenschappelijk vervoer’, zonder dat ze bij naam genoemd worden. ‘Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat tegen het privé-vervoer selectief op bepaalde assen en tijdens bepaalde
uren zou opgetreden worden. Praktisch is daar echter nog weinig van in huis gekomen
in het kader van een te voeren verkeerspolitiek’, aldus het rapport. In tegenstelling tot
de jaren zestig wordt de mogelijkheid om het autoverkeer te beperken dus ten minste
benoemd, maar als onrealistisch verworpen.76 Het is duidelijk dat de kritiek op de metro tot in de commissie doordrong, maar de commissie bleef bij haar standpunt en vond
het ondergronds brengen van het openbaar vervoer de beste optie.
Mobiliteitsbeleid voorbij de auto en de metro
De kritiek op de metro vanwege verschillende partijen ging heel vaak gepaard met eisen
voor beter openbaar vervoer. De weinig klantvriendelijke opstelling van de miva en de
kwaliteit van de dienstverlening, zoals het niet nakomen van dienstregelingen en overvolle trams, waren steevast bronnen van ongenoegen. De middenstand klaagde vooral
de weinig klantvriendelijke opstelling van de miva aan.77 Het verdict van de actiegroepen was dan ook niet mals: ‘Op grond van dergelijke resultaten zouden de leden van
de beheerraad van miva in de ussr levenslang tewerkgesteld worden in de loodmijnen,
met een jaarlijkse vakantie in de Siberische zoutmijnen...’78
Als voorbeeld van hoe het wél zou moeten, werd meermaals naar Zwitserland verwezen. Daar slaagde men er immers in een kwaliteitsvol openbaar vervoer zonder dure
oplossingen als de metro te organiseren. Zo zei een gemeenteraadslid in 1977: ‘Dit
alternatief [bovengrondse tram] had men moeten bestuderen vooraleer een premetro
aan te leggen, zoals dit gebeurde in Zürich en Genève, waar het tramverkeer alleen
bovengronds werd gehouden.’79 Ook de agos was een groot voorstaander van het
Zwitserse model, waarbij Basel als belangrijkste voorbeeld diende. Deze stad was qua
bevolkingsomvang goed met Antwerpen te vergelijken. Met zijn efficiënt bovengronds
tramnet slaagde het Baselse openbaarvervoersbedrijf erin om zonder metro drie keer
zoveel reizigers per jaar als de miva te vervoeren. Dat ontkrachtte in de praktijk de
claims van de metroplanners en de miva dat de metro de enige manier was om het
74 ‘Antwerpse zelfstandigen zien geen heil meer in de pre-metro’, Gazet van Antwerpen, 16 juni 1983.
75 Amsab, Archief Elcker-ik Antwerpen, S/2011/514, dossier 108, agos-manifest omtrent de pre-metrowerken
in Antwerpen; Amsab, Archief Dries Jagenau, S/2001/597, dossier 30, Open brief van agos aan De Heer Chabert,
Minister van Verkeerswezen, 19 januari 1977; Alweer verkeer(d), 43.
76 Vlatam, Verslagen, Verslag van 15 april 1975, Rapport ‘Grondbeginselen van uitvoering – basisplanning’
77 ‘Stad, tram en middenstand’, Gazet van Antwerpen, 6 juli 1978.
78 Tramgazet.
79 Gemeenteblad stad Antwerpen, 4 april 1977, 1593.
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openbaar vervoer voor ondergang te behoeden.80 Zelfs in de automobilistenpers hield
men een pleidooi voor een mobiliteitsbeleid naar Zwitsers, met name Basels voorbeeld.
Een reeks artikels uit het Nieuwsblad Touring Wegenhulp getuigt van de hele mobiliteitsvisie, waarbij de leefbaarheid en duurzaamheid centraal stonden. De conclusie was
dat de auto geen basis van de stedelijke mobiliteit kan vormen.81
In de jaren die volgden werd het gemeentelijk mobiliteitsbeleid voornamelijk gericht
op het ‘verkeersleefbaar’ inrichten van de stedelijke ruimte. Dit beleid kan in belangrijke mate verbonden worden aan de persoon van Bob Cools, schepen van ruimtelijke
ordening vanaf 1971 en burgemeester vanaf 1983. Het stedenbouwkundige beleid dat
Cools voerde was onder andere gericht op de stads(kern)vernieuwing, met het herwaarderen van historische gebouwen, het creëren van meer open ruimte en het inrichten van verkeersvrije straten als belangrijkste exponenten.82 Dat herwaardeerde ook de
voetganger. Het beleid van zijn voorgangers keurde Cools resoluut af. Hij betreurde
de kaalslag van de oude buurten, de ontvolking van de binnenstad en sprak zich tevens
tegen hoogbouw uit. Hij toonde zich voorstander van de ‘traditionele, menselijke
schaal in de binnenstad.’83
De maatschappelijke bewegingen zoals agos wilden niet zelden nog een stapje verder gaan. Zo beschouwde agos elke stap in de aanpassing van de stad aan de auto als
een stap dichter bij de vernietiging van de stad.84 De actiegroep wou de verdere cityvorming en suburbanisatie voorkomen en stond een compacte stad met functiemenging
voor.85 De modernistische stadsplanning werd met klem verworpen. De kijk op de
oude, pre-industriële stad was duidelijk positief en zelfs naïef. Een citaat ter verduidelijking: ‘In die tijd [in de pre-industriële periode V.V.] was het goed wonen in de stad,
want je had er alles bij de hand en je kon overal terecht.’86
Conclusie
De evoluties in het denkkader van de verschillende actoren die bij het mobiliteitsbeleid
waren betrokken vormde het uitgangspunt van dit artikel. De visies die binnen het
stadsbestuur leefden, maakten een duidelijke evolutie door. In de zestiger jaren was
er nog weinig theoretische reflectie te bespeuren, terwijl het werkelijke beleid duidelijk technocratisch, autogericht en functionalistisch van aard was. Bij het invoeren
van de parkeerbeperkingen (de blauwe zone) stond de ‘vlotheid van het verkeer’, de
bereikbaarheid per auto dus, centraal. Het bevorderen van de economie vormde de
belangrijkste achterliggende gedachte. In de zeventiger jaren kwam daar duidelijk een
verandering in. Het begrip ‘leefbaarheid’ begon het theoretische discours te beheersen,
wat zich in de praktijk in het inrichten van autovrije gebieden uitte. Hierbij was de rol
van de nieuwe sociale bewegingen ongetwijfeld van groot belang. Deze sociale bewegingen hingen duidelijk culturalistische opvattingen aan, waarbij de zachtere waarden
80 Alweer verkeer(d), 29.
81 H. Welter, ‘Antwerpen contra Basel’, Nieuwsblad Touring Wegenhulp 26:8 (22 april 1974), 26:9 (7 mei 1974) en
26:10 (22 mei 1974).
82 Nauwelaerts, ‘De Golden Sixties’, 303-317.
83 Anthierens-Struye, ‘Bob Cools tussen de waanzin van vroeger en nu’, Knack 5 (26 maart 1975) 141-154.
84 Alweer verkeer(d), 10.
85 Stedelijk wonen in Antwerpen. (s.l. s.d.), in: Amsab, Archief Elcker- ik Antwerpen, S/2011/514, dossier 108.
86 Alweer verkeer(d), 3.
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als leefbaarheid en duurzaamheid boven de harde parameters als bereikbaarheid en
economische efficiëntie kwamen te staan. De auto was vaak de kop van jut. De middenstand nam een tussenpositie in, want naast een aangename stadsomgeving wenste
ze eveneens goede bereikbaarheid per auto.
Het metroproject vormde ongetwijfeld het grootste struikelblok in deze periode.
Het Ministerie van Verkeerswezen, dat het initiatief nam, hield er tot ver in de jaren
zeventig duidelijk functionalistische standpunten op na. De talrijke conflicten tussen
het Ministerie en de miva enerzijds en het stadsbestuur en de nieuwe sociale bewegingen anderzijds zijn dan ook geenszins verbazend. Het ging feitelijk om niets minder
dan botsende paradigma’s. De kern van de zaak zijn daarbij de dichotomieën ‘auto
versus openbaar vervoer’ en ‘functionalistisch beleid versus leefbaarheidsgericht beleid’. Het mag duidelijk zijn dat het autogericht beleid vaak met het functionalistisch
beleid vereenzelvigd werd, ook al paste het metroproject eveneens binnen het functionalistische denkkader. De tegenstelling tussen de ‘harde’ waarden als bereikbaarheid en
economische efficiëntie enerzijds en ‘zachte’ waarden als leefbaarheid, duurzaamheid
en milieu anderzijds biedt dan ook een betere houvast om de conflicten rond mobiliteit
te begrijpen dan de tegenstelling tussen verschillende vervoersmiddelen.
Ten slotte rijst de vraag in welke mate de kentering, die in Nederland plaats vond,
ook in Antwerpen op te merken valt. Een vergelijking met Amsterdam kan verhelderend zijn. Net zoals in Antwerpen leidde de aanleg van de metro tot protesten van
nieuwe sociale bewegingen die voor leefbaarheid en valorisatie van oude buurten in
plaats van ‘saneringen’ en afbraak pleitten.87 Door de protestacties besloot de Amsterdamse gemeenteraad in 1975 de verdere uitbouw van de metro (voorlopig) stil te
leggen.88 Ook het Antwerpse stadsbestuur was de metro liever kwijt dan rijk, maar had
geen bevoegdheden om de werken stil te leggen. In tegenstelling tot Nederland bleef de
‘kentering’ van het mobiliteitsbeleid in Antwerpen in het beste geval beperkt. De verklaring hiervan ligt in de institutionele structuur, met name de controle over het stedelijk openbaar vervoer door de gemeente respectievelijk de nationale overheid. Terwijl
de culturalistische ideeën in de zeventiger jaren in Antwerpen al vrij populair waren
geworden, bleef op het nationale en dus ministeriële niveau het Duits-geïnspireerde
functionalisme langer dominant. Door de verdeling van bevoegdheden over verschillende niveaus – waarbij de stad instond voor de inrichting van het openbaar domein,
waaronder autovrije straten en parkeerbeleid, en het ministerie de verantwoordelijkheid had over het openbaar vervoer – kon een echt coherent mobiliteitsbeleid binnen
de onderzochte periode niet gerealiseerd worden.

87 Mamadouh, De stad in eigen hand, 67-70, 103-195, 113-130.
88 D. Riechers, Metro’s in Europa (Alkmaar 1995) 16.
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Zoals gebruikelijk neemt Stadsgeschiedenis elke jaargang een overzicht op van bijdragen
die zijn verschenen in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften en jaarboeken,
een rubriek die al sinds 2009 in stand wordt gehouden. De vele tijdschriftartikelen maken
het immers vrijwel onmogelijk voor individuele onderzoekers om alle (historische) tijdschriften systematisch te doorzoeken, wat tot gevolg heeft dat vele bijdragen van stadshistorisch belang in regionale en lokale tijdschriften onopgemerkt blijven. In samenhang
met het jaarlijkse overzicht van de bijdragen in internationale tijdschriften heeft deze
rubriek tot doel de laatste ontwikkelingen in het stadshistorische onderzoek te signaleren.
64 tijdschriften van jaargang 2017 werden door een groep stadshistorici doorgenomen
om uiteindelijk tot voorliggende selectie te komen van 80 artikelen over uiteenlopende
onderwerpen met historisch-wetenschappelijke relevantie voor de stadsgeschiedenis.
De belangstelling voor de stad als historisch verschijnsel en als het toneel voor historische processen en gebeurtenissen is tijdens de afgelopen jaren onverminderd aanwezig
in regionale en lokale tijdschriften, al komt dat ten dele door de oververtegenwoordiging van stadshistorische jaarboeken in de selectie. Tegelijkertijd thematiseren slechts
weinig auteurs expliciet de stedelijke factor in bredere historische processen, hetgeen
soms tot een principiële discussie leidt over de vraag welke artikelen in strikte zin als
stadshistorische bijdragen moeten worden aangemerkt. Het ontbreken van een kritisch perspectief op de stad valt misschien te verklaren door het feit dat veel bijdragen
in regionale en lokale tijdschriften geschreven zijn door historici die zich richten op
een breder lezerspubliek. Steeds meer tijdschriften kiezen voor een luchtige, populariserende inhoud en vorm, waardoor de nadruk niet langer eenzijdig ligt op kritischhistorisch onderzoek. Voor het overleven van deze tijdschriften is dit waarschijnlijk
een noodzakelijke keuze, tegelijkertijd vergroot die de afstand tot de (specialistische)
wetenschappelijke tijdschriften. Verschillende tijdschriften worstelen ook met nieuwe
mogelijkheden tot digitale ontsluiting (en met name de wijdverbreide aanname dat digitale publicaties gratis dienen te zijn) en kiezen er nog voor om alleen op papier te
verschijnen. Omdat veel universiteitsbibliotheken en soms ook de nationale bibliotheken hun abonnementen op lokale tijdschriften afstoten, betekent dit dat de tijdschriften vaak moeilijk te raadplegen zijn door onderzoekers. De langzaam groeiende kloof
tussen academische historische onderzoekers en amateurhistorici en hun tijdschriften
moet echter niet overdreven worden, want met name veel jonge historici beginnen
hun carrière met een publicatie in een regionaal of lokaal tijdschrift. Het overzicht dat
hierna volgt, toont ook aan dat hun onderzoek in brede zin en vanuit verschillende
invalshoeken nieuwe inzichten oplevert over de stad en het stedelijke leven in de Nederlanden in het verleden.
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Politieke communicatie en contestatie in de middeleeuwen
In de bijdragen over de politieke geschiedenis van middeleeuwse steden ligt het accent
op communicatie en contestatie. Onder meer door het werk van Samuel Cohn worden
er tegenwoordig vraagtekens geplaatst bij de oudere tendens in de rijke onderzoekstraditie naar opstandigheid in middeleeuws Europa om rebellieën en andere vormen van
collectieve actie te bestuderen binnen een specifieke geografische en temporele setting als individuele, geïsoleerde gebeurtenissen. De bijdragen van Jelle Haemers, Valerie Vrancken en Jean Paul Peeters sluiten bij deze kritiek aan en nopen tot verdere
herziening van wat gemakshalve het ‘isolatie-paradigma’ kan worden genoemd. Jean
Paul Peeters onderzoekt hoe een van oorsprong Vlaams conflict zijn weerslag had op
het naburige Mechelen.1 Op basis van een gedetailleerde analyse van stadsrekeningen
toont hij aan hoe het stadsbestuur tijdens deze jaren steeds het dunne koord moest
bewandelen tussen loyauteit aan de landsheer, in casu Lodewijk van Male, tevens graaf
van Vlaanderen, enerzijds en een pragmatische verstandhouding met de opstandelingen anderzijds. Het revolutionaire vuur in Vlaanderen bood de stad en heerlijkheid
met name de opportuniteit om haar eigen handelsprivileges te versterken, maar opende
tegelijkertijd de deur voor subversieve elementen op eigen bodem die in contact stonden met de Gentse opstandelingen in het Vlaams-Brabants grensgebied.
Hoe dergelijke ‘rebelse netwerken’ concreet tot stand kwamen en functioneerden, beschrijft Jelle Haemers in een artikel dat verscheen in de Handelingen van het
Genootschap voor Geschiedenis te Brugge.2 In een uitzonderlijke, herontdekte brief
betuigde de beroemde Brugse volksleider Pieter de Coninck zijn steun aan zijn collegaambachtslieden in Sint-Omaars in hun strijd tegen het lokale stadsbestuur. Zo toont
Haemers op overtuigende wijze aan dat opstandige ambachtslieden al sinds het begin
van de veertiende eeuw via geschreven of mondelinge communicatie gelijkgezinden
in andere steden contacteerden, adviseerden en aanspoorden om zich te verenigen of
zelfs de wapens op te nemen tegen de machthebbers. In een ander artikel gaat dezelfde
auteur, samen met Valerie Vrancken, dieper in op de inhoud en taal van politieke
pamfletten, smaadschriften en liedjes, die in vijftiende-eeuws Vlaanderen en Brabant
op symbolisch belangrijke plaatsen in de stad werden verspreid.3 Ze laten zien dat de
betekenis van dergelijke libellen niet alleen lag in de daad van het verspreiden zelf, maar
dat de auteurs zich bewust inschakelden in bestaande, gesofisticeerde discursieve tradities over goed bestuur, welvaart, angst en verraad. Zo poogden ze het publiek debat te
beïnvloeden en politieke actie te legitimeren. De mobiliserende en subversieve kracht
van dergelijke media weerspiegelde zich overigens in de hardnekkige pogingen van
de stedelijke autoriteiten om dergelijke ‘fameuze libellen’ en hun verspreiders zo snel
mogelijk uit de publieke ruimte te verbannen.
De gevolgen van een succesvolle mobilisatie tegen bestuurders die niet luisterden
naar de waarschuwingen en bedreigingen van misnoegde burgers, behandelt Mathijs
1 Jean Paul Peeters, ‘De stad Mechelen en de Gentse Opstand (1379-1385)’, Handelingen van de Koninklijke Kring
voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 121:1 (2017) 11-44.
2 Jelle Haemers, ‘Een brief van Pieter de Coninck aan Sint-Omaars (1306). Over schriftelijke communicatie van
opstandelingen in veertiende-eeuws Vlaanderen en Artesië’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te
Brugge 154:1 (2017) 3-30.
3 Jelle Haemers en Valerie Vrancken, ‘Libels in the city. Bill casting in fifteenth-century Flanders and Brabant’,
Medieval Low Countries 4 (2017) 165-187.
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Speecke.4 De auteur gaat in op de impact van de ambachtsrevolutie van 1302 op het
politiek-institutioneel bestel van Brugge. Aanvankelijk ging het bestuur door een
diepe legitimiteitscrisis. Door decentralisering van functies en de uitwerking van een
nieuwe zetelverdeling in het stadsbestuur met een sterke participatie van de ambachten
kreeg het echter al snel terug een nieuw elan. Dit laatste thema, met name de politieke
invloed van de ambachten, vormt een terugkerend element in de talrijke episodes van
sociaal conflict en partij- of factiestrijd tussen de Gunterlingen en Lichtenbergers die
de stad Utrecht tijdens de veertiende eeuw kenmerkten. Daarbij zijn trouwens opvallende overeenkomsten waar te nemen met gelijkaardige episoden in de zuidelijke Lage
Landen, wat eens te meer de tekortkomingen van het ‘isolatie-paradigma’ benadrukt.
In een artikel in The Medieval Low Countries analyseert Justine Smithuis de Croniken
van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, beter bekend als de Nederlandse Beke,
een laat-veertiende-eeuwse Middelnederlandse kroniek.5 Deze bouwt verder op een
oorspronkelijk Latijnse tekst, de Chronographia van de benedictijnermonnik Johannes de Beke, en houdt het midden tussen wat men doorgaans een ‘regionale’ en een
‘stadskroniek’ noemt, maar wat men beter onder de brede noemer van ‘stedelijke historiografie’ categoriseert. Smithuis oppert dat deze kroniek geen ‘objectieve’ doorslag
vormt van het politieke leven in Utrecht binnen de bredere context van het bisdom.
Ze is daarentegen geschreven in functie van de toenmalige politieke machtsbalans in
de stad en vanuit een zeer specifiek standpunt dat het officiële, elitaire discours van de
stedelijke autoriteiten weerspiegelt. Van bijzonder belang is Smithuis’ nadruk op het
feit dat wat de anonieme auteur van de kroniek – mogelijk de stadsklerk Jan Tolnaer Jr.
– al dan niet doelbewust verzwijgt of nalaat te vertellen minstens even relevant is bij het
decoderen van deze tekst als wat de auteur wel vertelt. Een belangrijke waarschuwing
voor wie in de toekomst kronieken en andere gelijkaardige, geschreven vormen van
social memory gebruikt om opstandigheid en sociaal-politiek conflict in premoderne
steden te bestuderen.
Politieke contestatie en overleg vanaf de nieuwe tijd
Er is al veel inkt gevloeid over de wortels van het zogenaamde ‘consensusmodel’ in de
Lage Landen, dat in de Nederlandse historiografie bekend staat als het poldermodel.
Hoewel het in essentie om een sociaal-politiek ideaaltype gaat, bedacht in de jaren
tachtig van de vorige eeuw door sociologen en politicologen om een bepaalde wijze
van conflictbemiddeling te benaderen, hebben historici zich gretig op deze discussie
geworpen om aan te tonen dat dit model niet als een deux ex machina was ontstaan na
de baanbrekende onderhandelingen van één politiek akkoord. Dit model komt, daarentegen, voort uit een – volgens sommigen zelfs eeuwenlange – traditie van geïnstitutionaliseerd overleg tussen belangengroepen. De auteurs van de besproken bijdragen
laten deze term opvallend links liggen, maar hun bijdragen handelen wel over politieke
praktijken van contestatie en overleg. In sommige artikelen wordt de vraag naar democratie, representativiteit en (burger)participatie zelfs direct gesteld.
4 Mathijs Speecke, ‘Het eerste “democratische” regime van Brugge (1302-1310). Een herziening’, Handelingen van
het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge 154:2 (2017) 233-298.
5 Justine Smithuis, ‘Urban historiography and politics in fourteenth-century Utrecht. New findings on the Dutch
Beke (c. 1393)’, Medieval Low Countries 4 (2017) 57-90.
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Het artikel van Frank Judo is een prosopografische gevalstudie naar de jacobitische
diaspora in de Zuidelijke Nederlanden, maar gaat in zekere zin over de sterkste vorm
van politiek verzet.6 De politieke aanhangers van de Engelse koning Jacobus II weigerden na diens afzetting tijdens de Glorious Revolution de autoriteit van de nieuwe
koning te accepteren met hun ballingschap tot gevolg. Vanaf de andere kant van het
Kanaal trachtten de jacobieten vervolgens verschillende opstanden in hun moederland
te organiseren. Judo beschrijft de creatie van een heuse politieke tegencultuur in de
Zuidelijke Nederlanden. Niet alleen heeft hij aandacht voor het politieke gelobby,
maar ook voor de economische initiatieven, de religieuze diversiteit binnen de diasporagroep, hun institutionele inbedding en hun interacties met de lokale stadselites. De
jacobitische diaspora in de Zuidelijke Nederlanden typeert hij als een maatschappelijk
toonaangevende expatgemeenschap met hechte onderlinge banden, die een sterke gemeenschappelijke identiteit creëerden onder de bannelingen en hun afstammelingen,
zelfs nadat het jacobisme als politiek engagement was opgegeven.
De Franse revolutionaire legers introduceerden belangrijke nieuwe politieke ideeën,
juridische concepten en bestuurlijke experimenten in het huidige België en Nederland,
zoals blijkt uit verschillende bijdragen. Joris Oddens geeft een uitgebreid overzicht van
de lokale geschiedschrijving over de Nederlandse Revolutie.7 Professionele geschiedkundigen gespecialiseerd in het Bataafs-Franse tijdvak hebben zich veelal gericht op de
Nederlandse steden en op de analytische inbedding binnen grotere historiografische
stromingen zoals politieke cultuur, collectieve actie of stedelijke autonomie, daardoor
zijn zij vaak afkerig geweest van de studies van lokaalhistorische verenigingen. Oddens
pleit daarentegen voor een toenadering van academici tot deze studies, omdat die als
onontbeerlijk deelonderzoek kunnen fungeren voor een vergelijking van de Nederlandse Revolutie op nationale schaal die vooralsnog ontbreekt.
De impact van de revolutionaire omwentelingen van de late achttiende eeuw komen
op verhelderende wijze naar voren in een artikel van Herwig De Lannoy, die een lijvige
analyse geeft van de politieke werking en organisatie van het Mechelse stadsbestuur
tussen 1789 en 1858.8 Hierin beschrijft hij de moeizame introductie van democratische
principes van vertegenwoordiging tijdens de Franse tijd en het Nederlands bewind.
Ook na de Belgische revolutie leefde het unionisme met zijn ‘wirwar van gelegenheidscoalities’ bijzonder lang voort in het van oudsher vrij katholiekgezinde Mechelen. Aan
deze ‘politiek van inspiratieloze compromissen’ (een stille aanklacht tegen het consensusmodel?) kwam pas een einde met de Mechelse gemeenteraadsverkiezingen in 1858
toen de vorming van moderne politieke partijen echt van start ging.
Zulke compromissen speelden zich vaak af op een domein dat in de Belgische historiografie doorgaans als een domein van strijd en onderdrukking wordt gezien, namelijk
de taalpolitiek. Lieven D’hulst gaat echter in tegen dit ‘methodologisch nationalisme’.9
6 Frank Judo, ‘Du côté de M. Sanders. La diaspora jacobite dans les Pays-Bas méridionaux, 1688-1831’, Revue belge
de philologie et d’histoire 95:4 (2017) 773-798.
7 Joris Oddens, ‘De Nederlandse revolutie in dorp en stad. Lokale geschiedschrijving over de patriots-Bataafse tijd,
1875 tot heden’, Tijdschrift voor Geschiedenis 130:4 (2017) 565-591.
8 Herwig De Lannoy, ‘De geboorte van de democratie in Mechelen. Politieke werking en organisatie van het einde
van het ancien régime tot de vooravond van de partijvorming (1789-1858)’, Handelingen. Koninklijke Kring voor
Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 121:1 (2017) 121-190.
9 Lieven D’hulst, ‘In Vlaanderen Vlaams? Bestuurlijke meertaligheid en vertaling in Kortrijk (1830-1914)’, De
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Hij toont aan de hand van de taalsituatie binnen de Kortrijkse gemeenteraad tussen
1830 en 1914 aan dat de beweging van gemeenteraadsverslagen in het Nederlands
voor 1830, naar tweetalig Frans-Nederlandse documenten en weer terug naar het
Nederlands in 1917 slechts begrepen kan worden met in achtneming van gangbare
vertaalpraktijken. Bovendien moet de mediërende rol van vertalingen geplaatst worden
binnen een cultuur van hoffelijkheid onder negentiende-eeuwse politici. Eveneens met
de stad Kortrijk als onderzoeksobject, werpen Koenraad De Ceuninck en Herwig Rey
naert licht op de gemeentelijke fusie van 1976.10 Als ideale voorbeeld van het overleg
model tonen de auteurs aan hoe de nationale fusieplannen stuitten op hard verzet van
lokale politici, waardoor gemeenteraden van relatief kleine gemeenten de plannen van
de centrale overheid grondig hebben kunnen wijzigen.
De vraag naar hoe stedelingen zelf kunnen wegen op het beleid staat centraal in de
bijdrage van Gijs van Maanen.11 Met de recente Groningse G1000 als uitgangspunt
bestudeert hij verscheidene vormen van burgerparticipatie in Groningen tijdens de
voorbije drie decennia. Vanaf de jaren negentig ziet Van Maanen een verandering in de
definitie die de lokale overheid geeft aan ‘democratisering’: de Groningse politici uit
de jaren zeventig legden nog de nadruk op openheid van procedures en de mogelijkheid tot inspraak en participatie, wat plaats maakte voor een gemeentelijke openheid
die in de eerste plaats gericht moest zijn op het bedrijfsleven. Daarnaast bleek de implementatie van democratische methoden zoals referenda niet altijd het beoogde effect
te hebben, aangezien politici het proces aanwendden om de eigen partij in de verf te
zetten en zodanig de rivaliteit tussen de partijen en burgers aan te scherpen. Uit deze
omstandigheden heeft zich dan ook een vorm van G1000 in Groningen ontwikkeld
die een specifieke filosofi van onafhankelijk burgerschap huldigt, waarbij zelfredzame
burgers met gemeenschapszin over de capaciteit moesten beschikken onafhankelijk van
het lokale bestuur hun leefomgeving te ontwikkelen.
Oorlog en de stad
De herdenking van de centenaire van de Eerste Wereldoorlog heeft een stroom van
historische publicaties voortgebracht, ook in Belgische regionale en lokale tijdschriften, waarvan een aantal betrekking heeft op de stad. De bijdrage van Philippe Diest
behandelt de periode voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, toen massarecreatie en verstedelijking toenamen.12 Het Noord-Franse grensgebied kende in de
tweede helft van de negentiende eeuw een sterke aanwezigheid van het leger. Binnen
en buiten steden ontplooiden de hier gelegerde militairen allerlei sportieve activiteiten.
Het leger investeerde ook in culturele voorzieningen, waarvan de inwoners van garnizoenssteden dankbaar gebruik maakten. Minder gecharmeerd was men van de ‘filles
à soldat’, die ook aangetrokken werden door de aanwezigheid van militairen. Verder
boden (voormalige) militaire bouwwerken en -terreinen mogelijkheden tot burgerlijke
Leiegouw 59:2 (2017) 101-123.
10 Koenraad De Ceuninck en Herwig Reynaert, ‘De fusies in de regio Kortrijk. Grenzen afbakenen in het licht van
politiek getouwtrek’, De Leiegouw 59:2 (2017) 167-201.
11 Gijs van Maanen, ‘Drie decennia burgerparticipatie in Groningen. Van Verkeerscirculatieplan tot G1000’,
Leidschrift 32:3 (2017) 89-106.
12 Philippe Diest, ‘Le rôle des infrastructures militaires dans le développement des loisirs urbains (Nord-Pas-deCalais – milieu xixe siècle - 1914)’, Revue du Nord 422:4 (2017) 707-724.

64   arie van steensel e.a.

stadsgeschiedenis

vrijetijdsbesteding, zoals onschuldige wandelingen over vestingwerken of de organisatie van festiviteiten als luchtballonshows en de aanleg van sportterreinen of parken. De
civiele toe-eigening van militaire infrastructuur leidde door een gebrek aan onderhoud
vaak tot een verval daarvan, waarbij ze ook gelegenheid bood aan ongewenste ontspanningsvormen voor jongeren.
Wim Van Craenenbroeck bestudeert de watervoorziening van Antwerpen tijdens de
Eerste Wereldoorlog.13 In 1879 kreeg een Engelse firma de opdracht om een waterleidingnetwerk aan te leggen in de Scheldestad. De kwaliteit van het water liet echter lange
tijd veel te wensen over door het ontbreken van een geschikte waterbron, contractuele
beperkingen en politiek gesteggel. De machtsovername door de Duitsers verstoorde de
gemaakte vorderingen en het bedrijf werd tevens korte tijd overgenomen door Duitse
investeerders. Ook na de oorlog duurden de problemen rond de watervoorziening
voort door een gebrek aan middelen en politieke urgentie.
Drie bijdragen kennen een juridische invalshoek. Manon Moerman, ten eerste, analyseert een steekproef van 1672 Gentse politievonnissen uit de periode 1909-1923 om
aan te tonen dat de Grote Oorlog in deze stad van invloed was op de betrokkenen bij
kleine criminaliteit en de juridische afhandeling daarvan.14 Op kwantitatieve en kwalitatieve wijze bespreekt ze het aantal zaken, de betrokken actoren, de overtredingen en
de uitspraken om tot de conclusie te komen dat de oorlog impliciet een invloed had op
het functioneren van de politierechtbank. Dit kwam tot uitdrukking in de behandelde
zaken, zoals het niet hebben van de juiste persoonspapieren en verkeersovertredingen,
en in de lichtere straffen die suggereren dat de rechter rekening hield met de oorlogsomstandigheden waarin de gedaagden zich bevonden.
Sophie De Schaepdrijver behandelt de executie van verzetsmensen in Vlaanderen
tijdens de Eerste Wereldoorlog.15 Tot halverwege de oorlog vonden terechtstellingen
in Brugge in het openbaar plaats. Daarna kozen de Duitsers voor een andere strategie
om hun gezag af te dwingen, met name via deportatie en dwangarbeid. Volgens de auteur betekende deze omslag een normvervaging die het gebruik van geweld vergrootte,
terwijl de slachtoffers daarvan doorgaans anoniem bleven. Gertjan Leenders bekijkt
dezelfde problematiek vanuit een ander perspectief.16 Op basis van 391 strafdossiers
uit het arrondissement Antwerpen onderzoekt hij de achtergronden en de rol van 46
verklikkers in Duitse dienst, alsmede hun naoorlogse vervolging. Anders dan gelegenheidsverklikkers, kenden deze verklikkers de persoon die aangebracht werd niet
en ze werden beschuldigd van meer dan een verklikking. Het blijken vooral mannen
van lagere sociale status te zijn die formeel als verklikker in Duitse dienst actief waren
geweest. Zij werden naderhand ook vaker vervolgd en kregen hogere straffen.
Tot slot introduceert Sophie De Schaepdrijver het door haar uitgegeven dagboek
van Mary Thorp, een Engelse gouvernante van de zonen van een rijke Brusselse sui13 Wim Van Craenenbroeck, ‘De watervoorziening van Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog’, HistoriANT
5 (2017) 98-122.
14 Manon Moerman, ‘Invloed van de Eerste Wereldoorlog op de werking, rechtspraak en actoren van de Gentse
politierechtbank’, Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 71 (2017) 153-181.
15 Sophie De Schaepdrijver, ‘Burgerverzet en executies in bolwerk Brugge’, Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis te Brugge 154:1 (2017) 181-194.
16 Gertjan Leenders, ‘Verklikkers in Duitse dienst in Antwerpen en hun gerechtelijke vervolging na de Eerste
Wereldoorlog’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 47:2-3 (2017) 40-72.
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kerproducent.17 Het unieke egodocument geeft een inkijk in hoe deze vrouw dacht
over geopolitieke kwesties, maar toont ook haar betrokkenheid bij de gevolgen van de
bezetting van Brussel. Ze zette zich bijvoorbeeld in voor een liefdadigheidsorganisatie
die verhuld steun verleende aan verarmde burgerfamilies, die vanwege hun status geen
beroep wilden doen op publieke voorzieningen. De Schaepdrijver merkt ook op dat
de bezette stad in de historiografie over de Eerste Wereldoorlog weinig aandacht heeft
gekregen, terwijl sociale en culturele benaderingen nog veel kunnen onthullen over de
oorlogservaringen van gewone stedelingen.
Sociaal-economische thema’s: havensteden en voedsel
Vrijwel nergens komt het samenspel tussen stadgeschiedenis en grote politieke en economische ontwikkelingen op wereldschaal zo duidelijk naar voren als in het thema
havensteden. Paul Daeleman laat dit bijvoorbeeld zien voor Antwerpen.18 De Amerikaanse Homestead Act en Burgeroorlog hadden geleid tot een enorme influx van
goedkoop graan in Europa en daardoor tot een fundamentele verandering in de economische structuur van de Antwerpse haven. De Eerste Wereldoorlog maakte pijnlijk
duidelijk hoe afhankelijk de stad was geworden van overzeese invoer van graan voor
haar bestaan. Een dergelijke verstrengeling komt ook aan het licht in een bijdrage van
Gérard Le Bouëdec.19 Hoewel de handel met Noord-Europa en het Oostzeegebied
cruciaal was voor zowel Franse koloniale handel als de Franse industrialisatie, gingen
Franse havensteden zich in de achttiende en tot zekere hoogte ook in de negentiende
eeuw meer richten op de koloniale zeevaart. De Franse economie bleef daardoor sterk
afhankelijk van buitenlandse scheepvaart voor producten uit het noorden. Op kleine
schaal raakt het lot van havensteden eveneens verweven, maar de conflicten die hierbij
uitbraken hoeven niet minder hevig te zijn. Evert de Jonge toont dit aan in een bijdrage
aan het Deventer Jaarboek.20 De confrontatie tussen twee IJsselsteden over de tol die
Deventer oplegde aan schippers uit zijn Gelderse noorderbuur leidde zelfs tot een regelrechte scheepskaping en bijna tot een gewapend conflict
In een maatschappij waar de wereldkeuken om de hoek te vinden is en kranten vol
staan met artikelen over voedseltekorten en -vernieuwingen, is het van belang om de
historische evolutie van voedselproductie- en consumptie te onderzoeken. Leen Alberts haakt op deze vraag in met zijn artikel over de zestiende-eeuwse bierrevolutie in
een themanummer over eten en drinken in Utrecht.21 De craft beers brachten op vlak
van smaak- en transportmogelijkheden vernieuwing door het gebruik van hop naar
voorbeeld van de Noord-Duitse Hanzesteden. Niet iedereen kon hier een graantje
van meepikken; er bleef een wezenlijk verschil tussen de betere hopbieren en witte
kuitbieren enerzijds en de bieraftreksels van de moutrestanten van het brouwproces
17 Sophie De Schaepdrijver, ‘A world war seen from a “side-show”. An English woman’s secret Brussels diary’,
Cahiers Bruxellois 49 (2017) 117-129.
18 Paul Daeleman, ‘Het belang van Antwerpen als graanhaven in de 2de helft 19de en 1ste helft 20ste eeuw’,
HistoriANT 5 (2017) 69-97.
19 Gérard Le Bouëdec, ‘Le grand cabotage entre la France et les ports de l’Europe hanséatique, scandinave et baltique
xviiie-xixe siècles’, Revue du Nord 420:2 (2017) 295-313.
20 Evert de Jonge, ‘A tale of two cities. De strijd tussen Deventer en Hattem over de Katentol (1597-1612)’, Deventer
Jaarboek 31 (2017) 29-39.
21 Leen Alberts, ‘Craft beers uit de late middeleeuwen. Stichts hoppenbier en kuitbier’, Jaarboek Oud-Utrecht
(2017) 72-79.
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bedoeld voor de armere stedelingen anderzijds. Duits bier bleef in de negentiende
eeuw een kwaliteitsstandaard waar Nederlandse bieren naar ijverden en de biercultuur
waaide mee. Kees Volkers stelt dat de Utrechtse horeca ‘verduitsten’ met de komst
van talloze bier- en koffiehuizen waar een overvloed aan biervariëteiten te vinden
was.22 Transportvernieuwingen zoals de opkomst van de spoorwegen maakten het
gezochte Duits bier steeds betaalbaarder. Het mes sneed echter aan twee kanten, want
veel kleinere brouwerijen raakten in de problemen, aangezien hun flauwe afkooksels
van zogenaamd ‘Beijersch’ bier aan populariteit verloren. Van de tientallen Utrechtse
brouwerijen waren er in het begin de negentiende eeuw nog slechts twee actief.
Volgens Mariëlla Beukers was er een sociale gelaagdheid te vinden in de zestiendeeeuwse wijnconsumptie.23 In de Utrechtse stadswijnkelder lagen alleen witte Duitse
wijnen die toen als eersterangs werden beschouwd. Ze werden geschonken door de
wijnbewaarder en speelden een belangrijke statusverhogende rol voor de stad. Schone
schijn bewaren was volgens Fred Vogelzang ook van belang in de baronie van IJsselstein rond 1800.24 Door de nationale en regionale crisissen waren de armenfondsen zo
uitgeput dat de allerarmsten noodgedwongen elke avond van deur tot deur bedelden.
Deze ‘overlast’ dwongen de hooggeplaatsten in IJsselstein om hun geschillen aan de
kant te zetten en de armen te voorzien van een voedzaam alternatief in een gaarkeuken,
de zogenaamde Rumfordse soep.
Sociale en juridische perspectieven en praktijken
Er verschenen verschillende artikelen over stedelijke elites in de late middeleeuwen en
vroegmoderne tijd. Opvallend is dat historici steeds meer nadruk leggen op de fluïd teit en flexibiliteit van deze sociale groep. Zo beschrijft Chris Apers de geschiedenis
van het hof van Milse in Mechelen en het daarbij behorende cijnshof.25 Het artikel
– met sterk genealogische inslag – focust voornamelijk op het vraagstuk hoe het hof
van Milse overgegaan is van de ene adellijke familie op de andere. De analyse van de
schepenregisters toont hierbij goed aan hoe frequent cijnzen van eigenaar veranderden
en onthullen ook een werkelijk kluwen van bezittingen en familierelaties. In een artikel
in het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis illustreert Janna Everaert
hoe divers de groep van handelaren in de Lage Landen actief in het Spaanse binnenland
was.26 Sommigen integreerden in de lokale gemeenschap door het burgerschap aan te
vragen, te trouwen met een Spaanse vrouw en er jaren te resideren. Anderen verkozen
dan weer een meer vluchtige passage. Maar de meeste handelaren bevonden zich ergens
tussen deze twee polen. Maarten Prins, tenslotte, gaat dieper in op het verhandelen
van heerlijkheden in Holland tijdens de zeventiende en achttiende eeuw.27 In deze
22 Kees Volkers, ‘Wat dronken zij? De negentiende-eeuwse bierrevolutie in Utrecht’, Jaarboek Oud-Utrecht (2017)
168-181.
23 Mariëlla Beukers ‘Wijnen “totter behouff deser stadt.” De Utrechtse stadswijnkelder tussen 1549 en 1577’,
Jaarboek Oud-Utrecht (2017) 84-107.
24 Fred Vogelzang, ‘Rumfordse soep als politiek lijmmiddel? Een voedselbank in IJsselstein rond 1800’, Jaarboek
Oud-Utrecht (2017) 126-137.
25 Chris Apers, ‘Het hof van de heren van Milse in de veertiende eeuw’, Handelingen van de Koninklijke Kring voor
Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 121:1 (2017) 45-76.
26 Janna Everaert, ‘A trail of trials. A “Flemish” merchant community in sixteenth-century Valladolid and Medina
del Campo’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 14:1 (2017) 5-36.
27 Maarten Prins, ‘Handel in heerlijkheden. Aankoop van Hollandse heerlijkheden en motieven van kopers, 1600-
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periode kwamen verschillende heerlijkheden op de markt door het uitsterven van adellijke geslachten en de verkoop door de Staten van Holland. Deze werden in grote mate
aangekocht door regenten en burgers uit de Hollandse steden.
Familie-intriges en migratierelazen bieden een aanvullend perspectief op de juridische praktijk. Zo ook bij het spraakmakende verhaal van de ‘schaking’ van Gertrude
van Oostkerke door Jan van Formelis, aan de hand waarvan Jelle Haemers en Chanelle
Delameillieure een inkijk verschaffen in de juridische opties van een – gegoede – vrouw
in het vijftiende-eeuwse Gent.28 Uit hun artikel blijkt dat vrouwen en kinderen uit
betere milieus als actieve actoren konden optreden in de rechtbank. Voor mondige
inwoners van het Gentse kwartier waren er in de vroegmoderne periode opvallend efficiënte juridische kanalen voorhanden om hun persoonlijke onenigheid op te lossen.
Dit beeld wordt bevestigd door Wout Saelens die schrijft over de juridische praktijk
van consignatie in het ancien régime.29 Ondanks de versnippering van het Gentse
stadsarchief ten gevolge van negentiende-eeuwse ingrepen, wat minutieus in kaart
wordt gebracht in dit artikel, slaagt Saelens erin om aan de hand van het archief van de
Vreemde Steden een beeld te schetsen van het functioneren van het juridische apparaat
in vroegmodern Gent. Stedelingen kozen er vaak voor om hun conflicten, bijvoorbeeld
omtrent erfenissen, via gerechtelijke weg te beslechten, zo blijkt daaruit, en de schepenbanken verzamelden via geïnstitutionaliseerde procedures bewijsmateriaal om hun
uitspraken te staven.
Voor migranten golden in de vroegmoderne tijd vaak andere normen. Thenée Balvers ziet in haar artikel over de bestraffing van criminele migranten in achttiende-eeuws
Rotterdam dat migranten zwaarder bestraft werden in de rechtbank.30 De aard van de
criminele daden, zedendelicten bij vrouwen enerzijds en vermogensdelicten bij mannen anderzijds, wijst op een specifiek sociaal-economisch profiel van de delinquenten
Dit sluit aan bij het idee van criminaliteit als overlevingsstrategie, want zonder sociaal
netwerk in de stad was de stap naar crimineel gedrag immers niet zo groot in geval van
nood.
Sociale en publieke instellingen: wie verdient hulp?
In zijn bekende studie Zorg en staat uit 1989 schrijft Abraham de Swaan dat de collectivisering van verzorgingsarrangementen zich langs drie dimensies voltrok. Zo werden
de arrangementen in toenemende mate gedragen door de staat of een openbaar lichaam,
kregen ze een steeds meer collectief karakter en nam de schaal van de arrangementen toe tot die alle inwoners omvatte. In dit niet-lineaire proces werden (en worden)
constant nieuwe regels ontworpen en categorieën gedefinieerd met betrekking tot wie
eigenlijk recht heeft op hulpverlening. Dit mechanisme van in- en uitsluiting vormt
1795’, Virtus. Journal of Nobility Studies 24 (2017) 31-56.
28 Jelle Haemers en Chanelle Delameillieure, ‘Het Herteleet van Simon van Formelis. Familieruzies, erfeniskwesties
en het huwelijk in 15de-eeuws Gent’, Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
71 (2017) 55-88.
29 Wout Saelens, ‘Consignatie bij de Gentse schepenbanken tijdens het Ancien Régime. Een studie van het fonds
Vreemde Steden in het Stadsarchief Gent’, Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te
Gent 71 (2017) 123-152.
30 Thenée Balvers, ‘Verdraagzaamheid in achttiende-eeuws Rotterdam. Een onderzoek naar de bestraffing van
criminele migranten in Rotterdam 1750-1810’, Rotterdams Jaarboekje (2017) 94-104.
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binnen de artikelen over sociale en publieke instellingen een belangrijk, terugkerend
thema.
In de Lage Landen ontstond vanaf de dertiende eeuw stedelijke lekenliefdadigheid
met een collectief karakter op het niveau van de parochie. Gildes en broederschappen
staan erom bekend steunfondsen te hebben gevormd om hun ‘eigen’ armen te onderhouden. Het Brusselse broederschap dat Brecht Dewilde en Bram Vannieuwenhuyze
bespreken hield zich echter opvallend genoeg niet bezig met armen- en ziekenzorg.31
Wel speelde het broederschap een belangrijke sociale en religieuze rol binnen het
stedelijke landschap, want het werd gesteund door het Bourgondisch-Habsburgse
hof om de sociale cohesie en orde te stimuleren. Voor wie meer wil weten over het
dagelijks reilen en zeilen van dit broederschap, biedt de kritische ontsluiting van een
zeventiende-eeuwse goedereninventaris in dit artikel een startpunt. Een andere vorm
van vrijwillige liefdadigheid kwam in de vorm van jaargetijden. Naast misdiensten die
het doel hadden het zielenheil van de stichter veilig te stellen, kende een significant deel
van de jaargetijden in de Zuidelijke Nederlanden componenten van armenzorg. Zo ook
het jaargetijde van het hoogadellijke echtpaar Lodewijk van Gruuthuse en Margaretha
van Borssele, dat is beschreven door Erik Muls.32 In hun fundatie legden zij vast dat het
ambacht van Brugse kleermakers jaarlijks dertien arme mannen van kleding voorzag,
een praktijk die maar liefst tot 1795 werd voortgezet.
Onder meer uit angst voor besmetting was de zorg voor leprozen redelijk vroeg gereguleerd. Daan van Leeuwen stelt de stadsleprozerie van Haarlem centraal.33 Het ontstaan van de leprozerie in de tweede helft van de veertiende eeuw was gekoppeld aan de
toenemende verstedelijking in West-Europa. De hoge bevolkingsdichtheid, de stroom
nieuwkomers die zich naar de steden bewoog en de behoefte van de stedelijke overheden om de inwoners te controleren leidden tot de bouw van allerlei sociale instellingen,
zoals armen-, wees- en leprozenhuizen. Vanaf 1586 fungeerde de stadsleprozerie van
Haarlem als regionaal expertisecentrum, waar mensen die ervan verdacht werden ziek
te zijn zich tot het midden van de negentiende eeuw verplicht moesten laten schouwen.
Binnen het versnipperde zorglandschap speelden religieuze instellingen een belangrijke rol. Dat gold zeker voor rooms-katholieken in de Republiek, die vanaf de
Reformatie waren uitgesloten van de door de gereformeerde kerk bestierde algemene,
gemeentelijke armenzorg. Genji Yasuhira analyseert de agency van de katholieken in de
onderhandelingen rondom armenzorg en liefdadigheid door de lens van de ontstaansgeschiedenis van de katholieke aalmoezenierskamer in Utrecht.34 Een belangrijk twistpunt was de financiering van de armenzorg door het lopen van ‘publieke collectes’, een
recht dat was voorbehouden aan de gereformeerde stedelijke overheid. De regenten
van de katholieke aalmoezenierskamer bepleitten hun recht op collecteren en gebruikten daarbij een nieuwe definitie van ‘publiek’: hun collectes vonden weliswaar in het

31 Brecht Dewilde en Bram Vannieuwenhuyze, ‘De zeventiende-eeuwse inventaris van de broederschap van OnzeLieve-Vrouw van de Zeven Weeën in Brussel’, Bulletin de la Commission royale d’histoire 183 (2017) 57-141.
32 Erik Muls, ‘“Het cleeden van de derthien arme mannekens.” Het ambacht van de Brugse scheppers (kleermakers)
en de fundatie van Gruuthuse (1474)’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 154:1 (2017) 31-54.
33 Daan van Leeuwen, ‘De stadsleprozerie van Haarlem’, Haerlem Jaarboek (2017) 9-29.
34 Genji Yasuhira, ‘Confessional coexistence and perceptions of the “public”. Catholics’ agency in negotiations on
poverty and charity in Utrecht, 1620s-1670s’, BMGN–Low Countries Historical Review 132:4 (2017) 3-24.
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openbaar op straat plaats, maar in stilte, dat wil zeggen zonder het luiden van een bel,
waardoor ze niet in strijd waren met de regels. Ze kregen gelijk van de burgemeesters
en mochten hun collectes voortaan voortzetten op een andere dag dan de gemeentelijke, publieke collecte. Yasuhira betoogt dat deze (re)organisatie van de armenzorg
langs confessionele lijnen aantoont dat de katholieken als legitieme onderdelen van de
stedelijke burgermaatschappij werden gezien.
Het ontstaan van collectieve zorgarrangementen ongeacht geloof liet nog lang op
zich wachten. Rond het midden van de negentiende eeuw werden er in veel Nederlandse steden wel steeds meer algemene ziekenfondsen opgericht om tegemoet te komen aan het gemis aan zekerheid sinds het opheffen van de gilden. Clemens Hogenstijn
bestudeert hoe het Nutsdepartement in Deventer in de jaren zestig van de negentiende
eeuw een ziekenfonds oprichtte voor arbeiders.35 Bestuurd door heren van stand en
gebukt onder oplopende kosten werd het ziekenfonds echter al snel kritischer en selectiever met betrekking tot wie eigenlijk tot de doelgroep behoorde. Aspirant-leden uit
de arbeidende stand met reeds bekende medische aandoeningen werden bijvoorbeeld
doorgaans geweigerd, maar ook het werkgebied werd afgebakend: wie voorbij de watertoren woonde, kwam niet in aanmerking voor lidmaatschap. Dat het sociaal bereik
van verantwoordelijkheid en ‘erbij horen’ keer op keer wordt afgewogen, lijkt een van
de constanten in de geschiedenis te zijn.
De sociale kwestie in steden
Paul Daeleman besteedt in zijn eerdergenoemde bijdrage over de Antwerpse haven
aandacht aan de rol van verzet onder de buildragers van de graanhaven tegen de baanbedreigende mechanisering. Hij stipt hiermee het volgende prominent thema in de sociaal-economisch georiënteerde stadsgeschiedenis aan: sociale onrust en andere effecten
van de kloof tussen arm en rijk in de stad, met name in de woelige negentiende eeuw.
Ans Vervaeke en Isabelle Devos, eveneens voor negentiende-eeuws Vlaanderen, benaderen dit onderwerp vanuit sociaal-biologisch perspectief.36 Ze nemen lichaamslengte
als indicator voor gezondheid en breder sociaal en economisch welzijn. Door een analyse van patiëntlijsten tijdens de pokkenuitbraak van 1839 en militaire conscriptielijsten
met lengtegegevens laten ze zien dat niet zo zeer de pokken zelf, zoals eerder beweerd,
verschillen in lengte verklaren, maar eerder sociaal-economische factoren. Omstandigheden als afwezigheid van de vader, laag gezinsinkomen en gebrekkige huisvestingssituatie vergrootten de kans de ziekte op te lopen én hadden een negatief effect op
lengte. Dit fysieke verschil tussen sociale klassen wordt levendig geïllustreerd door Peter Scholliers.37 Uit overheidsenquêtes, rapportages, prijs- en inkomensgegevens, rekeningen en restaurantmenu’s reconstrueert Scholliers het dieet van negentiende-eeuwse
Brusselaars naar gelang hun bestedingsniveau. Waar het eetpatroon van het gemiddelde
arbeidersgezin eenzijdig, eenvoudig en volledig ontoereikend op het gebied van essentiële voedingsstoffen was, blonk het menu van de rijksten niet alleen uit in kwan35 Clemens Hogenstijn, ‘De trots van Deventer. Het “Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand” vanaf 1860’,
Deventer Jaarboek 31 (2017) 68-84.
36 Ans Vervaeke en Isabelle Devos, ‘Much ado about nothing? Reconsidering the smallpox effect. Height in the
nineteenth-century town of Thielt, Belgium’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 14:4 (2017) 56-83.
37 Peter Scholliers, ‘Arm en rijk aan Brusselse tafels rond 1850’, Brusselse Cahiers 49:1 (2017) 395-414.
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titeit en voedingswaarde, maar ook in vernieuwing, variatie en vooral keuzevrijheid.
Verschillende typen reacties op de ‘sociale kwestie’ werden dit jaar belicht in Brood
en Rozen. Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen. Carmen Van Praet
bespreekt een liberale versie van de meestal met links geassocieerde coöperatie.38 Naar
het succesvolle voorbeeld van de Duitse volkskredietbanken, die fungeerden als spaarkas voor arbeiders en tegelijkertijd dit spaargeld investeerden in leningen aan leden, met
volksverheffing door onderwijs, ondernemerschap en spaarzaamheid als doel, openden
enkele Gentse liberalen de eerste Vlaamse volksbank. Een groeiende groep enthousiastelingen prees het concept aan als een manier om arbeiders te verzoenen met en te
integreren in de kapitalistische samenleving en sociale misstanden aan te pakken zonder
staatsinterventie. In de praktijk was het echter vooral de petite bourgeoisie die gebruik
maakte van de mogelijkheden die de volksbanken boden. Hoe Gentse arbeiders – of
in ieder geval hun vertegenwoordigers – zelf tegen sociale problemen en oplossingen
aankeken belicht Joost van Deuren.39 Door een visuele analyse van nieuwjaarskaarten
van de Gentse weversvakbond biedt Van Deuren een blik in het wereldbeeld van de
Gentse laat negentiende-eeuwse arbeidersbeweging. Soms is de boodschap vrij ondubbelzinnig, zoals de kaart van 1881 waarin een koets met opschrift ‘de toekomst
is socialismus’ op een rijk gekleed figuur in uniform af dendert. Andere kaarten zijn
subtieler in zowel vorm als boodschap. Van Deuren koppelt deze veranderende visuele
strategieën aan ontwikkelingen in zowel het bestuur van de vakbond als de Vlaamse en
internationale politiek.
Stadsontwikkeling in de Lage Landen
Tot het begin van de twintigste eeuw was de algemene opvatting van stadshistorici in de
Lage Landen, dat steden ontstaan waren uit agrarische nederzettingen met een gunstige
geografische ligging. Dat deze theorie inmiddels al een tijdlang plaats heeft moeten
maken voor een gedifferentieerder beeld wordt duidelijk gemaakt in een omvangrijke
artikel van Marcel IJsselstijn en Reinout Rutte.40 De auteurs bestuderen de verstedelijking in Nederland aan de hand van een aantal thema’s met als doel om groepen steden
te identificeren die overeenkomstige landschappelijke en morfologische kenmerken
bezitten. Ook kijken ze naar vergelijkbare economische, sociale en politieke omstandigheden in de stedelijke ontstaansgeschiedenis. Op basis hiervan onderscheiden ze,
evenals in hun eerdere publicaties, acht hoofdgroepen in de laatmiddeleeuwse Nederlandse stadswording.
Een voorbeeld van stadsontwikkeling geeft André Numan in een artikel in Haerlem
Jaarboek.41 Hij traceert de verblijfplaats van de graven van Holland in Haarlem en
plaatst de oorsprong daarvan overtuigend in de elfde eeuw. Hij concludeert dat Haarlem profiteerde van de samenwerking tussen landsheer en inwoners. In de dertiende
eeuw groeide de stad namelijk uit tot een handelscentrum met eigen stadsrechten, die
werden verleend door de graaf op aandringen van de stedelijke gemeenschap. Gedu38 Carmen Van Praet, ‘De Gentsche Volksbank. Een blauwe coöperatie’, Brood en Rozen (2017) 4-27.
39 Joost van Deuren, ‘Een verbeelde toekomst. Nieuwjaarswensen van de Broederlijke Wevers van Gent (18611881)’, Brood en Rozen (2017) 34-59.
40 Marcel IJsselstijn en Reinout Rutte, ‘Meer dan honderdtwintig steden en ruim veertig mislukkingen. Vijfhonderd
jaar stadswording in Nederland (elfde-vijftiende eeuw)’, Amstelodamum 109 (2017) 10-53.
41 André Numan, ‘Een verblijfplaats van de graven Holland in Haarlem’, Haerlem Jaarboek (2017) 30-46.
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rende deze periode zag de landsheer zijn invloed langzamerhand afnemen en dat van
het stadsbestuur toenemen. Deze dynamiek speelde een belangrijke rol in het voortbestaan van Haarlem.
De graven van Holland – en later de graven van Beieren – verbleven ook graag in Den
Haag. Monique van Veen onderzoekt de oorsprong van het Binnenhof in Den Haag.42
Het Binnenhof fungeerde vanaf 1276 als verblijfplaats en politiek machtscentrum onder graaf Willem II van Holland. Tegelijkertijd was dit het toneel van uiteenlopende
activiteiten als toernooien en feestelijke maaltijden. Onder zowel graaf Willem V als
zijn opvolger Albrecht van Beieren vonden er grote uitbreidingen plaats in de periode
1351-1416. Het verdwijnen van onder andere het Beierse kwartier en de hofkapel, gepaard met de vele verbouwingen en renovaties die door de eeuwen plaats vonden in het
complex, maken een betrouwbare reconstructie van de ontwikkeling en een eventuele
plattegrond erg moeilijk. Van Veen is echter hoopvol dat meer informatie boven tafel
zal komen tijdens de geplande renovaties.
Dat niet alle steden overeind konden blijven staan wordt prachtig geïllustreerd in
een artikel in The Medieval Low Countries.43 Door het integreren van historische en
archeologische data gecombineerd met survey-technieken reconstrueren Jan Trachet,
Ward Leloup, Kristof Dombrecht, Samuël Deleforterie, Jan Dumolyn, Erik Thoen,
Marc Van Meirvenne en Wim De Clerq nauwkeurig het ontstaan, de ontwikkeling en
de ondergang van de havenstad Monnikerede. Gelegen aan de Zwin maakte de stad ooit
deel uit van het maritieme handelsnetwerk van Brugge. In 1436 kwam Monnikerede
met Brugge in opstand tegen Filips de Goede (1396-1467). Als straf moest het de verworven privileges inleveren; daarnaast werd de Zwin het strijdtoneel van de Vlaamse
Opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1483-1492). In 1594 zag het stadsbestuur
af van de verkregen autonomie en fuseerde de havenstad met het naburige Damme.
Interessant is dat het onderzoek laat zien hoe met een groot aantal gegevens afkomstig
uit verschillende disciplines, een intiem beeld kan worden geschetst van de factoren die
kunnen leiden tot het ‘mislukken’ van een stad.
Veel stedelijke fysieke componenten, zoals vestingen, verdedigingswerken en adellijke verblijfplaatsen die samenhingen met stadswording, zijn in de loop der eeuwen
verloren gegaan. De oproep van Menne Kosian om de archeologische resten van
dergelijke bouwwerken zorgvuldiger te bestuderen en in kaart te brengen, is daarom
noemenswaardig.44 De bijdrage bespreekt de twaalfde-eeuwse Burcht van Leiden, die
gebouwd werd door de graven van Holland. De motte is nu alleen nog te herkennen
aan een twaalf meter hoge heuvel met daarop een ronde muur met kantelen. Onderzoek
aan de hand van vondsttekeningen gemaakt tijdens de opgravingen rond het burchtterrein in 1942, 1950 en 1970, kunnen meer inzicht bieden op het ontwerp, de bouw en
het gebruik van de vesting. Eenzelfde boodschap weerklinkt in een artikel van Veerle
Hendriks, Karen Minsaer en Piet Lombaerde.45 Zij bieden een overzicht van het ont42 Monique van Veen, ‘Het middeleeuwse Binnenhof’, Virtus. Journal of Nobility Studies 24 (2017) 151-172.
43 Jan Trachet e.a., ‘Modelling Monnikerede. The topographical reconstruction of a deserted medieval outport near
Bruges’, The Medieval Low Countries 4 (2017) 91-130.
44 Menne Kosian, ‘Dit was ’t Paladium der Braaven. Opgravingstekeningen van de Burcht in Leiden’, Tijdschrift voor
Historische Geografie 2:4 (2017) 243-247.
45 Veerle Hendriks, Karen Minsaer en Piet Lombaerde, ‘Nieuwe gegevens over de Spaanse citadel in Antwerpen naar
aanleiding van een recent archeologisch onderzoek’, HistoriANT 5 (2017) 9-28.
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staan en de ontwikkeling van een zestiende-eeuwse Spaanse citadel in de Zuidwijk van
Antwerpen. Het bouwplan voor de vijfhoekige constructie werd in 1567 door ingenieur Francesco Paciotto aan hertog van Alva voorgelegd. Volgens de auteurs moeten
de massieve structuren worden gezien als een historisch icoon dat deel uitmaakte van
een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Om deze
geschiedenis te behouden is het blootleggen en integreren van de citadel in de moderne
samenleving wenselijk.
Merlijn Hurx stelt vast dat ook in Gorinchem behoefte is aan het conserveren van
vergane stedelijke componenten.46 Ooit werd deze stad geassocieerd met een imponerend kasteel genaamd de Blauwe Toren. Deze werd gebouwd door Karel de Stoute
(1433-1477) tijdens zijn ballingschap in de jaren zestig en zeventig van de vijftiende
eeuw. Het kasteel werd tussen 1578 en 1600 alweer afgebroken om plaats te maken
voor modernere verdedigingswerken, maar uit een nauwgezette reconstructie van de
planningsfase en bouw van het kasteel op basis van geografische kaarten, ontwerpen,
rolrekeningen en kwitanties, blijkt dat er nog veel te ontdekken valt. Zo was de Bourgondische hertog zelf nauw betrokken bij het prestigeproject en fungeerde de Blauwe
Toren niet alleen als militaire uitvalsbasis, maar ook als residentie. Dit gegeven droeg
bij aan de unieke ronde vorm van het kasteel, dat typologisch moeilijk te plaatsen is
in de context van andere kastelen in Europa. Na de verzoening met zijn vader Filips
de Goede (1396-1467) verloor Karel zijn interesse in het prestigeproject. De Blauwe
Toren was volgens Hurx het enige kasteel dat door een Bourgondische vorst in de
Noordelijke Nederlanden vanaf niets werd opgebouwd en een bijzondere vertaling van
Karel de Stoute’s politieke aspiraties in ballingschap.
Stadsplanning van de late middeleeuwen tot het heden
Onderzoeken naar de geschiedenis van stadsplanning wijzen uit dat stedelijke bewoners graag het heft in eigen handen namen door diensten en initiatieven op te zetten om
de uitdagingen en dilemma’s die typerend waren voor steden aan te gaan. Zo stelde het
laatmiddeleeuwse stadsbestuur van Dordrecht diverse keuren (juridische reglementen)
op om op effectieve wijze het stedelijk beleid te kunnen bepalen en vorm te geven.
Het artikel van Patrick Naaktgeboren geeft behalve een overzicht van deze keuren
ook voorbeelden van de moeilijkheden waar de Dordtse stadsbestuurders mee te kampen hadden.47 Voor een handelscentrum als Dordrecht was een goede doorstroom van
mensen en goederen belangrijk. Het uitdiepen van de haven en onderhouden van het
stratennetwerk waren daarom van groot belang. Rond 1460 werd het de bevolking dan
ook ten strengste verboden om afval in de haven te deponeren. Stedelingen dienden
tevens elkaars private eigendomsgrenzen te respecteren en ervoor te zorgen dat illegale
verbouwingen, die markten en processies dreigden te blokkeren, werden afgebroken.
De oorsprong van de keuren moet worden gezocht in het gewoonterecht en de bouwtechnische inzichten van die periode. Toepassing ervan vond plaats op twee manieren: enerzijds werd het naleven van de keuren gecontroleerd door speciaal aangestelde
46 Merlijn Hurx, ‘“Een alten wonderlijcken structure ende fortresse.” De blauwe toren van Karel de Stoute in
Gorinchem’, Bulletin knob 116:4 (2017) 184-208.
47 Patrick Naaktgeboren, ‘Hoe dichter bij Dordt… Stadsplanning in laatmiddeleeuws Dordrecht’, Holland 49:4
(2017) 169-176.
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stedelijke ambtenaren; anderzijds werden er regelmatig rechtszaken gehouden in de
lokale rechtbank.
Ontwikkelingen in het stedenbouwkundig beleid vielen vaak samen met militaire
overwegingen. Het artikel van Guillaume Mora-Dieu behandelt bijvoorbeeld de grootschalige vestings- en bastionneringswerken die in de jaren 1530-1540 plaatsvonden in
Luik.48 Niet alleen waren deze werken een persoonlijk prestigeproject van de prinsbisschop Érard de la Marck, ze markeerden ook de laatste stuiptrekkingen van de
traditionele, corporatistisch georganiseerde bouwindustrie in de stad. Die moest het
afleggen tegen nieuwe vormen van ondernemerschap, gekenmerkt door grootkapitaal,
goedkope, mobiele arbeidskrachten en een nieuwe, op Italiaanse leest geschoeide renaissancistische bouwstijl die de traditionele laatgotiek naar de achtergrond verdreef.
Deze omwenteling wordt pijnlijk duidelijk in de dramatische moordpartij op één van
de bouwheren door een collectief van Luikse metselaars. De architectuur van de nieuwe
stadspoorten en bastions laat overigens weinig aan de verbeelding over: deze weerspiegelden de ‘Antwerpse stijl’ (de door Italiaanse ingenieurs ontworpen stadspoorten
en bastions in de vorm van arcs de triomphe zoals deze door de Habsburgers werden
geïntroduceerd bij hun Blijde Intredes) en beklemtoonden de politieke en stedenbouwkundige relaties van het prinsbisdom met de Habsburgse dynastie.
In twee gedetailleerde bijdragen over de negentiende- en twintigste-eeuwse stedenbouw maken we opnieuw kennis met stedelijke ambtenaren. De auteurs daarvan
behandelen de motieven voor het instellen van stedelijke bouwdiensten, het reilen
en zeilen van ambtenaren verantwoordelijk voor het stadsaanzicht en de ruimtelijke
ordening, alsmede de ontwikkeling van de gemeentelijke en provinciale diensten. De
stadsarchitect in West-Vlaanderen werd in de tweede helft van de achttiende eeuw
aangesteld om een duidelijk proces van besluitvorming te creëren ten aanzien van de
openbare werken en voor de rationalisering van de financiële uitgaven. Deze bijzondere functie vormt het onderzoeksobject van Jeroen Cornilly.49 Belast met het toezicht
op het onderhoud en de uitvoer van openbare werken, de controle van materialen en
het voorbereiden van bouwplannen, was de stadsarchitect een invloedrijke persoon in
het bureaucratische apparaat. Cornilly stelt vast dat bijna alle steden een eigen stadsarchitect in dienst hadden die zich fulltime bezighield met stedelijke bouw. Financieel
was de functie niet erg lucratief. Stadsarchitecten werkzaam in kleinere steden hielden
er vaak een eigen privépraktijk op na. De grote mate van invloed die ze uitoefenden
op beslissingen omtrent het stadsbeeld door de vele ontwerpen die ze maakten, droeg
echter bij aan de waarde van de functie. De betrekking legitimeerde niet alleen hun
werkzaamheden als architect maar ook hun artistieke capaciteiten. Met het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog kwam er een einde aan de unieke functie van de stadsarchitect als ontwerper van openbare bouwprojecten. Andere gemeentelijke diensten namen
het stokje over en de twintigste-eeuwse stadsarchitect werd voornamelijk nog ingezet
als toezichthouder op het naleven van bouwreglementen.
48 Guillaume Mora-Dieu, ‘Hommes de pouvoir et hommes de savoirs à Liège entre 1505 et 1557. D’Erard de la
Marck à la mainmise impériale: le rôle et la perception des architectes pour les fortifications’, Revue belge de philologie
et d’histoire 95:2 (2017) 249-296.
49 Jeroen Cornilly, ‘Stadsarchitecten in West-Vlaanderen. De impact van een ambtenaar op het stads- en dorpsbeleid’,
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge 154:2 (2017) 371-414.
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Het artikel van Yvonne van Mil sluit goed aan op het artikel van Cornilly.50 Van
Mil deed onderzoek over de stedelijke ambtenaar Pieter Bakker Schut. Bakker Schut
was een grootheid op het gebied van volkshuisvesting en stedenbouw, die zich als
pragmaticus vooral in Den Haag inzette voor de verwetenschappelijking en professionalisering van de stedenbouw als een zelfstandige discipline. Volgens Van Mil is een
stedenbouwkundige geschiedenis zonder Bakker Schut dan ook ondenkbaar. Tijdens
zijn studie tot civiel ingenieur aan de Polytechnische School Delft, ontwikkelde Bakker
Schut een diepe belangstelling voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. Deze
interesse speelden later een grote rol in zijn carrière als innovator en motivator voor
de verbetering van de woonomstandigheden in Den Haag en daarbuiten. In 1918 werd
hij bestuurslid voor Volkshuisvesting en directeur van de Dienst Stadsontwikkeling
en Volkshuisvesting in Den Haag. Hij zette zich actief in voor de verbetering van woningen en infrastructuur. Ook stimuleerde hij het op grote schaal bouwen van sociale
huurwoningen voor, tijdens en na de twee Wereldoorlogen. In 1942 ging hij officieel
met pensioen maar werd na de bevrijding in 1945 gevraagd als directeur van de Dienst
voor de Wederopbouw. Een positie als minister van Openbare Werken en Wederopbouw sloeg hij echter af wegens ouderdom. Opvallend is dat het verhaal van Pieter
Bakker Schut (en zijn opvolger zoon Frits Bakker Schut), grotendeels onopgemerkt
is gebleven door historici, terwijl hij een belangrijk oeuvre achterlaat ten aanzien van
volkshuisvesting in de vorm van publicaties en ontwerpen. Tevens is zijn bijdrage aan
de opkomst van de planologie en de uitvoering van de Woningwet van 1901 significant
Stedelijke ruimte en sociale spanningen
Een aantal artikelen verbindt impliciet en expliciet gender aan een uitgesproken intern
stedelijk ruimtelijk kader. Robbe Herreman beschrijft hoe bars en cafés in het Antwerpse Schipperskwartier een veilige uitvalsbasis vormden voor een zich ontwikkelende holebicultuur.51 Een breed begrip van ‘cultuur’ en het ruimtelijke kader bieden
Herreman houvast om met een combinatie van oral history en schriftelijk bronnen te
laten zien hoe speciale cafés in de havenbuurt seksuele vrijhavens werden. Daarbij legt
hij de interessante spanning bloot dat cafés (of breder: horeca) zich door de geschiedenis heen maar moeilijk als publiek of privaat laten typeren. Zijn oplossing is om ze als
‘(semi-)publiek’ en ‘(semi-)openbaar’ te karakteriseren.
Dezelfde kwestie snijdt Dirk Lueb aan in een artikel waarin hij de sociale constructie van stedelijke ruimte toevoegt aan de lijst van factoren die vroegmodern geweld
verklaren.52 Ook hij gebruikt termen als ‘semipubliek’ of ‘liminaal’ om nuances aan te
brengen in de dichotomie van publiek versus privaat. Lueb bouwt voort op het kader
van Pieter Spierenburg (en daarmee van Norbert Elias), die geweld als vorm van ritueel
ziet. Luebs toevoeging aan dat kader is om ruimte niet slechts als passief decor van
gewelddadige scènes zien, maar als actieve factor ‘die richting aan het conflict geeft’.
Zo ziet Spierenburg in het op straat uitvechten van kroegruzies een eerkwestie, waar
50 Yvonne van Mil, ‘Pieter Bakker Schut (1877-1952), manager in stedenbouw’, Bulletin KNOB 116:4 (2017) 209-223.
51 Robbe Herreman, ‘’t Stad is van iedereen. De ontwikkeling van de holebicultuur van Antwerpen 1900-1960’,
Brood en Rozen (2017) 28-45.
52 Dirk Lueb, ‘“Komt voor de straat.” De ruimtelijke dynamiek van achttiende-eeuws kroeggeweld in Amsterdam’,
Tijdschrift voor Geschiedenis 130 (2017) 153-171.
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de straat opgezocht werd om de waard of waardin niet te beschamen. Volgens Lueb
was het echter een ruimtelijke kwestie, omdat op straat meer publiciteit gegenereerd
kon worden. Interessant genoeg biedt het eveneens in 2017 verschenen proefschrift
van Maarten Hell over herbergen in vroegmoderne Amsterdam een vergelijkbare verklaring, die misschien nóg ruimtelijker was en minder ritueel: Amsterdamse waarden
hadden een meldplicht om binnenshuis geweld aan de schout te melden, dus de straat
was een strategischere plek om ruzies te beslechten.
Andere bijdragen koppelen een ruimtelijk kader aan lokale identiteit. Zo vraagt
Marijke Roukens zich af welke rol het tankstation het Auto-Palace speelde in de identiteit van het katholieke Nijmegen.53 Ondernemende burgers lieten de ‘benzinetempel’
bouwen die ‘juist in de crisistijd onderdeel [werd] van een symbolische stedelijke identiteit van hoop op een fris-witte, moderne economische opleving.’ Spanningen met het
katholieke imago van het vol met bakstenen en kerken gebouwde Nijmegen bleven opmerkelijk genoeg uit. Hendrik Callewier, tot slot, behandelt de identiteitspolitiek van
Vlaamse dorpen die met grotere dorpen en steden samengevoegd werden tot moderne
fusiegemeentes.54 Daarbij toont hij aan dat in veel gevallen het gekoesterde dorpse
karakter met bijkomende rituelen en tradities een invented tradition die juist door
fusies en verstedelijking werd versterkt. De oprukkende grote anonieme stad is het
doembeeld waartegen de dorpse identiteit zich kan verzetten en juist tot bloei komt.
Zo blijkt uit Callewiers bespreking dat de grote stad die alles opslokt een stroman is,
maar wel een effectieve stroman die dorpse identiteiten versterkt.
Relaties tussen stad en platteland
Verschillende bijdragen richten zich op de interactie tussen het urbane en het rurale
in de Nederlanden en benadrukken de intensiteit van de wisselwerking tussen stad en
platteland. Deze studies tonen aan dat het overvloeien van economische activiteiten van
de stad naar het platteland en vice versa een tijdloos fenomeen is. Vooral thema’s die
zich bevinden op het kruispunt van ruraal en urbaan onderzoek, zoals stadslandbouw,
zijn vernieuwend. Het is mogelijk dat de toenemende aandacht voor groenruimte en
(gemeenschappelijk) tuinieren in de stad de interesse in dit onderwerp heeft aangewakkerd. Historisch onderzoek naar stadslandbouw vertrekt vanuit een brede interpretatie
van het begrip en omvat alle wisselwerking tussen stad en platteland, zoals agrarische
activiteiten binnen de stadsmuren, transport tussen beide gebieden of stadsbewoners
die grond bezitten of bewerken buiten de stadsmuren.
De mestproductie van de stedelijke veestapel valt bijvoorbeeld onder dit thema.
Klaas Bouwer benadrukt dat rundveehouderij in Nederlandse steden altijd een belangrijke economische activiteit geweest is, zoals dat elders in Europa ook het geval was.55
Het houden van vee binnen de stadsmuren verplichtte stadsbesturen om een wettelijk
kader op te stellen waarbij belastinginning, verordeningen en eigendomsbepalingen
53 Marijke Roukens, ‘Het Auto-Palace en de identiteit van Nijmegen tijdens het interbellum’, Jaarboek Numaga 63
(2017) 127-137.
54 Hendrik Callewier, ‘Wat Bevergem ons leert over de fusies. Heemkunde en lokale “identiteit” als tegenwicht voor
verstedelijking en centralisering’, De Leiegouw 59:2 (2017) 353-368.
55 Klaas Bouwer, ‘Koeien door de burchtstraat. Zeven eeuwen stadsboeren in Nijmegen’, Jaarboek Numaga 63
(2017) 33-53.
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werden afgestemd op de stedelijke veestapel. Een belangrijk aandachtspunt was de
mestproductie. Stadsreiniging was namelijk gericht op het tegengaan van straat- en
watervervuiling om zo de gezondheid van de bevolking te bewaken. Het stedelijk
mestprobleem werd aanvankelijk door het stadsbestuur aangepakt maar later uitbesteed aan particulieren die de mest uit de stad transporteerden en verkochten op het
platteland. Pieter De Graef richt zich op deze stedelijke mestvoorziening.56 De auteur
focust zich hierbij niet enkel op de impact van bemesting op het landbouwbedrijf,
maar analyseert ook de fluctuatie in het aanbod en de vraag van mest. Deze analyse van
mestvoorziening behandelt ook de sociale, agrarische en ecologische gevolgen van een
steeds veranderend bemestingspatroon.
Even actueel is de problematiek rond het beheer van watergevoelige gebieden.
Vanuit deze invalshoek wordt de interactie tussen het boerenbedrijf en natuurbeheer
besproken in het recente onderzoek van Paul Terwan en Joke Stoop.57 Economische
activiteiten zoals landbouw en turfsteken hebben net zoals elders het ruime gebied
rond Amsterdam sterk beïnvloed sinds het gebied enkele eeuwen geleden werd drooggelegd. Naast een zware ecologische impact, zoals verschraling van de grond, werd
het gebied ook voor andere uitdagingen gesteld, waaronder overstromingen, overheidsverplichtingen en ruilverkaveling. Een nieuwe uitdaging komt voort uit recente
verdichting van het gebied onder invloed van het nabijgelegen Amsterdam en andere
groeiende dorpskernen. Bovendien is er steeds meer aandacht voor natuurbehoud en
het beschermen van broedgebieden. De auteurs concluderen dat het gebied sinds zijn
ontginning een interessante, nog voortdurende dynamiek tussen stad en platteland
heeft teweeggebracht.
De laatste drie bijdragen tonen voor verschillende periodes de variëteit in verbindingen tussen stad en platteland. De bijdrage van Marie Christine Laleman onderzoekt
op welke manier de rand rond Gent in de middeleeuwen werd ingevuld.58 De auteur
bespreekt de cisterciënzerdomeinen aan de stedelijke rand als casus. Hierbij wordt er
vooral aandacht besteed aan de sociaal-economische impact die zulke domeinen hadden op de direct omgeving, zowel binnen als buiten de stad. Verder is geletterdheid een
thema dat binnen de context van relaties tussen stad en platteland aan de orde is gesteld.
Mark Vermeer onderzoekt de invloed van urbanisatie op de middeleeuwse geletterdheid in plattelandsgemeenschappen rondom ’s-Hertogenbosch.59
Tot slot bespreekt Suzanne Coppens niet een stad als geheel maar een weg die steden
verbindt.60 Aan de hand van de Amersfoortseweg tussen Amersfoort en Apeldoorn
wordt een korte maar krachtige ontwikkelingsgeschiedenis van Nederlandse wegen
geschetst, waarbij hessenwegen, handelswegen, koningswegen en Napoleontische
56 Pieter De Graef, ‘Mesthoop doet leven? Stadsmest en een beter bemestingspatroon in de achttiende-eeuwse
Vlaamse landbouw’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 14:1 (2017) 37-66.
57 Paul Terwan en Joke Stoop, ‘Boeren in Waterland. Veranderingen in de voortuin van Amsterdam’, Tijdschrift voor
Landschapsgeschiedenis 35:3 (2017) 25-30.
58 Marie Christine Laleman, ‘Cisterciënzerdomeinen ten noorden van Gent. Over hun ontstaan in de 13de eeuw,
hun lokalisatie, hun bestaan en hun sociaaleconomische betekenis voor de Gentse agglomeratie’, Handelingen van de
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 71 (2017) 7-54.
59 Mark Vermeer, ‘Pragmatische geletterdheid in de middeleeuwse meierij. De dorpssecretarie van Oisterwijk tot
1550’, Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 53-75.
60 Suzanne Coppens, ‘De biografie van de Amersfoortseweg’, Het Nederlands Landschap 35:1 (2017) 34-41.
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straatwegen de revue passeren. De methode van de landschapsbiografie geeft de
Amersfoortseweg een eigen verhaal, wat voor de zoektocht van beleidsmakers naar
cultuurhistorische waarden om te behouden relevant is, maar biedt geen bredere
wetenschappelijke inkadering. Interessant zijn de grote stempel die het koninklijk
huis door de eeuwen heen op het landschap van de Veluwe heeft gedrukt en de aanleg
van tolpoorten om de weg te financieren. Deze factoren bieden handvaten voor meer
onderzoek van stadshistorische relevantie.
Cartografie: veelzijdige blik op historische kaarte
Historische kaarten worden steeds vaker betrokken bij historisch onderzoek naar
onder meer stedelijke netwerken, verstedelijkingsprocessen en (water)wegen. Het
opbouwen en ontmantelen van de verschillende informatielagen van kaarten is daarnaast een belangrijke hoeksteen geworden in de digitale geesteswetenschappen. Het
gebruik van gedigitaliseerde historische kaarten brengt echter enkele risico’s met zich
mee. Kristiaan Dillen en Bram Vannieuwenhuyze bespreken de methodologische risico’s die gepaard gaan met het werken met kaarten die vanaf de zeventiende eeuw
zijn gemaakt.61 De productie van kaarten werd toen grootschaliger dankzij de ontwikkeling van de printpers. De auteurs betogen dat iedere kaart onderworpen was aan
verschillende invloeden: die van de consument, die van de opdrachtgever en die van de
producent(en). De complexiteit van kaarten nam toe, omdat meer personen betrokken
waren bij de ontwikkeling van kaarten en er steeds meer (cartografische) kennis was
onder de gebruikers. Dit vereist een aangepast interpretatieproces van de onderzoeker.
De auteurs moedigen een iteratieve aanpak aan, waarbij de kaart laagsgewijs wordt gedeconstrueerd en voor iedere laag mogelijke invloeden van andere media of personen
wordt gezocht.
Dat er bij het interpreteren van historische kaarten veel belang gehecht moet worden
aan de context waarin deze kaart tot stand kwam, wordt aangetoond in een artikel van
Jeroen Lagerweij.62 Het vertrekpunt van dit artikel is een kaart die werd opgesteld
als voorstel tot stadsontwikkeling in Amsterdam. De kaart is sterk geïnspireerd door
het werk van Haussmann in Parijs, alsook de Weense Ringstrasse. Uit notulen van de
gemeenteraad en de raad van de Commissie van Voorbereiding voor Stads Publieke
Werken blijkt dat het plan zoals het was voorgesteld op de kaart niet uitgevoerd zou
worden. Hoewel historici dit steeds hebben geïnterpreteerd vanuit de wettelijke en financiële moeilijkheden die grote onteigeningsprocessen met zich zouden meebrengen,
wijst de auteur op een tot op heden niet-onderzochte piste. Het was volgens hem de
persoonlijke inmenging van de toenmalige burgemeester die de uitvoering van het plan
heeft tegengehouden. Ook hier toont recent onderzoek de waarde aan van het herinterpreteren en deconstrueren van oude kaarten en hun ontstaanscontext om tot een meer
omvattende analyse te komen.

61 Kristiaan Dillen en Bram Vannieuwenhuyze, ‘Bedrieglijke eenvoud. Flandria Borealis tussen kaart en historie,
tussen afbeelding en uitbeelding’, Tijdschrift voor Geschiedenis 130:4 (2017) 521-543.
62 Jeroen Lagerweij, ‘Het plan Van Niftrik van Amsterdam. Een negentiende-eeuwse kartografische curiositeit’,
Caert-Thresoor 36:3 (2017) 168-176.
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Onderzoek op religieus vlak
Religie is vanzelfsprekend een terugkerend thema in het brede veld van stadsgeschiedenis. Het valt op dat verschillende publicaties zich richten op middeleeuwse stedelijke
kapittels. Zo behandelt Roger Witdouck het leven van de Kortrijkse kapelaan Pieter
Adaem, die in de tweede helft van de vijftiende eeuw actief was.63 De auteur gebruikt
de carrière van Pieter Adaem als illustratie voor het leven van leden van kapittelkerken
in de laatmiddeleeuwse stad. Jan Sanders verkiest dan weer het kapittel van Sint-Jan in
’s-Hertogenbosch onder de loep te nemen.64 Dit kapittel ontstond relatief laat (1412)
en slaagde er gedurende de vijftiende eeuw in om zijn invloed en inkomsten gestaag te
verhogen. Dit deed het kapittel in de eerste plaats via het verwerven van patronaatsrechten over nabijgelegen parochies. Hannelore Franck bestudeert een obituarium bewaard in het archief van de armendis van de Onze-Lieve-Vrouwparochie in Brugge.65
De auteur toont in het artikel aan dat het document een parochiaal obituarium was,
gedeeld met onder meer de kerkfabriek en het kapittel van de kerk.
Enkele andere publicaties zetten het belang van leken in de kijker, bijvoorbeeld door
in hun onderzoek het perspectief van civic religion te kiezen. Brecht Dewilde bestudeert de corporatieve religiebeleving in vroegmodern Leuven.66 Door de geldstromen
van corporaties te doorgronden en hierbij te focussen op hun religieuze activiteiten,
kan de auteur vaststellen dat een substantieel deel van zowel hun inkomsten als hun
uitgaven religieus gebonden was. Stedelijke corporaties speelden bijgevolg een belangrijke rol in de stedelijke religiebeleving. Ewoud Waerniers onderzoekt de Mariacultus
in Kamerijk.67 In het proces van ontvoogding van de stedelingen in deze bisschopstad
en onder invloed van de pestepidemie, eigenden de stedelingen zich de Mariacultus
toe in de loop van de twaalfde eeuw. Deze was in de periode ervoor voornamelijk een
zaak van de clerus geweest. Verder onderzoeken Joeri Nys en Reinoud Vermoesen de
religieuze clausules in Mechelse testamenten van leken rond 1550.68 De auteurs vergelijken hun resultaten met eerder onderzoek uitgevoerd voor Friesland en Antwerpen.
In alle casussen is er vanaf circa 1520 een serieuze daling in het aantal testamentaire
zielenheilsbeschikkingen zichtbaar.
Cultuur opsnuiven in de Lage Landen
Verschillende steden in de Lage Landen kenden doorheen de eeuwen een bloeiend en
gevarieerd cultureel leven. Sommige auteurs verbinden kunstzinnige en visuele uitingen met economische aspecten van stadsgeschiedenis door de productie van kunst als
63 Roger Witdouck, ‘Kapelaan Pieter Adaem en het O.-L.-Vrouwekapittel in Kortrijk (ca. 1415 - ca. 1482)’, De
Leiegouw 59 (2017) 124-144.
64 Jan Sanders, ‘Het kapittel van Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch en zijn rechten als pastoor, 1412-1559’, Noordbrabants
Historisch Jaarboek 34 (2017) 76-111.
65 Hannelore Franck, ‘Een vreemde eend in de bijt? Het Liber anniversarium als parochiale agenda voor de OnzeLieve-Vrouwkerk te Brugge in de late middeleeuwen’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge
154 (2017) 299-325.
66 Brecht Dewilde, ‘Genereus geloof. De corporatieve financiering van de Leuvense stedelijke religie’, Eigen Schoon
en de Brabander 100 (2017) 311-340.
67 Ewoud Waerniers, ‘La vierge, les citadins et le clergé. Dévotion mariale et politique urbaine à Cambrai au Moyen
Âge central’, Revue du Nord 420 (2017) 267-293.
68 Joeri Nys en Reinoud Vermoesen, ‘Als zy vuyt haeren lichame sceyden sal. Zielenheilsbeschikkingen in Mechelse
testamenten (1548-1555)’, Trajecta 26 (2017) 7-44.
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economische activiteit te belichten. Piet Bakker en Siebe Thissen bespreken beiden de
vaak moeilijk te trekken grens tussen kunst en vakmanschap. Bakker toont weer eens
aan dat het onderscheid tussen de twee typen ‘schilders’ zoals we die nu kennen – tussen ‘kunstschilder’ en ‘grofschilder’ – pas halverwege de zeventiende eeuw ontstond in
Nederland.69 De Gouden Eeuw was ook een gouden eeuw voor Hollandse schilders en
naarmate de vraag naar schilderwerk – in huis én op canvas – groeide, konden schilders
zich specialiseren. De twee vakgebieden groeiden echter niet volledig uit elkaar. Zelfs
in de twintigste eeuw waren de decoratieve en kunstzinnige aspecten van het schildersvak sterk met elkaar verweven, zo blijkt uit de bijdrage van Siebe Thissen.70 Thissen
beschrijft de bijna gilde-achtige structuur waarin menig Rotterdams kunstenaar, onder
wie Willem de Kooning, zijn opleiding genoot als leerling in reclameateliers als Firma
Gidding en Leo Mineur – vaak voor een hongerloontje. Bakker en Thissen bedrukken
beiden het lokale karakter van ontwikkelingen in het schildersvak: stedelijke netwerken tussen kunstenaars en hun opdrachtgevers, evenals lokale instituties voor kennisoverdracht en regelgeving, waren minstens zo bepalend voor de vormen die kunst in
steden als Leiden en Rotterdam aannam, als de internationale stroom van artistieke en
stilistische invloeden.
Zeventiende-eeuws Middelburg vormde eveneens een vruchtbare voedingsbodem
voor wetenschapsontwikkeling. Huib J. Zuidervaart toont aan dat door de aanwezigheid van een intellectueel landschap en weetgierige kooplieden met hun internationale
netwerk in de Zeeuwse hoofdstad voldaan werd aan de nodige condities om de eerste
werkende verrekijker het levenslicht te laten zien.71 Zo kon Middelburg op zijn wetenschappelijk palmares de ontwikkeling van het eerste ‘filosofisc instrument’ schrijven;
een instrument dat niet iets meet maar juist iets zichtbaar maakt. Tegelijkertijd benadrukt Zuidervaart dat de ontstaanscontext van deze verrekijker een sterk bovennatuurlijk element met zich meedroeg: magie bleef tot lang in de zeventiende eeuw verweven
met de natuurstudie en de optica.
In diezelfde eeuw werd (vermoedelijk) door een landgenoot, Christiaan Huygens,
een ander optisch instrument uitgevonden: de toverlantaarn. Doorheen de negentiende
eeuw maakte het institutionele theater met het oog op een overweldigend visueel effect
veelvuldig gebruik van deze magische lantaarns, diverse andere optische instrumenten
en elektriciteit. Kurt Vanhoutte en Nele Wynants illustreren aan de hand van de carrière van Henri Robin (1811-1874), de bekende rondtrekkende showman en illusionist
geboren in Noord-Frankrijk, de wijzigende verhouding tussen wetenschap en spektakel in de tweede helft van de negentiende eeuw.72 De auteurs reconstrueren Robins eerste passage in de Lage Landen en hoe hij vanuit Londen naar Brussel en later ook Parijs
de succesvolle formule van wetenschap als spektakel importeerde. Vervolgens tonen ze
69 Piet Bakker, ‘United under one roof. Artist painters and coarse painters and their relations in seventeenth-century
Leiden’, Early Modern Low Countries 1:2 (2017) 318-349.
70 Siebe Thissen, ‘Maken op bestelling. Rotterdamse reclame-ateliers (1900-1960)’, Rotterdams Jaarboekje (2017)
170-191.
71 Huib J. Zuidervaart, ‘“Scientia” in Middelburg rond 1600. De wisselwerking tussen academici, kooplieden en
handwerkers in het vroegmoderne Middelburg. Essentieel voor de creatie van ’s werelds eerste verrekijker?’, Archief.
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (2017) 43-100.
72 Kurt Vanhoutte en Nele Wynants, ‘Magie en wetenschap in de spektakelcultuur van de negentiende eeuw. Henri
Robin in de Lage Landen’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 20:4 (2017) 30-53.
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aan hoe in de laatste decennia van de negentiende eeuw het eeuwenlange min of meer
stabiele evenwicht tussen magie en wetenschap in de publieke ruimte verstoord werd
door de rijzende burgerij en de orthodoxe wetenschap; een wijzigend spektakelgehalte
en een sterkere scheiding tussen het lekenpubliek en de professionele wetenschap waren hier gevolgen van.
De spektakelcultuur krijgt tevens een centrale plaats toegewezen door Evelien
Jonckheere.73 In haar artikel laat Jonckheere zien hoe in de late negentiende eeuw het
fenomeen van het ‘café-concert’ en het ‘variététheater’ nauw verbonden was met de
ontwikkeling van een spektakelmaatschappij in de stad Gent. In dit proces was een belangrijke rol weggelegd voor de Haussmanniaanse stadsvernieuwingsprojecten. Deze
werden in naam van de bestrijding van de steeds groter wordende bevolkingsdruk en
de ongezonde levensomstandigheden uitgevoerd, maar dienen in de eerste instantie
gelezen te worden als een tegemoetkoming aan de noden van de burgerij. De projecten
speelden zo in op de transformatie van ‘industrieel’ naar ‘commercieel’ kapitaal. Ten
gevolge hiervan werd het Gentse straatbeeld herschapen tot één groot spektakel vol
verleiding tot consumptie.
Een eeuw eerder werd het Gentse straatbeeld al (indirect) vormgegeven door de toenemende vraag van de kapitaalkrachtige stedelijke elite, ditmaal naar ‘esthetisch vormgegeven producten en architecturaal verfijnde, Frans-geïnspireerde woningen’. Hetzelfde deed zich voor in achttiende-eeuws Brugge. Het is in deze context dat Matthijs
Degraeve het ontstaan van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Brugge
kadert.74 Interessanter vanuit stadshistorisch oogpunt wordt het wanneer Degraeve
inzoomt op de politieke en economische ontwikkelingen die via bovengenoemde academie, meer bepaald de architectuuropleiding, het Brugse straatbeeld in het jasje staken
van de moderne Franse rococostijl (vanaf 1750) en later het classicisme (vanaf 1770).
Niet alleen maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook de interactie tussen verschillende stedelijke actoren zorgden ervoor dat leentjebuur spelen op architecturaal vlak
succesvol gerealiseerd kon worden. Dat een wederzijdse alliantie tussen de kunsten en
politieke gezag, op welk niveau dan ook, voor beide partijen vruchtbaar kan zijn, toont
niet alleen de casus van de Brugse Academie aan. Ook Brecht Deseure illustreert de verwevenheid van kunst en politiek ten tijde van de aanhechting van België bij Frankrijk
(1795) met behulp van de schilderijen van vader en zoon Delin.75 In dit verhaal speelde
opnieuw een Academie een niet onbelangrijke rol, ditmaal de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten Antwerpen.
Ter afsluiting van de jaarlijkse stadshistorische tocht door het cultureel landschap
van de Lage Landen, blijven we nog even in de Scheldestad hangen. Aad van Maanen
gaat in vogelvlucht door de voornaamste ontwikkelingen in het negentiende-eeuwse
perslandschap, waar hij zijn relaas ook laat aanvangen in de Franse tijd.76 Aanvankelijk
73 Evelien Jonckheere, ‘“Gand a fini par faire comme les autres.” De opkomst van het café-concert en variététheater
in de laatnegentiende-eeuwse Gentse “spektakelmaatschappij”’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 20:4 (2017) 74-95.
74 Matthijs Degraeve, ‘De architectuuropleiding aan de Brugse Academie in de economische en politieke context van
de 18de eeuw’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge 154:2 (2017) 327-369.
75 Brecht Deseure, ‘Een wemeling van zinnebeelden. Kunst en politiek in de Franse tijd door de ogen van de
Antwerpse schilders Nicolas en Jean Delin’, Jaarboek de Achttiende Eeuw 49 (2017) 53-64.
76 Aad van Maanen, ‘“Wij zijn de onzichtbare meesters der samenleving.” De Antwerpse pers in de negentiende
eeuw’, HistoriANT 5 (2017) 46-68.
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was er slechts één krant in Antwerpen die toegestaan werd door het Franse gezag. Tegen het einde van de negentiende eeuw had de Antwerpenaar daarentegen de keuze uit
een brede waaier van dag- en weekbladen, van verschillende strekkingen en met diverse
prijsklassen. Van Maanen gidst de lezer door de belangrijkste kranten van verschillende
ideologieën, en heeft daarbij aandacht voor het opkomende beroep ‘journalist’ en voor
de technologische vernieuwingen die al deze ontwikkelingen mogelijk maakten.
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This article questions the traditional view on Dutch urban emergency homes after
World War II. The small-scale, detailed analysis of emergency housing programs in the
cities of Arnhem and Venlo exposes a multidimensional history of the phenomenon
as it includes the perspectives of planners and local government officials. In general,
the discourse on post-war reconstruction presents post-war emergency homes as a
logical step in the breakthrough of the modern city with standardised, mass-produced
dwellings. However, in Arnhem and Venlo a different reality existed: planners were
initially not in favour of it and for local governments practicing with prefabrication
was not important. Thereby the article discusses the problems that arise from the teleological tendencies in the historiography on post-war reconstruction and hopes to
contribute to recent debates on new reconstruction perspectives.
Bente Marschall, Requiescant in pompa. The ducal Burgundian funeral ceremonies
as means of symbolic and spatial communication
After the deaths of the Burgundian dukes Philip the Bold (1404), Philip the Good
(1467) and Philip the Fair (1506) several funeral ceremonies were organised in, amongst
other towns, Dijon (1404), Bruges (1467) and Mechelen (1507). This article analyses
these three ceremonies within the context of the so-called ‘Burgundian Theatre State’,
and focusses on how the relations between the duke and the towns were formed and
expressed in an urban spatial setting. It stresses that urban space was not simply ‘contested’ and that both the Burgundian-Habsburg dynasty and the urban elites had an
interest in staging these ceremonies and used both the public space in the town and the
sacral space of the churches to express their political message.
Vitaly Volkov, Mobility in Antwerp between functionalism and liveability: visions
and policy
This article explores the policy towards transport and mobility in Antwerp (Belgium)
around 1970-1975. The main subjects studied are the creation of the first pedestrian
zone and the construction of the underground light rail transport system, known as
pre-metro. The article examines the contributions and interactions of the main actors:
the Ministry of Transport, the city government and new social movements.
Moreover, the article examines the evolution of ideas concerning transport and mobility. The main conclusion is that during the seventies, the older functionalist vision
of mobility, which focused on large-scale planning and technological efficiency, was
gradually replaced by a more human-centered vision, which emphasized ‘soft’ values,
such as liveability, and favored a small-scale approach
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