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Hannah Serneels

Dat elc ghehouden es ter maerct te gane
Politieke participatie in de stedelijke ruimte van vijftiende-eeuws Gent*

In januari 1452 besliste het Gentse stadsbestuur dat, wanneer de klok op het Belfort
luidde, de ambachten met hun vlaggen naar de Vrijdagmarkt moesten komen om er
naar de beslissingen van het bestuur te luisteren.1 Aangezien het bestuur vastlegde dat
ook afgevaardigden van de poorterij, de Gentse elite, naar de markt moesten afzakken,
bracht het klokkengeluid de collatie of brede raad naar de Vrijdagmarkt. Die raad bestond uit vertegenwoordigers van de elite en verzekerde ook verschillende ambachten
van enige inspraak in het stadsbestuur.2 Hoewel de collatie normaal gezien samenkwam
op de zolder van het schepenhuis, blijkt dat de politieke participatie in vijftiende-eeuws
Gent niet enkel binnenskamers bleef.3
Dit artikel belicht daarom hoe politieke participatie zich ruimtelijk afspeelde in
vijftiende-eeuws Gent. De context van de Gentse opstand (1449-1453), in essentie een
conflict met de Vlaamse graaf over wie de schepenen mocht selecteren, zorgde ervoor
dat er in korte tijd verschillende vormen van participatie plaatsvonden, die bovendien
opgenomen werden in het bronnenmateriaal dat de opstand beschreef.4 Uit beschrijvingen van de werking van de brede raad, openbare vergaderingen op de Vrijdagmarkt
en een aantal gewapende bezettingen van dat marktplein door de ambachten blijkt dat
deze heel uiteenlopende vormen van deelname aan het politieke debat voor ambachtslieden ruimtelijk sterk overeenkwamen. De ruimtelijke context had meer dan enkel
symbolisch belang in de laatmiddeleeuwse stedelijke politiek, maar vormde ook de
dagelijkse politieke praktijk van participatie.
Politieke participatie was in laatmiddeleeuwse steden meer dan vertegenwoordiging
in of deelname aan formele vergaderingen, zoals de brede raad of een publieke vergadering op het marktplein.5 Met scheldwoorden, politieke liederen en symbolische acties
* Dit artikel is gebaseerd op een deel van mijn onuitgegeven masterproef Politiek van de straat. Politiek en ruimte
in de laatmiddeleeuwse stad (Onuitgegeven masterproef, KU Leuven 2019). Graag bedank ik mijn promotor Jelle
Haemers, de redactie van Stadsgeschiedenis en de anonieme referenten voor hun hulp en suggesties bij het tot stand
komen van dit artikel.
1 ‘[…] dat van nu voortan, wanneer ende te wat tyde men de clocke slaen zal an d’een zyde, alsoo ’t gheordonneert
es, de dekenen ende ghezwoornen van den leden van der neerynghen ende weverien stappans terstont zullen wesen
ghehauden te commene ter maerct daer elc met zyn bannyere ghehuuseert es te stane, ende dat dan onder hemlieden
ghehauden zullen wesen te commene alle de ghene die in eeneghe neerrynghen vry zyn […]’; Victor Fris (red.), Dagboek van Gent van 1447 tot 1470 met een vervolg van 1477 tot 1515, deel I (Gent 1901) 262-264.
2 Marc Boone, Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384-ca. 1453. Een sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces (Brussel 1990) 29.
3 Frieda Van Tyghem, Het stadhuis van Gent. Voorgeschiedenis, bouwgeschiedenis, veranderingswerken, restauraties, beschrijving, stijlanalyse (Brussel 1978) 42-43.
4 Voor een gedetailleerde analyse van het conflict, zie: Jelle Haemers, De Gentse opstand, 1449-1453. De strijd tussen
rivaliserende netwerken om het stedelijke kapitaal (Kortrijk-Heule 2004).
5 Deze vormen van participatie in stedelijk bestuur kregen de laatste jaren meer aandacht in onder andere: Ben Eersels, The craft guilds are the city. Political participation in late medieval towns (Brabant and Liège, c. 1360-1500) (Onuitgegeven proefschrift, KU Leuven 2018); Maarten R. Prak, Citizens without nations. Urban citizenship in Europe
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konden stedelingen even goed hun ideeën of onvrede delen.6 Ze namen zo deel aan
het publieke debat, dat ook in de middeleeuwen al plaatsvond in een zekere ‘publieke
sfeer’. Die term, die verwijst naar het bestaan van een politiek debat waaraan personen
zonder formele politieke macht konden deelnemen, gaat terug op Jurgen Habermas’
concept van Öffentlichkeit.7 Hoewel hij het ontstaan daarvan pas in de achttiende eeuw
situeert, toont onderzoek ondertussen aan dat ook in de middeleeuwen stedelingen al
konden deelnemen aan een breder publiek debat.8 Het onderzoek naar die publieke
sfeer in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne periode leidde vooral in de Duitstalige
historiografie naar de vraag waar het politieke debat zich afspeelde en hoe de ruimte de
stedelijke politiek bijgevolg beïnvloedde.9 De publieke sfeer in metaforische zin werd
zo verbonden met de publieke ruimte, die refereert naar fysieke plaatsen in de stad.
Judde de Larivière toont duidelijk aan hoe belangrijk die link is voor een beter begrip
van de publieke sfeer en de toegangsmogelijkheden van stedelingen daartoe.10
Dit artikel belicht hoe processen van politieke participatie in vijftiende-eeuws Gent
de (politieke) ruimte vormden en hoe de stedelijke ruimte processen van participatie
beïnvloedde. Het maakt daarmee het abstracte concept van de publieke sfeer concreet
en toont aan hoe het politieke debat zich ruimtelijk afspeelde in de stad. Dat gebeurt
aan de hand van het Dagboek van Gent uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. In
wat volgt bespreek ik, na een kort inleidend stuk over de publieke ruimte in de middeleeuwse stad en het gebruikte bronnenmateriaal, eerst de meest gesloten ruimte
van participatie, via vertegenwoordiging in de collatie. Vervolgens toon ik aan hoe de
dynamische werking van die Gentse brede raad de ruimte verspreidde met een fysieke
beweging door de stad. De open ruimte van de openbare vergaderingen op de Vrijdagmarkt vormt een vierde punt van analyse. Tot slot komt naar boven hoe stedelingen
de afbakeningen die het stadsbestuur probeerde aan te brengen in de politieke ruimte,
regelmatig uitdaagden en zo toegang tot het debat afdwongen. Bovenal wordt zo
duidelijk dat wanneer het Gentse stadsbestuur bepaalde dat alle ambachtslieden naar
de markt moesten komen, dat voor die ambachten veel meer betekende dan de louter
fysieke verplaatsing naar de Vrijdagmarkt.

and the world, c.1000-1789 (Cambridge 2018); Thierry Dutour, ‘Le consensus des bonnes gens. La participation des
habitants aux affaires communes dans quelques villes de la langue d’oïl (XIIIe-XVe siècle)’, in: P. Hamon en C. Laurent
(red.), Le pouvoir municipal de la fin du Moyen Âge à 1789 (Rennes 2012) 187-208; Patrick Oelze, ‘Decision-making
and civic participation in the imperial city (fifteenth and sixteenth century). Guild conventions and open councils in
Constance’, in: R. Schlögl e.a. (red.), Urban elections and decision-making in early modern Europe, 1500-1800 (Newcastle upon Tyne 2009) 147-178.
6 Jan Dumolyn e.a., ‘Medieval voices and popular politics’, in: J. Dumolyn e.a. (red.), The voices of the people in late
medieval Europe. Communication and popular politics (Turnhout 2014) 1-12.
7 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (Neuwied am Rhein en Berlijn 1962).
8 Patrick Boucheron en Nicolas Offenstadt (red.), L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas
(Parijs 2011); Hipolito R. Oliva Herrer (red.), La comunidad medieval como esfera pública (Sevilla 2014); voor een
kritiek op en historisering van Habermas, zie: Massimo Rospocher (red.), Beyond the public sphere. Opinions, publics,
spaces in early modern Europe (Bologna en Berlijn 2012).
9 Christian D. Liddy, Contesting the city. The politics of citizenship in English towns, 1250-1530 (Oxford 2017) 53;
zie onder andere Susanne Rau en Gerd Schwerhoff (red.), Zwischen Gotteshaus und Taverne: Öffentliche Räume in
Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Keulen 2004).
10 Claire Judde de Larivière, ‘Du Broglio à Rialto. Cris et cuchotements dans l’espace public en Venise (XVIe siècle),
in: Dumolyn e.a. (red.), The voices of the people, 119-130.
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Publieke sfeer en publieke ruimte in de middeleeuwse stad
De ruimtelijke logica van dagelijkse processen van participatie en debat geeft inzicht
in de werking van de stedelijke politiek. De ruimtelijke context, waarbinnen processen
van participatie zich afspeelden, vormde deze processen immers sterk.11 Onderzoek
naar de ruimtelijke dimensie van de stedelijke politiek in de Lage Landen gaat vaak
terug op Henri Lefebvres La production de l’espace.12 Die historiografie bekijkt de
productie van de ruimte vanuit de spanning tussen de vormgeving, representatie en
het dagelijkse gebruik van ruimtes in de stad.13 Recent onderzoek toont aan dat de
ruimte niet alleen belangrijk was voor de stedelijke identiteit en cultuur, maar ook een
cruciaal onderdeel vormde van politieke conflicten 14 Stedelijke opstanden waren in
die zin een strijd om de (controle over de) ruimte, waarbij stedelingen met collectieve
acties centrale en symbolische plaatsen in de stad innamen, waarvan sommige duidelijk
een militair-strategische functie vervulden.15 De stedelijke ruimte in het algemeen was
bovendien cruciaal in de vorming van burgerschap. Liddy stelt dat in de ontmoetingen
in en onderhandelingen over de ruimte stedelingen burgers werden en deelnamen aan
een breder publiek debat.16 Daaruit blijkt opnieuw dat de relatie tussen de ruimtelijke
context en verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan het debat veel meer aandacht verdient. De invloed van de ruimte op de publieke sfeer toont zo in welke context stedelingen konden deelnemen aan het debat en hoe zij zelf die context probeerden
te beïnvloeden.
De publieke sfeer kwam in de laatmiddeleeuwse stad niet zomaar overeen met de publieke ruimte.17 Die ruimte was in de late middeleeuwen niet eenvoudig af te bakenen.
Wat als ‘publiek’ ervaren werd, was immers niet enkel beperkt tot plaatsen die eigendom waren van het stadsbestuur of als publieke eigendom werden gezien. Omgekeerd
konden plaatsen in publiek eigendom evengoed voornamelijk privaat gebruikt worden
en geen deel uitmaken van een publieke ruimte.18 Martha Howell laat daarnaast zien
dat ruimtes in laatmiddeleeuwse steden inherent dynamisch en weinig afgebakend wa11 Caroline Fargeix benadrukte het belang van de plaats en ruimte van vergaderingen in haar methodologie: Caroline
Fargeix, ‘Mémoire urbaine et opinions politiques. Réflexions méthodologiques à partir des registres consulaires de
la ville de Lyon’, in: R. Olivia Herrer e.a. (red.), La comunidad medieval como esfera pública (Sevilla 2014) 137-152,
141-142.
12 Henri Lefebvre, La production de l’espace (Parijs 1974).
13 Voor een goede introductie van de toepassing van Lefebvres theorie in onderzoek naar de middeleeuwse samenleving, zie: Peter Arnade, Martha Howell en Walter Simons, ‘Fertile spaces. The productivity of urban space in northern
Europe’, The Journal of Interdisciplinary History 32 (2002) 515-548.
14 Marc Boone en Martha 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); Marc Boone en Peter Stabel (red.), Shaping urban
identity in late medieval Europe (Leuven 2000).
15 Marc Boone, ‘Urban space and political conflict in late medieval Flanders’, The Journal of Interdisciplinary History
32 (2002) 621-640; Jan Dumolyn, ‘Espaces et lieux urbains comme enjeux dans la politique communale en Flandre
médiévale’, in: J.C. d’Amico en P. Bravo (red.), Territoires, lieux et espaces de la révolte, XIVe-XVIIIe siècle (Dijon
2017) 23-40; Elodie Lecuppre-Desjardin en Jelle Haemers, ‘Conquérir et reconquérir l’espace urbain. Le triomphe de
la collectivité sur l’individu dans le cadre de la révolte brugeoise de 1488’, in: C. Deligne en C. Billen (red.), Voisinages,
coexistences, appropriations (Turnhout 2007) 119-142.
16 Liddy, Contesting the city.
17 Voor een theoretische reflectie op het verschil en de terminologie, zie: Patrick Boucheron, ‘Espace public et lieux
publics. Approches en histoire urbaine’, in: Boucheron en Offenstadt (red.), L’espace public au Moyen Âge, 99-117.
18 Janna Coomans, ‘Stratenmakers, infrastructuur, gebuurten en het publiek belang in laatmiddeleeuws Gent’,
Handelingen van de maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent 72 (2018) 133-134; Boucheron, ‘Espace
public’, 100-103.
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ren.19 Uit dit artikel blijkt eveneens hoe de dagelijkse praktijk van participatie uiting gaf
aan een heel dynamische politieke ruimte, die zich niet liet beperken tot vast omlijnde
plaatsen in de stad. Dat toont aan dat een dynamische opvatting van de ruimte in het
onderzoek heel belangrijk is. Daarom betrekt dit artikel ook andere onderzoekslijnen
in de analyse. De auditieve context kon evenzeer bepalend zijn voor de perceptie van
de ruimte. De soundscapes van de processen van participatie komen daarom ook aan
de orde.20
Deze studie steunt op een ooggetuigenverslag uit de tweede helft van de vijftiende
eeuw, neergeschreven in het Dagboek van Gent. De oorspronkelijk naamloze kroniek
werd opgesteld naar aanleiding van de opstand van 1449-1453 en later aangevuld voor
de jaren 1452-1470 en 1477-1515.21 De kroniek is een ideale bron om de ruimtelijke
werking van politieke participatie te belichten, omdat de anonieme auteur beschrijvende passages van wat er gebeurde in de straten van de stad afwisselt met een verzameling van diplomatische bronnen die de brede raad aangingen. Daardoor biedt de bron
informatie over zowel de pogingen van het stadsbestuur om de ruimte te controleren
met ordonnanties als het specifieke ruimtegebruik van stedelingen.22 Een ruimtelijke
analyse van de verschillende vormen van politieke participatie die in het Dagboek naar
boven komen, biedt zo inzicht in de verhouding tussen politieke participatie en ruimte
in laatmiddeleeuws Gent. De analyse wordt verder ondersteund door de gegevens uit
het Dagboek uit te zetten op een historische kaart, namelijk het stadsplan van Gent
door Jacob van Deventer (zie kaart 1). Hoewel van Deventer zijn kaart pas rond 1560
opstelde, toont onderzoek aan dat de kaart ook voor de vijftiende eeuw bruikbaar is.23
Eerder onderzoek wees uit dat het Dagboek van Gent uiterst betrouwbaar is in de
vermelding van gebeurtenissen en de geciteerde documenten. Met name komen alle in
het Dagboek gekopieerde ambtelijke stukken letterlijk overeen met nog bestaande documenten. We kunnen dus met grote zekerheid vermoeden dat ook andere, nu verloren
documenten eveneens letterlijk overgenomen werden.24 De gegevens die ik door middel
van discoursanalyse in het Dagboek aantrof, vergeleek ik bovendien nauwgezet met bevindingen van historische studies die zich op andere bronnen baseerden. Hieruit bleek
dat het Dagboek ook in de vermeldingen over de Gentse ruimte uiterst consistent is.
19 Martha Howell, ‘The spaces of late medieval urbanity’, in: Boone en Stabel (red.), Shaping urban identity, 3-24,
14-16.
20 De soundscape van premoderne steden vormt het onderwerp van onderzoek sinds het einde van de jaren 1990. Zie
onder andere: Laurent Hablot en Laurent Vissière (red.), Les paysages sonores du Moyen Âge à la Renaissance (Rennes
2015); Bruce R. Smith, The acoustic world of early modern England: attending to the O-factor (Chicago 1999); Peter
Bailey, ‘Breaking the sound barrier: a historian listens to noise’, Body & Society 2 (1996) 49-66.
21 Anne-Laure Van Bruaene, ‘L’écriture de la mémoire urbaine en Flandre et en Brabant (XIVe-XVIe siècle)’, in: E.
Lecuppre-Desjardin en E. Crouzet-Pavan (red.), Villes de Flandre et d’Italie (XIIIe-XVIe siècle). Les enseignements
d’une comparaison (Turnhout 2008) 149-164, 157.
22 Haemers, De Gentse opstand, 21; Hannes Lowagie, ‘The political implications of urban archival documents in the
late medieval Flemish cities. The example of the Diary of Ghent’, in: M. Mostert en A. Adamska (red.), Writing and
the administration of medieval towns (Turnhout 2014) 209-218, 212-213.
23 Met name in de dichtbevolkte binnenstad bleef het stratenpatroon vrijwel onveranderd: Reinout Rutte en Bram
Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 Stadsplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden
en heden (Bussum 2018) 201.
24 Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat deze kroniek als bewijsstuk diende bij een proces over de Gentse
opstand, zie Tinneke Van Gassen, ‘The Diary of Ghent. Between urban politics and late medieval historiography’,
in B. Caers, L. Demets en T. Van Gassen (red.), Urban history writing in northwest Europe (15th-16th centuries)
(Turnhout 2019) 115-136.
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Kaart 1 Het stadscentrum van Gent met aanduiding
van de parochies
Uitsnede van de kaart van
Jacob van Deventer, 15591564 (Biblioteca Nacional
de España, inv.nr. RES/207,
Jacob van Deventer, Planos
de ciudades de los Países Bajos, parte II, 1559-1564, nr.
40, Gandavum, Gendt).

I. Sint-Michielsparochie; II. Oudburg; III. St-Jacobsparochie; IV. St-Jansparochie met de wijk
Overschelde (o); V. St-Niklaasparochie. Parochie-indeling naar Boone, Dumon en Reusens,
Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijkheid, 285.

Gesloten ruimte. Vertegenwoordiging in de brede raad
De beraadslagingen van de Gentse brede raad vonden voor een belangrijk deel binnenskamers plaats. Dit tweede deel bespreekt daarom de gesloten ruimte, in materiële
en metaforische zin, van de vergadering zelf. Wie aanwezig kon zijn in de brede raad
en waarover die vergadering zich kon uitspreken, zegt immers veel over het belang
van de participatie. Analyses daarvan zijn terug te vinden in studies over instellingen
van volksvertegenwoordiging, die regelmatig de bevoegdheden van de vergaderingen,
sociale achtergrond van de deelnemers en steeds meer ook de culturele aspecten van
vertegenwoordiging belichten.25
Een instelling zoals de brede raad faciliteerde in bijna alle laatmiddeleeuwse Europese steden een zekere mate van burgerlijke participatie in het bestuur.26 In vijftiendeeeuws Gent stond de brede raad bekend als de ‘collatie’, die vertegenwoordigers van
verschillende ambachten en de elite verzamelde. In de Gentse collatie was de vertegenwoordiging gebaseerd op het systeem van de Drie Leden, dat sinds het begin van
de veertiende eeuw de basis vormde voor het stadsbestuur. De Leden bestonden uit
25 Zie onder andere twee recente uitgaven over de vergaderingen: Mario Damen, Jelle Haemers en Alastair J. Mann
(red.), Political representation. Communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200-c. 1690) (Leiden en Boston
2018); Jean-Philippe Genet, Dominique Le Page en Olivier Mattéoni (red.), Consensus et représentation (Parijs 2017).
26 Eersels, The craft guilds are the city, 59.
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de elite verzameld in de poorterij, een klein aantal ambachten verenigd in de weverij,
en een verzameling van 53 kleinere ambachten als derde lid. De vergadering telde een
vertegenwoordiger van elk ambacht dat deel uitmaakte van de Leden, een overdeken
per Lid en een tiental vertegenwoordigers van de poorterij. Samen met de schepenen en
baljuw bestond de collatie dus uit een honderdtal deelnemers.27
De mate waarin ambachtslieden actief deelnamen aan het bestuur kon sterk variëren
naargelang de specifieke politieke context. In sommige steden was de raad niet meer
dan een manier voor het stadsbestuur om een breder draagvlak te creëren voor beslissingen door ze louter te laten goedkeuren door de ambachten. Dat was bijvoorbeeld
het geval in laatmiddeleeuws Konstanz en Toulouse.28 Op andere plaatsen, zoals in een
aantal Engelse en Duitse steden, waren er wel degelijk mogelijkheden om actief deel
te nemen aan het bestuur.29 In Gent bestond de belangrijkste bevoegdheid van de collatie waarschijnlijk uit controle op het financiële beleid; daarnaast kon de vergadering
gevraagd worden om politiek of juridisch advies te verstrekken aan het stadsbestuur.30
De exacte bevoegdheden blijven door een gebrek aan bewaarde bronnen moeilijk te
achterhalen.
In grotere steden, zoals in Gent, gebeurde de participatie in de brede raad via een
vertegenwoordiging door een beperkte groep ambachtslieden. Traditioneel zag de
historiografie deze vertegenwoordiging als sterk elitair. Ben Eersels heeft echter recent
aangetoond dat dat niet altijd het geval was. Ambachtsleden uit de middengroepen
konden evengoed lid zijn van de brede raad. Deelname aan de raad bleef altijd uitgesloten voor leerjongens of vrouwen.31 In Gent zorgde de alliantie tussen de Drie Leden
bovendien voor een zekere pacificatie van het stadsbestuur, waarbij het belang van de
verschillende Leden om deel te blijven uitmaken van het bestuur hen dwong om samen
te werken. Sommige delen van de bevolking waren immers niet vertegenwoordigd in
de Drie Leden, waaronder het omvangrijke en opstandige voldersambacht en tal van
kleinere ambachten. Na aanhoudende conflicten tussen de volders en de wevers in de
veertiende eeuw, slaagden die laatsten er in 1360 immers in om hun rivalen voorgoed
van de bestuurlijke macht uit te sluiten.32 Het regime van de Drie Leden zorgde voor de
opname van (grote delen van) de ambachten in het stadsbestuur – zoals dat in de loop
van de veertiende eeuw ook in andere steden in Vlaanderen en Brabant gebeurde – maar
evengoed voor een duidelijke uitsluiting van een aantal ambachten uit het bestuur.33
De vergadering werd op initiatief van de schepenbank samengeroepen op de zoge27 Boone, Gent en de Bourgondische hertogen, 29.
28 Oelze, ‘Decision-making and civic participation’, 149-150; Xavier Nadrigny, Information et opinion publique à
Toulouse à la fin du Moyen Âge (Parijs 2013) 268-269; zie ook: Eersels, The craft guilds are the city, 201-205 voor een
uitgebreide bespreking.
29 Stephen H. Rigby en Elisabeth Ewan, ‘Government, power and authority 1300-1540’, in: D. Palliser (red.), The
Cambridge urban history of Britain (Cambridge 2000) 291-312, 306; Dominique Adrian, ‘Augsbourg au XVe siècle.
Théorie et pratique du système politique’, Histoire urbaine 11 (2004) 173-190, 183.
30 Boone, Gent en de Bourgondische hertogen, 28-29; Haemers, De Gentse opstand, 33.
31 Eersels, The craft guilds are the city, 306-307, 203.
32 Boone, Gent en de Bourgondische hertogen, 37.
33 Haemers, De Gentse opstand, 33, 43-44; Boone, Gent en de Bourgondische hertogen, 29, 49-53, 158-160; Fris
(red.), Dagboek van Gent I, 251; Marc Boone en Jelle Haemers, ‘Bien commun. Bestuur, disciplinering en politieke
cultuur’, in: A. van Bruaene, B. Blondé en M. Boone (red.), Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen
(1100-1600) (Gent 2016) 121-164, 141-142.
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naamde ‘collatiezolder’ in het schepenhuis.34 Die locatie bevestigde de nauwe band die
de vergadering had met de schepenbank. Als emanatie van het bestuur van de Drie Leden vormde de collatie een volwaardig onderdeel van het stadbestuur.35 Het schepenhuis lag in het midden van de stad, vlakbij het Belfort en de verschillende marktpleinen.
Aan de voet van het schepenhuis zelf lag er, in tegenstelling tot in andere Vlaamse en
Brabantse steden, geen groot plein (zie kaart 2).36 Aan het hoekgebouw bevond zich
enkel een kleine open ruimte, die de naam ‘de plaetse’ meekreeg.37 Deze naamgeving
stamde waarschijnlijk af van het oorspronkelijke platea, een term die vanaf de twaalfde
eeuw in Noord-Italië in voege kwam om plaatsen aan te duiden waar de politieke
participatie in het stadsbestuur zich afspeelde.38 Ook in Duitse steden diende het plein
voor het stadhuis als plaats waar de stedelijke politieke cultuur zich uitte.39 In de bestudeerde periode was de Gentse plaetse slechts één keer de verzamelplaats voor grote
groepen; de inwoners van de stad kwamen wel frequent samen op de Vrijdagmarkt.40
Zowel binnen als buiten vond de ‘volksvergadering’ plaats in een afgesloten en symbolisch geladen ruimte. Binnen in het schepenhuis begrensde de fysieke afbakening van
de zolderruimte de vergadering van de collatie. Aan de voet van het gebouw zorgde de
beperkte open ruimte dan weer tot een inperking van de politieke ruimte aan de plaetse.
Participatie in de brede raad bleef niet beperkt tot het schepenhuis. Via hun vertegenwoordigers konden veel meer ambachtslieden indirect deelnemen aan de besluitvorming. Tijdens de vergadering raadpleegden de vertegenwoordigers hun achterban
daarvoor in hun eigen vergaderplaatsen; de bronnen duiden deze procedure aan als ‘elc
in ’t zijne’.41 Hoe de vergaderingen daar verliepen, blijft door een gebrek aan bronnen
onduidelijk. Binnen de Leden moesten uiteenlopende groepen één gezamenlijk standpunt uitdragen. Zeker in het geval van de 53 neringen betekende dat waarschijnlijk dat
grotere ambachten domineerden in de besluitvorming. De Drie Leden zelf stonden
op gelijke voet, maar onder de afzonderlijke Leden bestond een sterke hiërarchische
structuur.42
De Drie Leden kwamen elk samen in een bedelordeklooster. De 53 kleinere ambachten verzamelden in het noorden van de stad, in het Augustijnenklooster en de weverij
vergaderde in de Korte Violettenstraat in het zuiden, Ten Bogaerde, in het oude Beggardenklooster. De poorterij tot slot bleef dichter bij het schepenhuis, in het Predikherenklooster in Onderbergen (zie kaart 2 voor de ligging van de vergaderplaatsen).43
Dergelijke vergaderingen in kloosters en abdijruimtes waren volgens Van Uytven
34 Van Tyghem, Het stadhuis van Gent, 42-43.
35 Haemers, De Gentse opstand, 33-34.
36 Chloé Deligne, ‘Powers over space, spaces of powers. The constitution of town squares in the cities of the Low
Countries (12th-14th century)’, in: Boone en Howell (red.), The power of space, 21-28, 26-28.
37 Victor Fris, De oude straatnamen van Gent (Gent 1925), 157.
38 Hendrik Dey, ‘From “street” to “piazza”. Urban politics, public ceremony, and the redefinition of platea in communal Italy and beyond’, Speculum 91 (2016) 919-944, 937.
39 Jörg Rogge, ‘Rathäuser als Orte kommunaler Selbstdarstellung in südwestdeutschen Reichstädten im 15. Jahrhundert (unter besonderer Berücksichtigung von Augsburg)’, in: S. Hirbodian, A. Schmauder en P. Steymans-Kurz (red.),
Materielle Kultur und Sozialprestige im Spätmittelalter. Führungsgruppen in Städten des deutschsprachigen Südwestens
(Ostfildern 2019) 12-24, 16
40 Fris (red.), Dagboek van Gent I, 127.
41 Fris (red.), Dagboek van Gent I, 23.
42 Haemers, De Gentse opstand, 55-56.
43 Boone, Gent en de Bourgondische hertogen, 29; Fris (red.), Dagboek van Gent I, 23.
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Kaart 2 De ligging van de vergaderplaatsen in Gent
Eigen bewerking van het
stadsplan van Jacob van
Deventer, ca. 1560 (Copyright Biblioteca Nacional de
España).

1. Het schepenhuis; 2. Het Augustijnenklooster (53 ambachten); 3. Het Predikherenklooster
(Poorterij); 4. Het voormalige Bogaardenklooster (Weverij). De vertegenwoordigers wandelden van het schepenhuis naar hun respectievelijke vergaderplaatsen en terug. Deze beweging
gebeurde aan één zijde van de stad.

ingegeven door praktische motieven. Deze plaatsen voorzagen immers de ruimte om
met een grote groep, maar toch afgeschermd, samen te kunnen komen.44 De Munck
opperde recent echter dat de bedelorden niet toevallig gekozen werden. Zij stonden
traditioneel dicht bij het volk en speelden een grote rol in het ontstaan van gewoontes
van participatie en overleg.45 In Sint-Truiden en Huy dienden de franciscanenkloosters
namelijk bijvoorbeeld als toneel voor participatieve vergaderingen.46 De legale immuniteit die de religieuze locaties boden, kan eveneens een motivatie geweest zijn om hier
te vergaderen. Kerken en kloosters dienden gedurende de middeleeuwen immers als
toevluchtsoord voor iedereen die aan de jurisdictie van de wereldlijke overheid wilde
ontsnappen.47
De vergaderplaatsen waren tevens symbolische afspiegelingen van de participatie van
een grotere groep stedelingen. Binnen de bredere stedelijke ruimte lagen de vergader44 Raymond Van Uytven, ‘Wereldlijke overheid en reguliere geestelijkheid in Brabant tijdens de late middeleeuwen’,
in: Sources de l’histoire religieuse de la Belgique. Moyen Age et temps modernes (Leuven 1968) 48-134, 74.
45 Bert De Munck, Guilds, labour and the urban body politic. Fabricating community in the Southern Netherlands,
1300-1800 (New York 2018) 87.
46 Eersels, The craft guilds, 60.
47 Claire Judde de Larivière, ‘L’ordre contesté. Formes, objets et discours de l’action politique des gens ordinaires
à Venise (XVe-XVIe siècles), in: Dumolyn e.a. (red.), The voices of the people, 215-232, 231; Shannon McSheffrey,
Seeking sanctuary. Crime, mercy and politics in English courts, 1400-1550 (Oxford 2017) 1-2.
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plaatsen telkens in een andere wijk. De patriciërs bevonden zich centraal in de stad. De
weverij en 53 ambachten verzamelden dan weer in meer volkse wijken, die ruimtelijk
veel verder van het schepenhuis waren gelegen.48 Dat had waarschijnlijk meer te maken met de ligging van de kloosters dan bijvoorbeeld de ruimtelijke inplanting van de
ambachten zelf. De afzonderlijke ambachten hadden immers eigen ambachtshuizen,
die meer centraal in de stad lagen.49 Door de nood aan ruimte en het feit dat de bedelorden relatief laat in het ontwikkelende stedelijke landschap een plaats zochten, lagen
kloosters in de Vlaamse steden vaak in de buurt van de stadsomwalling en poorten. De
politieke ruimte omvatte daardoor tijdens de collatie méér dan enkel de ruimte rond
het schepenhuis.50 Nadat het stadsbestuur de collatie opende op het schepenhuis en de
schepenen hun voorstellen schriftelijk overhandigden, trokken de vertegenwoordigers
naar hun vergaderplaatsen. Met hun tocht van de zolder naar ’t zijne, brachten de vertegenwoordigers de afgesloten politieke ruimte fysiek naar buiten.
Beweging. De ruimte opent
De vertegenwoordigers liepen waarschijnlijk niet onopgemerkt van het schepenhuis
naar hun vergaderplaatsen. Zeker in het geval van de 53 neringen ging het om een groep
van meer dan vijftig mensen die door de straten wandelden. Wanneer stedelingen de
beweging zagen of hoorden, kon dat hen bewust maken van het proces van de collatie.
Carol Symes wijst op het belang van wat mensen konden zien en horen als onderdeel
van een middeleeuwse publieke sfeer. Die publieke sfeer en de daarbij horende politisering hing in de late middeleeuwen niet af van geletterdheid en de verspreiding van
gedrukte pers, zoals oorspronkelijk vooropgesteld door Habermas, maar bestond uit
een bredere toegang tot communicatie.51 Sightlines en soundscapes waren dus cruciaal
voor de publieke sfeer van de laatmiddeleeuwse stad.52 Daarmee legde Symes ook de
link tussen de publieke sfeer, die bij uitstek abstract en niet-materieel was, en de eigenlijke fysieke ruimte. Klokken, gesprekken, werkplaatsen en markten domineerden de
hoorbare stad.53 Deze geluiden dienden als auditory markers, die deel uitmaakten van
de ruimtelijke oriëntatie van stedelingen, en vormden de basis voor wat Barry Truax
‘acoustic communities’ noemt.54 De gedeelde ervaring van geluiden creëerde volgens
hem deze auditieve gemeenschappen, die net zoals andere ruimtes overlapten met el48 Marc Boone, Machteld Dumon en Birgit Reusens, Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijkheid te Gent,
1483-1503 (Kortrijk 1981) 166-167, 163, 164.
49 Johan Dambruyne, Corporatieve middengroepen. Aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse
ambachtswereld (Gent 2002) 756-758, 94.
50 Voor de ligging van bedelordenkloosters in de Vlaamse steden, zie Walter Simons, Stad en apostolaat: De vestiging
van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen, ca. 1225-ca. 1350 (Brussel 1987) 126-128.
51 Carol Symes, ‘Out in the open, in Arras: sightlines, soundscapes, and the shaping of a medieval public sphere’, in:
C. Goodson, A.E. Lester en C. Symes (red.), Cities, texts, and social networks, 400-1500: experiences and perceptions
of medieval urban space (Farnham en Burlington 2010) 279-302, 286-288; Jan Bloemendal en Arjan van Dixhoorn,
‘Literary cultures and public opinion in the early modern Low Countries’, in: J. Bloemendal, A. van Dixhoorn en E.
Strietman (red.), Literary cultures and public opinion in the Low Countries, 1450-1650 (Leiden en Boston 2011) 1-37,
12; Tim Harris, ‘Introduction’, in: Idem (red.), The politics of the excluded, c.1500-1850 (Basingstoke en New York
2001) 1-29.
52 Symes, ‘Out in the open’, 299-302; Fabrizio Nevola, ‘Review essay. Street life in early modern Europe’, Renaissance Quarterly 66 (2013) 1332-1345, 1340.
53 David Garrioch, ‘Sounds of the city: the soundscape of early modern European towns’, Urban History 30 (2003)
5-25, 8.
54 Barry Truax, Acoustic communication (Norwood 1984).

96   hannah serneels

stadsgeschiedenis

kaar.55 In vroegmoderne steden zorgde het gebrek aan overheersende geluiden er bovendien voor dat gewone conversaties een belangrijk onderdeel van deze soundscapes
waren.56
Door de ligging van de vergaderplaatsen van de Drie Leden bleven de vertegenwoordigers tijdens het proces van de collatie waarschijnlijk enkel aan de westzijde van de
stad. De wijken in het oosten van de stad, namelijk de Sint-Jacobs- en Sint-Jansparochie, lagen buiten deze ruimte (zie kaart 1). De uitgesloten oostelijke buurten waren
over het algemeen niet uitzonderlijk arm of rijk. Boone, Dumon en Reusels stellen in
hun onderzoek naar de sociale stratificatie van laat vijftiende-eeuws Gent dat behalve
in het centrum dure en goedkope huizen door de hele stad verspreid stonden.57 In de
oostelijke wijken waren de huizen wel vaker intern opgesplitst om meerdere gezinnen
te huisvesten. Zeker de Overschelde was een uitgesproken arme wijk, waar ook een
groot aantal bordelen lag.58 Het voldersambacht was grotendeels over deze oostelijke
wijken verspreid.59 Dat ambacht was niet alleen formeel uitgesloten van het regime van
de Drie Leden, maar ook in ruimtelijke zin maakte een omvangrijk deel van deze groep
geen deel uit van het gangbare politieke besluitvormingsproces. De uitsluiting van de
volders was een doelbewuste politiek van het stadsbestuur, want sinds de veertiende
eeuw hadden de wevers hun concurrenten uit de schepenzetels geweerd.
Open ruimte. Vergaderen op de markt
Wanneer de vertegenwoordiging in de brede raad geen soelaas bood, waren er andere,
gereguleerde kanalen waarlangs politieke participatie kon verlopen. In Gent, evenals in
andere steden, was dat in een openbare vergadering. Zo’n openbare vergadering verzamelde alle ambachten en weerspiegelde het principe Quod omnes tangit, ab omnibus
tractari et approbari debet, wat zoveel betekende als ‘al wat iedereen aangaat, moet
door iedereen besproken en goedgekeurd worden’.60 Het grotere deelnemersaantal van
de raad zorgde ook voor een grotere legitimiteit en kracht van de besluiten.61 Door de
participatie uit te breiden van een beperkt aantal vertegenwoordigers in de collatie tot
mogelijk alle leden van de ambachten en poorterij kon het stadsbestuur zijn beslissingen onderschrijven met de steun van de ‘gehele bevolking’. Dat zorgde niet alleen voor
een brede legitimiteit en inperking van de mogelijkheden tot verzet, maar ook voor het
idee van een eenduidig front dat interne verdeeldheid moest tegengaan.62 Dit stedelijk
front wendde het stadsbestuur overigens aan als symbool in de machtsstrijd met Filips
de Goede (r. 1419-1467), waarmee Gent in het midden van de vijftiende eeuw verwikkeld was in een conflict over de aanstelling van de schepenbank.63 Verder groeide een
openbare vergadering uit de gewoonte van laatmiddeleeuwse stadsbesturen om hun
55 Ibidem, 66; Garrioch, ‘Sounds of the city’, 14; Niall Atkinson, ‘The republic of sound. Listening to Florence at the
threshold of the Renaissance’, I Tatti Studies in the Italian Renaissance 16 (2013) 57-84.
56 Smith, The acoustic world, 58.
57 Boone, Dumon en Reusens, Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijkhei , 199.
58 Ibidem, 165-166.
59 Ibidem, 199.
60 Eersels, The craft guilds, 61.
61 Fargeix, ‘Mémoire urbaine’, 143.
62 Peter Arnade, ‘Crowds, banners, and the market place. Symbols of defiance and defeat during the Ghent War of
1452-1453’, Journal of Medieval and Renaissance studies 24 (1994) 471-497, 480.
63 Haemers, De Gentse opstand.
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beslissingen kenbaar te maken aan de bevolking door ze uit te roepen over een centraal
marktplein.64
In hoeverre de volksvergaderingen in tandem met een brede raad bestonden, dan
wel als volwaardig alternatief ervoor, is de vraag. In Gent werd het principe van de
openbare vergadering als regulier participatiekanaal ingesteld tijdens de opstand tegen
Filips de Goede, niet toevallig een periode waarin het gezag van de traditionele elite
ter discussie werd gesteld.65 Uit het Dagboek blijkt dat een openbare vergadering in
Gent vaak werd georganiseerd als de collatie geen antwoord vond op een politiek
probleem. Toen op 11 januari 1452 de baljuw bijvoorbeeld niet aanwezig was, kon de
brede raad volgens het stadsbestuur niet doorgaan en riep het een openbare vergadering
op de markt als alternatief bijeen.66 Een maand later bood zo’n vergadering een oplossing toen er onenigheid was ontstaan tussen deelnemers van de brede raad. Omdat de
stadsbestuurders het oneens waren geraakt, terwijl de Leden naar hun vergaderplaatsen
trokken, riep het bestuur de Gentenaars samen op de Vrijdagmarkt door de klok op het
Belfort te luiden.67 De werkklok op het Belfort structureerde niet enkel het dagelijkse
leven, maar evoceerde op dat moment ook de politieke ruimte. Bij klokgelui diende elk
ambachtslid van de Drie Leden zich naar de markt te begeven en zich daar achter de
ambachtsleiders met hun vlaggen of banieren te scharen.68 Geluid was ook hier cruciaal
in de vorming van de ruimte.69 Het klokgelui evoceerde deze politieke ruimte evengoed
bij hen die niet deelnamen aan de volksvergadering, maar wel deel uitmaakten van dezelfde akoestische gemeenschap en de betekenis van de klokken kenden. Als één van de
belangrijkste communicatienetwerken vormde het luiden van de klokken immers een
cruciaal onderdeel van de publieke sfeer, want het vormde het middel bij uitstek om
stedelingen in de openbare ruimte gezamenlijk over bepaalde zaken te informeren.70
Het klokgelui was een factor van politisering op zichzelf.71
Openbare vergaderingen vonden in Noordwest-Europa plaats op een centrale, maar
vaak ook symbolische plaats.72 Enerzijds was er nood aan een grote open ruimte. In
Konstanz kwamen de vergaderingen bijvoorbeeld op verschillende openbare plaatsen
samen, zoals bij de kerk of op de binnenplaats van de kathedraal.73 Anderzijds kon de
ruimte waarin de vergadering plaatsvond ook het belang van de vergadering zelf bena64 Peter Stabel, ‘The market-place and civic identity in late medieval Flanders’, in: M. Boone en P. Stabel (red.),
Shaping urban identity in late medieval Europe (Leuven 2000) 43-64, 44.
65 Arnade, ‘Crowds, banners, and the market place’, 474, 480.
66 Fris (red.), Dagboek van Gent I, 251.
67 Ibidem, 297-298.
68 Ibidem, 228, 263.
69 Patrick Hamon, ‘Le tocsin de la révolte. Comment l’entendre? (France, XIVe-début XIXe siècle)’, Histoire, économie & société 1 (2019) 101-117, 103.
70 Christian Patart, Les cloches civiles de Namur, Fosses et Tournai au bas Moyen Âge. Recherches sur l’histoire de
l’information de masse en milieu urbain (Brussel 1976) 150-151.
71 Hamon, ‘Le tocsin de la révolte’, 103.
72 In Italiaanse steden kwamen de representatieve vergaderingen eerder samen in de palazzi, maar dienden de piazzi
ervoor wel als plaats voor protest: Sam Cohn Jr., Lust for liberty. The politics of social revolt in medieval Europe,
1200-1425 (Cambridge en Londen 2006) 178; Dey, ‘From “street” to “piazza”’, 938. In kleinere steden en dorpen in
Noord-Italië vonden de samenkomsten dan weer plaats in of naast de kerk: Massimo Della Misericordia, ‘Ritual surveys: conflict, articulation, and composition of local societies within the sacred sphere in the Lombardy Alps during
the late Middle Ages’, in: M. Bellabarba, H. Obermair en H. Sato (red.), Communities and conflicts in the Alps from
the late Middle Ages to early Modernity (Berlijn 2015) 127-150, 137, 147.
73 Oelze, ‘Decision-making and civic participation’, 148.
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Kaart 3 De plaetse, de Vrijdagmarkt en de Kouter
Eigen bewerking van het
stadsplan van Jacob van
Deventer, ca. 1560 (Copyright Biblioteca Nacional de
España).

A. De plaetse bij het schepenhuis; B. De Vrijdagmarkt; C. De Kouter.

drukken.74 In Maastricht was die symboliek in het bijzonder belangrijk. Het centrale
plein voor de lakenhal, dat op de grens lag tussen de jurisdictie van de twee stadsheren
– de hertog van Brabant en de prinsbisschop van Luik –, vormde hier de symbolische
afspiegeling van de eenheid van de stad.75
In Gent vormde de Vrijdagmarkt een praktische en symbolische keuze. De markt lag
niet ver van het schepenhuis, centraal in de stad. Praktisch was de markt groot genoeg
om er een massa mensen te verzamelen. De openbare vergadering omvatte immers veel
meer mensen dan de honderdtal vertegenwoordigers in de collatie. De markt had ook
een symbolische waarde. Tot in de veertiende eeuw speelde de Kouter de rol die de
Vrijdagsmarkt later toebedeeld kreeg (zie kaart 3). Volksbijeenkomsten, opstanden en
markten speelden zich af aan de open ruimte naast de Schelde, die volgens De Potter
al eeuwen het toneel vormde voor rechtspleging en vergadering.76 De openbare vergaderingen werden dus niet toevallig op de Vrijdagmarkt gehouden. Als enkel de grootte
van een marktplein van belang was, kon de vergadering immers evengoed plaatsvinden
op de Kouter. De Vrijdagmarkt lag bovendien niet alleen dichter bij het schepenhuis,
maar was ook veel beter afgebakend dan de Kouter. Zelfs in het midden van de zestiende eeuw tekende Jacob van Deventer op zijn kaart van Gent nog een open ruimte
en braakliggende grond aan de zuidzijde van de Kouter tot aan de Schelde. Een enkel
74 Fargeix, ‘Mémoire urbaine’, 141-142.
75 Eersels, The craft guilds, 60.
76 Frans De Potter, Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad IV (Gent 1882)
284-285.
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Afb. 1 De Vrijdagmarkt in Gent (Evelien Bauwens, CC4.0).

huisje begrensde langs die kant de markt (zie kaart 3). Aangezien controle over de
ruimte (en daarmee de afbakening ervan) cruciaal was om de controle te houden over
wat zich daarin afspeelde, was het voor het stadsbestuur gemakkelijker om politieke
participatie op de strikt afgebakende Vrijdagmarkt in bedwang te houden dan op de
eerder grillige Kouter.
De Vrijdagmarkt was in de dertiende eeuw aangelegd, waarbij een aantal huizenblokken moest wijken voor het plein.77 Volgens Deligne was de bewuste aanleg van
nieuwe marktpleinen in deze periode niet enkel een antwoord op de groeiende nood
aan open ruimte, maar ook een symbolische daad die sociaal-politieke veranderingen
reflecteerde 78 Op een gelijkaardige manier legden stedelijke besturen in Noord-Italië
in dezelfde periode grote marktpleinen aan.79 Waarom de Vrijdagmarkt exact op die
plaats binnen Gent werd geconcipieerd, is niet te achterhalen. In ieder geval etaleerde
het stadsbestuur met de aanleg zijn macht over de stedelijke ruimte. Door het marktplein duidelijk af te bakenen en vorm te geven, creëerde het stadsbestuur de marktruimte.80 De vormgeving als een open, maar duidelijk afgebakende ruimte gaf gestalte aan
het gebruik en de perceptie daarvan, in eerste instantie als plaats van handel en later ook
als een uitgesproken politieke ruimte.
Naarmate de bevolking groeide en de ambachten werden opgenomen in het stadsbestuur in de veertiende eeuw, volstond de kleine plaetse bij het schepenhuis niet meer als
77 Deligne, ‘Powers over space’, 24; Christine Laleman, ‘Espaces publics dans les villes flamandes au moyen âge.
L’apport de l’archéologie urbaine’, in: M. Boone en P. Stabel (red.), Shaping urban identity, 25-41, 30.
78 Deligne, ‘Powers over space’, 24.
79 Dey, ‘From “street” to “piazza”’, 938.
80 Howell, ‘The spaces of late medieval urbanity”, 8; M. Boone en M. Howell, ‘Introduction’, in: Idem (red.), The
power of space, 1-10, 4.
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verzamelplaats. Aanvankelijk deelde het stadsbestuur haar beslissingen nog mee door
ze vanuit het schepenhuis uit te roepen. De plaetse voor het schepenhuis was in oppervlakte echter tien keer kleiner dan de Vrijdagmarkt en voorzag veel minder ruimte
voor toehoorders. Met de opname van de ambachten in het stadsbestuur werd de Vrijdagmarkt bovendien een representatie van dat stadsbestuur en een symbool voor de
stedelijke en burgerlijke identiteit.81 Als emanatie van het bestuur vormde de markt dus
de uitgelezen plaats om de brede politieke participatie te organiseren (zie afbeelding 1).
Al in de veertiende eeuw kende de markt overigens een traditie van volksbijeenkomsten
tijdens opstanden.82 Het Gentse stadsbestuur hield in de vijftiende eeuw de openbare
vergaderingen op de Vrijdagmarkt en sprak de bevolking gebruikelijk toe vanaf het
balkon van het zogenaamde ‘Tooghuis’.83 Dit pand aan de westzijde van het marktplein
was eigendom van het Gentse stadsbestuur en diende tijdens de aanstelling van een
nieuwe vorst als plaats waar deze laatste zijn trouw zweerde aan de Gentse privileges.84
Zeker in de context van de Gentse opstand (1449-1453) tegen Filips de Goede was het
daardoor een symbolisch beladen plaats. Door de vergadering vanaf het balkon op de
eerste verdieping toe te spreken, hield het stadsbestuur tot slot een duidelijke afstand,
letterlijk verheven boven de bevolking.
Controle en uitdaging. De ruimte wordt verspreid
In januari 1452 vaardigde het Gentse stadsbestuur een ordonnantie uit nadat de ambachten drie hoofdmannen hadden aangesteld om de schepenen in de context van de
opstand bij te staan in het dagelijkse bestuur en de verdediging van de stad. Op die
manier vormden ze een brugfunctie tussen de ambachten en de schepenbank. Om die
reden stroomlijnden de hoofdmannen en de schepenen de openbare vergaderingen met
deze ordonnantie, die getiteld was ‘dat elc ghehouden es ter maerct te gane’.85 Een
gelijkaardige poging tot regulering van drie maanden eerder had geen zoden aan de
dijk gezet.86 In de ordonnantie van 1452 schreef het stadsbestuur dat niet genoeg stedelingen vrijwillig kwamen opdagen op de Vrijdagmarkt wanneer ze hun mededelingen
vanop het Tooghuis afriepen:
[...] dat men alle zaken der stede angaende, alleen beteekenen ende te kennen gheven zoude hier ter maerct metten clocslaghe an d’een zyde alsoo ’t behoorde, ten
fyne datter dan elc commen zoude wien ’t geliefde of luste, waeraf dat zy bevinden
dat groote menichte van persoonenen achterblivende, wien de welvaert van deser
stede alsoo wel ancleeft als den ghuenen dire commen, so es, omme datte te belettene ende te scuwene, gheordonneert [...]87
81 Deligne, ‘Powers over space’, 26; Stabel, ‘The market-place’, 44.
82 Voorbeelden zijn terug te vinden in: Arnade, ‘Crowds, banners, and the market place’, 479-480; R. Verbruggen,
Geweld in Vlaanderen. Macht en onderdrukking in de Vlaamse steden tijdens de veertiende eeuw (Brugge 2005) 113114.
83 De Potter situeert de benaming van het gebouw in die functie van het ‘togen’ of meedelen. Door de verschillende
schrijfwijzen in de bronnen (Thoochuus, Hoochuus, …) wordt er echter ook vaak naar verwezen als ‘Hooghuis’: De
Potter, Gent VI, 306-307.
84 Haemers, De Gentse opstand, 200.
85 Fris (red.), Dagboek van Gent I, 262-264.
86 Ibidem, 184.
87 Ibidem, 262-263.
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Het bestuur verplichtte de ambachten daarom om voortaan aanwezig te zijn op de vergaderingen. De tekst geeft een inkijk in hoe het stadsbestuur wilde dat de vergadering
verliep, maar vormt zeker geen directe afspiegeling van de realiteit. Indirect toont de
ordonnantie juist aan wat er zoal kon mislopen tijdens een openbare vergadering op
de Vrijdagmarkt.
Het stadsbestuur reguleerde ten eerste wie er aan een openbare vergadering mocht
en moest deelnemen. Ambachtsleden van de Drie Leden waren verplicht om naar de
markt te komen en mochten tijdens de vergadering de markt niet verlaten. Uit het citaat blijkt dat die verplichting er kwam omdat niet genoeg Gentenaars opdaagden voor
de vergaderingen. Toch voerde het bestuur ook een beperking uit op de deelnemers.
Iedereen die geen deel uitmaakte van de ambachten van de Drie Leden werd tijdens
de vergadering weggestuurd van de markt.88 Daarmee probeerde het stadsbestuur de
politieke ruimte tijdens de volksvergaderingen af te sluiten. Grote groepen stedelingen,
zoals bijvoorbeeld de volders, bleven uitgesloten van die ruimte op dat moment.
Ruimtelijk zorgde het bestuur ervoor dat de actieve burgers hiërarchisch onderverdeeld waren in groepen, achter hun banieren. De markt werd door de vlaggen fysiek
opgedeeld. In tijden van opstand gebruikten de ambachten hun banieren om een deel
van de ruimte te ‘claimen’.89 Tijdens een vergadering was het echter het stadsbestuur
dat de touwtjes in handen hield. Bovendien ondermijnde het bestuur de mogelijke
symbolische macht die de banieren gaven door een strikte controle op het auditieve
deel van de ruimte. De ambachten hadden bijgevolg weinig controle over wat er gebeurde. Met het verbod om te roepen of ‘andere onbehoorlichede [te] doen’ en de
restrictie op wat er gezegd kon worden tijdens de vergadering, probeerde het bestuur
de soundscape van de Vrijdagmarkt zelf in handen te houden.90 Wie iets wilde zeggen
in de vergadering moest daarvoor eerst de gezworenen van zijn ambacht inlichten.91
Het gesproken woord was een veelvoorkomend middel om politiek protest te uiten in
de late middeleeuwen.92 Het zou dan ook niet verwonderlijk zijn dat ambachtslieden
in de praktijk wel degelijk hun mening uitten en het stadsbestuur voor het vlot verloop
van de vergadering de mogelijkheden om vrij te spreken probeerde in te perken.
De controle over de ruimte werd vaak op de proef gesteld. Niet alleen auditief,
maar ook met de wapens in de hand bezetten de Gentenaars regelmatig de politieke
ruimte op de centrale markt.93 Met zogenaamde ‘wapeningen’ toonden de ambachten
hun mobilisatie- en dreigingskracht.94 Daarbij trokken de ambachten gewapend en
met hun vlaggen naar de Vrijdagmarkt. De dreiging met geweld maakte de wapening
tot een laatste redmiddel voor de ambachten. Het was een symbolische manier om
onderhandelingen te eisen, maar tevens een politiek drukkingsmiddel.95 Smithuis stelt
88 Ibidem, 184.
89 Arnade, ‘Crowds, banners, and the market place’, 483.
90 Fris (red.), Dagboek van Gent I, 184.
91 Ibidem: ‘[…] maer wille yement yet zegghen, dat hy dat te kennen gheve zynen ghezwoornen, de welcke ghehauden zullen [zijn] dat woort te kennen te ghevene daer ’t behoort.’
92 Jan Dumolyn en Jelle Haemers, ‘“A bad chicken was brooding.” Subversive speech in late medieval Flanders’,
Past & Present 214 (2012) 45-86; Christian D. Liddy, ‘Cultures of surveillance in late medieval English towns. The
monitoring of speech and the fear of revolt’, in: J. Firnhaber-Baker en D. Schoenaers (red.), The Routledge history
handbook of medieval revolt (Londen en New York 2017) 311-329.
93 Haemers, De Gentse opstand, 196.
94 Arnade, ‘Crowds, banners, and the market place’, 482.
95 Jelle Haemers, ‘A moody community? Emotion and ritual in late medieval urban revolts’, in: E. Lecuppre-Desjar-
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dat symbolische acties als wapeningen altijd op een manier verbonden waren met
gewoontes van politieke participatie.96 Dat waren daardoor niet altijd gewelddadige
of oproerige gebeurtenissen. Regelmatig liep een dergelijke wapening zelfs uit op een
gewone vergadering.97 Het Dagboek van Gent vermeldt zes verschillende wapeningen
die allemaal afliepen met een vredevolle terugtocht van de ambachten naar hun eigen
vergaderplaatsen.98 Op 2 augustus 1452 ontstond er bijvoorbeeld, na een wapening en
discussie over de verkiezing van een nieuwe hoofdman, een stemming op de markt die
ook een ruimtelijk aspect had: voorstanders voor de kandidaat gingen langs één kant
van de markt staan, tegenstanders langs een andere.99 De stemming zelf haalde overigens weinig uit. Langs beide zijden van de Vrijdagmarkt stonden immers even grote
groepen, aldus de bron. Het stadsbestuur stuurde daarom iedereen naar zijn ambachtshuizen om de banieren te halen en riep een gewone volksvergadering samen.100
Openbare vergaderingen op het marktplein kwamen duidelijk overeen met wapeningen. In beide gevallen kwam een grote groep stedelingen samen op de Vrijdagmarkt, zij
het bij een wapening mét wapens. Vooral ruimtelijk ontleende een wapening verschillende elementen aan de formele participatiemogelijkheden. De Vrijdagmarkt, waar stedelingen het gewoon waren om deel te nemen aan het publieke debat, was ten eerste de
plaats bij uitstek waar wapeningen zich afspeelden. Ten tweede vertoonden de wapeningen ruimtelijk sterke gelijkenissen met de werking van de brede raad. Zo was er ook
bij een wapening een duidelijke verband met de eigen vergaderplaatsen van de ambachten. Op 1 december 1451 trokken de ambachten eerst naar hun vergaderplaatsen, elc in
’t zijne, om van daaruit tegen de middag met hun banieren en wapens naar de markt te
trekken, ‘paeysevelic ende broederlic’.101 Opnieuw trokken de ambachtslieden van hun
eigen ruimte naar de openbare, formele politieke ruimte. Door met wapens de Vrijdagmarkt te bezetten, deden de ambachten meer dan enkel een dreigement uiten. Ze verwezen juist naar de praktijken van formele participatie. De wapeningen waren niet enkel een
dreiging met geweld, maar vormden een volwaardig onderdeel van het politieke proces.
Het grootste verschil tussen een wapening en een openbare vergadering was dan ook
de identiteit van de initiatiefnemer en van de deelnemers. Een openbare vergadering
kon namelijk alleen op initiatief van het stadsbestuur worden samengeroepen, terwijl
de ambachten duidelijk tijdens een wapening het initiatief in handen hadden. Uit een
ordonnantie van 1451 blijkt verder het verschil in deelnemers. Toen een wapening in
dat jaar uitmondde in een openbare vergadering, stuurde het stadsbestuur iedereen
die geen lid was van een ambacht of niet onder een banier stond weg van de markt.102
Opnieuw trad daarbij een beweging op, zij het nu van de Vrijdagmarkt weg, waarbij
stedelingen hun mening konden verspreiden. Bij een wapening waren immers geregeld
stedelingen betrokken die geen deel uitmaakten van de Drie Leden. De Dagboekschrijdin en A. Van Bruaene (red.), Emotions in the heart of the city (14th-16th century) (Turnhout 2005) 63-81, 74.
96 Justine Smithuis, ‘Popular movements and elite leadership. Exploring a late medieval conundrum in cities of the
Low Countries and Germany’, in: J. Firnhaber-Baker en D. Schoenaers (red.), The Routledge history handbook of
medieval revolt, 220-235, 225.
97 Fris (red.), Dagboek van Gent II (Gent 1904) 46-47.
98 Fris (red.), Dagboek van Gent I, 158-159, 183-184, 297-98; Fris (red.), Dagboek van Gent II, 46-47, 176, 251.
99 Fris (red.), Dagboek van Gent II, 46-47.
100 Ibidem, 47.
101 Fris (red.), Dagboek van Gent I, 183.
102 Ibidem, 184.
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ver vermeldt bijvoorbeeld expliciet hoe ‘die van den lande van Overschelde ende van
sente Pieters’ met stokken naar de Vrijdagmarkt kwamen tijdens een wapening.103 Het
betrof hier de inwoners van de oostelijke wijken van Gent, onder wie de volders, die
verder uitgesloten waren van politieke participatie.
Een wapening ging gepaard met massavorming: uit alle hoeken van de stad kwamen
ambachtsleden in groepjes naar de Vrijdagmarkt, waar ze één massa vormden. Elias
Canetti noemt dat in zijn theorie over massa’s een ‘open’ massa, in tegenstelling tot de
gesloten massa’s van bijvoorbeeld de collatie of de ambachtshuizen.104 In dat licht was
de beweging van de ambachtshuizen naar de Vrijdagmarkt een uitbraak (der Ausbruch)
van een gesloten massa, die als belangrijkste eigenschap had dat de deelnemers ervan
begrensd waren, naar een open massa. Canetti ziet dat niet zozeer ruimtelijk, maar eerder als een politieke reactie op de afgrenzing van deelnemers aan de gesloten massa.105
De ambachtslieden wilden hun beleid niet meer binnenskamers of in de afgesloten
ruimtes voeren, en trokken naar buiten, naar de straten van de stad.
Conclusie
Toen het Gentse stadsbestuur in januari 1452 een ordonnantie uitvaardigde waarmee
het alle ambachtslieden uit de Drie Leden opriep naar de Vrijdagmarkt te komen voor
een openbare vergadering, was dat niet enkel omdat het bestuur meer stedelingen wilde
verzamelen. Het was eerder een poging om de openbare ruimte waarin de vergadering
plaatsvond te reguleren en te controleren. Een analyse van de verschillende vormen
die politieke participatie in laatmiddeleeuws Gent kon aannemen, maakt duidelijk dat
dergelijke processen van politieke participatie ervoor zorgden dat de politieke ruimte
niet volledig begrensd kon worden. De praktische werking van de indirecte participatie
in de collatie, waarbij de vertegenwoordigers naar en van hun eigen vergaderplaatsen
trokken, leidde tot een beperkte openbaarheid, maar bracht wel een beweging van en
naar de eigen ruimtes, zoals ambachtshuizen, met zich mee. Die beweging gebruikten
stedelingen op een gelijkaardige manier tijdens wapeningen. De spanning tussen begrenzing en openbaarheid kwam ook terug in de openbare vergaderingen op de markt.
De nood voor een bredere legitimering van beslissingen kwam daar in contrast met een
noodzaak vanuit het stadsbestuur om de ruimte te controleren. Wanneer stedelingen
tot slot die controle uitdaagden, rechtvaardigden ze hun machtsovername tijdens een
zogenaamde wapening door ruimtelijk te verwijzen naar verschillende praktijken uit
de geïnstitutionaliseerde participatie, zoals zij die kenden uit de werking van de collatie en de openbare vergaderingen. Ambachtslieden trokken op vanuit de vergaderplaatsen die ze kenden als onderdeel van de brede raad, en positioneerden zich op de
Vrijdagmarkt op een gelijkaardige manier als tijdens de vergaderingen. Op die manier
werd de grens tussen een wapening en een openbare vergadering zo vaag dat de ene in
de andere overliep. Samen naar de markt komen was geen onschuldige beweging voor
de Gentse ambachten. Het betekende het startpunt van hun deelname aan het bredere
debat, welke vorm dat ook aannam.
103 Fris (red.), Dagboek van Gent II, 46.
104 Elias Canetti, Masse und macht I (München 1976) 10-12.
105 Ibidem, 16-17.

Emma Hoebeke

‘Van slechte zeden’
Publieke zedelijkheid in Antwerpen in het begin van de twintigste eeuw

Het debat over de seksuele normen
Op 20 september 1909 stapte de 40-jarige Louisa P. naar de politie van Deurne om
een klacht neer te leggen tegen Henri H. De drieëntwintigjarige man had drie dagen
voordien Louisa P. en haar twee dochters Joanna (dertien jaar) en Marie L. (veertien
jaar) beledigd terwijl hij aan zijn ‘voorbroek’ trok. In het proces-verbaal getuigden
twee vrouwen in het voordeel van Louisa P.; ze bevestigden haar verklaring en legden
de nadruk op de aanwezigheid van kinderen en de passieve houding van Louisa P. en
haar dochters: ‘’t was te schandalig voor de kleine kinderen die in de nabijheid waren.
De meisjes van L. en de moeder hebben niets gedaan’.1 Echter in het proces-verbaal
getuigden ook twee vrouwen in het voordeel van Henri H. Net als Henri beweerden
zij dat niet Henri H. maar Louisa P. en haar dochters beledigingen hadden geuit terwijl
ze hun rokken optrokken en op hun achterwerk sloegen.
In het proces-verbaal en vonnis klinkt ook de stem van politie en justitie. Zo werd
door de politie in het proces-verbaal toegevoegd dat de ouders van Joanna en Marie
L. zich goed gedroegen, hun kinderen degelijk opvoedden en zich aan hun plichten
wijdden.2 De politie probeerde hierdoor een zeker gewicht te geven aan de woorden
van Louisa P. De Antwerpse rechtbank van Eerste Aanleg stelde echter in het vonnis
dat Henri H. niet werd veroordeeld voor openbare zedenschennis omdat het feit niet
was bewezen.3 Justitie beschouwde trekken aan de voorbroek wel als openbare zedenschennis, maar hechtte duidelijk minder geloof aan de woorden van Louisa P. en haar
getuigen. Het is onmogelijk en irrelevant te achterhalen wie de waarheid sprak. Wel
is deze ogenschijnlijk banale zaak releverend in meerdere opzichten. Ten eerste werd
openbare zedenschennis als probleemgedrag beschouwd en als misdrijf bestempeld.
Ten tweede hadden de betrokken actoren verschillende visies over wat ze onder openbare zedenschennis verstonden.
Ondanks de rijkdom aan informatie die gerechtelijke dossiers over openbare zedenschennis bieden als bron, zijn ze nauwelijks onderzocht. Historisch onderzoek richt
zich zelden specifiek op seksualiteit in de publieke sfeer. Wanneer het publieke aspect
wel wordt benadrukt, is er doorgaans een focus op straat- en raamprostitutie. In het
geval van publieke zedenschennis is er niet echt sprake van een slachtoffer in fysieke
zin, maar zijn het de zeden van de samenleving die geschonden worden door publieke
ongepastheden. Het handelt in dit artikel over zogenaamd ‘onmiddellijke zedenschen1 Rijksarchief Antwerpen te Beveren (verder rab), Openbare zedenschennis in eerste aanleg bij de correctionele
rechtbank van Antwerpen (verder oz ea antw c), inv.nr. 4723, Proces-verbaal (verder pv) politie Deurne, 20 september1909.
2 rab, oz ea antw c, inv.nr. 4723, pv politie Deurne, 20 september 1909.
3 rab, ea antw c, vonnisboek november 1909 4095-4516, vonnisnr. 4451, 26 november 1909.
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nis’, dat wil zeggen, als ongepast beschouwde handelingen, zoals seksueel geladen
gebaren. Het betreft dus geen zogenaamde ‘middellijke zedenschennis’ wat verbale,
geschreven of afgebeelde vormen van zedenschennis in de publieke ruimte inhoudt
volgens de definitie uit het strafrecht. Er bestaat reeds veel onderzoek over middellijke
zedenschennis, zoals studies omtrent pornografie en naakt in kunst. De meeste studies
omtrent onmiddellijke zedenschennis stammen uit de rechtswetenschap, bijvoorbeeld
het werk van Liesbet Steven omtrent strafrecht en seksualiteit.4 De enige historische
werken over publieke zedenschennis stammen uit de ontluikende traditie van onderzoek naar homoseksualiteit in de publieke ruimte. Belgische voorbeelden hiervan zijn
de studies van Nicolas Chartier, Wannes Dupont, Jaliena Winters en Lith Lefranc.5
Deze onderzoeken gaan op onmiddellijke publieke zedenschennis in, maar bieden
slechts een deel van het verhaal omdat ze zich beperken tot één soort seksualiteit. Een
omvattender historische benadering van onmiddellijke zedenschennis in de publieke
ruimte dringt zich op en vormt de inzet van dit onderzoek.
Meer in het bijzonder gaat het in dit artikel om de vraag wat openbare zedenschennis
inhield voor diverse actoren in de stedelijke samenleving van Antwerpen in het begin
van de twintigste eeuw. Aan de hand van gerechtelijke dossiers uit het archief van de
Rechtbank van Eerste Aanleg, worden de tolerantiedrempels van diverse actoren onderzocht. De normen in verband met publieke seksualiteit en ongepast gedrag worden
volgens klasse en gender geduid. Dit gebeurt door de reacties van de gedaagden, hun
sociale omgeving, politie en justitie op de als onzedig bestempelde handelingen te
vergelijken. Hierbij komen in eerste instantie de burgerlijke normen inzake onzedelijk
gedrag aan bod, waarvan de magistraten van justitie de vertegenwoordigers zijn: zij
vervulden in het begin van de twintigste eeuw immers de functie om de burgerlijke
maatschappelijke norm, vervat in het strafrecht, uit te dragen en te beschermen tegen
moreel verval.6 In tweede instantie biedt het inzicht in de normen van veel bredere
lagen van de bevolking. Welke opvattingen over openbare zedenschennis leefden er
bij de diverse betrokken actoren? Hoe verhielden zij zich tot de officiële, burgerlijke
moraal op het vlak van publieke seksualiteit?
Om een dergelijke, gelaagde kijk op openbare zedenschennis bloot te leggen, lijkt
het gerechtelijke dossier misschien niet de meest voor de hand liggende bron. Anders
dan men op het eerste gezicht zou kunnen vermoeden, zijn gerechtelijke dossiers
meerstemmige bronnen. Niet enkel de taal van de (gerechtelijke) macht valt er uit op
te maken, maar ook het discours en perspectieven van alle andere betrokken actoren,
gaande van de politiemensen over omstanders tot klagers en aangeklaagden. De aangehaalde verklaringen van Henri H. en Louisa P. geven zo aan wat zij onder openbare
zedenschennis verstonden, in dit geval het trekken aan de voorbroek en het opheffen
4 Liesbet Stevens, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting,
ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel (Antwerpen 2002).
5 Nicolas Chartier, ‘De onderbuik van Brussel. De mannelijke homoseksuele subcultuur in Brussel tijdens de negentiende eeuw’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 38 (2008) 407-435; Jaliena Winters, Tussen pot en pint.
Het uitgaans(be)leven van lesbische en biseksuele vrouwen in Antwerpen vanaf de jaren ’50 (Masterproef Universiteit
Gent 2011); Lith Lefranc, Mis-plaatste begeertes? Een historisch-geografisch onderzoek naar ervaringen van Gentse
(middenklasse) lesbische vrouwen in een heteronormatief stadslandschap (1974-2005) (Masterproef, Universiteit Gent
2015). Wannes Dupont, Free-floating evils. A genealogy of homosexuality in Belgiu (Antwerpen 2015).
6 Stevens, Strafrecht en seksualiteit, 364-365.
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van de rok in het openbaar. Ook wordt duidelijk welke strategieën ze gebruikten om de
aanklacht en beschuldiging kracht bij te zetten of net te ontkrachten. De getuigenissen
tegen Henri H. steunden op een passief slachtofferbeeld van Louisa en haar dochters.
Dit staat in schril contrast met het actieve en onzedelijke beeld dat Henri H. en zijn getuigen schetsten van Louisa P. en haar dochters, in een poging hun geloofwaardigheid
naar beneden te halen. Klagers, aangeklaagden en getuigen ontwikkelden dus doelbewuste strategieën in hun interacties met de officiële autoriteiten, zoals ook blijkt uit
recent onderzoek over de relatie tussen politie en bevolking in Antwerpen in de lange
negentiende eeuw.7 Ook in dit artikel worden bronnen van het officiële repressieapparaat gebruikt om verschillende perspectieven op de sociale werkelijkheid te formuleren,
maar dan in het bijzonder over openbare zedenschennis.
In dit artikel gaat het om handelingen in het openbaar die gerechtelijk vervolgd konden worden op grond van artikel 385 in het Belgische Strafwetboek. Artikel 385 luidde
als volgt: ‘Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende
de vingt-six francs à cinq cents francs’.8 De analyse is gebaseerd op een gestratificeerde
aselecte steekproef van 40 dossiers van openbare zedenschennis door handeling die in
1909 in Eerste Aanleg werden berecht door de correctionele rechtbank van Antwerpen,
en de 39 bijhorende vonnissen. Het Rijksarchief te Beveren bezit een chronologisch
geordende lijst met de bewaarde dossiers van Eerste Aanleg van de correctionele rechtbank. Deze lijst omvat 81 dossiers betreffende publieke zedenschennis voor het jaar
1909. De helft is geselecteerd door systematisch één op twee dossiers te nemen en dan
na te gaan of het onmiddellijke zedenschennis betreft. Indien dit niet het geval was en
het middellijke zedenschennis betrof, is het daaropvolgende dossier geselecteerd. De
steekproef omvat zodoende 40 dossiers met openbare onmiddellijke zedenschennis.
De keuze voor het jaar 1909 is gebaseerd op het feit dat het Rijksarchief van Antwerpen voor de periode van de negentiende eeuw tot de Eerste Wereldoorlog slechts een
selectie van de dossiers van de vervolging van publieke zedenschennis bewaard heeft,
behalve voor 1909, waarvan de dossiers integraal zijn bewaard.
Melding, aanklacht en vervolging
Uit de 40 geselecteerde dossiers van openbare zedenschennis door handeling blijkt dat
de gedaagden relatief jong waren (de meesten jonger dan 30 jaar) en allen tot het mannelijk geslacht behoorden. De grote meerderheid van de gedaagden waren Belgen die
aan de stadsrand van Antwerpen woonden, gelegen tegen de Schelde, of aan de dokken
en in het noorden van Antwerpen. Velen onder de gedaagden woonden in de vijfde
wijk. Die wijk, gelegen in het noorden van de stad (die de Seefhoek, Sint-Willebrodus,
Stuivenberg en ’t Faboert omvat), was vanaf 1874 de meest bevolkte wijk van Antwerpen.9 De vijfde wijk was voornamelijk een arbeiderswijk, maar er bestonden ver7 Margo De Koster, ‘Politieoptredens en het dagelijks ordenen van de stad Antwerpen, eind negentiende-begin
twintigste eeuw’, in: M. De Koster e.a. (red.), Werken aan de stad, stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1500-1900 (Brussel 2011) 236-253; Margo De Koster, Barbara Deruytter en Antoon Vrints, ‘Police-public
relations in transition in Antwerp, 1840s-1914’, European Review of History 25 (2018) 147-165.
8 Louis De Hondt, Code Pénal avec la traduction Flamande (Gent 1867) 188.
9 Stephanie Van Houtven, ‘De negentiende-eeuwse stedelijke politiepraktijk door de bril van de buurt. De Antwerpse
Seefhoek, 1879’, in: De Koster e.a. (red.), Werken aan de stad, 270-272.
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Kaart 1 Kaart van Antwerpen en de gemeenten binnen de Brialmontomwalling
(Karl Baedeker, Guide Baedeker Belgique & Hollande (Leipzig 1897) 86-87)

schillen tussen de buurten. Zo stond ’t Faboert, gelegen in het noordelijke deel van de
wijk, bekend als een volkse en marginale buurt. De buurt van Sint-Willebrordus in het
oostelijk deel van de wijk was daarentegen een meer voorname buurt, en de Seefhoek,
gelegen tussen deze twee buurten, werd bewoond door (on)geschoolde arbeiders en
leden van de lage burgerij (zie kaart 1).10
Openbare zedenschennis door handeling was duidelijk een stedelijk vergrijp. Uit de
vele landelijke gemeenten die onder het ressort van de Antwerpse rechtbank van Eerste
Aanleg vielen, werden volgens de steekproef nauwelijks zaken vervolgd. De plaatsen
delict situeerden zich in dezelfde boog als de woonplaatsen van de gedaagden en kenden een sterkere uitloop naar de dokken van de haven en naar het centrum van Antwerpen. In het stadscentrum woonden dus nauwelijks gedaagden, maar ze begingen er wel
openbare zedenschennis door handeling. Uit deze gegevens blijkt dat sommige buurten
oververtegenwoordigd zijn en andere niet of nauwelijks. Hierbij speelde de ruimtelijke
selectiviteit van de politiepatrouilles die zich toelegden op arbeidersbuurten een rol. Zo
blijkt dat zowel de woonplaats van de gedaagden als de plaatsen delict zich voornamelijk bevonden in arbeidersbuurten. Deze bevindingen wijzen op een strengere controle
10 Ibidem, 272-274.
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van de politie in de arbeidersbuurten en sluiten aan bij het bestaande onderzoek over de
relatie politie-bevolking in Antwerpen. Margo De Koster stipuleert in haar studie over
de politie van Antwerpen rond de eeuwwisseling, dat de politie de wet en de openbare
orde op een selectieve manier handhaafde.11 In die periode (1890-1913) eisten de stedelijke overheid en notabelen meer orde en veiligheid in de stad en dat vertaalde zich in
een selectief politietoezicht dat ook een ruimtelijke vertaling kreeg. In ‘deftige’ straten
werd minder toezicht gehouden, probleembuurten daarentegen werden geviseerd.
Ook hield de politie bepaalde groepen, zoals bedelaars, landlopers en de grote groep
stedelijke armen (laaggeschoolde en periodiek werkloze dagloners) veel nauwlettender
in de gaten dan andere.12 Anders dan vroeger in de negentiende eeuw had de Antwerpse
politie tijdens de Belle Epoque brede gedragsregulerende ambities.13 In het licht van de
zich verdiepende democratisering werd het voor de overheid en de notabelen van belang dat de lagere sociale groepen zich naar de burgerlijke gedragsstandaarden zouden
voegen. De sterk uitgebreide stedelijke politie ging daar veel scherper op toezien door
bijvoorbeeld de naleving van de voorschriften op het vlak van reinheid en zindelijkheid
af te dwingen.
Het profiel van de gedaagden wegens onmiddellijke zedenschennis sluit aan bij die
bevindingen. Uit de dossiers blijkt dat de meeste gedaagden laaggeschoolde, uitsluitend
Nederlandstalige handarbeiders waren. 71 procent van de gedaagden waren volgens de
Hisclass-codes handarbeiders, voornamelijk dokwerkers (26 procent), werklozen (7
procent) en fabriekswerkers (5 procent).14 De overige groep gedaagden waren bedienden of winkeliers, zoals een koffiehuisbediende, dienstknecht en bloemist. De onderzochte groep gedaagden behoorde dus vooral tot de arbeidersklasse, en zo ook tot de
kwetsbaarste groepen in de samenleving die vaker in aanraking kwamen met de politie.
De meeste gedaagden hadden een strafblad met meerdere kleine misdrijven, meestal diverse ‘ordeverstoringen’. Dat sluit aan bij de vaststelling dat de Antwerpse politie vaker
optrad ten aanzien van leden van de lagere klassen en zich daarbij concentreerde op het
handhaven van de openbare orde en het beteugelen van publieke overlast.15
De meeste van de 40 geselecteerde zaken werden zowel vastgesteld (67 procent) en
ingeleid voor vervolging (76 procent) door de politie.16 Een minderheid van de zaken
werd door burgers gemeld (31 procent) en slechts een deel daarvan ging gepaard met
het indienen van een officiële klacht (21 procent).17 Dat slechts een minderheid door
burgers werd gemeld en aangeklaagd is uitzonderlijk. Zo schetst bestaand onderzoek,
over geweldpleging in Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw, een
omgekeerde verhouding waarbij voornamelijk de burgers (78,6 procent) en in minderheid de politie (21,4 procent) de feiten aangaven.18 Dat in zaken van openbare zeden11 De Koster, ‘Politieoptredens’, 260.
12 Ibidem, 252 en 260.
13 De Koster, Deruytter en Vrints, ‘Police-public’.
14 rab, Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg, Correctionele rechtbank, Onmiddellijke zedenschennis, 1909.
15 De Koster, ‘Politieoptredens’, 257, 258, 261, 266; Van Houtven, ‘De negentiende-eeuwse stedelijke politiepraktijk’, 274.
16 Databank Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg, Correctionele rechtbank, Onmiddellijke zedenschennis,
1909.
17 Ibidem.
18 Antoon Vrints, Het theater van de straat. Publiek geweld in Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste
eeuw (Amsterdam 2011) 32.
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schennis de sociale controle voornamelijk bij de politie lag is betekenisvol. Het profiel
van de gedaagden, met vaak uitgebreide strafbladen, doet vermoeden dat de politie zich
daarbij vooral richtte op de usual suspects.
Afgaande op de inhoud van de zaken, zijn er ook mogelijke aanwijzingen dat de
tolerantiedrempels van bevolking en politie niet zomaar samenvielen. De zaken die
burgers initieerden, verschilden van degene die de politie vaststelde. Uit de processen
blijkt dat er twee categorieën van openbare zedenschennis door handeling van elkaar
te onderscheiden zijn, namelijk ongepast urineren en zwemmen, wat telkens door de
politie en nooit door burgers werd aangebracht, en publieke masturbatie, aanranding
en exhibitionisme, waarbij het initiatief vaak bij burgers lag. Burgers stoorden zich
blijkbaar nauwelijks aan ongepast urineren of zwemmen. Ook klaagden ze zelden
feiten aan waarbij de dader in een dronken toestand verkeerde, wat wijst op een grote
mate van tolerantie voor dronken fratsen. Burgers laakten voornamelijk handelingen
met een nadrukkelijk seksuele intentie. Ook omvatte de aanklacht van de burger altijd
de aanwezigheid van een geschade partij, namelijk kinderen en/of vrouwen. Bij de
politie was dit niet altijd het geval; zij trad ook op wanneer de zeden van de samenleving in abstracto geschonden waren. Ook stuurde zij aan op de vervolging van feiten,
zoals naaktzwemmen en wildplassen, die weliswaar gecriminaliseerd werden, maar
ogenschijnlijk nauwelijks verontwaardiging onder de bevolking wekten. De politie
hanteerde dus heel andere normen dan de burgers om over te gaan tot een betichting.
De klagers wegens openbare zedenschennis vormden niet alleen een beperkte groep,
maar ze waren ook een allesbehalve representatieve doorsnede van de bevolking. Alle
klachten en meldingen van openbare zedenschennis werden gedaan door personen
uit de arbeidersklasse. Hoe valt dit te verklaren als men bijvoorbeeld weet dat de
klagers wegens geweld in dezelfde context een sociaal veel gedifferentieerder profiel
vertoonden?19 Het ligt voor de hand dat respectabiliteitsoverwegingen een grote rol
speelden. Het risico om zelf reputatieschade op te lopen was wellicht reëel bij het indienen van een klacht op het bij uitstek kiese domein van de seksuele eer. Enkel wie
al weinig te verliezen had, was bereid om dat risico te nemen. Dat de aangeklaagden
ook haast allemaal uit de lagere sociale groepen stamden, vormt een extra indicatie dat
openbare zedenschennis niet bepaald tot de leefwereld van de zelfverklaarde ‘fatsoenlijken’ behoorde.
Daarnaast is het opvallend dat ongeveer 80 procent van de aangiftes en de klachten
van burgers door vrouwen werden gedaan.20 Dat hoeft niet te verbazen. De vrouwelijke eer werd in overwegende mate in seksuele termen gedefinieerd en dus hing de
geloofwaardigheid van een vrouw volledig af van haar seksuele eerbaarheid. Verloor
ze haar geloofwaardigheid, dan was dit onherroepelijk, wat bij mannen niet noodzakelijk het geval was.21 De meldingen en aanklachten gebeurden voornamelijk door
vrouwen omdat zij er alle belang bij hadden om hun seksuele eerbaarheid intact te
houden. Aangezien vrouwen kwetsbaarder waren op het vlak van hun seksuele eer, is
het waarschijnlijk dat ze ook in werkelijkheid vaker het mikpunt werden van openbare
zedenschennis. Bovendien is het ook aannemelijk dat overwegend vrouwen optraden
19 Vrints, Het theater, 75-76.
20 Ibidem.
21 Stevens, Strafrecht en seksualiteit, 142.
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als klager in die gevallen wanneer de openbare zedenschennis in aanwezigheid van
kinderen plaats vond. De zorg om kinderen was immers in de eerste plaats een taak
voor de moeder.
Ook de genderbril van justitie speelde mogelijk een rol. Het Belgische strafrecht ging
uit van een moeilijk te onderdrukken mannelijke seksualiteit en cultiveerde het contrast
tussen mannelijke seksuele activiteit en vrouwelijke seksuele passiviteit.22 Deze burgerlijke moraal, vervat in het Strafwetboek, maakte dat vrouwen bij seksuele strafzaken
als de slachtoffers werden beschouwd en mannen als de daders. Deze ideeën verklaren
deels het grote percentage vrouwen bij melding en aanklacht. Maar er was meer aan
de hand. Ook bij niet-seksuele misdrijven deden vrouwen meer aanklacht. Uit het onderzoek van Antoon Vrints naar publiek geweld in Antwerpen tijdens de eerste helft
van de twintigste eeuw blijkt dat vrouwen meer aanklacht deden van zowel fysiek als
verbaal geweld.23 Vrouwen stapten vaker naar de autoriteiten, gebruikten hun stem
als machtsinstrument, ook om in te spelen op de lokale publieke opinie in de buurt.24
Mannen deden veel minder een beroep op de politie. Vanuit de samenleving werd van
hen veel meer verwacht dat ze hun geschillen zelf konden oplossen, waardoor een
beroep doen op de politie onder diverse omstandigheden tot statusverlies kon leiden
bij de man.25 Dat was wellicht a fortiori het geval bij openbare zedenschennis. Stelde
een man zich niet uiterst kwetsbaar op wanneer hij blijkens een aangifte verklaarde in
zijn seksuele eer geschonden te zijn? In de steekproef over openbare zedenschennis
deden immers maar twee mannen aanklacht bij de politie.26 Opvallend hierbij is dat
de persoon tegen wie ze getuigden een buitenlander was. Dit bevestigt dat mannen een
andere conflictstrategie hanteerden dan vrouwen en dat ze zich doorgaans inderdaad
baseerden op informele conflictbeslechting 27 Hierbij deden ze een beroep op hun sociale netwerken. Maar wanneer de beklaagde in kwestie onbekend was en slechts tijdelijk
in de stad verbleef, zo blijkt uit de steekproef, bracht hij de zaak toch tot bij de politie
onder de aandacht. Niettemin waren de politie en de vrouwen dus in de eerste plaats de
bewakers van de openbare zedelijkheid in de publieke stedelijke ruimte.
De meeste gedaagden (76 procent) uit de steekproef werden veroordeeld op basis
van artikel 385; de rechtbank sprak slechts 22 procent vrij.28 Dat is ook logisch aangezien de bestudeerde archieven enkel die zaken bevatten die daadwerkelijk voor de
rechtbank werden gebracht. Zaken die zonder gevolg werden geklasseerd of buiten
vervolging werden gesteld, berusten immers niet in het rechtbankarchief. Voor openbare zedenschennis door handeling gold een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar
en een boete van 26 tot 500 frank.29 Ter vergelijking: in 1896 bedroeg het dagloon van
een mannelijke arbeider gemiddeld 3,28 frank.30 Geen enkele veroordeelde kreeg de
22 Ibidem, 139, 143.
23 Vrints, Het theater, 181 en 193.
24 Ibidem, 193.
25 Ibidem, 196-197.
26 rab, oz ea antw c, inv.nr. 5137, pv politie Antwerpen, 16 augustus 1909; rab, oz ea antw c, inv.nr. 3874, pv
politie Antwerpen, 12 augustus 1909.
27 Vrints, Het theater, 199.
28 Databank Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg, Correctionele rechtbank, Onmiddellijke zedenschennis,
1909.
29 De Hondt, Code Pénal, 188.
30 Peter Scholliers, ‘Honderd jaar koopkracht in België (1914-2014)’, Brood & Rozen. Tijdschrift voor de Geschiede-
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maximale gevangenisstraf van één jaar; de zwaarste zaken uit de steekproef leidden tot
een gevangenisstraf van drie maanden en in de meeste gevallen ging het hoogstens om
de minimumstraf van acht dagen.31 Bovendien kreeg 54 procent van de veroordeelde
gedaagden geen gevangenisstraf.32 De meeste van de veroordeelden kregen de minimumboete opgelegd, of zelfs een boete die nog kleiner was dan het minimum bepaald
in het Strafwetboek.33 Het mechanisme van de verzachtende omstandigheden maakte
het mogelijk om handelingen te bestraffen die normaal te licht waren voor de strafmaat
omschreven in het Strafwetboek. Dit mechanisme werd reeds vastgesteld door Axel
Tixhon aan de hand van de nationale gerechtelijke statistieken.34 Doordat er steeds
meer kleine handelingen onder artikel 385 konden vallen, werd de kans groter dat er
een bredere invulling werd gegeven aan openbare zedenschennis door politie, justitie
en burgers in de stad Antwerpen.
Deze lagere vormen van bestraffing komen het vaakste voor in de categorie wildplassen en naaktzwemmen, zeker wanneer de handeling zich zonder smaad aan de politie
en in afwezigheid van vrouwen en kinderen afspeelde. Wanneer dit wel het geval was of
wanneer de handelingen vielen binnen de categorie publieke masturbatie, aanranding
en exhibitionisme werd dit wel bestraft conform het Strafwetboek. Vrijspraak wegens
artikel 385 was daarentegen niet terug te voeren op de ernst van de feiten (die erg konden verschillen), maar op de aan- of afwezigheid van getuigen. De medewerking van
de buurtbewoners en omstanders bleek van doorslaggevend belang in de afwikkeling
van een rechtszaak.
Maar wat valt er nu inhoudelijk uit die zaken af te leiden? Vooreerst vormen ze
een toegang tot de normaliteitsvisie van gewone burgers; wat beschouwden zij als een
schending van de publieke zedelijkheid? Ten tweede maken ze duidelijk of de politie
ook werkelijk de strengere normen, die haar van bovenaf werden opgelegd, geïnternaliseerd had. En tot slot verhelderen ze aan welke ongepastheden de magistraten
zwaar(der) tilden. De opdeling tussen ‘ongepast urineren en zwemmen’ en ‘publieke
masturbatie, aanranding en exhibitionisme’ biedt hiertoe een geschikt uitgangspunt
aangezien deze twee categorieën binnen de steekproef duidelijk anders benaderd werden door gewone burgers, maar ook door politie en justitie.
Ongepast urineren en zwemmen
De gepleegde feiten in deze categorieën zijn heel duidelijk. De handelingen hadden een
functioneel karakter en kenden geen persoonlijk slachtoffer. Het was niet de eer van
een individueel persoon die geschonden werd, maar enkel de publieke zeden van de samenleving. Het waren overwegend mensen uit de laagste lagen van de arbeidersbevolking die voor deze feiten gedaagd werden, maar er waren ook enkele uitzonderingen
nis van Sociale Bewegingen, 20:3 (2015) 7.
31 rab, oz ea antw c, inv.nr. 3455, pv politie Hoboken, 16 september 1908; rab, oz ea antw c, inv.nr. 3432, pv
politie Antwerpen, 8 juni 1909; rab, oz ea antw c, inv.nr. 4905, pv politie Borgerhout, 23 september 1909.
32 Databank Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg, Correctionele rechtbank, Onmiddellijke zedenschennis,
1909.
33 rab, oz ea antw c, inv.nr. 3603, pv politie Antwerpen, 19 maart 1909; rab, oz ea antw c, inv.nr. 3271, pv politie
Antwerpen, 13 maart 1909; rab, oz ea antw c, inv.nr. 5081, pv politie Antwerpen, 5 september 1909.
34 Axel Tixhon, ‘La poursuite et la répression de la violence en Belgique (1830-1900). Le discours de la statistique
criminelle’, in: Ginette Kurgan-Van Hentenryk (red.), Un pay si tranquille La violence en Belgique aux xixe siecle,
(Brussel 1999) 84.
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die uit beter gesitueerde bevolkingslagen stamden. Van de 20 gedaagde wildplassers
kwamen 2 leden uit de burgerij en 18 waren arbeiders. De 5 naaktzwemmers kwamen
allen uit de arbeidersklasse (zie Tabel 1). De enkele sociaal beter gesitueerde gedaagden
reageerden uitgebreider en actiever op de aanklacht, dan die uit de arbeidersklasse. Ze
probeerden politie en gerecht ervan te overtuigen dat er geen sprake was van openbare
zedenschennis, bijvoorbeeld door aan te voeren dat er enkel bekenden bij het urineren
aanwezig waren. Zo verklaarde Arthur W., een eerste stuurman van 38 jaar, wonende
in Antwerpen, in het proces-verbaal: ‘Ik beken dat ik gedronken had en dat ik op
straat heb gewaterd, maar ik heb geen zedenschennis gepleegd.’35 In het proces-verbaal
sprak Arthur W. de politieagent tegen en verklaarde dat er buiten zijn vriend geen onbekenden aanwezig waren; ook de politieagent kon het urineren volgens de gedaagde
niet hebben gezien, dus was er geen sprake van openbare zedenschennis. Als het niet
lukte om de eigen onschuld te bewijzen, probeerden de beter gesitueerde gedaagden
vervolging alsnog af te wenden door justitie en politie persoonlijk of schriftelijk te vermurwen met spijtbetuigingen en excuses. Aldus wentelde Polydor D.B., een 44-jarige
schipper uit Antwerpen, zich in het stof om vervolging te voorkomen: ‘De ondergeteekende (...), neemt met den diepsten eerbied de vrijheid U te smeeken hem niet te
vervolgen om onlangs te hebben gewaterd in de dok en alzoo onvrijwillig en onbedacht
zedenschennis te hebben gepleegd.’36 De beter gesitueerde gedaagden mobiliseerden
ook hun familieleden om de druk op te voeren, eens te meer een indicatie dat ze de
zaak heel ernstig namen. Zo deed de vrouw van Arthur W. een ultieme demarche:
‘zijne vrouw is dan in zijne plaats gekomen bij Mijnheer Strauwen, daarna is deze mij
ook komen vinden. Deze vrouw is bij mij komen weenen, en smeeken maar heb haar
insgelijks geen ander antwoord kunnen geven.’37
De gedaagden uit de arbeidersklasse reageerden niet of nauwelijks op de aanklacht.
Zij verschenen vaak niet op het politiebureau, deden alsof ze niets meer van de feiten
wisten, of legden een weinig zeggende verklaring af. Familieleden mobiliseren, deden
de gedaagden uit de arbeidersklasse niet.
Als ze al iets opmerkten, is duidelijk dat ze niet bepaald zwaar tilden aan urineren
in het openbaar of naaktzwemmen. Zo verklaarde Félix D.N., een goudsmidknecht
van 32 jaar uit Borgerhout: ‘Gansch het verslag van den politieagent is onwaarheid.
[…] Ik stond te wateren in ’t pissijn en heb mij op zekeren oogenblik omgedraaid om
de uur te zien en het is dan dat den agent mij de opmerking heeft gemaakt zeggende:
Kunt gij niet wat gemanierder staan.’38 Het is duidelijk dat Félix zeer ontevreden was
met de beschuldiging van openbare zedenschennis. Hij bekende geürineerd te hebben
op een openbare plaats en de mogelijkheid dat zijn geslachtsdeel zichtbaar was voor
onbekenden. Tezelfdertijd wijst hij op de banaliteit van zijn overtreding en de onredelijkheid van de agent. Over het algemeen ervoeren gedaagden uit de arbeidersklasse
een proces-verbaal wegens wildplassen of naaktzwemmen als een pesterij van de kant
van de politie.

35
36
37
38

rab, oz ea antw c, inv.nr. 3230, pv politie Antwerpen, 17 december 1908.
rab, oz ea antw c, inv.nr. 4331, Brief van Polydor D.B. aan de Procureur des Konings te Antwerpen, 7 juni 1909.
rab, oz ea antw c, inv.nr. 3230, Brief van politieagent Polspoel, 22 december 1908.
rab, oz ea antw c, inv.nr. 4820, pv politie Antwerpen, 27 juni 1909.
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Tabel 1 Klasse-indeling gedaagden voor ongepast urineren en zwemmen volgens hisclass-beroepscategorisering.* (Databank Antwerpse Rechtbank van
Eerste Aanleg Correctionele rechtbank, Onmiddellijke zedenschennis, 1909)
Handeling

Categorie 0-1

Categorie 2-3

Categorie 4-5

Categorie 7-9

Totaal

Naaktzwemmen

0

1

0

4

5

Ongepast urineren

2

0

2

16

20

Totaal

2

1

2

20

25

* Categorie 0-1 bevat professionele, technische en aanverwante werknemers of de burgerij; categorie 2-3 bevat administratieve en bestuurlijke werknemers en bedienden en aanverwante werknemers of de geschoolde arbeidersklasse;
categorie 4-5 omvat verkopers en bedienend personeel of de laaggeschoolde arbeidersklasse; categorie 7-9 bevat
productie en aanverwante werknemers, transportmiddelenoperators en arbeiders of de ongeschoolde arbeidersklasse;
ook de werklozen uit de databank worden toegevoegd in deze categorie. ‘History of Work Information System’,
geraadpleegd op 1 april 2017, https://historyofwork.iisg.nl/.

Toch bestond er bij de arbeidersbevolking een perceptieverschil tussen wildplassen
en naaktzwemmen. Enkel het geslachtsdeel ontbloten en zichtbaar maken, zoals bij
wildplassen gebeurt, werd als potentieel riskanter beschouwd voor de reputatie van de
gedaagden, dan geheel naakt zijn om te zwemmen. Een en ander valt toe te schrijven
aan de sterke seksuele connotatie van het geslachtsdeel. De gedaagden wilden ten zeerste de insinuatie vermijden dat zij iets anders met hun geslachtsdeel deden of wilden bereiken dan het urineren. Bij de naaktzwemmers was het duidelijk wat ze deden, ontbrak
de mogelijke seksuele connotatie en de focus lag niet enkel op hun geslachtsdeel, maar
op hun hele naakte lichaam. Zo verklaarde Joannes Fransiscus D., een fabriekswerker
van achttien jaar uit Borgerhout, het volgende: ‘Ik weet wel dat dit verboden is maar ’t
is maar om mij eens te wasschen’.39
Gedaagden uit de arbeidersklasse beschouwden naaktzwemmen en wildplassen
nauwelijks als een normovertreding. Betekenisvol is dat geen van de zaken in deze
categorie geïnitieerd werd door een klacht vanuit de bevolking. Waar de gedaagden
wel zwaarder aan tilden, was de beschuldiging van openbare zedenschennis. Gedaagde
naaktzwemmers en wildplassers probeerden die beschuldiging te weerleggen door te
verwijzen naar de functionele intentie van hun daad en te ontkennen dat hun geslachtsdeel zichtbaar was geweest. Een 41-jarige scheepsschildergast uit Antwerpen verklaarde veelzeggend: ‘Ik beken gewaterd te hebben maar niet in de houding zooals de
agenten zeggen. Ik stond nevens mijn huis en met mijn gezicht naar den muur gekeerd.
Het is niet mogelijk dat mijne mannelijkheid zichtbaar was’.40
Het belang van de zichtbaarheid, zowel op vlak van locatie als door de aanwezigheid van een publiek, springt erg in het oog. Zo is het meer bepaald opvallend dat beschuldiging van in het midden van een straat, al voortstappend, of naar het publiek toe
geürineerd te hebben, erg gevoelig lag. De gedaagden beseften dat politie en justitie zich
sterker stoorden aan sterk publieke handelingen en probeerden dan ook het publieke
karakter ervan te minimaliseren. De meeste gedaagden die voor een dergelijke vorm van
urineren werden vervolgd, reageerden echter door niet op te dagen bij de politie of door
39 rab, oz ea antw c, inv.nr. 4358, pv politie Borgerhout, 22 mei 1909.
40 rab, oz ea antw c, inv.nr. 4931, pv politie Antwerpen, 12 september 1909.
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te vermelden niets meer te weten. Christiaan M., een 30-jarige dokwerker uit Deurne
verklaarde zo: ‘Ik weet niet wat er gebeurd is, en weet ook niet meer in welke herbergen ik mij zoo zat heb gedronken’.41 Dergelijke reactie was overwegend een tactiek,
hoofdzakelijk gebruikt door de onderste laag van de arbeidersklasse, om de kans op
veroordeling in te perken. Afhankelijk van de sociale groepen waartoe ze behoorden,
reageerden gedaagden wegens wildplassen en naaktzwemmen dus anders. Dat verschil
had niet enkel te maken met perceptieverschillen over de ernst van de zedenschennis,
maar ook met een uiteenlopende impact op de eerbaarheid. Het heeft er alle schijn van
dat beter gesitueerde gedaagden een mogelijke veroordeling wegens deze feiten als
bedreigender voor hun reputatie zagen, dan arbeiders.
Hoe reageerden nu politie en justitie op wildplassen en naaktzwemmen, die onder
artikel 385 van het strafwetboek vielen? Dat artikel was zeer vaag, waardoor de politie
in eigen woorden moest aangeven waarom de publieke zeden geschonden werden.
Dit betrof telkens twee elementen: naakt (geslachtsdeel of lichaam) en publieke zichtbaarheid. Het bijzijn van vrouwen en kinderen vormde voor de politieagenten een
verzwarend element, aangezien er telkens specifiek melding van werd gemaakt. Het
monotone en opsommende karakter van de agenten in de processen-verbaal suggereert
dat zij zelf niet erg verontwaardigd waren over de handelingen. Verwonderlijk is dat
niet aangezien de politieagenten ook veelal uit de arbeidersklasse stamden. De politieagenten hanteerden de burgerlijke norm vervat in hun richtlijnen, maar dit wil niet
noodzakelijk zeggen dat ze die deelden. Slechts uit één proces-verbaal sprak duidelijk
verontwaardiging. Het ging wellicht niet toevallig om een proces-verbaal geïnitieerd
door rijkswachters die een hogere status genoten dan wijkagenten en zich wellicht sterker met de burgerlijke norm identificeerden 42 Het verslag van Charles V.W. en Jean J.
spreekt in dit verband boekdelen:
ons op Dienst bevindende, bemerkten wij [...] een dronken persoon, die zonder
zich te schamen, ongemanierd, te midden van den veloweg, zijn water stond te maken en alzoo met zijns schaamdelen bloot stond, terwijl kinderen en vrouwlieden
hem voorbij gingen en der van verontweerdiging zich achteruit trokken, ten einde
zich te onttrekken van deze schandelijke doenwijze.43
Voor de agenten speelde de vraag of de overtreders de intentie hadden gehad om de
zeden publiekelijk te schenden, geen rol in hun beslissing om al dan niet een verslag op
te stellen. Dit verschilde sterk met de percepties van de gedaagden en ook van andere
wijkbewoners. De gedaagden vonden namelijk dat ze geen zedenschennis gepleegd
hadden wanneer ze dat niet bewust gedaan hadden en ook andere burgers gaven dergelijke feiten niet aan bij de politie. De politie hanteerde dus een strengere norm bij de
beoordeling van grensoverschrijdend gedrag om zich te conformeren aan de norm van
justitie. Haar monotoon en opsommend verslag staat dan ook volledig in het teken van
wat justitie bezwarend vond.
41 rab, oz ea antw c, inv.nr. 3695, pv politie Deurne, 18 mei 1909.
42 Julie Carlier, Discoursanalytische en mentaliteitshistorische benadering van seksualiteitsbeleving in het interbellum: fragmentarische geschiedenissen op basis van strafdossiers van zedenzaken in het archief van de correctionele
rechtbank van Antwerpen (1920-1940) (masterproef, Universiteit Gent 2003) 101.
43 rab, oz ea antw c, inv.nr. 4492, pv politie Ekeren, 23 augustus 1909.

14 (2019) 2

‘van slechte zeden’    115

Wel gaf het optreden van de politie blijk van een duidelijke klassengevoeligheid.
Beter gesitueerden konden rekenen op enige vergevingsgezindheid en begrip van de
politieagenten. Zo schreef een agent in een brief in het dossier van stuurman Arthur W.
naar de politiecommissaris: ‘Als ingeval Mijnheer de Commissaris de toelating gaf ik
er in toestemde de zaak in der minnen te schikken, niet voor haar man, maar voor de
eer van haar en de kinderen’.44 Overtreders uit de arbeidersklasse konden op minder
consideratie rekenen. Zij werden geviseerd, zeker de dokwerkers, en kregen een verslag
aan hun broek. De politie was daarmee een instrument waarmee de burgerlijke norm
werd opgelegd aan de bevolking en, meer bepaald, de arbeidersklasse. Het politionele
optreden tegen openbare zedenschennis was een onderdeel van een gedragsregulerend
offensief toegespitst op de arbeiders en aangestuurd door overheid en notabelen.
Justitie van haar kant vond ook bepaalde vormen van ‘ongepast urineren’ minder zedenschennend dan andere. Daarbij valt op dat urineren op een centrale plaats zwaarder
gestraft werd, zoals midden op straat. Wandelend urineren was ook aanstootgevend,
want dat verhoogde het potentiële aantal getuigen, net als plassen op een plein of op
een hoek van twee straten. Hoe publieker het urineren, des te sterker het als normoverschrijdend werd gezien. Het bijzijn van vrouwen of kinderen was een verzwarende
omstandigheid. Ook het niet-gebruiken van aanwezige urinoirs en het tegenwerken
van de politie zorgden voor een zwaardere bestraffing aangezien zulks het vermoeden
wekte dat de handelingen met bewuste intentie gepleegd waren. Naaktzwemmen daarentegen werd altijd op dezelfde manier gestraft en werd even ernstig beschouwd als
urineren op minder centraal gelegen plaatsen. Aangezien de focus bij naaktzwemmen
minder op het geslachtsdeel lag, waren de straffen relatief mild.
Justitie sprak de gedaagden vrij als de handeling op afgelegen, desolate en minder
zichtbare plaatsen plaatsvond. Dit verklaart deels het sterk stedelijke karakter van
openbare zedenschennis door handeling. De politie daarentegen, hield hier minder
rekening mee en stelde ook processen-verbaal op voor gedaagden die in openbare urinoirs of op afgelegen plaatsen urineerden. Justitie vervolgde geen gedaagden jonger dan
veertien jaar, terwijl de politie hier wel proces-verbaal voor opmaakte.45 Minderjarige
gedaagden vanaf achttien jaar werden wel door justitie vervolgd en veroordeeld.46 Er
werden voor deze categorie minderjarigen ook geen lichtere straffen gehanteerd dan
voor de meerderjarigen.
Net als de politie hanteerde justitie verschillende maatstaven naargelang de klasse
van de gedaagde. De twee gedaagden uit de welvarender bevolkingslagen werden namelijk vrijgesproken voor openbare zedenschennis omdat de rechter oordeelde dat de
feiten niet bewezen waren, terwijl de gedaagde arbeiders wel allemaal een straf opgelegd kregen. Wellicht houdt een en ander verband met het feit dat de beter gesitueerde
gedaagden actiever en beter het gerecht konden bespelen. Mogelijk had justitie net als
politie meer oog voor de impact van een mogelijke veroordeling voor de reputatie van
deze respectabele lui.

44 rab, oz ea antw c, inv.nr. 3230, Brief van politieagent Polspoel, 22 december 1908.
45 rab, oz ea antw c, inv.nr. 3210, pv politie Antwerpen, 28 juli 1908.
46 rab, ea antw c, vonnisboek mei 1909 1841-2332, vonnisnr. 1883, 4 mei 1909.
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Afb. 1 Foto van een politiepatrouille in Antwerpen in
1900 (Felixarchief Antwerpen, Politie, Detailtoegang
foto’s politie, 283#5074).

Publieke masturbatie en exhibitionisme
In deze categorie werden de meeste processen-verbaal geïnitieerd door burgers en niet
door de politie. Deze categorie omvat handelingen die ook zwaarder bestraft werden
door justitie en er is sprake van meer directe slachtoffers van de handeling dan bij ongepast urineren en naaktzwemmen. Openbare zedenschennis ging vaak gepaard met een
aanslag op de eerbaarheid (met of zonder geweldpleging).
Opvallend is dat, in tegenstelling tot de vorige categorie, geen van de daders tot de
geschoolde arbeidersklasse of burgerij behoorden en het merendeel tot de onderste laag
van de arbeidersklasse (zie tabel 2). Dat proletarische profiel valt niet zomaar aan de
klassengebonden blik van de politie toe te schrijven, aangezien het gros van de feiten
in deze categorie aangebracht werden door getuigen uit de arbeidersklasse (zie tabel 3).
Welke verdedigingsstrategieën ontwikkelden de gedaagden die aangeklaagd waren
wegens publieke masturbatie en exhibitionisme? Ze verklaarden veelal dat ze hun
broek hadden uitgedaan of hun geslachtsdeel hadden boven gehaald om hun behoefte
te doen. Met die retorische strategie bevestigden ze het beeld van relatieve tolerantie
voor wildplassen bij de arbeidersklasse. Of dat effectief was, is een andere vraag. Als
het om publieke masturbatie, exhibitionisme en aanranding ging, liepen de normen van
de arbeidersklasse en politie en justitie veel sterker gelijk.
Naast het minimaliseren van het eigen gedrag, probeerden de gedaagden ook op
de rol van de slachtoffers in te spelen. Wanneer een of meerdere (jonge) vrouwen hen
beschuldigden, draaiden de gedaagden de actieve en passieve rollen om. Deze reactie
van de daders stelde ook Julie Carlier vast in haar onderzoek naar de processen-verbaal
over seksueel geweld tijdens het interbellum in Antwerpen.47 De volgende verklaring
van een 23-jarige meubelmakersgast uit Deurne illustreert goed dat deze tactiek ook
voor minder zware zedenzaken, zoals openbare zedenschennis, werd gebruikt: ‘Ik
heb niets gedaan of gezegd, De meisjes van Leeuws en de moeder verwarden mij voor
portemonnai dief, hefte de rokken op en sloeg op haar gat’.48 De strategie bestaat dus
47 Carlier, Discoursanalytische benadering, 163.
48 rab, oz ea antw c, inv.nr. 4723, pv politie Deurne, 20 september 1909.
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Tabel 2 Klasse-indeling gedaagden volgens hisclass-beroepscategorieën voor
publieke masturbatie, aanranding en exhibitionisme* (Databank Antwerpse
Rechtbank van Eerste Aanleg Correctionele rechtbank, Onmiddellijke zedenschennis, 1909
Handeling

Categorie 0-1

Categorie 2-3

Categorie 4-5

Categorie 7-9

Totaal

Masturbatie

0

0

1

3

4

Exhibitionisme

0

0

2

7

9

Artikel 385
vermengd met
aanslag eerbaarheid

0

0

0

3

3

Totaal

0

0

3

13

16

* Categorie 0-1 bevat professionele, technische en aanverwante werknemers of de burgerij; categorie 2-3 bevat administratieve en bestuurlijke werknemers en bedienden en aanverwante werknemers of de geschoolde arbeidersklasse;
categorie 4-5 omvat verkopers en bedienend personeel of de laaggeschoolde arbeidersklasse; categorie 7-9 bevat
productie en aanverwante werknemers, transportmiddelenoperators en arbeiders of de ongeschoolde arbeidersklasse;
ook de werklozen uit de databank worden toegevoegd in deze categorie. ‘History of Work Information System’,
geraadpleegd op 1 april 2017, https://historyofwork.iisg.nl/.

uit het in twijfel trekken van de seksuele eer van de vrouwelijke slachtoffers, waarmee
gesuggereerd wordt dat zij een en ander wel eens uitgelokt zouden kunnen hebben. De
gedaagden maakten dus gebruik van de dubbele standaard op het vlak van seksualiteit,
vervat in het strafrecht, maar ook daarbuiten, om de geloofwaardigheid van vrouwelijke getuigen te ondergraven.
Wanneer ze echter tegen de verklaring van kleine kinderen (onder veertien jaar oud)
moesten ingaan, presenteerden de gedaagden het als een misverstand. De gedaagden
wilden hiermee de politie en de rechters overtuigen dat de kinderen de handelingen
van de gedaagden verkeerd hadden geïnterpreteerd. Dit verschil in de reactie van de
dader kwam doordat de dader zich bij kleine kinderen niet kon beroepen op het in
twijfel trekken van de seksuele eer. Kleine kinderen werden namelijk als aseksueel
beschouwd.49
Alle getuigen (met inbegrip van de aanklagers) die in de dossiers in deze categorie optraden, kwamen uit de arbeidersklasse. Wel stamden de getuigen duidelijk uit een veel
breder segment van die arbeidersbevolking dan de gedaagden. In de dossiers duiken
geschoolde arbeiders als klagers of getuigen op die zich op die manier distantieerden
van niet-respectabele gedragingen die uitsluitend bij de armste fractie van de arbeidersklasse werden gesitueerd (zie tabel 3).
Uit de verklaringen blijkt duidelijk dat er onder de arbeidersbevolking geen tolerantie bestond voor publieke masturbatie en exhibitionisme. Wel was er een verschil
tussen de handelingen aangeklaagd door geschoolde en door laag- en ongeschoolde arbeiders. Laag- en ongeschoolde arbeiders deden binnen de steekproef enkel aanklacht
en melding van openbare zedenschennis waarbij er ook sprake was van fysiek geweld.
Ook deden zij binnen de steekproef geen enkele keer aanklacht of melding van openbare zedenschennis zonder dat die persoonlijk tegen hen gericht was. De geschoolde
49 Carlier, Discoursanalytische benadering, 154.
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Tabel 3 Klasse-indeling getuigen volgens hisclass-beroepscategorieën voor
publieke masturbatie, aanranding en exhibitionisme* (Databank Antwerpse
Rechtbank van Eerste Aanleg, Correctionele rechtbank, Onmiddellijke zedenschennis, 1909)
Geslacht

Categorie 0-1

Categorie 2-3

Categorie 4-5

Categorie 7-9

Totaal

Vrouw

0

8

3

16

27

Man

0

3

0

12

15

Totaal

0

11

3

28

42

* Categorie 0-1 bevat professionele, technische en aanverwante werknemers of de burgerij; categorie 2-3 bevat administratieve en bestuurlijke werknemers en bedienden en aanverwante werknemers of de geschoolde arbeidersklasse;
categorie 4-5 omvat verkopers en bedienend personeel of de laaggeschoolde arbeidersklasse; categorie 7-9 bevat
productie en aanverwante werknemers, transportmiddelenoperators en arbeiders of de ongeschoolde arbeidersklasse;
ook de werklozen uit de databank worden toegevoegd in deze categorie. ‘History of Work Information System’,
geraadpleegd op 1 april 2017, https://historyofwork.iisg.nl/.

arbeiders deden dit wel. Zij kaartten ook zaken aan waarbij er geen sprake was van
geweld en waarvan zij niet persoonlijk het mikpunt vormden.50
Klagers en getuigen uit de geschoolde arbeidersbevolking legden veel sterker de
nadruk op de schande en de aanwezigheid van kinderen. Laag- en ongeschoolde arbeiders leken voornamelijk gefocust te zijn op het fysieke geweld dat gepaard ging met
de openbare zedenschennis. Ze gaven amper blijk van verontwaardiging en schande
omtrent de openbare zedenschennis in enge zin. Bij de gedaagden bleek al dat zij
de seksuele eer van de vrouwelijke aanklaagsters en vrouwelijke getuigen in twijfel
probeerden te trekken in de hoop op vrijspraak. Echter, ook de vrouwen poogden de
burgerlijke normaliteitsvisie van mannelijke actieve en vrouwelijke passieve seksualiteit
in hun voordeel te gebruiken. Vrouwen kwamen uitgesproken aan bod als getuigen en
aanklagers. Ze gebruikten veel vaker dan mannen hun aanklachten en verklaringen als
een machtsinstrument. Ze deden dit zowel bij normregulering in de publieke ruimte
als in een persoonlijke conflictsituaties. Anders gesteld, vrouwen gebruikten ook hun
aanklacht of getuigenis als middel om persoonlijke conflicten te winnen. De vrouwen
speelden hierbij handig in op het dominante, passieve beeld van vrouwelijke seksualiteit binnen de burgerlijke moraal, waardoor vrouwen automatisch in de slachtofferpositie werden geduwd binnen het seksueel strafrecht. De man die seksueel actief werd
beschouwd, en aan wie onbeheersbare seksuele driften werden toegeschreven, werd
zo in de daderpositie geplaatst. Het was dus relatief makkelijk om als vrouw een man
aan te klagen en vervolgd te zien worden, wanneer ze hem beschuldigde van seksuele
misdrijven, zolang ze natuurlijk in staat was om haar seksuele eerbaarheid aan te tonen
en die te beschermen tegen de pogingen van de dader om het tegendeel te bewijzen.
Daarnaast poogden de vrouwelijke getuigen verschillende malen de geloofwaardigheid van de mannelijke dader naar beneden te halen. Aangezien de mannelijke eer en
geloofwaardigheid veel minder bepaald werd door zijn seksuele kuisheid, poogden de
50 Duiding: 12 van de 16 zaken in de categorie masturbatie, aanranding en exhibitionisme werd aangegeven door
burgers. Slechts 4 zaken van de 12 werd aangegeven zonder zelf het mikpunt te zijn, dit telkens door getuigen uit de
geschoolde arbeidersklasse. Van de 8 andere zaken waarin men wel het mikpunt was van de dader werden er 7 zaken
aangegeven door laag- en ongeschoolde arbeiders. Deze 7 zaken werden sterk gekenmerkt door fysiek geweld.
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vrouwen niet de seksuele eer van de man aan te tasten, maar schreven ze hem andere
slechte eigenschappen toe, zoals alcoholisme, diefstal, het zoeken van ruzie, enzovoorts. De verschillende tactieken die gebruikt werden door de gedaagde, aanklager en
getuigen laten zien dat de arbeidersklasse geen passieve actor was en zelf de burgerlijke
normen (in haar voordeel) ging gebruiken.
Hoe reageerden politie en justitie nu op zaken van exhibitionisme en publieke masturbatie? De politie initieerde zowel zaken met of zonder specifiek slachtoffer, geweld
en aanslag op de eerbaarheid.51 Haar houding leek dus op die van vrouwen uit de geschoolde arbeidersklasse. De politie zag zichzelf, net als de vrouwelijke getuigen, als
toezichter en verdediger van de publieke normen en waarden in de buurt. Anders dan
bij wildplassen en naaktzwemmen, wijst de toon van de processen-verbaal erop dat de
politie aangedaan reageerde op gevallen van exhibitionisme, masturbatie en aanslag op
de eerbaarheid. De politie nam de verdediging op van vrouwen die daarover getuigden,
indien zij deze als eervolle vrouwen zagen. De politie wees op hun geloofwaardigheid
door de zedelijkheid van de vrouwen aan te duiden en nam de eisen van de vrouwen
zelf over:
Hij diende spoedig in een gesticht opgesloten te worden om andere gevaren te vermijden. Hierbij een bulletijn. De moeder weduwe, arm zijnde heeft den betichte
nochtans een goede opvoeding gegeven, doch hij werd slecht van gedrag.52
Wanneer de seksuele eer van de vrouw(en) niet intact was of bij twijfel, hield de politie zich erg afzijdig en werden er geen persoonlijke meningen van de politie in het
proces-verbaal vermeld. Dit wijst alweer op het belang van een intacte eerbaarheid
voor vrouwen binnen het seksueel strafrecht in België. Dit blijkt ook uit de houding
van de politie tegenover de geloofwaardigheid van prostitués en meer eigenzinnige
jonge vrouwen uit de laag- en ongeschoolde arbeidersklasse. Het verslag van Antwerps
politieagent Alphonse D. is in dat opzicht revelerend:
Heden nacht om 11 25 ure in dienst zijnde in de Vestingstraat werd ik verwittigd
door het lichtmeisje Bartholomé dat een manskerel een weinig verder stond en zijn
mannelijkheid liet zien aan de voorbijgangers. Bij dien persoon komende bestatigde ik dat hij eene houding hield zoals iemand die aan ’t wateren was, en daar er
niets ten gronde lag en ik weinig acht nam op de gezegden van dit lichtmeisje, heb
ik hem laten gaan.53
Ook justitie tilde duidelijk zwaarder aan dit soort zaken dan aan wildplassen en naaktzwemmen: alle gedaagden in deze categorie kregen een straf en er werd daarbij nooit
rekening gehouden met verzachtende omstandigheden. Publieke masturbatie en ontbloting van het onderlichaam, met nadruk op de geslachtsdelen, in het bijzijn van kinderen en vrouwen, werd het zwaarst bestraft.54 Hoe minder zichtbaar in de publieke
ruimte en hoe minder vrouwen en kinderen aanwezig waren, hoe lichter de straf. De
51 rab, oz ea antw c, inv.nr. 4235, 4905, 3302, 3486, 4084, 3874, 3188 en 4100, pv’s.
52 rab, oz ea antw c, inv.nr. 3188, pv politie Hoboken, 20 maart 1909.
53 rab, oz ea antw c, inv.nr. 4084, pv politie Antwerpen, 5 april 1909.
54 rab, oz ea antw c, inv.nr. 3432, pv politie Antwerpen, 8 juni 1909; rab, oz ea antw c, inv.nr. 4905, pv politie
Borgerhout, 23 september 1909; rab, oz ea antw c, inv.nr. 3276, pv politie Ekeren, 7 december 1908.
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stedelijke publieke ruimte werd als een bijzonder gevoelige zone gezien door justitie en
politie vanwege de kans op blootstelling aan een groter publiek. Een andere bepalende
factor voor de strafmaat was de intentie van de dader: daden zonder seksuele intentie
werden minder streng bestraft. Net als de bevolking en in tegenstelling tot de politie
hechtte justitie aan die intentie. Wanneer een bewuste intentie ontbrak, bijvoorbeeld
wanneer je niet wist dat er een scheur in je kleren zat, werd de gedaagde hiervan vrijgesproken.55
Justitie bleek in vergelijking met de politie minder gevoelig voor vrouwelijke getuigenissen. Dit zien we aan de minder zware bestraffing van openbare zedenschennis
door justitie in de context van burenruzies.56 In dit soort conflictsituaties kwam justitie
minder dan de politie in de verleiding partij te kiezen voor de vrouwen met intacte
seksuele eerbaarheid. Wel was de respectabiliteit van de vrouwelijke getuigen ook bij
justitie van groot belang. Naast burenruzies en niet-intentioneel gepleegde openbare
zedenschennis, betroffen de licht gestrafte alsook vrijgesproken zaken voornamelijk
vrouwelijke slachtoffers met ‘twijfelachtige’ of geschonden seksuele eer. Het belang
van een intacte vrouwelijke eerbaarheid binnen het seksueel strafrecht in België is hiermee aangetoond. Voor de bepaling van die eerbaarheid moest justitie natuurlijk toch
weer voortgaan op de politie die op haar beurt steunde op de reputatie die vrouwen
binnen de buurt genoten. Ook kinderen onder de zestien jaar werden door justitie voor
openbare zedenschennis vervolgd.57 De feiten konden ook voor hen niet door de vingers worden gezien, maar ze kregen wel vaker een maatregel met opvoedend karakter
in plaats van een straf.
Conclusie
In het begin van de twintigste eeuw gaven diverse actoren en bevolkingsgroepen binnen de Antwerpse samenleving een andere invulling aan onmiddellijke openbare zedenschennis door handeling. Over het algemeen was het zo dat burgers, justitie en
politie zich minder sterk stoorden aan wildplassen en naaktzwemmen dan aan publieke
masturbatie, aanranding en exhibitionisme. Hoofdzakelijk mannen uit de stedelijke
arbeidersklasse kwamen in de dossiers van de correctionele rechtbank voor als daders
van openbare zedenschennis. De rolverdeling was duidelijk gegendered: terwijl de daders overwegend mannelijk waren, waren de slachtoffers overwegend vrouwelijk en/
of jong.
De Antwerpse arbeidersklasse sprak van openbare zedenschennis wanneer er bij de
handeling zowel sprake was van naaktheid als van een seksuele intentie. Voor haar was
wildplassen en naaktzwemmen geen openbare zedenschennis. De beter gesitueerden
spraken daarentegen al van openbare zedenschennis wanneer het ontbloten mogelijk
gezien kon worden door onbekenden. Dit was niet zo bij de arbeidersklasse. Laag- en
ongeschoolde arbeiders deden enkel aangifte van openbare zedenschennis die persoonlijk naar hen gericht was en waarbij sprake was van fysiek geweld. De geschoolde arbeidersklasse beschouwde, net als politie en justitie, ook niet-persoonlijk gerichte hande55 rab, ea antw c, vonnisboek juli 1909, 2917-3409, vonnisnr. 3051, 9 juli 1909.
56 rab, ea antw c, vonnisboek november 1909, 4095-4516, vonnisnr. 4451, 26 november1909; rab, ea antw c, vonnisboek november 1909, 4095-4516, vonnisnr. 4340, 22 november 1909.
57 rab, ea antw c, vonnisboek april 1909 1390-1840, vonnisnr. 1813, 29 april 1909.

14 (2019) 2

‘van slechte zeden’    121

lingen zonder geweld als openbare zedenschennis. De politie hanteerde een stringente
invulling van de betekenis van openbare zedenschennis door handeling. Wanneer bij de
handeling zichtbaar naakt te pas kwam, was dit voor de politie openbare zedenschennis. In tegenstelling tot justitie en de burgers, hield de politie weinig rekening met leeftijd en bewuste intentie van de gedaagde, althans wat de beslissing om te verbaliseren
betreft. Wel verraadden de politieagenten hun arbeidersachtergrond doordat ze, in hun
monotone verslagen, net als de rest van de arbeidersklasse weinig aanstoot namen aan
publiek urineren en naaktzwemmen. Justitie beschouwde een handeling als publieke
zedenschennis in functie van naaktheid, zichtbaarheid en de intentie waarmee de persoon handelde. Voor justitie gold dat hoe zichtbaarder het naakt door de zichtbaarheid
van de plaats of door de aanwezigheid van een publiek (zeker wanneer dit vrouwen en
kinderen betrof), des te zwaarder zij aan de handeling tilde.
Diverse groepen hanteerden uiteenlopende tactieken bij de omgang met de aanklachten en beschuldigingen. Terwijl bij ongeschoolde arbeiders de bewering voor kwam
dat ze zich niets meer herinnerden van de feiten, betuigden de sociaal beter gesitueerde
groepen vaak spijt over het gebeurde. Naast klasse speelde ook gender een belangrijke
rol. De burgerlijke normen omtrent seksuele activiteit en passiviteit van mannen en
vrouwen bepaalden wie als dader en slachtoffer werd aangeduid, en vormde de basis
voor verschillende tactieken die mannen en vrouwen hanteerden binnen het seksueel
strafrecht. Zo probeerden mannen de seksuele eer van de aanklaagster in twijfel te
trekken en verdedigden vrouwen hun seksuele eer om hun onschuld te benadrukken.
Niet onbelangrijk is ook de vaststelling dat er sprake was van een politioneel beleid
dat zich toespitste op de disciplinering en civilisering van de stedelijke arbeidersbevolking. De in dit onderzoek verzamelde data van openbare onmiddellijke zedenschennis
kende duidelijk een oververtegenwoordiging van arbeiders en arbeiderswijken. Echter,
dit was niet enkel het resultaat van een politioneel beleid, ook de actieve rol van de arbeidersklasse zelf was hier van belang. De klachten over publieke masturbatie, aanranding en exhibitionisme werden net door de lagere sociale groepen tot bij de politie ‘opgestuwd’. De arbeidersklasse gebruikte de politie dus ook voor haar eigen doeleinden.
Tot slot speelt het belang van de zichtbaarheid van de handeling een rol, die zowel
bepaald werd door centraliteit van de ruimte als door de aanwezigheid van omstaanders. De drukbevolkte stad met haar vele straten en pleinen was de plaats bij uitstek
waar een dergelijk misdrijf werd gesanctioneerd. Dat had niet enkel te maken met de
grotere kans op dergelijke misdrijven in de stad, maar vooral ook met de noodzaak dat
arbeiders zich aanpasten aan de burgerlijke-civiele waardenpatronen die bij uitstek het
stedelijke leven bepaalden.

Margo Buelens-Terryn, Iason Jongepier en Ilja Van Damme

Lichtbeelden voor de massa

Toe-eigening en gebruik van de toverlantaarn in Antwerpen en Brussel
(ca. 1860-1920)*

Introductie
In het huidige medialandschap is het gebruik van visuele communicatie niet meer weg
te denken. Van affiches, over efemeer drukwerk, tot het inschakelen van tv-commercials en hoe langer hoe meer sociale media: beelden vergezellen, kleuren en ondersteunen de boodschap. Niet zelden zijn beelden dé boodschap, gericht op het sorteren,
sturen en ondersteunen van welbepaalde attitudes en opinies, effecten en emoties bij
de ontvanger.1 Binnen de communicatiegeschiedenis is terecht veel aandacht besteed
aan de doorbraak van visuele media, zoals de fotografie, cinema en later televisie en
het internet. Die zogenaamde massamedia waren en zijn in staat om grote groepen
mensen eenzelfde boodschap te brengen via de inzet van flexibele en reproduceerbare
technologie.2
Vreemd genoeg is een directe voorloper in deze evolutie goeddeels onbesproken
gebleven: dit medium stond in de lange negentiende eeuw bekend onder vele namen,
gaande van toverlantaarn, over magische en later optische lantaarn, tot het meer geleerd
klinkende stereopticon. In essentie betrof het hier een projectietechnologie die met lantaarnslides of ‘lichtbeelden’ werkte (te vergelijken met het jongere broertje, de diaprojector). Sinds kort wordt deze projectielantaarn meer en meer bestudeerd. Onderzoek
naar de toverlantaarn beleeft momenteel zelfs een ware hausse, met onderzoeksprojecten van Australië tot Nederland. De redenen achter die recente belangstelling liggen
voor de hand. Tegen het einde van de negentiende eeuw werden lantaarnslides immers
en masse geproduceerd en verkocht over heel Europa. Alleen al voor de Europese landen zijn in het laatste decennium belangrijke online databases opgezet, gericht op het
conserveren en ontsluiten van – letterlijk! – duizenden slides die tot nader order een
verdoken en verwaarloosd bestaan hebben geleid.3 Meer dan ooit rijpt het inzicht dat
de toverlantaarn het potentieel had om als eerste visueel massacommunicatiemedium
over allerhande onderwerpen als wetenschap, kunst en politiek het gedrukte woord
* Dit onderzoek wordt ondersteund door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – fwo: eos – Excellence of science onderzoeksproject ‘B-magic’ – projectnummer 30802346. Graag bedanken we de redactie van Stadsgeschiedenis, onze collega’s van B-magic, het departement Geschiedenis (Universiteit Antwerpen) en in het bijzonder
Kim Overlaet voor hun waardevolle feedback op eerdere versies van dit artikel.
1 Zie bijvoorbeeld: Philip van Praag en Kees Brants (red.), Macht, media en politiek. De verkiezingscampagne van
2012 (Diemen 2014); Bogdan Pătruţ en Monica Pătruţ (red.), Social media in politics. Case studies on the political
power of social media (Heidelberg 2014); Yannis Tzioumakis en Claire Molloy, The Routledge companion to cinema
and politics (Londen 2019).
2 Zie bijvoorbeeld: Irving Fang, A history of mass communication. Six information revolutions (Boston 1997); James
Combs e.a., Movies and politics. The dynamic relationship (Londen 1993).
3 Verschillende websites en onderzoeksprojecten over heel de wereld zagen zo recentelijk het levenslicht. Zie voor
hyperlinks naar deze projecten: https://www.uantwerpen.be/en/projects/b-magic/related-projects/re/ (6/1/2020).
Voor meer informatie over lucerna, lees: Richard Crangle, ‘The Lucerna magic lantern web resource’, in: Ludwig
Vogl-Bienek en Richard Crangle (red.), Screen culture and the social question 1880-1914 (New Barnet 2014) 191-202.
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naar de kroon te steken als gezaghebbend informatiekanaal.4 Lichtbeelden droegen
immers wezenlijk bij tot de opgang van een breed gedragen en begrepen beeldcultuur,
die binnen culturele theorievorming wordt beschouwd als een van de belangrijkste, zo
niet hét belangrijkste ingrediënt van de moderne tijd.5
Precies om goeddeels die vergeten, maar wijdverspreide rol en betekenis van de
toverlantaarn en lichtbeelden opnieuw – letterlijk en figuurlijk – van onder het stof te
halen, werd in 2018 het grootschalige eos onderzoeksconsortium B-magic opgezet in
België (www.b-magic.eu). Georganiseerd als een interdisciplinaire samenwerking tussen niet-academische partners, acht onderzoeksgroepen van vijf verschillende Fransen Nederlandstalige Belgische universiteiten en de Hogeschool Gent (hogent), wordt
de centrale rol van de lantaarn als massacommunicatiemedium in negentiende- en
vroeg-twintigste-eeuws België opnieuw voor het voetlicht gebracht.6 Zo analyseert het
team van onderzoekers de slides op onderwerpen als melodrama, de representatie van
‘de ander’, de iconografie van de individuele slide alsook hoe de slide deel werd van een
visueel verhaal of discours. De slides worden bovendien onderzocht (vanuit een transnationaal perspectief) in de bredere context van wetenschapscommunicatie, populair
entertainment, onderwijs en instructie.
In deze bijdrage staan we stil bij het deelproject dat momenteel wordt onderzocht
aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis (UAntwerpen), en dat vragen stelt naar de
toe-eigening en het gebruik van de lantaarn in het bredere stedelijk leven van Antwerpen en Brussel tussen ca.1860 en ca.1920. De stedelijke ruimte verschijnt daarbij
als betekenisvolle ruimte om gebruik en toe-eigening van de toverlantaarn nader te
beschrijven en te verklaren. Deze aanpak staat toe om de technologie te onderzoeken
in samenhang met de specifiek historisch-ruimtelijke ‘performance context’: het snel
wijzigende stedelijke landschap van Antwerpen en Brussel in de laatste decennia van de
negentiende en vroege decennia van de twintigste eeuw.7 Niet zo zeer de beeldanalyse
van de lantaarnslides zelf – de studie van iconografische topoi, visuele strategieën en
narratieven – als wel de stedelijke plaatsen, actoren en motieven achter het publieke
gebruik van de toverlantaarn zullen in deze studie centraal staan.

4 Ludwig Maria Vogl-Bienek, ‘Screening sensations and live performance: the creative blending of traditional and
new projected media at the start of the twentieth century’, in: Kaveh Askari e.a. (red.) Performing new media, 18901915 (Indiana 2015) 217-226.
5 Zie bijvoorbeeld: John Charles Musser, Politicking and emergent media. us presidential elections of the 1890s (Oakland 2016); Richard Crangle en Ludwig Vogl-Bienek, ‘Introduction’, in: Vogl-Bienek en Crangle (red.), Screen culture
and the social question, 1-6; Martin Loiperdinger, ‘The social impact of screen culture 1880-1914’, in: Vogl-Bienek en
Crangle (red.) Screen culture and the social question 1880-1914, 9-19.
6 B-magic bundelt acht academische onderzoeksgroepen, telkens onder leiding van een principal investigator:
Research Centre for Visual Poetics o.l.v. Kurt Vanhoutte (UAntwerpen), Centre for Urban History o.l.v. Ilja Van
Damme (UAntwerpen), Cultural History since 1750 o.l.v. Kaat Wils (ku Leuven), MuCiA – ciASp o.l.v. Dominique
Nasta (ulb), Theatrically and the Real o.l.v. Karel Vanhaesebrouck (ulb), Observatoire de recherche sur les médias et
le journalisme o.l.v. Philippe Marion (ucl), Counter-Archives o.l.v. Edwin Carels (HoGent) and Media History o.l.v.
Frank Kessler (Universiteit Utrecht). Een overzicht van de (niet-academische) partners kan hier gevonden worden:
https://www.uantwerpen.be/en/projects/b-magic/team---partners/associated-partners/.
7 Rond het begrip ‘performance-context’, lees: Frank Kessler, ‘Recadrages: pour une pragmatique historique du
dispositif cinématographique’, Recherches sémiotiques / Semiotic inquiry 31 (2011) 1-2-3, 15-32.
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Van magische beelden naar lichtbeelden voor de massa: context en historiografi
De ontwikkeling van de toverlantaarn past in een lange traditie van schaduwspelen,
waarin reflecties worden geprojecteerd op een witte muur, scherm of laken.8 Ontdekkingen in de optica in de zeventiende eeuw leidden tot de creatie van een lantaarn die
gebruik maakt van een convexe spiegel en een objectieflens. Tussen die twee wordt een
lichtbron (aanvankelijk een kaars) en een ‘lantaarnslide’ – een geschilderd of getekend,
later fotografisch glasplaatje – geschoven, dat door de lens met grote scherpte op een
doek kan worden geprojecteerd door de lanternisten (afbeelding 1).9 Vooral bekend
onder wetenschappers en een hebbeding van in techniek geïnteresseerde verzamelaars,
was de toverlantaarn aan het begin van de achttiende eeuw al ingeburgerd geraakt in
tal van populaire amusementscontexten. De naam van de technologie verwees naar
de aanvankelijk mysterieuze capaciteiten van de lantaarn om ‘als door magie’ of door
‘toverkracht’ duivels en engelen, skeletten, geesten en andere beelden te laten verschijnen.10 Naarmate lenzen, spiegels en vooral de lichtbronnen verbeterden, kregen lanternisten bovendien de mogelijkheid om ook projecties weg van het besloten en donker
laboratorium te verzorgen.11
Op achttiende- en negentiende-eeuwse afbeeldingen duiken regelmatig showmannen op, die met een lantaarn op de rug door Europa trokken, om voorstellingen te
geven op jaarmarkten, kermissen en in herbergen.12 Ook in zowel negentiende-eeuwse
literatuur als journalistieke verslagen zijn geregeld verwijzingen te vinden naar lichtbeelden en de lantaarn, maar dan in metaforische betekenis. De verandering van de tijd
of vergankelijkheid van het leven kon bijvoorbeeld worden vergeleken met de snelle
opvolging van lichtbeelden tijdens een toverlantaarnvoorstelling. Een droomtoestand
of plotse transmutatie van (vaak fantastische) vormen en illusies – soms gelijkgesteld
met het artistiek en creatief verbeeldingsproces zelf – riep dan weer reminiscenties op
met de fantasmagorie.13 Dit laatste begrip verwees naar de meest populaire vorm van
lantaarnvoorstellingen rond 1800, waarin shockeffecten en geestverschijningen (fantômes in het Frans of phantoms in het Engels) vaste kost waren.14 Via een appel op het
bovennatuurlijke, en de introductie van een verborgen en bewegende lantaarn, rook,
spiegels, geluid, zware geuren en andere theatrale elementen, sloten deze performances
aan bij wat Simon During secular magic heeft genoemd.15 Daarbij wordt een complex
van theatermachinerie, podiumkunsten (waaronder buikspreken), maar ook nieuwe
technologieën en wetenschappelijke inzichten ingeschakeld, om de toeschouwer mee
8 Jordi Pons I Busquet, Image makers. From shadow theatre to cinema (Barcelona 2006).
9 Dennis Crompton, Richard Franklin en Stephen Herbert, ‘Naming of parts’, in: Dennis Crompton, Richard Franklin en Stephen Herbert (red.), Servants of light. The book of the lantern (Londen 1997) 4-7; John Barnes, ‘The history
of the magic lantern’, in: Crompton, Franklin en Herbert (red.), Servants of light, 8-33, 8.
10 Owen Davies, The haunted. A social history of ghosts (Houndmills 2007) 189-193.
11 Tony Dugale, ‘Introduction’, in: Crompton, Franklin en Herbert (red.), Servants of light, 3; Erkki Huhtamo,
‘Messages on the wall. An archaeology of public media displays’, in: Scott McQuire (red.), Urban screens reader (Amsterdam 2009) 23; zie ook: http://www.magiclantern.org.uk/history/ (geraadpleegd 6 januari 2020).
12 Daan Buddingh, ‘A peep into history: the 19th-century magic lantern in the Netherlands’, in: Richard Crangle,
Mervyn Heard en Ine Van Dooren (red.), Realms of light. Uses and perceptions of the magic lantern from the 17th to
the 21st century (Londen 2005) 116-123, 117.
13 Stephen Bottomore, ‘A word paints a thousand pictures. The magic lantern in language and metaphor’, in: Crangle,
Heard en Van Dooren (red.), Realms of light, 56-61.
14 Davies, The haunted, 193-199.
15 Simon During, Modern enchantments: the cultural power of secular magic (Cambridge 2002) 43-73.
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Afb. 1 Voorbeeld van ‘Lanternes Universelles pour la
Projection. Modèles d’écoles’
van Maison Henri Cerf te
Brussel (Universiteitsbibliotheek Gent, F004962).

te nemen in een spektakel dat tegelijk betovert en ont-tovert, het sublieme en goddelijke oproept, maar het tevens ontkracht en inspeelt op de onderbuik en sensaties. De
phantasmagoria wordt zo beschouwd als een belangrijke schakel in het ontstaan van
de eigentijdse, moderne spektakelcultuur van attracties en suspension of disbelief.16
Deze vaststellingen bevestigen in de eerste plaats dat de toverlantaarn als medium een
vertrouwd onderdeel was geworden van de culturele beeldtaal.
Rond het midden van de negentiende eeuw was de populaire spektakelcultuur
volop in ontwikkeling, en al zeker in de snel moderniserende stedelijke centra in jonge
industriële naties, zoals Engeland, Duitsland, België en in zekere mate ook (delen
van) Frankrijk. Daar, meer dan elders, werden steden dragers van de economische
moderniteit, broeihaarden van sociale en politieke vernieuwing, en incubators van
technologische en culturele verandering.17 Binnen België vervulden specifiek Brussel en Antwerpen, op een afstand gevolgd door Gent en Luik, een cruciale functie als
regionale metropolen. Ze functioneerden in zekere zin als de Belgische schaduwsteden
van de moderniteit en volgden in het voetspoor van ontwikkelingen in bruisende metropolen zoals Parijs, London en Berlijn.18 In de decennia tussen ca.1860-1920 braken
16 Lees voor een breed overzicht, bijvoorbeeld: Wanda Strauven (red.), The cinema of attractions reloaded (Amsterdam 2006).
17 Marshall Berman, All that is solid melts into air. The experience of modernity (Londen en New York 1988).
18 Zie over regional nodes of ‘regionale metropolen’, Theo D’haen, ‘Capitalising (on) world literature: Brussels as
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Antwerpen en Brussel letterlijk uit hun middeleeuws karkas, en nam de bevolking in de
kern- en voorsteden pijlsnel toe. De economische, sociale en culturele diversiteit, en de
complexiteit van het stedelijke weefsel in het algemeen, groeide navenant.19 Ondanks
gelijkenissen waren er echter ook verschillen tussen beide steden. Binnen het Belgische
stedelijk systeem vervulde Brussel de rol van hof- en hoofdstad, terwijl Antwerpen
vooral een economische groeipool was, profiterend van haar gateway-functie aan de
Schelde. Brussel was de stad van vorst en adel en de liberale haute bourgeoisie, kloppend hart van de goeddeels verfranste, financiële kringen binnen België, die via kapitaal
en politieke invloed de verdere industrialisering en liberalisering van het land aanstuurden.20 Antwerpen, daarentegen, was het oude, katholieke bolwerk van weleer, dat nog
sterk verankerd was in lokale tradities, verweven met een groeiend, Vlaams identiteitsgevoel, maar tegelijkertijd ook gekenmerkt werd door de aanwezigheid van machtige,
internationaal opererende handelsmilieus. Als ‘tweede’ politieke stad van het land,
profileerde het Antwerpse stadsbestuur zich vaak haaks op Brussel, en ook het socioculturele leven kende een eigen karakter en invulling verschillend van de hoofdstad.21
De vraag is nu hoe in deze gelijkaardig wijzigende, maar toch verschillende Belgische steden, de toverlantaarn – als onderdeel van een veel bredere visuele cultuur
– geleidelijk een constitutieve rol van betekenis kreeg als visueel massacommunicatiemedium. De graduele modernisering van het stedelijk leven in de tweede helft van de
negentiende eeuw verliep daarbij parallel met een toenemende mediatisering van het
dagelijks leven. Het wijzigende stedelijke landschap in België werd steeds meer gefotografeerd, en gaandeweg deden grote affiches en plakborden, en aan het einde van de
eeuw zelfs lichtreclame, hun intrede.22 Rond 1900 leidde de doorbraak van bewegende
beelden in zowel Brussel als Antwerpen tot de groei van een zeer levendige stedelijke
filmcultuur 23 Maar welke rol de toverlantaarn in deze ontwikkelingen speelde, is tot
nader orde niet nader onderzocht voor België. De toverlantaarn heette veelzeggend
‘pre-cinema’ te zijn, en zou met de opkomst van de bioscoopervaring in 1895 het licht
hebben uitgedaan.24
Van een genadeloze doodsteek voor de toverlantaarn was er met de doorbraak van
de cinema in het fin de siècle echter geen sprake. Integendeel, recent internationaal onshadow capital of modernity/modernism’, in: Richard Hibbitt (red.), Other capitals of the nineteenth century. An
alternative mapping of literary and cultural space (Leeds 2017) 111-127.
19 Hilde Greefs, Bruno Blondé en Peter Clark, ‘The growth of urban industrial regions: Belgian developments in
comparative perspective, 1750-1850’, in: Jon Stobart en Neil Raven (red.), Towns, regions and industries. Urban and
industrial change in the Midlands, c. 1700-1840 (Manchester en New York 2005) 210-227.
20 Michiel Wagenaar, Stedenbouw en burgerlijke vrijheid. De contrasterende carrières van zes Europese hoofdsteden
(Amsterdam 2001) 54-70.
21 Inge Bertels, Bert de Munck en Herman Van Goethem (red.), Antwerpen: Biografie van een stad (Antwerpen
2010).
22 Herman Van Goethem, Fotografie en realisme in de 19de eeuw: Antwerpen, de oudste foto’s, 1847-1880 (Antwerpen 1999); Evelien Jonckheere, Aandacht! Aandacht! Aandacht en verstrooiing in het Gentse Grand Théâtre,
Café-concert en Variététheater, 1880-1914 (Leuven 2017) 91; Ellery E. Foutch, ‘Moving pictures: magic lanterns,
portable projection, and urban advertising in the nineteenth century’, Modernism/Modernity 23 (2016) 733-769;
Huhtamo, ‘Messages on the wall’, 23-25; Musser, Politicking and emergent media, 37-51.
23 Daniël Biltereyst en Philippe Meers (red.) De verlichte stad. Een geschiedenis van bioscopen, filmvertoningen en
filmcultuur in Vlmaandere (Leuven 2007).
24 Mervyn Heard, ‘The lantern is not dead. Lanterns and slides in the 20th century and beyond. Introduction’, in:
Crangle, Heard en Van Dooren (red.), Realms of light,193; J. Vercruysse, J. Willequet en L. Ranieri, ‘De pers en de
audiovisuele media’, in: Jean Stengers (red.), Brussel. Groei van een hoofdstad (Antwerpen 1979) 395-407, 403.
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derzoek naar de toverlantaarn heeft overtuigend kunnen aantonen dat het medium in
deze periode net tot volle technologische wasdom kwam. Ook uit breder onderzoek
naar Europees stedelijk entertainment en tal van spectaculaire performance contexten
– gaande van jaarmarkten, over theaters tot opera’s – blijkt dat de toverlantaarn nog ruime tijd naast de cinema bleef opereren, soms zelfs samen of gekoppeld aan een breder
opgevat amusementsprogramma.25 Bovendien kon de lantaarn zich met de opkomst
van de ‘massademocratie’ als transnationaal, Europees verschijnsel verder ontwikkelen
als massacommunicatiemedium bij uitstek, in staat om werkelijk iedereen aan te spreken.26 In de laatste decennia van de negentiende eeuw, en tot ver in de twintigste eeuw,
konden alle lagen van de samenleving, zowel geletterd als ongeletterd, via lichtbeelden
toegang krijgen tot informatie over, bijvoorbeeld, wetenschap, religie, maatschappij
en politiek. De lantaarn had als bijkomend voordeel tegenover het geschreven woord
dat ook de overwegend ongeschoolde massa werd bereikt. Internationaal onderzoek
toonde al aan hoe de technologie bij uitstek geschikt was om een groeiend en divers stedelijk publiek aan te spreken. Toeschouwers uit alle lagen van de samenleving werden
verleid door de combinatie van geprojecteerde beelden en het gesproken woord, muziek en licht, gebaren en intonatie, waarmee feelings of belonging werden gecreëerd.27
De toverlantaarn evolueerde zo tot een massamedium met een veelbelovend potentieel
voor het uitdragen van informatie, kennis, normen, waarden en ideologisch gekleurde
propaganda aan quasi alle lagen van de samenleving. Stephen Bottormore wees in dat
verband onlangs op het gebruik en de recuperatie van de toverlantaarn door diverse
politieke en sociaal-ideologische belangengroepen.28
De flexibiliteit van de toverlantaarn en slide leende zich met andere woorden meer en
meer tot tal van andere toepassingen buiten de vrijetijdssfeer. Technologische ontwikkelingen na 1880 versterkten deze evolutie. De toverlantaarn werd lichter, goedkoper en
meer gebruiksvriendelijk, waardoor er ook versies op de markt kwamen voor kinderen
die er thuis mee speelden (vaak als cadeau voor Sinterklaas of onder de kerstboom).29
Lantaarnslides waren bij uitstek ‘transculturele’ producten, geproduceerd door hoofdzakelijk Britse, Franse, en later, Duitse bedrijven. De slides werden dan geïmporteerd
en aangepast aan andere lokale contexten waar een lantaarninfrastructuur aanwezig
was, zoals België en Nederland.30 Maar de introductie van het droog-fotografisch
procedé maakte de aanmaak en aanpassingen van slides voor lokale toe-eigening en
25 Janna Adriana Siebenga, Indians in view. The representation of British Indians in magic lantern presentations,
films and on postcards, 1870-1915 (Utrecht 2015) 59; Vogl-Bienek, ‘Screening sensations’, 217-226; Valentine Robert,
‘Performing painting: projected images as living pictures’, in: Askar e.a. (red.) Performing new media, 282-292.
26 Over processen van ‘massa-democratisering’, en de groei en legitimering van brede vormen van medezegginschap
in negentiende-eeuwse natiestaten, lees Marnix Beyen en Maarten Van Ginderachter (red.), Nationhood from below.
Europe in the long nineteenth-century (Basingstoke 2012); Joost Augusteijn en Eric Storm (red.), Region and state in
nineteenth-century Europe. Nation-building, regional identities and separatism (Basingstoke 2012).
27 Karen Eifler, ‘Sensation – intimacy – interaction: lantern performances in religious and socio-political education’,
Early Popular Visual Culture 17 (2019) 45-70, 54-55. Pons I Busquet, Image makers, 43.
28 Stephen Bottomore, ‘The Lantern and cinematograph for political persuasion before wwi: Towards an introduction and typology’, in: Vogl-Bienek and Crangle (red.), Screen culture, 21-33.
29 Richard Crangle e.a., ‘Introduction. Realms of light’, in: Crangle, Heard en Van Dooren (red.), Realms of light,
6-8; Mike Simkin, ‘The magic lantern and the child’, in: Crangle, Heard en Van Dooren (red.), Realms of light, 25-33;
Ine Van Dooren, ‘Projection International: the lantern in different national contexts. Introduction’, in: Ibidem, 75-76.
30 Sarah Dellmann, ‘Getting to know the Dutch. Magic lantern slides as traces of intermedial performance practice’,
in: Askar e.a. (red.) Performing new media, 236-244.
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gebruik veel eenvoudiger.31 Door de introductie van steeds betere lichtbronnen (gloeilamp) kwamen nu ook voorstellingen in open lucht frequenter voor, bijvoorbeeld bij
politieke manifestaties of voor promotionele doeleinden (lichtreclame).32
Deze technologische evoluties liepen parallel met een geleidelijke functiewijziging
van entertainment naar een context van vorming, educatie en het informeren in de vorm
van geïllustreerde lezingen, als onderdeel van een bredere ontwikkeling naar meer visueel georiënteerd onderwijs.33 Gaandeweg raakte de toverlantaarn stevig ingeburgerd
in het bredere stedelijke club- en verenigingsleven, waarin wetenschappelijke duiding
het voortouw begon te nemen op de spectaculaire performances van weleer (afbeelding
2).34 Rond 1900 hadden ook scholen, tal van universiteiten en andere religieuze en socio-culturele instellingen in Europa en daarbuiten een of meerdere lantaarns en bijhorende collecties tot hun beschikking.35 Bovendien bleek de lantaarn als massamedium
uitermate geschikt voor de realisatie van een breed gedragen proces van democratische
burgerparticipatie en medezeggenschap, dat bovenal ‘beschaving’ van de massa’s en
‘volksonderricht’ voor ogen had. Politieke partijen, zowel als reformatorische en fila tropische bewegingen zetten het medium bijvoorbeeld in voor propagandadoeleinden,
tijdens de kiesstrijd, voor de bestrijding van het alcoholisme, voor een betere hygiëne
en gezondheid, of voor andere ideologisch-maatschappelijke doeleinden.36
Of en hoe deze evoluties ook België bereikten, en via welke stedelijke plaatsen, door
welke actoren en voor welke motieven publieke voordrachten met lichtbeelden dan
juist werden ingezet, zijn nog open vragen. In de lange negentiende eeuw speelden processen van politieke democratisering, de klassenstrijd en de levensbeschouwelijke verzuiling van de Belgische samenleving allicht een niet te onderschatten rol. Het is in deze
context dat de geïllustreerde lezingen georganiseerd in Antwerpen en Brussel op het
einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw gelezen zullen worden.
Onder de motorkap van het lopende onderzoek: bronnen en methodes
Het gebruik en de toe-eigening van de toverlantaarn binnen België mag dan wel
schoendozen vol lantaarnslides hebben opgeleverd in tal van archieven en documentatiecentra, om haar geschiedenis te achterhalen is een brede bronnenprospectie nodig.
Daarnaast is het belangrijk om het fenomeen van de toverlantaarn te verbinden met
de complexiteit van het stedelijke weefsel – de publieke ruimte – zelf. Bij onze zoektocht naar de betekenis van de toverlantaarn moet immers worden nagegaan op welke
wijze het gebruik van lichtbeelden zich inschakelde in een reeds bestaande publieke
31 Mervyn Heard, ‘A prurient look at the magic lantern’, Early Popular Visual Culture 3 (2005) 179-195; Jens
Ruchatz, ‘Travelling by slide: how the art of projection met the world of travel’, in: Crangle, Heard en Van Dooren
(red.), Realms of Light, 34-41; Dennis Crompton, Richard Franklin en Stephen Herbert, ‘Naming of parts’, 4-7; John
Barnes, ‘The history of the magic lantern’, 8-33, 8-26.
32 Huhtamo, ‘Messages on the wall’, 23-25; Musser, Politicking and emergent media, 37-51.
33 Scott Curtis, The shape of spectatorship. Art, science, and early cinema in Germany (New York 2015) 172-184;
Alain Boillat, ‘Le spectacle du lanterne magique considéré sous l’angle de la conférence: quelques traces écrites d’une
performance orale’, in: Askar e.a. (red.) Performing new media, 227-235.
34 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 (2017) 32; Daan Buddingh, ‘A peep into history’,
123; Mark Butterworth, ‘A lantern tour of star-land: the astronomer Robert Ball and his magic lantern lectures’, in:
Crangle, Heard en Van Dooren (red.), Realms of light, 162-173, 162.
35 Anne Quillien (red.), Lumineuse projections! La projection fixe éducative (Parijs 2016).
36 Zie voor meerdere bijdragen: Vogl-Bienek and Crangle (red.), Screen culture.
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Afb. 2 Lezing met toverlantaarn (T.H. McAllister, Catalogue and price list of stereopticons,
dissolving view apparatus, magic lanterns, and artistically-colored photographic views on glass
(New York 1887).

uitgaans- en ontspanningscultuur in Antwerpen en Brussel; of hoe het fenomeen juist
was verbonden aan een levendig en zich volop ontwikkelend socio-cultureel en politiek verenigingsleven. En hoe waren lichtbeelden gekoppeld aan wijzigende vormen
van educatie in Belgische steden, gaande van wetenschappelijk onderwijs, over religieus tot seculier volksonderricht en avondonderwijs?
Om op dit menu van vragen een eerste, algemeen antwoord te formuleren, biedt een
breed opgezet krantenonderzoek uit de bestudeerde periode een belangrijke, structurerende toegang. Kranten, zowel in digitale als analoge vorm, worden momenteel
minutieus onderzocht op vermeldingen die meer kunnen vertellen over het inschakelen
van de lantaarn in Antwerpen en Brussel, en dit voor vier chronologisch gestructureerde steekproefperiodes tussen ca.1860-1920 (1862-1864, 1882-1884, 1902-1904 en
1922-1924). De keuze voor algemene dagbladen ligt daarbij voor de hand. Naarmate
de praktijk van lantaarnvoorstellingen en -lezingen ingang vond in het stedelijk weefsel, werden deze ook in toenemende mate aangekondigd en/of gerecenseerd, wat een
mooie inkijk biedt in hoe ze werden voorgesteld aan de lezers. Door maatschappelijke
en technologische vernieuwingen en uitvindingen werden de massakranten die in Ant
werpen en Brussel circuleerden bovendien steeds goedkoper. Daardoor werden zij
toegankelijk voor een steeds grotere groep lezers, die in de context van de toenemende
democratisering van het Belgisch bestel meer betrokken werden bij het politieke leven
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en beter geïnformeerd wilden worden.37 Dit drukwerk appelleerde in toenemende
mate aan het hoe langer hoe meer ideologisch en sociaal-economisch versplinterd lezerspubliek in Belgische steden: zo hadden bijna alle kranten een katholieke, liberale of
socialistische stempel, spraken ze ofwel eerder hogere klassen, middenklassen of arbeidersgroepen aan, en werden ze ook quasi uitsluitend gelezen door de eigen achterban.38
Voor het opzet van dit onderzoek is deze politiek-ideologische en sociaal-economische bias een zegen. Hierdoor krijgen we immers rechtstreeks inzicht in welke voorstellingen en/of lezingen met de toverlantaarn aangeraden (of ontraden) werden voor
bepaalde groepen in de samenleving, wie de vaste sprekers waren voor een specifiek
doelpubliek, en welke thema’s hiervoor werden uitgekozen, wat dan weer iets vertelt
over de motieven achter en de betekenis van de voorstellingen. Bovendien laat een dergelijke analyse toe om te achterhalen welke lezingen door meerdere zuilen aangekondigd werden en bijgevolg in een eerder ‘niet-verzuilde’ stedelijke ruimte plaatsvonden.
Geïllustreerde lezingen in schouwburgen en musea lijken immers vaak deel uit te maken van een soort ‘neutrale’ openbaarheid op stedelijk niveau. Volgens Karel Dibbets
werden zulke instituten doorgaans opgericht op initiatief van particulieren, die door
zich niet met één zuil te associëren een bijdrage wilden leveren aan de ‘publieke zaak’
en de kwaliteit van hun stad.39
Het bronnencorpus wordt samengesteld uit kranten van verschillende strekkingen
(katholiek, liberaal, socialistisch, communistisch en neutraal) en met een verschillende
taal (Frans en Nederlands). Voor eind negentiende- en begin twintigste-eeuws België
kan het aspect van taal immers niet buiten beschouwing gehouden worden. Zeker in
Brussel, maar ook in Antwerpen, had het gebruik van de Franse landstaal nog erg specifieke culturele, politiek-ideologische en sociaal-economische connotaties.40 Bovendien
is ook een grondige situering van de gekozen kranten binnen het sociaal-economische
spectrum van tel.41 Om evoluties in beeld te brengen, wordt hierbij tenslotte gestreefd
kranten te vinden die voor meerdere steekproefperiodes bewaard zijn gebleven. Indien
dit niet onmiddellijk mogelijk is, wordt de voorganger/opvolger van de desbetreffende krant geselecteerd, of een krant in dezelfde lijn. Door al deze factoren samen in
rekening te brengen, geloven we een gefundeerde vergelijking te kunnen maken tussen
de twee steden, op basis van de taal en strekking van de krant, alsook op temporeel en
geografisch vlak
De kranten die gedigitaliseerd terug te vinden zijn op BelgicaPress, worden aan de
hand van een lijst zoektermen op woordbasis doorzocht.42 De chronologie die we
37 Els De Bens en Karin Raeymaeckers, De pers in België (Tielt 2010) 32-37; Aad van Maanen, ‘ “Wij zijn de onzichtbare meesters der samenleving”. De Antwerpse pers in de negentiende eeuw’, HistoriANT 5 (2017) 46-68, 59.
38 Henk de Smaele, Rechts Vlaanderen. Religie en stemgedrag in negentiende-eeuw België (Leuven 2009) 198.
39 Karel Dibbets, ‘Het taboe van de Nederlandse filmcultuur’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 9 (2006) 46-64, 59.
40 Lees bijvoorbeeld: Els Witte en Harry Van Velthoven, Taal en politiek. De Belgische casus in een historisch perspectief (Brussel 1998).
41 Voor een goede contextualisering van het Belgische krantenlandschap rond 1900, lees voor Antwerpen: Aad Van
Maanen, Meneer de opsteller: de Antwerpse journalisten in de negentiende eeuw (Brussel 2017); en voor Brussel: Paul
Aron en Pierre-Yves Soucy, Les revues littéraires belges de langue française de 1830 à nos jours: essai de répertoire
(Brussel 1993).
42 De volgende zoektermen worden hiervoor gebruikt: ‘séance optique’, ‘optische seance’, ‘sciopticon’, ‘terpuoscope’, ‘stereopticon’, ‘lichtbeelden’, ‘lichtbeeld’, ‘tooverlantaarn’, ‘toverlanteern’, ‘lantaarnplaten’, ‘diapositieven’,
‘les diapositives’, ‘verlichte prenten’, ‘chromatrope’, ‘dissolving views’, ‘episcope’, ‘images lumineuses’, ‘lanterne
magique’, ‘lanterne’, ‘magische lantaarn’, ‘megascope’, ‘lantaarn’, ‘projections lumineuses’, ‘projections’, ‘lumineuses’,
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Grafiek Aantal pagina’s met vermeldingen van ‘lichtbeelden’, ‘projections’ en
‘lumineuses’ in alle gedigitaliseerde kranten op BelgicaPress: evolutie doorheen
de tijd voor vier steekproefperiodes (1862-1864, 1882-1884, 1902-1904, 1922-1924; de
rode lijnen duiden de invoering van ‘algemeen meervoudig’ en ‘algemeen enkelvoudig’ stemrecht voor mannen aan)43
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hierin waarnemen wordt ondersteund door een bredere zoekopdracht in alle gedigitaliseerde kranten op Belgicapress (grafiek 1): vanaf omstreeks 1880 nam zowel de frequentie van toverlantaarnlezingen als de diversiteit aan geprogrammeerde onderwerpen
sterk toe in de hier bestudeerde (gedigitaliseerde) Belgische kranten.
Bij digitale zoektochten is de foutenmarge van de OCR (Optical Character Recognition) niet te omzeilen, maar aangezien ‘gemiste hits’ willekeurig zijn, kan het bekomen
resultaat wel als representatief worden beschouwd. De analoge kranten kennen deze
problematiek niet (al is ook missen en ‘er over lezen’ menselijk). Het op papier door‘lumineuse’, ‘projection lumineuse’, ‘projection’, ‘lumineuse’ en ‘lichtteekeningen’. Op deze manier werden Het Handelsblad, Journal de Bruxelles (beiden voor de vier steekproefperiodes) en L’Indépendance Belge (voor 1902-1904 en
1922-1924) al doorgenomen. Ondertussen werden er al zo’n 3000 vermeldingen verwerkt in een databank in Excel.
Hierin zitten ook ‘dubbeltjes’; voorstellingen konden immers meermaals aangekondigd en/of gerecenseerd worden.
Elke afzonderlijk artikel werd echter opgenomen in de databank, omdat niet elke aankondiging of recensie exact hetzelfde vermeldde en dit bovendien ook inzage geeft in de adverteringspraktijk. Voor kwantitatieve analyses worden
deze dubbeltjes er wel eerst uitgefilterd. Een vereniging die één voorstelling tien keer laat aankondigen in de krant, lijkt
anders veel frequenter gebruik te maken van de magische lantaarn dan een organisatie die drie voorstellingen telkens
maar één keer aankondigt. In deze 3000 vermeldingen zitten ook voorstellingen die niet in Antwerpen en Brussel
plaatsvonden, aangezien deze ook een beeld geven van de verspreiding en hoe internationaal dit fenomeen was. Voor
de analyses en eerste resultaten die in dit artikel besproken worden, zijn evenwel alleen de voorstellingen en lezingen
die in Antwerpen en Brussel plaatsvonden meegenomen.
43 Niet elke vermelding van ‘lichtbeelden’, ‘projections’ en ‘lumineuses’ verwijst evenwel naar het gebruik van de
toverlantaarn. Bovendien zitten in deze aantallen ook lezingen of voorstellingen die meermaals werden aangekondigd.
Toch geven deze zoektermen een goed beeld van de ‘explosie’ aan (mogelijke) vermeldingen van de toverlantaarn in
de Belgische pers.
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nemen van kranten is echter een zeer tijdrovend werk. Na een eerste korte bronnenanalyse van een verwerkte digitale krant, werd er gekozen om voor de analoge kranten te
focussen op de maanden februari, maart en december.43 Net zoals het theater, kenden
lantaarnvoorstellingen en -lezingen duidelijk een hoog- en laagseizoen.44 Op basis van
een eerste korte analyse van dit bronnencorpus, konden we bovendien vaststellen dat
de lezingen of voorstellingen met een toverlantaarn de hele week door werden aangeboden, maar dat vooral maandag en donderdag populaire dagen waren. Bovendien
vonden voorstellingen vaak ’s avonds plaats, met meestal een aanvangsuur tussen acht
en negen uur, dus als het donker was.
Vaak werden deze voordrachten opgenomen onder vaste rubrieken als ‘Stadsnieuws’, ‘Arts, sciences et lettres’, ‘Meedeelingen’, ‘Conférences, Fêtes et Spectacles’,
‘Conférences’, ‘Les Nouvelles’ en varianten hierop. Af en toe werd op de eerste pagina
een recensie van een belangrijke lezing gedrukt. Deze aankondigen en recensies zelf
verschaffen ons informatie over de spreker, het uur, de dag en de inkomprijs van de
voorstelling, alsook meer kwalitatieve informatie, bijvoorbeeld over het (toegelaten)
publiek, hoe de voorstelling/lezing beoordeeld werd en welke zintuigelijke ervaringen
werden benadrukt. Op basis van de vermelde titels kan elke voorstelling ook thematisch gecategoriseerd worden.45 Een moeilijkheid die optreedt in bijna elk onderzoek
naar de toverlantaarn is ook hier aan de orde: het is helaas zo goed als onmogelijk om
te achterhalen wat er precies verteld werd bij de slides. Een voorstelling kan op basis
van de titel louter over kunst lijken te gaan, maar de spreker in kwestie kon er toch
een politieke of ideologische mening, al dan niet indirect, laten insluipen. De motieven
en betekenis van publieke voorstellingen kunnen echter verder ontleed worden door
dieper in ongepubliceerd bronnenmateriaal te duiken dat ons meer kan vertellen over
de organisator of de (politieke, levensbeschouwelijke of anderszins) affiliatie van de
betrokken spreker. Via een diepgaande analyse van de briefwisseling, verslagen en
ledenlijsten die bewaard worden in de archieven van de desbetreffende organisaties en
verenigingen, kan immers meer informatie vergaard worden over het organisatieproces, de precieze thema’s en de sociaal-economische achtergrond van de toeschouwers.
Op deze manier zullen we op een concrete manier kunnen nagaan hoe de toverlantaarn
toegeëigend werd in de stedelijke context en in welke mate we van een massacommunicatiemedium kunnen spreken, dat via publieke lezingen alle lagen van de bevolking
probeerde te bereiken.
Het voordeel van krantenartikelen is dat ze daarnaast ook meestal de locatie van de
toverlantaarnlezing vermelden en op die manier informatie verschaffen over het ruimtelijke gebruik. De ruimtelijke analyse is in dit onderzoek geen after-thought, maar een
integrale methode die ons zal toelaten om schijnbaar disparate onderzoeksgegevens en
bronnen rond de toverlantaarn samen te brengen en te visualiseren voor nadere reflectie
en analyse in een comparatief kader. Geografische Informatiesystemen (gis) bieden de
mogelijkheid om deze gegevens, afkomstig van divers bronnenmateriaal, te integreren
43 Zo werden Le Précurseur, Le Nouveau Précurseur (voor 1902-1904) en Le Matin (voor 1922-1924) al doorgenomen
met de hulp van Eline Ceulemans en Els Minne, masterstudenten Geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen.
44 Guido Convents, Van kinetoscoop tot café-ciné. De eerste jaren van de film in Belgi (Leuven 2000) 246.
45 Er zijn zo veertien categorieën: ‘kolonisatie’, ‘wetenschap’, ‘astronomie’, ‘geschiedenis’, ‘geneeskunde’, ‘techniek’,
‘politiek’, ‘reizen’, ‘religie’, ‘kunst’, ‘biologie’, ‘landschappen’, ‘cultuur’ en ‘economie’.
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op basis van een ruimtelijke referentie. Toegepast op het eerder vermelde bronnencorpus biedt de ruimtelijke weergave van toverlantaarnlezingen nieuwe inzichten in de intrastedelijke verspreiding. gis plot namelijk niet louter de locaties van de voorstellingen
maar laat ook onderzoek toe naar de ruimtelijke samenhang tussen de lezingen. Via een
ruimtelijke analyse kan de clustering of juist spreiding van deze voordrachten gereconstrueerd worden, en kunnen we onder meer nagaan of lantaarnlezingen georganiseerd
door liberale dan wel katholieke organisaties zich in elkaars nabijheid of juist ver van
elkaar voordeden. Bij een plot van verschillende tijdsperioden kan nagegaan worden in
hoeverre deze ruimtelijke patronen over de tijd veranderden.
Het enorme analytisch potentieel van gis wordt volledig duidelijk zodra verschillende bronnen met ruimtelijke gegevens over elkaar worden geplaatst. Door het
combineren van de locaties van voorstellingen met achterliggende ruimtelijk-sociale
informatie kan de tot nog toe onderbelichte ruimtelijke inbedding van de lantaarn-infrastructuur binnen het stedelijke sociaal-economische en culturele landschap worden
nagegaan. Deze methodiek laat ook toe om de locaties van voorstellingen te vergelijken
met de locaties van theaters, cinema´s, hotels en horecagelegenheden om zo de inbedding van de toverlantaarn binnen de entertainment- en ontspanningsinfrastructuur van
steden na te gaan. Bij uitbreiding kunnen ook ledenlijsten van diverse verenigingen
geïntegreerd worden om zo de ruimtelijke verankering van voorstellingen binnen het
stedelijke verenigingsleven na te gaan en beter te begrijpen. Verder kan een vergelijking
van de socio-professionele structuur, als proxy voor welvaartsverdeling binnen een
stad, met de specifieke locaties van lezingen belangrijke informatie opleveren over het
geïntendeerd publiek. Waren de voordrachten eerder voorbehouden aan de midden- of
hogere klasse, of juist niet (zie kaart 1 voor een conceptuele voorstelling van de gis-methodiek)? Was er überhaupt wel een relatie tussen rijkdom of socio-economische structuur en de voorstellingen? Zo kunnen we ruimtelijk nagaan of de toverlantaarn echt een
‘massacommunicatiemedium’ was, in staat om alle beroeps-/welvaartsgroepen te bereiken. Ook de politieke context zal in rekening gebracht worden door ledenlijsten van
politieke partijen ruimtelijk weer te geven. Uitte het verschillend sociaal-economische
profiel van katholieken en liberalen zich bijvoorbeeld ook in een andere ruimtelijke
spreiding van de specifieke door/voor deze groep georganiseerde voorstellingen? Door
de verschillende informatielagen van gis naar statistische software te transponeren,
waarbij elke voordracht voorzien wordt van kwantitatieve ruimtelijke parameters uit
andere lagen, kunnen in het vervolg van dit project verdere kwantitatieve verbanden
vastgesteld worden. Om deze zaken te realiseren is een basis-gis-infrastructuur, die
het mogelijk maakt verdere bronnen tot op het microniveau te integreren, voor beide
steden vereist.
Voor de implementatie van deze methodiek werd het laatste jaar een heuse gis-infrastructuur op poten gezet, en dit zowel voor Antwerpen als Brussel. Voor Antwerpen
kon dit onderzoek aanhaken bij gistorical Antwerp, een ruimtelijk infrastructuurproject dat sinds 2012 binnen het Centrum voor Stadsgeschiedenis (UAntwerpen) wordt
uitgevoerd.46 Via het georefereren (ruimtelijk lokaliseren) van het vroeg-negentiendeeeuwse kadaster, en het opnemen van alle bijbehorende informatie over de percelen
46 Ellen Janssens en Iason Jongepier, ‘gistorical Antwerp: historisch gis als laboratorium voor de stadsgeschiedenis’,
Stadsgeschiedenis 10 (2015) 49-62.
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Kaart 1 Conceptuele voorstelling van de gis-methodologie binnen dit onderzoeksproject

Bron: Adresboek Ratinckx, Stadsarchief Antwerpen, bib-ab#26; Le Précurseur en Le Nouveau Précurseur, 1902-1904.

(zoals type perceel, geschatte kadastrale waarde) en de eigenaars (beroep, woonplaats)
op basis van unieke id’s (kadasternummers), werd een eerste volledige gis-reconstructie van de Antwerpse binnenstad op perceels- en huisniveau vervaardigd. Deze reconstructie dient als basis voor een temporele en ruimtelijke uitbreiding van gistorical
Antwerp die momenteel nog volop gaande is. In deze tweede fase werd ruimtelijk ook
de Antwerpse vijfde wijk, de zogenaamde ‘buitenijen’ toegevoegd, terwijl gis-lagen
van 1584 tot zelfs 1984 beschikbaar zijn. Hierbij werd onder meer de omvangrijke en
gedetailleerde adresgids van 1898, waarin per huisnummer voor elk gezinshoofd het
(hoofd-)beroep werd vermeld, in gis gelokaliseerd.47 Deze ruimtelijke weergave van
de beroepen van 1898 voor de volledige stad Antwerpen kan dan ook middels verdere
analyse gebruikt worden om een ruimtelijk-sociaal profiel van de stad op te stellen dat
vervolgens als ‘achtergrond’ voor de gelokaliseerde toverlantaarnlezingen kan dienen
(zie figuur 1.3 voor een ruimtelijke weergave van de middenstand, gebaseerd op de
winkeliers (boutiquier/boutiquière) die voorkwamen in de adresgids van 1898).
Ook voor Brussel moet, vanwege het comparatief karakter van dit onderzoek, een
dergelijke gis-basisinfrastructuur opgezet worden. Het zeer tijdrovende karakter van
de opzet van gistorical Antwerp en het feit dat er voor Brussel, zij het zeer gefragmenteerd, al eerdere hisgis-projecten werden uitgevoerd, leidde ertoe dat de strategie voor
de bouw van een ‘gistorical Brussels’ momenteel duidelijk anders vorm krijgt. Ruggengraat van dit systeem wordt gevormd binnen een nauwe samenwerking met ulbonderzoekers van het ‘micm-arc’-project. In deze fase van het project wordt gepoogd
om zoveel mogelijk reeds vervaardigde ruimtelijk-historische data te integreren binnen
de bestaande gis-infrastructuur.48 Door deze aanpak konden de tot dusver gevonden
Brusselse voordrachten gelokaliseerd worden. Dankzij de zeer omvangrijke adresgidsen voor 1833, 1878 en 1913 kon bovendien een analoge achtergrond als die op basis
47 Adresboek Ratinckx, Stadsarchief Antwerpen, bib-ab#26.
48 Meer informatie over dit project is terug te vinden op https://micmarc.ulb.ac.be/.
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van de Antwerpse adresgids van 1898 worden vervaardigd.49 Naast deze data werd
voor Brussel binnen eerder onderzoek een divers bronnencorpus ruimtelijk gelokaliseerd. Vaak werd dit echter zonder behulp van gis gedaan, of zijn de oorspronkelijke
gis-lagen niet (meer) beschikbaar. Zo werd een eerste inventarisatie van het historische
hotelwezen binnen Brussel binnen B-magic van een analoge kaart omgezet naar een digitaal gis-bestand.50 Recente technische ontwikkelingen ten behoeve van automatische
extractie van analoge gegevens, binnen gistorical Antwerp al toegepast, zullen toelaten
op efficiëntere wijze meer gelijkaardige gegevens binnen dit systeem te integreren
Vooruitblik: in het licht van de verzuiling?
In deze bijdrage stonden we stil bij het EOS onderzoeksconsortium B-magic en specifiek bij het deelproject dat op dit moment wordt uitgebouwd aan het Centrum voor
Stadsgeschiedenis (UAntwerpen). De klemtoon van dit project ligt op het ontrafelen van de zogenaamde ‘performance-context’ van publieke toverlantaarnlezingen in
België op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Door
internationaal onderzoek weten we dat het hoogtepunt van (het potentieel van) de
toverlantaarn als visueel massacommunicatiemedium net in deze periode bereikt werd.
Een verkennende analyse voor Antwerpen en Brussel – regionale metropolen in volle
modernisering – lijkt deze timing te bevestigen. Op basis van een breed opgezette studie in de Belgische dagbladpers neemt de frequentie in toverlantaarnlezingen continu
toe in het hier behandeld kader tussen ca.1860-1920, evenals de diversiteit aan vertoonde onderwerpen en thema’s. Het fenomeen beschrijven, en op basis van een ‘diepgelaagde’ gis-analyse plaatsen binnen stedelijke tijd en ruimte, is één belangrijke onderzoekspiste. Daarnaast zullen we deze ontwikkelingen bestuderen binnen de context
van de politieke democratisering en verzuiling van de Belgische samenleving. Via het
problematiseren van zowel het geattesteerd gebruik als de (politieke, ideologische) toeeigening van de toverlantaarn in Antwerpen en Brussel tracht het lopende onderzoek
met andere woorden verder op te schuiven richting verklaring. Zo wordt momenteel
onderzocht in welke mate de toverlantaarn werd gerecupereerd door de opkomende
Belgische zuilen. De toverlantaarn lijkt namelijk hoe langer hoe meer te zijn ingezet als
geprefereerd middel van massacommunicatie bij de uitbouw van het Belgisch, democratisch bestel. En ook is de toverlantaarn te verbinden aan ‘verzuilde-educatieve’ en
‘verzuilde-vrijetijds’ lezingen en voorstellingen in Antwerpen en Brussel.
Net zoals politieke partijen en middenveldorganisaties zich vandaag bezinnen over
de strategische inzet van ‘nieuwe’ sociale media (Twitter, Instagram, Facebook, enzovoort), zo bood ook de toverlantaarn als massacommunicatiemedium tal van nieuwe
opportuniteiten en mogelijkheden voor onder meer politieke actoren en geaffilieerde
organisaties op het einde van de negentiende- en begin van de twintigste eeuw. Het
benutten van dit potentieel zou de toename van het aantal vermeldingen van de toverlantaarn in algemene dagbladen vanaf omstreeks 1880 kunnen verklaren, zoals grafiek
49 Deze adresboeken werden gedigitaliseerd en in Excel verwerkt in het kader van het onderzoek van Anneleen
Arnout aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis (UAntwerpen) en de ku Leuven. Zie Anneleen Arnout, Streets of
splendor. Shopping culture and spaces in a European capital city (Brussels 1830-1914) (Routledge 2019). Hier werd een
eerste plot uitgevoerd, verdere verfijning van de bijbehorende straatnamen dient nog uitgevoerd te worden
50 Viriginie Jourdain, L’hôtellerie bruxelloise 1880-1940. Acteurs, structures et logiques spatiales d’un secteur multiforme (Doctoraatsverhandeling Université Libre de Bruxelles, 2012).
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1 eerder aangaf. Een meer doorgedreven bronprospectie in deze richting zal moeten
uitmaken of de overkoepelende hypothese van de verzuiling, inderdaad, het ‘waarom’
en de ‘betekenis’ van de verspreiding van het gebruik van de magische lantaarn in
België kan verklaren. Wat voegden lichtbeelden, als onderdeel van een bredere visuele
cultuur, eigenlijk toe aan de geleidelijke uitbouw van een verzuilde massademocratie
in Antwerpen en Brussel, en hoe verschilden deze steden van elkaar: welke meningen,
visies, normen en waarden werden geproduceerd en overgedragen via lichtbeelden, en
hoe werd de inzet van deze technologie onthaald bij het bredere, stedelijke publiek?
Verdere studie en onderzoek zal het uitwijzen.

Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2018)
Heidi Deneweth, Hilde Greefs, Jelena Dobbels, Maartje van Gelder, Pieter
Martens, Sanne Muurling, Ariadne Schmidt, Arie van Steensel en Antoon
Vrints

Met deze rubriek wil de redactie haar lezers attenderen op interessante thema’s en
onderzoekslijnen in het ruime domein van de stadsgeschiedenis die in 2018 in buitenlandse tijdschriften aan bod zijn gekomen. We beperken ons hier tot tijdschriften
die in Nederlandse en Vlaamse bibliotheken beschikbaar zijn en aansluiten bij de
talenkennis van onszelf en onze lezers. Hierdoor komen overwegend Engelse, Amerikaanse, Franse en Duitse tijdschriften aan bod. Stadsgeschiedenis is een huis met
vele kamers. Naast de eigenlijke stadshistorische tijdschriften, zoals Urban History,
Journal of Urban History en Histoire Urbaine, belichten ook tijdschriften over stedenbouw en planning, architectuur en geografie de stad vanuit diverse perspectieven.
Maar ook in vele artikels in tijdschriften die zich richten op politieke, culturele, sociale
en economische geschiedenis is er vaak een onmiskenbare band met de stad. Uit dit
ruime aanbod maken de samenstellers een eigen keuze met aandacht voor interessante methodologieën, of thema’s die in verschillende disciplines aan bod komen of
potentieel voor verder onderzoek hebben. Hiermee wil de redactie een extra stimulans bieden om eigen stadshistorisch onderzoek in de Lage Landen in een bredere
internationale context te plaatsen. Dit overzicht beslaat doorgaans de jaargang 2018,
maar biedt ook interessante artikelen aan die door vertraging bij verschijning nog
niet in het vorig overzicht waren opgenomen. Exhaustief is dit overzicht niet, maar
er is zeker wel voldoende materiaal en variatie om de lezer met een hart voor stadsgeschiedenis te prikkelen.
In totaal hebben we dit jaar 57 internationale tijdschriften doorgenomen wat een eerste selectie van 191 artikelen opleverde waarvan ongeveer de helft zijn weerslag vindt
in onderstaande thematische overzichten.1 Een tendens die zich al enkele jaren aftekent, is de afnemende belangstelling voor middeleeuwse (tien procent) en vroegmoderne stadsgeschiedenis (zestien procent). In deze artikelen komen vooral Europese
sociaal-economische, politieke en culturele geschiedenis aan bod. De negentiende en
twintigste eeuw, met enkele uitlopers tot vandaag, zijn dan weer goed voor ruim twee
derde van de oogst, waarbij ook gebieden buiten Europa op steeds meer belangstelling
mogen rekenen. Uiteraard is dit beeld scheefgetrokken door tijdschriften over urban
studies, geografie, stedenbouw, planning en architectuur, die focussen op recente tendensen over de hele wereld. Ook het Amerikaanse stadshistorische Journal of Urban
History publiceert vooral artikelen over de contemporaine Verenigde Staten. Hoewel
interdisciplinariteit doorgaans hoog in het vaandel gedragen wordt, kan onze stadsgeschiedenis nog meer baat hebben van theorieën en methodologieën uit sociologie,
1 De tijdschriftenlijst wordt u aangeboden op de website van Stadsgeschiedenis.
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geografie, en stedenbouw en -planning. Auteurs uit deze disciplines pleiten dan weer
voor meer comparatief onderzoek, niet alleen in de ruimte, maar ook en vooral in de
tijd. Een veel langer tijdsperspectief kan ons immers duidelijk maken hoe verschillende
sociaal-economische, politieke of culturele contexten tot heel eigen keuzes, strategieën
en beleidsvormen hebben geleid die wel of niet in divergente evoluties resulteerden.
We hopen dat de lezer de nodige inspiratie zal opdoen bij het verkennen van dit huis
met vele kamers.
Stedenbouw en erfgoed
Net zoals in de voorbije jaren besteedden toonaangevende tijdschriften als Planning
Perspectives, Journal of Planning History, Environment and Planning en Journal of
Urban History veel aandacht aan de stedenbouwgeschiedenis van de twintigste eeuw.
Opvallend in deze overvloed aan artikelen is de toenemende belangstelling voor de ‘socialistische stad’. Een themanummer in Journal of Urban History behandelt de stedenbouwkundige experimenten die vanaf de jaren 1920 tot aan de val van de socialistische
regimes in 1989/1991 plaatsvonden in de Tweede Wereld.2 De kern van dit themanummer bestaat uit vier casestudies over socialistische stadsprojecten in de Sovjet-Unie,
China, Joegoslavië en Oost-Duitsland. Deze analyseren achtereenvolgens: de tractorfabriek en de bijhorende ‘sotsgorod’ (nieuwe stad) die rond 1930 werd opgericht in
Charkov, de toenmalige hoofdstad van de Oekraïense ssr;3 de ontwikkeling van de
Chinese havenstad Dalian, die in 1945-1955 onder gezamenlijk Sovjet-Chinees bestuur
stond;4 de als kritiek op de Joegoslavische socialistische maatschappij te lezen stedelijke kunstprojecten in Zagreb in de jaren 1970;5 en het huisvestingsprogramma van de
ddr en de resulterende Plattenbau in het Oost-Duitsland van de jaren 1970 en 1980.6
In hun inleidend artikel benadrukken samenstellers Daria Bocharnikova en Steven E.
Harris de actuele relevantie van dit onderzoeksthema door erop te wijzen dat het proces van urbanisatie dat de meeste samenlevingen vandaag doormaken meer gelijkt op
de snelle, top-down urbanisatie van deze socialistische steden uit de communistische
Tweede Wereld dan op de nochtans vaak als exemplarisch beschouwde urbanisatie van
historische steden als Londen, Parijs of New York.7 Ook Kimberly Elman Zarecor
wijst in haar afsluitende bijdrage over het concept van de ‘socialistische stad’ op continuïteiten met hedendaagse neoliberale stadsontwikkelingen.8
Ook in andere tijdschriften kwam de socialistische stad aan bod en ook hier ging
de aandacht voornamelijk naar de Sovjet-Unie, Joegoslavië en China. Zo analyseert
2 Daria Bocharnikova en Steven E. Harris (red.), ‘Special section: second world urbanity. New histories of the socialist city’, Journal of Urban History 44:1 (2018) 3-117.
3 Christina E. Crawford, ‘From tractors to territory. Socialist urbanization through standardization’, Journal of
Urban History 44:1 (2018) 54-77.
4 Christian Hess, ‘Sino-Soviet city. Dalian between socialist worlds, 1945-1955’, Journal of Urban History 44:1
(2018) 9-25.
5 Ivana Bago, ‘The city as a space of plastic happening. From grand proposals to exceptional gestures in the art of the
1970s in Zagreb’, Journal of Urban History 44:1 (2018) 26-53.
6 Annemarie Sammartino, ‘The new socialist man in the Plattenbau. The East German housing program and the
development of the socialist way of life’, Journal of Urban History 44:1 (2018) 78-94.
7 Daria Bocharnikova en Steven E. Harris, ‘Second world urbanity. Infrastructures of Utopia and really existing
socialism’, Journal of Urban History 44:1 (2018) 3-8.
8 Kimberly Elman Zarecor, ‘What was so socialist about the socialist city? Second world urbanity in Europe’, Journal
of Urban History 44:1 (2018) 95-117.
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Daniel Baldwin Hess de visies omtrent transport en mobiliteit die, niet altijd met succes, werden toegepast bij de planning van ‘microrayons’, de woondistricten met appartementsblokken en openbare voorzieningen die de belangrijkste structuurelementen
vormden van de socialistische stedenbouw in de Sovjet-Unie.9 Pelle Metspalu en Daniel
Baldwin Hess tonen dan weer hoe de grootschalige socialistische huisvestingsprojecten
in Tallinn (Estland) in de periode 1957-1979 – projecten die vaak gezien worden als
voorbeelden van uniforme, inhumane architectuur – niet alleen bepaald werden door
de strikte Sovjet-regulering die vanuit Moskou werd opgelegd, maar ook door de visionaire ideeën van lokale architecten die zich, meer dan tot nog toe werd aangenomen,
lieten inspireren door de internationale, modernistische idealen omtrent stadsplanning
uit de Westerse wereld.10 Nikola Bojić onderzoekt hoe in het socialistische Joegoslavië
van de jaren 1955-1963 – een periode van grote plattelandsvlucht en hyperconcentratie
van arbeid en middelen in de stedelijke agglomeraties – het Kroatische Instituut voor
Stadsplanning de eerste Joegoslavische methode voor regionale planning ontwikkelde
om stedelijke en rurale gebieden ruimtelijk beter te integreren, een methode die voor
het eerst werd toegepast op het district Krapina, ten noorden van Zagreb.11 Dezelfde
problematiek duikt in dezelfde jaren ook op in China. Zhu Qian betoogt dat de ontwikkeling van de suburbane industriezones en satellietsteden rond Shanghai tijdens de
twee vijfjarenplannen in 1953-1962 naast functionele ook politieke doeleinden diende
en met name de superioriteit van de socialistische industrialisatie moest onderstrepen.12
Een complementaire kijk op Shanghai in diezelfde periode biedt Hanchao Lu in een
artikel over de communistische politiek van stedelijke ‘vergroening’ in de eerste jaren
van de Volksrepubliek: de talrijke overheidsprogramma’s die ‘steden als tuinen’ wilden
maken, hadden niet zozeer ecologische als wel ideologische beweegredenen. Terwijl de
aanleg van publieke groene ruimtes en het aanplanten van bomen langs wegen werden
beschouwd als patriottisch en als een bewijs van de goedgunstigheid van het Communistische regime, werden de privé-initiatieven van burgers die rond de eigen woning
wilden tuinieren of bloemen planten bekritiseerd als ‘bourgeois’ en Westers.13
Het themanummer van Moderne Stadtgeschichte over de Ottomaanse stad verdient
zeker een vermelding omdat het verder kijkt dan twintigste-eeuwse stedenbouwgeschiedenis. Nora Lafi en Florian Riedler brengen negentiende-eeuwse Ottomaanse
stadsontwikkeling in kaart die vandaag grotendeels vergeten is, onder meer doordat ze
door latere heersers werd uitgewist.14 In hetzelfde themanummer biedt Nazan Maksudyan overigens een feministisch perspectief op Ottomaanse stadsgeschiedenis.15 De naoorlogse jaren 1940-1950 krijgen traditiegetrouw ook veel aandacht. In die naoorlogse
9 Daniel Baldwin Hess, ‘Transport in mikrorayons. Accessibility and proximity to centrally planned residential
districts during the socialist era, 1957–1989’, Journal of Planning History 17:3 (2018) 184-204.
10 Pille Metspalu en Daniel B. Hess, ‘Revisiting the role of architects in planning large-scale housing in the ussr.
The birth of socialist residential districts in Tallinn, Estonia, 1957-1979’, Planning Perspectives 33:3 (2018) 335-361.
11 Nikola Bojić, ‘Social and physical planning. Two approaches to territorial production in socialist Yugoslavia
between 1955 and 1963’, Architectural Histories 6:1 (2018) 1-14.
12 Zhu Qian, ‘Shanghai’s socialist suburbanization 1953-1962’, Journal of Planning History 17:3 (2018) 226-247.
13 Hanchao Lu, ‘Shanghai flora. The politics of urban greening in Maoist China’, Urban History 45:4 (2018) 660-681.
14 Nora Lafi en Florian Riedler, ‘Einleitung: Die osmanische Stadt im Wandel (1850-1920)’, Moderne Stadtgeschichte. Themenschwerpunkt: Die osmanische Stadt 1 (2018) 5-15.
15 Nazan Maksudyan, ‘Feminist perspectives on Ottoman urban history’, Moderne Stadtgeschichte. Themenschwerpunkt: Die osmanische Stadt 1 (2018) 26-38.
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context werden veel stadsvernieuwingsprojecten opgezet waarbij het groeigerichte
modernisme vaak tegenover de behoudsgezinde erfgoed- en monumentenzorg kwam
te staan. Zo schetst Junichi Hasegawa hoe regeneratieprojecten van stedelijke grachten
tot debatten leidden over het verlies van traditionele stadslandschappen in Tokyo.16
Ook in Estse stadscentra zoals Tallinn was er omwille van oorlogsschade nood aan wederopbouw, die gepaard ging met de onteigening en afbraak van het oude stadsweefsel
en de inplanting van nieuwe gebouwen.17
Bij discussies over het behoud van historisch waardevolle gebouwen en landschapselementen speelt bottom-up betrokkenheid van burgers een belangrijke rol. Recent onderzoek schetst de complexe relatie tussen de staat en het maatschappelijk middenveld
in het twintigste-eeuwse Groot-Brittannië en de rol die burgerverenigingen speelden
bij onderhandelingen over veranderingen in de gebouwde omgeving. Zo was er veel
lokale betrokkenheid bij de bescherming van (middeleeuws) erfgoed in Southampton
en Coventry in 1945-1955;18 en waren burgerbewegingen ook erg belangrijk in de ontwikkeling van een erfgoedbeleid in Noord-Ierland.19 Enkele auteurs benadrukken dat
erfgoed- en monumentenzorg geen neutraal waardeoordeel inhouden. De keuzes die
gemaakt worden over wat er bewaard en beschermd wordt, en hoe, vertellen ons net
zoveel over het heden als over het verleden. Zo werd de zestiende-eeuwse Parijse Fontaine des Innocents wel bewaard maar werd ze twee keer verplaatst en hield de restauratie een gedeeltelijke aanpassing in naar ‘how the fountain ought to have been’.20 Dit
roept vragen op over authenticiteit (gelinkt aan materialiteit) en toont verschuivingen
in visies over materialiteit en in situ bewaring van erfgoed. Ook de Russische fantasy
restoration van een onafgewerkte achttiende-eeuwse residentie van Catharina de Grote
naar het achttiende-eeuwse themapark en museum Tsaritsyno Park problematiseert de
materialiteit van erfgoed en de (mate van toegestane) ingrepen daarop.21 ‘Themaparken’ staan ook centraal in Alexander Reichls artikel over de New Yorkse High Line.
Reichl analyseert hoe industriële erfgoedelementen zoals treinsporen als esthetische
elementen worden opgenomen om een industrieel stadspark te evoceren.22
Architectuur en huisvesting
Twee belangrijke onderdelen van architectuurhistorisch onderzoek zijn de analyse van
diverse soorten gebouwen en de studie van bouwactoren. Amerikaanse wolkenkrabbers spreken hierin al langer tot de verbeelding. Michael Abrahamson geeft echter geen
klassieke architecturale analyse van het General Motors Building in Detroit of van
16 Junichi Hasegawa, ‘Debates on urban reconstruction through reclamation of traditional water scenery in 1940s
Tokyo’, Planning Perspectives 33:1 (2018) 29-52.
17 Siim Sultson, ‘Estonian urbanism 1935–1955. The Soviet-era implementation of pre-war ambitions’, Planning
Perspectives 33:3 (2018) 385-409.
18 Mark S. Webb, ‘Local responses to the protection of medieval buildings and archaeology in British post-war town
reconstruction: Southampton and Coventry’, Urban History 45:4 (2018) 635-659.
19 A.C. McClelland, ‘A “ghastly interregnum”. The struggle for architectural heritage conservation in Belfast before
1972’, Urban History 45:1 (2018) 150-172.
20 David Gulks, ‘The Fountain of the Innocents and its place in the Paris cityscape, 1549-1788’, Urban History 45:1
(2018) 49-73.
21 Boris Stepanov en Natalia Samutina, ‘An eighteenth-century theme park. Museum-reserve Tsaritsyno (Moscow)
and the public culture of the post-Soviet metropolis’, Urban History 45:1 (2018) 74-99.
22 Alexander Reichl, ‘Manufacturing landmarks in New York City parks’, Journal of Urban History 44:4 (2018)
736-754.
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het oeuvre van zijn ontwerper Albert Kahn, maar koppelt de architecturale vormgeving van dit kantoorgebouw aan de bedrijfsorganisatie van General Motors. Aangezien
communicatie tussen de verschillende bedrijfsafdelingen steeds belangrijker werd, gaf
General Motors opdracht tot één groot kantoorgebouw dat alle bedienden samenbracht. Dergelijke wolkenkrabbers werden ook als vastgoedinvestering gezien omwille
van de mogelijkheden om kantoorruimte aan andere bedrijven te verhuren. Om zoveel
mogelijk kwalitatieve kantoorruimtes met voldoende daglicht te hebben, was een rationeel ontwerp van het kantoorgebouw noodzakelijk.23 Paula Lupkin maakt een gelijkaardige brede analyse van het Wainwright gebouw, één van de eerste Amerikaanse
wolkenkrabbers die al in 1891 in St. Louis werd gebouwd. Via een contextualisering in
de ruimere bier- en brouwerijactiviteiten en vastgoedactiviteiten van de opdrachtgever
Wainwright, biedt Lupkin een herinterpretatie van dit bekende gebouw van Louis Sullivan.24 Ook andere en oudere architectuurtypologieën komen aan bod. Zo analyseert
Fabiana Susini verblijfsaccommodatie voor reizigers tijdens hun Grand Tour doorheen
Italië vanaf de zeventiende eeuw.25 Ze beschrijft hoe Toscaanse herbergen en stadshotels transformeerden als gevolg van een groeiende en meer veeleisende groep reizigers.
Vanaf de achttiende eeuw ontstond er immers een reizende elite met bepaalde privacyen comforteisen. Dit beïnvloedde niet enkel de inrichting van de gastenkamers maar
leidde ook tot aanpassingen in de ontvangstruimtes en de introductie van salons, cafés
en andere ontmoetingsplaatsen. Op het einde van de achttiende eeuw verschenen inderdaad de eerste reisgidsen, die niet enkel toeristische en kunstgerelateerde informatie
bevatten maar de reizigers ook een kwalitatieve analyse van reisaccommodatie boden.
Laurence Chua focust dan weer op funeraire architectuur in Bangkok en linkt de ontwikkelingen van crematoria aan de professionalisering van Thaise architecten en een
toegenomen rationalistische weergave van moderne architectuurvormen.26
Een dergelijke beroepsprofessionalisering was ook bepalend in het twintigste-eeuwse Turkse Izmir omdat het Turkse architecten en planners meer autonomie bood en
ook de status van buitenlandse actoren veranderde, zoals van de Nederlandse architect
Willem Marinus Dudok, die decennialang als expert ingeschakeld werden bij architecturale en stedenbouwkundige ontwikkelingen.27 Florian Urban richt de focus dan weer
op andere actoren, Baugruppen, die in de jaren 2000 in Berlijn bottom-up architectuur
realiseerden. Deze kleinschalige verenigingen van middenklassers bundelden hun
kapitaal om samen op te treden als opdrachtgever van kwalitatieve en architecturaal
vernieuwende hoogbouwprojecten waarin ze elk een appartement zouden bezitten en
bewonen.28
23 Michael Abrahamson, ‘ “Actual center of Detroit”. Method, management, and decentralization in Albert Kahn’s
General Motors Building’, Journal of the Society of Architectural Historians 77:1 (2018) 56-76.
24 Paula Lupkin, ‘The Wainwright Building. Monument of St. Louis’s lager landscape’, Journal of the Society of
Architectural Historians 77:4 (2018) 428-447.
25 Fabiana Susini, ‘From the Grand Tour to the Grand Hotel: the birth of the hospitality industry in the Grand
Duchy of Tuscany between the 17th and 19th centuries’, Architectural Histories 6(1):3 (2018) 1-10.
26 Lawrence Chua, ‘A tale of two crematoria. Funeral architecture and the politics of representation in mid-
twentieth-century Bangkok’, Journal of the Society of Architectural Historians, 77:3 (2018) 319-338.
27 Meltem Ö. Gürel, ‘Modernization and the role of foreign experts. W. M. Dudok’s projects for Izmir, Turkey’,
Journal of the Society of Architectural Historians 77:2 (2018) 204-222.
28 Florian Urban, ‘Berlin’s construction groups and the politics of bottom-up architecture’, Urban History 45:4
(2018) 683-711.
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De wisselwerking tussen architectuur, vastgoedbezit en huisvesting staat ook centraal in de ruime literatuur rond arbeidershuisvesting. Voor negentiende-eeuwse fila tropische industriëlen was arbeidershuisvesting een cruciaal aspect van sociale hervorming omdat het arbeiders een degelijke woning bood, vaak in combinatie met winkels
en andere voorzieningen, onderwijs garandeerde voor hun kinderen, en hen op die
manier bond aan een vaste werkgever. Eén van de meest succesvolle projecten in Frankrijk kwam van de Société mulhousienne des cités ouvrières (somco) die in de tweede
helft van de negentiende eeuw 1200 arbeiderswoningen bouwde. Dit project werd in
1867 gepromoot op de wereldtentoonstelling in Parijs als een schoolvoorbeeld voor
hervorming, maar kende buiten Mulhouse merkwaardig weinig succesvolle navolging.
Will Clement verklaart dit doordat alleen Mulhouse een stabiele ‘fabricantocratie’ van
politici-industriëlen had. Die coherente groep kon een succesvol model uitwerken met
een gemeenschappelijk financieel fonds dat ook architecturaal aantrekkelijke arbeiderswoningen bouwde. In tegenstelling tot vele sociaal-utopische projecten werd hier geen
beroep gedaan op een emotionele band tussen één industrieel en zijn arbeiders, maar
kregen de arbeiders zelf de kans om na vijftien jaar afbetalen eigenaar van hun woning
te worden, wat een veel langduriger stabiliteit op de lokale arbeidsmarkt bewerkstelligde.29 Na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog, de plattelandsvlucht, de
industrialisering en de snelle urbanisatie tijdens het interbellum werd sociale huisvesting vooral een prioriteit voor stadsbesturen. In een casestudy over de Horseshoe
Housing Estate in Berlijn analyseert Natallia Barakyna hoe sociale hervormingsideeën
van architecten, ideeën voor een Fordistische rationalisering van de bouwsector, en
administratieve en stedenbouwkundige richtlijnen eerst met elkaar botsten tijdens het
bouwproces, en daarna botsten met de reële noden en wensen van bewoners uit verschillende klassen en met verschillende ideeën over interieurdecoratie en tuingebruik.30
Toch bleef dit een architecturaal interessant project. Het MoMA (New York) toonde
dergelijke Europese voorbeelden om sociale huisvesting in de Verenigde Staten te promoten tijdens de New Deal (jaren 1930). Na de Grote Depressie was een grote nood
aan goedkope arbeidswoningen ontstaan, maar de idee van huisvesting voor armen
werd als ‘on-Amerikaans’ beschouwd. Hoewel het museum aanvankelijk mee pleitte
voor overheidsinterventie en krotopruiming, focuste het naderhand alleen op wat architecturaal interessant was en daarmee bevestigde het de bestaande kloof tussen arm
en rijk alleen maar verder.31
Konstantin A. Kholodolin en Mark G. Meerovich vergelijken dan weer het huisvestingsbeleid in Duitsland en Rusland tijdens het Interbellum. In de Duitse markteconomie primeerde een sociaal beleid dat huurders beschermde tegen willekeurige
prijsstijgingen en huisuitzetting. De overheid investeerde zelf in nieuwbouwprojecten
en hield de huurprijzen bewust laag omdat dit loonstijgingen tegenging en de productiekost voldoende laag hield om de eigen industrieën concurrentieel te houden.
In het vroeg communistische Rusland werden woningen genationaliseerd en werd
29 Will Clement, ‘The “unrealizable chimera”. Workers’ housing in nineteenth-century Mulhouse’, French History
32 (2018) 66-85.
30 Natallia Barykina, ‘The dissolution of cities. The horseshoe settlement in Weimar Berlin’, Urban History 45:3
(2018) 471-488.
31 Rixt Woudstra, ‘Exhibiting reform. MoMA and the display of public housing (1932-1939)’, Architectural Histories
6(1):3 (2018) 1-17.
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de beschikbare woonruimte herverdeeld. Waar arbeiders in de eerste periode konden
genieten van positieve discriminatie, werd huisvesting vanaf de late jaren 1920 vooral
gebruikt om hen te disciplineren.32 In tegenstelling tot Rusland en West-Europa,
voorzag de prille staat Joegoslavië niet in sociale huisvesting en werd er niet aan huurcontrole gedaan. Arme migranten hadden drie opties: goedkoop land verwerven ver
buiten het centrum en er zelf een huis bouwen, een goedkoop appartement huren in
vervallen stadswijken of ongebruikte stadsgrond bezetten en er illegale woningen op
bouwen. Dat laatste leidde tot het ontstaan van sloppenwijken zoals de Jatagan-mala
die in de jaren 1930 al 840 huizen telde. Zlat Vuksanovic-Macura en Vladimir Macura
bespreken hoe de bewoners zelf instonden voor de uitbouw en het onderhoud van de
wijk en zelfs allerhande nutsvoorzieningen konden afdwingen van de overheid. Pas in
de jaren 1930 en 1940 werd de wijk bedreigd door het teloorgaan van de sociale cohesie
en de nood aan bijkomende stadsuitbreidingen. De afbraak van honderden woningen
riep niet veel weerstand op omdat recht op huisvesting nog geen mensenrecht was.33 In
de Verenigde Staten leidde deïndustralisering in de jaren 1990 en 2000 tot het in vraag
stellen van sociale huisvesting. Huisvestingsmaatschappijen opteerden voor afbraak
ten voordele van nieuwbouw in lucratieve projecten van stadsvernieuwing, maar voor
bewoners leidde dit tot sociale ontwrichting en ontheemding, en zij beriepen zich op
hun Rights to the city (Lefebvre). John N. Robinson III vergelijkt jurisprudentie rond
afbraakprojecten in Chester (Pennsylvania) en Cincinnati (Ohio). Waar de rechters
aanvankelijk de rechten van huurders erkenden en stelden dat aanhoudende leegstand
van appartementen een niet acceptabele strategie was om verkrotting en afbraak te
bewerkstelligen, verschoof hun visie langzamerhand mee met de stedenbouwkundige
gevoeligheden die pleitten voor sociaal gemengde woonvormen die de concentratie van
armoede tegengingen. Langzamerhand moesten individuele huurdersrechten wijken
voor belangen van gemeenschappelijk welbevinden.34
Gentrificatie en segregati
Vanuit geografische hoek wordt veel aandacht besteed aan gentrificatie en segregatie.
Amerikaanse segregatiestudies focussen doorgaans op raciale en etnische segregatie,
maar Hilton A. Córdoba, Rebecca J. Walter en Nathan S. Foote integreren ook economische criteria (beroepen) in hun onderzoek naar vroeg twintigste-eeuws San Antonio
in Texas. Vanuit drie theorieën – klassentheorie (of economische ongelijkheid), zelfsegregatie (eigen woningkeuze in de nabijheid van gelijken) en discriminatietheorie
(bepaalde groepen worden uit bepaalde buurten geweerd) – vatten ze hun empirisch
onderzoek op basis van censusdata en adresboeken aan. In tegenstelling tot de gewoonlijke verwerking op geaggregeerd niveau gebruiken zij colocatie quotiënt (clq)
analyse toegepast op puntdata (individuele huishoudens). Daaruit blijkt dat zowel etnisch-raciale als beroepsmatige karakteristieken, die elkaar overigens versterkten, aan
de basis lagen van vroege vormen van segregatie in San Antonio, lang voor de overheid
32 Konstantin A. Kholodilin en Mark G. Meerovich, ‘Housing policy in soviet Russia and Germany between the two
World Wars. A comparative analysis of the systems’, Journal of Urban History 44:5 (2018) 930-952.
33 Zlat Vuksanovic-Macura en Vladimir Macura, ‘The right to housing. Squatter settlements in Interwar Belgrade –
the defense and demolition of Jatagan-mala’, Journal of Urban History 44:4 (2018) 755-774.
34 John N. Robinson iii, ‘Negotiating the (legal) right to the city. Public housing demolition and the federal courts
in two postindustrial U.S. cities’, Journal of Urban Affairs 39:2 (2017) 277-290.
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residentiële segregatie in de hand werkte via publieke huisvesting voor specifieke doelgroepen in welbepaalde zones.35 Hoewel er in vroeg-koloniaal Nigeria nergens sprake
was van een bewust zoneringsbeleid leidde gentrificatie er tot extreme vormen van
segregatie, zoals Lanre Davies aantoont voor metropolitaans Lagos (Nigeria). Gentrificatie en segregatie waren in de koloniale periode vooral het gevolg van de angst van
kolonialen om ziekten als pest (1920-1930) en malaria op te lopen, pas later speelden
raciaal-politieke standpunten zoals Apartheid mee. In hun goedbedoelde pogingen om
volkswijken in moerassige gebieden te saneren, plantten kolonialen de zaadjes voor
gentrificatie omdat zij de oorspronkelijke bevolking in onvoldoende mate kon herhuisvesten in de gesaneerde zones, en omdat de overheid geen controle had op prijsstijgingen op de private vastgoed- en huurmarkt. In tegenstelling tot in Amerikaanse
steden werd de arbeidersbevolking weggedreven uit het centrum waar ze zelf werkten.
Bestaande randgemeenten ontwikkelden zich door een combinatie van stadsvlucht en
massale plattelandsvlucht tot regelrechte slums waar elke vorm van infrastructuur of
ruimtelijke ordening ontbrak. De slechte toegankelijkheid van deze wijken werkte
een extreme segregatie in de hand en deed de criminaliteit, drank- en drugsgebruik in
deze wijken toenemen.36 In Amerika was het doorgaans omgekeerd, daar waren het de
middengroepen die de stadscentra ontvluchtten om in groene en goed toegankelijke
suburbs te gaan wonen. Hier waren het de stadscentra die als een gevolg van zoneringsbeleid en arbeidershuisvesting ongezonde concentraties van armoede ontwikkeld
hadden. De-industrialisering leidde in Groot-Chicago tot een afnemende vraag naar
laagopgeleiden, stadsvlucht van middengroepen en een verschuiving van de werkgelegenheid zelf naar de voorsteden. Pas toen talrijke appartementsgebouwen voor sociale
huisvesting werden afgebroken, werd het stadscentrum opnieuw aantrekkelijk voor
blanke Amerikanen. John F. McDonald gaat na wat de impact van deze processen
was op residentiële segregatiepatronen van Afro-Amerikanen, Hispanics en Aziaten.
Waar de laatste twee groepen zich verspreidden naar de voorsteden waar ze voldoende
werkgelegenheid vonden, bleven Afro-Amerikanen in veel grotere mate in zones van
geconcentreerde armoede wonen.37
Dergelijke comparatieve studies worden sterk gestimuleerd vanuit urban theory
maar Phillip Reick wijst erop dat ook heel wat te leren valt uit een longitudinaal historisch perspectief. Hij bestudeert gentrificatie- en segregatieprocessen in negentiendeeeuws Berlijn, maar focust niet zozeer op de aard van gentrificatie zelf, wel op de binnenstedelijke mobiliteit die er een gevolg van was. Aan de hand van almanakken peilt
hij hoe de professionele samenstelling van de bevolking veranderde op straatniveau
in de tweede helft van de negentiende eeuw. De snelle demografische groei in Berlijn leidde toen tot stadsuitbreidingen, herontwikkeling van bestaande woonwijken,
35 Hilton A. Córdoba, Rebecca J. Walter en Nathan S. Foote, ‘The residential segregation of San Antonio, Texas in
1910. An analysis of ethno-racial and occupational spatial patterns with the colocation quotient’, Urban Geography
39:7 (2018) 988-1017.
36 Lanre Davies, ‘Gentrification in Lagos, 1929-1990’, Urban History 45:4 (2018) 712-732. Voor een voorbeeld van
laatkoloniale planning en segregatie, zie: Chau Johnsen Kelly, ‘ “A pleasant and tidy arrangement”. Housing development and economies of segregation in Mtwara, Tanganyika’, Journal of Urban History 44:4 (2018) 713-735.
37 John F. McDonald, ‘Minority groups in the metropolitan Chicago housing market: 1970-2015’, Urban Studies
55:11 (2018) 2431-2450; de-industrialisering staat ook centraal in de bijdrage van Leon Gooberman, ‘The state and
post-industrial urban regeneration. The reinvention of south Cardiff’, Urban History 45:3 (2018) 504-523.
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nieuwbouw en verschuivingen op de vastgoed- en huurmarkt. Het was vooral de snelle
stijging van huurprijzen en het teloorgaan van goedkope arbeiderswoningen die de lagere sociale groepen in de problemen brachten. Sommigen verlieten gemengde wijken
en opteerden voor arbeidersbuurten in een periode die nog niet gekarakteriseerd was
door zoneringsbeleid; anderen verkozen op kamers te gaan leven en verdwenen zo uit
de bronnen. Het is vooral die laatste groep die vaak aan de aandacht ontsnapt.38
Vastgoedmarkt, financiële markten en arbeidsmark
Waar interne dynamieken van de vastgoed- en huurmarkt vaak worden ingeroepen om
gentrificatie en segregatie te verklaren, vormen ze zelf ook het onderwerp van economische studies. Katia Béguin en Nicolas Lyon-Caen bestuderen de vastgoedmarkt in
zeventiende- en achttiende-eeuws Parijs. Zij vergelijken vastgoedveilingen met gewone
markttransacties die voor notarissen werden verleden. Hoewel veilingen tot doel hadden de hoogst mogelijke prijs te bedingen, werden de goederen doorgaans goedkoper
van de hand gedaan dan op de gewone markt. De belangrijkste oorzaak daarvan was
de onzekerheid bij publieke veilingen, waarbij de procedurekosten moesten worden
opgeteld bij de effectieve verkoopprijs. Overigens schrokken velen terug voor familiale
naastingsrechten op in beslag genomen eigendommen, waarbij een publieke verkoop
alsnog kon worden ongedaan gemaakt.39
Een gebrek aan notariële bronnen maakt het doorgaans moeilijker om de middeleeuwse vastgoedmarkt te bestuderen. Andrea Bardyn opteert daarom voor cijnsregisters om de participatie van vrouwen op de vastgoedmarkt in laatmiddeleeuws Brussel
te onderzoeken. Hoewel niet eenvoudig te hanteren, laat deze bron als geen andere toe
om een langetermijnperspectief te combineren met ruimtelijke differentiatie. Hieruit
blijkt dat de economische crisis van de jaren 1390 ertoe leidde dat vooral vrouwen uit
ambachtelijke milieus (Kappelleparochie) hun vastgoed noodgedwongen van de hand
moesten doen, terwijl vrouwen in elitebuurten (Coudenbergwijk) hun vastgoed langer aanhielden. Hoewel vrouwen tegen het einde van de middeleeuwen minder actief
waren op deze markt, benadrukt Bardyn terecht dat in genderstudies niet alleen moet
gefocust worden op de participatie van vrouwen op arbeidsmarkten, maar evenzeer op
de beleggingsactiviteiten van vrouwen op de vastgoedmarkt en de financiële markten.40
Een themanummer van Histoire urbaine over ‘Crédit en ville au Moyen Âge’, onder redactie van Martha Howell en Claire Billen, bevat bijdragen van Martha Howell
(Ieper), Claire Billen en David Kusman (Doornik), Gabriela Signori (Bazel), Daniel
Lord Smail (Mediterraan Europa), Mathieu Sherman (Treviso) en David Carvajal
(Valladolid).41 De auteurs onderzoeken het alomtegenwoordige gebruik van krediet
door middengroepen in de middeleeuwse stad. De sociale en economische betekenis
van deze vorm van dagelijks kredietgebruik is historiografisch wel erkend, maar blijft
38 Phillip Reick, ‘Gentrification 1.0. Urban transformations in late 19th-century Berlin’, Urban Studies 55:11 (2018)
2542-2558.
39 Katia Béguin en Nicolas Lyon-Caen, ‘ “Dans la chaleur des enchères”. Adjudications et prix des immeubles à Paris
aux xviie et xviiie siècles’, Revue d’histoire moderne et contemporaine 65 (2018) 144-166.
40 Andrea Bardyn, ‘The gender distribution of real property ownership in late medieval Brussels (1356-1460)’, Continuity and Change 33:1 (2018) 29-57.
41 Martha C. Howell en Claire Billen, ‘Dossier – Crédit en ville au moyen âge’. Le crédit au quotidien: introduction’,
Histoire urbaine 51:1 (2018) 5-17.
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onder meer door de heterogeniteit van de bronnen onderbelicht. Volgens de inleiding
gaven de middeleeuwse stedelijke juridische en institutionele voorzieningen een impuls
aan het gebruik van krediet.42 De verschillende bijdragen brengen niet alleen kredietnetwerken in kaart, maar geven ook meer inzicht in de sociale samenstelling van kredietverstrekkers en -nemers, waardoor ze een waardevolle aanvulling geven op studies
die de normatieve kaders van kredietverlening onderzoeken. De optimistische kijk op
de werking van de vroegmoderne, Europese stedelijke kredietmarkt wordt evenwel
in twijfel getrokken door James Shaw. Aan de hand van een kritische lezing van de
bronnen van de vroegmoderne Venetiaanse fraudebestrijdingsdienst laat hij zien hoe
het verbod op rente op persoonlijke leningen leidde tot allerlei juridische noodgrepen
en ambigue contractuele verplichtingen, waardoor ongelijke machtsverhoudingen
kredietverstrekking bepaalden en van een transparante ‘markt’ geen sprake was.43 Ook
buiten Europa berustten financiële innovaties op machtsstructuren. Gebruikmakend
van juridische bronnen laat Seven Ağir zien dat de markt die rond 1800 in Istanbul
ontstond voor gediks (gebruiksrechten, zoals werkplaatsen met gereedschap en voorraad, die liquide gemaakt konden worden), alleen functioneerde zolang deze gesteund
werden door de door janitsaren gecontroleerde gilden.44 Beide auteurs plaatsen hun
vraagtekens bij de aanname dat de markt een universeel institutioneel verschijnsel is en
de veronderstelling dat financiële innovaties per definitie een positief effect hebben op
de economie.
De overgang van vroegmoderne naar moderne tijden bracht structurele veranderingen in de economische productie, die ook gevolgen hadden voor de arbeidsmarkt, het
menselijk kapitaal en de sociale status van arbeiders. Keith Sugden betoogt bijvoorbeeld op basis van een analyse van de mannelijke beroepsbevolking van Norwich dat de
lakenindustrie zich al in de tweede helft van de achttiende eeuw verplaatste vanuit deze
stad naar het noorden van Engeland. Dit was het gevolg van marktwerking en de toegankelijkheid van afzetmarkten, want de stoommachine werd pas later geïntroduceerd
in deze sector.45 Judy Stephenson stelt vast dat de lonen van arbeiders in de Londense
bouwsector tussen 1650 en 1850 lager waren dan eerder berekend, omdat er onvoldoende rekening is gehouden met het verschil tussen de loontarieven van aannemers
en de eigenlijke loonbetalingen aan arbeiders.46 Als deze conclusie breder getrokken
wordt, dan rijst de vraag of de vermeende hoge lonen in Engeland wel standhouden als
een verklarende factor voor het ontstaan van het industrialisatieproces.
Een meer recent, niet-Engels voorbeeld van een stad waarvan de geschiedenis nauw
verweven is met industrialisatie is het Indiase Jamshedpur, bekend omdat het in 1909
gesticht werd door de staalgigant Tata. Sindsdien is deze stad ontwikkeld en bestuurd
42 Zie ook de bijdrage van David Chilosi, Max-Stephan Schulze en Oliver Volckart, ‘Benefits of empire? Capital
market integration north and south of the Alps, 1350-1800’, The Journal of Economic History 78 (2018) 637-672, die
stellen dat de aanwezigheid van autonome steden juist tot een fragmentatie van de kredietmarkt kon leiden.
43 James E. Shaw, ‘The informal economy of credit in early modern Venice’, The Historical Journal 61 (2018) 623642.
44 Seven Ağir, ‘The rise and demise of gedik markets in Istanbul, 1750-1860’, The Economic History Review 71
(2018) 133-156.
45 Keith Sugden, ‘Clapham revisited. The decline of the Norwich worsted industry (c. 1700-1820)’, Continuity and
Change 33 (2018) 203-224.
46 Judy Z. Stephenson, ‘ “Real” wages? Contractors, workers, and pay in London building trades, 1650-1800’, The
Economic History Review 71 (2018) 106-132.
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door de eigenaar Tata Steel. Mircea Raianu analyseert de gefragmenteerde juridische
kaders in de complexe koloniale context en de specifieke juridische status van de stad
die de ruimtelijke en politieke ontwikkeling van Jamshedpur bepaalden. De stadsplanners en -bestuurders slaagden er in de afgelopen eeuw niet in om de stad te integreren
in de regionale economie of om ruimte te bieden aan politieke inspraak van de ingezetenen.47 Deze uitdagingen worden alleen maar groter wanneer de industriële activiteiten
naar verwachting afgebouwd gaan worden.
Tot slot plaatsen twee auteurs de gevolgen van (de)industrialisatie in een politiek en
sociaal kader, waardoor de historische actoren nadrukkelijker in beeld komen. Alain
Faure beschrijft de pogingen van het Parijse stadsbestuur om na 1848 uit angst voor
de arbeiders de zware industrie uit de stad te weren. De grote industriëlen genoten
echter zoveel invloed op de stedelijke politiek dat de genomen maatregelen, zoals het
opleggen van belastingen, weinig effect sorteerden.48 Arbeiders staan ook centraal in
een artikel door Rory Archer, die door middel van oral history de ervaringen van werknemers in Belgrado gedurende de afgelopen decennia ontvlecht. Voor hun waren de
overgangen van socialisme naar postsocialisme en van vrede naar oorlog vloeiender dan
gedacht, waarbij de tumultueuze jaren negentig ook kansen boden tot sociale mobiliteit, met name onder vrouwelijke arbeiders, mede omdat laat-socialistische ideeën over
klasse en gender nog dominant waren. De economische liberalisering in het begin van
de twintigste eeuw bracht meer onzekerheid voor arbeiders, waardoor zij hun herinneringen aan de voorgaande decennia positief inkleuren, daar wijst het citaat in de titel
ook op.49 Deze originele thematiek biedt een welkome afwisseling op de economisch
georiënteerde bijdragen over stadsgeschiedenis.
Migratie
Omwille van de (vermeende) arbeidsmogelijkheden, oefenen steden een bijzondere
aantrekkingskracht op migranten uit. Gebaseerd op serieel kwantitatief bronnenmateriaal is al meermaals gepoogd om ook effectief te meten hoever de aantrekkingskracht
van een stad reikte. Dat gebeurt onder meer aan de hand van de afbakening van het
migratieveld, gebaseerd op de gemiddelde afstand die migranten aflegden. Op basis
van een dataset van 11.500 individuen die vrijwillig of gedwongen Middlesex moesten
verlaten tussen 1777 en 1786 omwille van landloperij, bieden Adam Crymble, Adam
Dennett en Tim Hitchcock inzicht in de ‘overtollige’ of ‘gefaalde’ nieuwkomers van
Londen die vaak onderaan op de sociale ladder zijn te situeren.50 Het artikel hanteert
een ruimtelijk graviteitsmodel om in te schatten welke Engelse provincies relatief veel
of weinig ‘overbodige’ migranten naar Londen stuurden. Aan de ene zijde wordt bevestigd dat de meeste migranten afkomstig waren uit een straal van ongeveer 130 km
en rechtstreeks vanuit rurale gebieden verhuisden. Aan de andere zijde doen de auteurs
47 Mircea Raianu, ‘ “A mass of anomalies.” Land, law, and sovereignty in an Indian company town’, Comparative
Studies in Society and History 60 (2018) 367-389.
48 Alain Faure, ‘L’industriel et le politique. Qui a peur de l’industrie à Paris au xixe siècle?’, Revue d’histoire moderne
et contemporaine 65 (2018) 29-69.
49 Rory Archer, ‘ “It was better when it was worse.” Blue-collar narratives of the recent past in Belgrade’, Social
History 43 (2018) 30-55.
50 Adam Crymble, Adam Dennett en Tim Hitchcock, ‘Modelling regional imbalances in English plebeian migration
to eighteenth-century London’, Economic History Review 71:3 (2018) 747-771.
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nieuwe vaststellingen. Heel wat minder migranten dan het model voorspelt, kwamen
vanuit het industriële noorden van Engeland, terwijl provincies in het Westen – van
Birmingham tot Brighton en Exeter – disproportioneel veel ‘gefaalde’ migranten naar
Londen stuurden die vanuit steden en via patronen van stapsgewijze migratie verhuisden. Deze bevindingen impliceren een hertekening van het migratieveld van Londen
– dat eerder via een L-patroon dan via concentrische cirkels verloopt – en wijzen op
belangrijke regionale verschillen. Naast verstedelijkingsgraad en loonverschillen blijkt
ook het dienstbodebestaan – en zo de migratie van vrouwen – een belangrijke verklarende factor te zijn. Migratiedatabanken zijn vaak gebaseerd op serieel kwantitatief
bronnenmateriaal, zoals volkstellingen, en dat geldt ook voor Engeland. Toch blijft
het vaak moeilijk om een precies beeld van het aantal migranten te krijgen. Marc Di
Tommasi stelt op basis van de voorbereidende documenten voor de telling van 1911
in Edinburgh – de ‘Census Enumerators’ Books’ – een alternatieve telmethode voor,
waarbij ook familieleden, tweede- en derde generatiemigranten en hun huisbewoners
worden meegeteld.51 Dat zorgt niet enkel voor een meer nauwkeurige telling van de
internationale migrantenpopulatie in Edinburgh, maar toont ook aan dat de migrantengemeenschappen, wiens huishoudens en families werden gereconstrueerd, zich vaak
erg verschillend gedroegen in hun migratie-, huwelijks- en fertiliteitsgedrag. Dat biedt
een gevarieerder beeld van de migrantenpopulatie dan enkel de geboorteplaats of nationaliteit.
Het controlebeleid ten aanzien van migranten geniet ook ruime aandacht in het
migratieonderzoek, en dat geldt zowel voor grenscontroles als controle binnen de
stedelijke ruimte. Zo functioneerde in de jaren 1920-1930 het Canadese Windsor als
een toegangspoort tot de Amerikaanse stad Detroit dat toen het kloppende industriële
hart was van de automobielindustrie in Noord-Amerika.52 Wanneer de immigratiewetgeving in Amerika verstrengde, werd deze noordelijke grensstad gebruikt om
voornamelijk Europese migranten binnen te smokkelen. Dit had tot gevolg dat vele
Europese migranten de stempel kregen van illegalen en criminelen, temeer omdat de
dranksmokkel ook vaak langs deze grens gebeurde. Ashley Johnson Bavery toont aan
dat deze beeldvorming ten aanzien van Europese migranten ook leidde tot hun uitsluiting uit het sociale zekerheidssysteem dat na de economische depressie van de jaren
1930 met de New Deal-politiek is uitgebouwd. In het verlengde van recent onderzoek
dat benadrukt dat het nodig is om migratiebeleid niet enkel op nationaal, maar ook op
lokaal niveau te bekijken en te focussen op de praktijken in plaats van de regelgeving,
onderzoekt Kate March de manier waarop de politie omging met migranten in Le
Havre in de periode tussen 1914 en 1940.53 Ook al telde deze havenstad in vergelijking
tot Marseille en Bordeaux kleinere groepen nieuwkomers en waren ze vooral actief
in een bepaald segment van de arbeidsmarkt, met name verbonden met de havenactiviteit, kan deze lokale focus buiten de metropool een licht werpen op vormen van
regionaal imperialisme. De auteur toont aan hoe de aandacht van de politie verschoof
51 Marc Di Tommasi, ‘Unquantifiable? A new estimate of the impact of internal migration to Edinburgh in 1911’,
Social Science History 42:3 (2018) 517-542.
52 Ashley Johnson Bavery, ‘ “Crashing America’s Back Gate”. Illegal Europeans, Policing, and Welfare in Industrial
Detroit, 1921-1939’, Journal of Urban History 44:2 (2018) 239-261.
53 Kate Marsh, ‘Colonial workers, imperial migrants and surveillance. Policing in Le Havre, 1914-1940’, Social
History 43:1 (2018) 1-29.

14 (2019) 2

tijdschriftenreview    149

doorheen de tijd afhankelijk van lokale belangen en specifieke angsten die varieerden
van gevreesde concurrentie op de arbeidsmarkt of hygiënische motieven tot vermeende
antikoloniale sentimenten of angst voor sociale onrust. Doorheen de tijd verschoof zo
de politieaandacht in Le Havre van Belgische en Spaanse naar Marokkaanse en nadien
Vietnamese migranten.
Havensteden functioneerden ook als vluchtroute voor vele Europese Joden bij de
uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. Het neutrale Lissabon was één van de laatste
havens waaruit dat kon gebeuren. Aan de hand van een nauwkeurige analyse van
scheepspassagierslijsten naar New York tussen juli 1940 en juni 1942 tonen Matthias
Blum en Claudia Rei aan dat ook deze laatste stromen Joodse vluchtelingen positief
werden geselecteerd, en met name dat vooral oudere personen met een gezin en met
meer ‘human capital’ (onder meer op basis van hun lichaamslengte) er toen nog in
slaagden om het oorlogsgeweld in Europa te ontvluchten.54 Oorlog bereikte en beïnvloedde ook het leven van migranten uit Ottomaans Syrië die zich in de twee decennia
voor de Eerste Wereldoorlog in de havensteden Buenos Aires en Rosario in Argentinië
hadden gevestigd, dat dan weer een neutrale positie had in de Eerste Wereldoorlog.55
Dit ‘homefront’ in het conflict ondersteunde via liefdadigheid en materiële steun het
voormalige thuisland, maar droeg ook de economische en politieke gevolgen van de
oorlog wat leidde tot werkloosheid en armoede, maar ook tot versplintering en spanningen binnen de Syrisch-Ottomaanse kolonie in beide havensteden.
Armoede en liefdadigheid
Armoede en liefdadigheid brachten ook in 2018 heel wat stadshistorische pennen in
beweging. Het artikel van Joseph Harley onderzoekt de materiële cultuur en consumptiepatronen van armen in de regio van Kent tussen 1670 en 1834 op basis van boedelbeschrijvingen en armeninventarissen.56 Hij beargumenteert dat hun consumptie
patronen sterk regionaal verschilden en bovendien afhankelijk waren van sociale
positie, beroep, gezondheid en levensfase van de arme in kwestie. Na een inleidend deel
over het gebruik van het concept agency in onderzoek naar liefdadigheid in Engeland,
illustreert Megan Clare Webber de dubbelzinnigheid en het complexe gebruik ervan
aan de hand van bronnen van een diverse reeks vroeg-negentiende-eeuwse Londense
liefdadigheidsinitiatieven – van kleuterscholen tot hospitalen en vaccinatiecampagnes.
Ze waarschuwt daarbij voor het ongenuanceerd en intentioneel gebruik van het concept agency in historisch onderzoek.57 In Histoire urbaine wordt een dossier gewijd
aan de organisatie van liefdadigheid in het Parijs van de late negentiende eeuw, mondaine stad, maar ook stad van armoede en ontbering. Het dossier, ingeleid door Christian Topalov, biedt een sociale geschiedenis van de liefdadigheid die een manier bood
aan oude én nieuwe elites na de Franse Revolutie om hun sociale ‘plicht’ te vervullen,
54 Matthias Blum en Claudia Rei, ‘Escaping Europe: health and human capital of Holocaust refugees’, European
Review of Economic History 22:1 (2018) 1-27.
55 Steven Hyland jr., ‘The Syrian-Ottoman home front in Buenos Aires and Rosario during the First World War’,
Journal of Migration History 4 (2018) 211-235.
56 Joseph Harley, ‘Consumption and poverty in the homes of the English poor, c. 1670-1834’, Social History 43:1
(2018) 81-10.
57 Megan Clare Webber, ‘Troubling agency: agency and charity in early nineteenth-century London’, Historical
Research 91:251 (2018) 116-136.
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maar ook respectabiliteit af te dwingen.58 Naast het persoonlijk traject van weldoeners
zoals de katholiek Augustin Cochin die zich via liefdadige werken en investeringen in
de stad een politieke carrière baande,59 is er aandacht voor onder meer de impact van
laïcisering en rationalisering op specifieke liefdadigheidsinstellingen, zoals het ‘Comité
de bienfaisance israélite’60 of op de aanwezigheid van religieuze zusters in gasthuizen
en opvanghuizen van de openbare bijstand.61 Rationalisering leidde er eveneens toe dat
valide armen in laat negentiende-eeuws Parijs geen materiële steun konden genieten
zonder bewijs van arbeid en werkzaamheid.62 Christian Topalov sluit het dossier af
met een indrukwekkend overzicht van de verschillende sociale netwerken die liefdadig Parijs rond 1900 bevatte – diverse religieuze en seculiere organisaties, publieke en
private liefdadigheidsinstanties – en belicht hoe specifieke personen door hun aanwezigheid in diverse netwerken een sleutel- en brugfunctie vervulden. Die sleutelfiguren
konden de verspreiding van hervormingsideeën bevorderen en lagen aan de basis van
het ‘Concordat charitable’ dat in 1900 tot stand kwam en dat de taakverdeling vastlegde tussen openbare onderstand en private liefdadigheid volgens zogenaamde wetenschappelijke principes.63
Rayna Rusenko vertrekt vanuit de huidige regelgeving ten aanzien van daklozen
en bedelaars in de stad Kuala Lumpur in Maleisië en bekijkt, in navolging van recente
literatuur over globalisering, of de zogenaamde ‘punitive turn’ er is gekomen onder invloed van het globale neoliberalisme.64 Door vanuit een historisch perspectief te kijken
naar de lokale historische ontwikkelingen met een focus op de landloperijwetgeving,
toont ze in navolging van andere historici aan dat niet zozeer globale neoliberale ideeën
maar ook historische lokale ontwikkelingen de spanning tussen hulp en straf in de
omgang met landloperij en bedelarij hebben bepaald. Thomas Henthorn belicht hoe
liefdadigheid, naar het voorbeeld van andere staten, evolueerde van particuliere initiatieven van de lokale elite naar de uitbouw van geprofessionaliseerde en bureaucratisch
georganiseerde stichtingen in de ‘sunbelt’ metropool Houston in de eerste decennia
van de twintigste eeuw.65 In dit proces blijft de hulp evenwel vooral bestemd voor
blanke gezinnen die ook voldoen aan de waarden en normen die de sponsorende elite
onderschreef. De gevolgen van de strategie die sociale wetenschappers Arthur Pearl
en Frank Riessman voorschreven om armoede te bestrijden in Amerikaanse steden in
58 Christian Topalov, ‘Paris, capitale de la charité. Introduction’, Histoire Urbaine. Dossier: Paris ‘capitale de la
charité’ à la fin xixe siècle 52:2 (2018) 5-14.
59 Matthieu Brejon de Lavergnée, ‘Philanthropie et notabilité urbaine. L’itinéraire parisien d’Augustin Cochin (18231872)’, Histoire Urbaine. Dossier: Paris ‘capitale de la charité’ à la fin xixe siècle 52:2 (2018) 15-32.
60 Marie Aboulker, ‘Le Comité de bienfaisance israélite de Paris. Ses membres dans l’espace philanthropique parisien
(1887-1905)’, Histoire Urbaine. Dossier: Paris ‘capitale de la charité’ à la fin xixe siècle 52:2 (2018) 33-48.
61 Anne Jusseaume, ‘Résistances à la laïcisation. Le maintien des congrégations soignantes dans les arrondissements
parisiens sous la Troisième République, de 1880 à 1914’, Histoire Urbaine. Dossier: Paris ‘capitale de la charité’ à la
fin xixe siècle 52:2 (2018) 49-67.
62 Benjamin Jung, ‘Organiser la charité, rendre le secours efficace. Institutions et acteurs de l’assistance par le travail
à Paris (1889-1905)’, Histoire Urbaine. Dossier: Paris ‘capitale de la charité’ à la fin xixe siècle 52:2 (2018) 69-89.
63 Christian Topalov, ‘Les mondes sociaux de la charité parisienne en 1900’, Histoire Urbaine. Dossier: Paris ‘capitale
de la charité’ à la fin xixe siècle 52:2 (2018) 91-119.
64 Rayna M. Rusenko, ‘Imperatives of care and control in the regulation of homelessness in Kuala Lumpur, Malaysia:
1880s to present’, Urban Studies 55:10 (2018) 2123-2141.
65 Thomas C. Henthorn, ‘Building a moral metropolis. Philanthropy and city building in Houston, Texas’, Journal
of Urban History 44:3 (2018) 402-420.
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de jaren 1960-1970 wordt onder de loep genomen door Claire Dunning.66 De strijd
tegen armoede werd aangegaan via het aanbod van niet-professionele jobs in de sociale
dienstverlening aan armen. Het project sprak voornamelijk gekleurde vrouwen aan en
leidde wel tot jobcreatie en uitbouw van de sector van de sociale dienstverlening, maar
niet tot stabiele werkgelegenheid en evenmin tot het ontsnappen uit de armoede van
de betrokkenen. Ook musea hebben de taak het verhaal van gemarginaliseerde groepen, zoals de armen in steden, onder de aandacht te brengen van het bredere publiek,
bepleit Meighen S. Katz.67 Vertrekkend vanuit een uitzonderlijke tentoonstelling in
Vancouver, waarin daklozen ten gevolge van de economische depressie van de jaren
1930 ook een effectieve plaats kregen, reflecteert ze over de opdracht van musea, het
probleem van stereotype beeldvorming en de nood om gemarginaliseerde groepen ook
te integreren in een museale context.
Handel en kleinhandel
Thomas Freudenhammer belicht de vroegmoderne karavaanhandel tussen het WestFrankische rijk en moslim Spanje (Al Andalus) waarbij de grensstad Tortosa als kruispunt functioneerde. Op de twee routes – die liepen van Verdun naar Barcelona en door
het westen van Frankrijk via Parijs, Angers, Bordeaux en Toulouse – waren verschillende douanekantoren gevestigd, waar een speciale heffing op de karavaanhandel, de
‘rafica’, moest worden betaald.68 Susan Mosher Stuard verzorgt een korte bijdrage over
de rol van notarissen in middeleeuwse Italiaanse stadsstaten en belicht hoe de opmaak
van familiale én zakelijke contracten onder hun bemiddeling elkaar beïnvloedden.69 De
rol van goederenmakelaars als middelaars komt aan bod in een bijdrage van Stéphanie
Lachaud-Martin over de wijnmakelaars in Bordeaux, die in tegenstelling tot hun evenknieën in de Champagne- en Bourgondië streek, wel actief bleven in de zeventiende
en achttiende eeuw, en niet vervangen werden door commissiehandelaren.70 De auteur
meent dat zowel de reorganisatie en professionalisering van de makelaars, die leidde tot
een opsplitsing tussen koninklijke en gepatenteerde makelaars, als hun kennis van het
product en van de lokale en internationale afzetmarkt hiertoe een verklaring bieden.
Winkelstraten en winkelcentra genieten nog steeds veel belangstelling onder historici, archeologen en architecten. Onderzoek naar het uitzicht van winkelstraten in
Engelse steden tijdens de achttiende eeuw is sterk beïnvloed door het idee van ‘urban
renaissance’ dat Peter Borsay lanceerde en wijst op de orde, symmetrie en respectabiliteit die de heraanleg van straten in die periode bepaalde.71 Aan de hand van een
nauwkeurige analyse van enkele straten in de regionale stad York tijdens de achttiende
66 Claire Dunning, ‘New careers for the poor. Human services and the post-industrial city’, Journal of Urban History
44:4 (2018) 669-690.
67 Meighen S. Katz, ‘ “Only the most morbid among the rich will find it entertaining”. Interpreting 1930s urban
homelessness in museums’, Journal of Urban History 44:2 (2018) 278-297.
68 Thomas Freudenhammer, ‘Rafica: early medieval Caravan trade between the West Frankish kingdom and AlAndalus’, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafsgeschichte 105:3 (2018) 391-406.
69 Susan Mosher Stuard, ‘Where notaries provided legal services to medieval townspeople’, Journal of Family History
43:3 (2018) 270-280.
70 Stéphanie Lachaud-Martin, ‘Les courtiers bordelais, intermédiaires de commerce du vin aux xviie-xviiie siècles’,
Revue historique 686:2 (2018) 321-346.
71 Peter Borsay, The English urban renaissance. Culture and society in the provincial towns, 1660-1770 (Oxford
1989).
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eeuw toont Matthew Jenkins minutieus aan dat de werkelijkheid veel rommeliger en
gediversifieerder was en dat zowel nieuw als oud het uitzicht van de straat, de winkelvitrines en de winkels bepaalden.72 Net als Matthew Jenkins maakt ook Kathleen Lord
gebruik van een aantal nauwkeurig geselecteerde illustraties, in haar geval foto’s, maar
dan om het sociale gebruik van de straten te analyseren in het Parijs en Montréal van
de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Winkel- en handels-, doorgangs- en
transport-, en voetgangersstraten passeren de revue en tonen aan hoe het gebruik ervan
varieerde afhankelijk van de functie van de straat.
Marktplaatsen en winkelcentra worden onder de loep genomen in een bijdrage van
Ian Mitchell en daarbij staat niet in eerste instantie hun architectonische grandeur maar
een meer kritische blik op hun functionaliteit centraal.73 Dat gebeurt aan de hand van
een brede waaier aan steden in het noorden en midden van Engeland. Het financiële
en commerciële succes was niet zozeer het gevolg van de grootte of specificiteit van de
stad, noch van de locatie, maar van het beleid dat ten aanzien van de marktplaatsen en
winkelcentra werd gevoerd. In het midden van de jaren 1950 bestonden twee dominante
modellen voor de bouw van grote winkelcentra in suburbane regio’s: een Amerikaans
model, dat vooral het commerciële benadrukte en te vinden was in de Verenigde Staten;
en een Europees model, dat ontstaan was in Zweden, Frankrijk en Groot-Brittannië
en vaak steunde op privaat-publieke samenwerking. Janina Gosseye onderzoekt hoe
beide types winkelcentra door Belgische en Nederlandse delegaties, die in Amerikaanse
en Europese steden op prospectie gingen, werden gepercipieerd en in de Belgische en
Nederlandse context werden geïmplementeerd en aangepast.74 Dat laatste gebeurt aan
de hand van twee casussen – Shopping I in Genk en het winkelcentrum in Amstelveen.
Politiek, protest en cultuur
De stedelijke publieke ruimte is niet enkel een belangrijke economische ruimte, maar
vormt ook een cruciale, politieke arena. In het bijzonder voor niet-elitaire bevolkingsgroepen vormt de ‘straat’ een belangrijk projectieplatform voor politieke claims. De afgelopen jaren heeft onderzoek ten overvloede de dynamiek aangetoond van collectieve
actie in laatmiddeleeuwse steden, met name in de Nederlanden. Vaak wordt er wel van
uitgegaan dat die dynamiek van straatacties na de Oudheid pas in de elfde eeuw op
gang komt. De vroege middeleeuwen staat niet bekend voor collectieve acties. Shane
Bobrycki houdt die aanname kritisch tegen het licht op basis van een casestudy voor
het negende-eeuwse Dijon.75 Voor Bobrycki blijft dan wel overeind dat straatacties
met expliciete politieke eisen in die periode schaars waren, maar betekent dat geenszins
dat er geen samenscholingen met politieke betekenis plaats vonden. De auteur wijst
daarvoor naar religieuze en sociale samenkomsten die altijd het potentieel van ordeverstoringen in zich droegen en daardoor door de elites als een bedreiging werden bezien.
Shinay Mukai laat dan weer zien hoe het Franse dorp Sérignan bescherming zocht bij
72 Matthew Jenkins, ‘The view from the street. The landscape of polite shopping in Georgian York’, Urban History
45:1 (2018) 26-48.
73 Ian Mitchell, ‘Retail markets in northern and midland England, 1870-1914. Civic icon, municipal white elephant,
or consumer paradise?’, Economic History Review 71:4 (2018) 1270-1290.
74 Janina Gosseye, ‘The Janus-face shopping center. The Low Countries in search of a fitting shopping paradigm’,
Journal of Urban History 44:5 (2018) 862-886.
75 Shane Bobrycki, ‘The flailing women of Dijon. Crowds in ninth-century Europe’, Past & Present 240 (2018) 3-46.
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leden van de bestuurlijke elite van de stad Béziers tijdens de Honderdjarige Oorlog,
een fase waarin het lokale heerlijke gezag over het dorp verdween en het vorstelijke
gezag nog beperkt was.76 Aan de hand van het voorbeeld van de vijftiende-eeuwse
edelman Warner von Parsberg, die in militaire dienst trad van de stad Neurenberg,
problematiseert Ben Pope de vermeende tegenstelling tussen adel en stad in de Duitse
landen. In sommige gevallen bood samenwerking wederzijds voordelen. Ondanks mogelijke sociale repercussies konden edelen in het bijzonder op deze wijze hun positie
versterken ten opzichte van vorsten en adellijke concurrenten.77 De stedelijke interne
politieke verhoudingen waren evenmin altijd conflictueus, al lagen overleg en verzet in
elkaars verlengde. In hun onderzoek naar de stadsregisters van Mons stuitten Valeria
Van Camp en Jelle Haemers op een petitie van ongeruste burgers uit 1424, die een
wisseling van de bestuurlijke wacht verzochten. De sociale geschiedenis van archieven
hoeft zich derhalve niet alleen te richten op de stedelijke elites, want de bronnen geven
ook inzicht in de politieke ideeën van de overige stedelingen, hun repertoires van politieke actie en invloed op het stedelijke bestuur. In Mons kwam het bestuur de burgers
enkele jaren later tegemoet door een raad op te richten, die onder meer toezicht hield
op de stedelijke financiën 78
Naast eerder uitzonderlijke studies over de middeleeuwen wordt er voor latere
periodes heel uiteenlopend onderzoek gevoerd over de plaats van collectieve actie in
populaire politiek. Opvallend is de ruimtelijke insteek van veel van dat onderzoek,
gaande van het gebruik van muurschilderingen door actievoerders in New-Yorkse
buurten tot de betekenis van de ‘tent’ in het Israëlisch-Palestijns conflict 79 Empirisch
en methodologisch het meest systematische onderzoek is dat van Patrick Rafail over
de ruimtelijke evolutie van protest in New York City tussen 1960 en 2006.80 Op basis
van een bestand van maar liefst 6217 protestacties weet hij aanneembaar te maken dat
er nauw verband bestaat tussen de bebouwingsstructuur (die op zich een weerslag van
machtsverhoudingen vormt) en de locatie van protest.
De manier waarop politieke cultuur en rituelen interageren met de stedelijke ruimte
blijft een dankbaar onderzoeksthema. Kim Overlaet legt in haar analyse van de Blijde
Intocht van Groothertog Maximiliaan in Antwerpen in 1478 de nadruk op de ruimtelijke dimensie van rituelen.81 Overlaet wijst erop dat juist het gebruik van de publieke
ruimte tijdens Bourgondische en Habsburgse ceremonies relatief weinig onderzocht
is, ondanks de impact van het werk van Lefebvre. De stedelijke ruimte, zo betoogt zij,
vormde niet alleen het toneel voor Blijde Intochten; in de interactie met de verschil76 Shinay Mukai, ‘Les relations politiques entre ville et campagne dans la seconde moitié du xive siècle. Les élites
urbaines de Béziers et la communauté villageoise de Sérignan (Hérault)’, Revue historique 688 (2018) 773-793.
77 Ben Pope, ‘Nuremberg’s noble servant. Werner von Parsberg (d. 1455) between town and nobility in late medieval
Germany’, German History 36 (2018) 159-180.
78 Valeria Van Camp en Jelle Haemers, ‘ “Li ville est mal gouvernee.” Les registres du conseil de la ville de Mons, la
crise politique de 1424-1428 et son impact sur l’audition des comptes communaux’, Histoire urbaine 52 (2018) 137-166.
79 Timo Schrader, ‘The colors of Loisaida. Embedding murals in community activism’, Journal of Urban History
44:3 (2018) 519-532; Yael Allweil, ‘The tent. The uncanny architecture of agonism for Israel-Palestine, 1910-2011’,
Urban Studies 55:2 (2018) 316-331.
80 Patrick Rafail, ‘Protest in the city. Urban spatial restructuring and dissent in New York, 1960-2006’, Urban Studies
55:1 (2018) 244-260.
81 Kim Overlaet, ‘The “joyous entry” of Archduke Maximilian into Antwerp (13 January 1478): an analysis of a
“most elegant and dignified” dialogue’, Journal of Medieval History 44 (2018) 231-249.
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lende deelnemers verkreeg die ruimte zelf ook betekenis. Tijdens de intocht van Maximiliaan gebruikten verschillende belangengroepen de Antwerpse publieke ruimte om
hun eigen positie en interactie met de groothertog te onderstrepen. Hierdoor, zo stelt
Overlaet, functioneerde de stedelijke ruimte als ‘een complex sociaal product’ dat niet
alleen de relatie tussen heerser en stedelijke groepen, maar ook de sociaal-economische
en politieke structuur van de stedelijke samenleving weerspiegelde.
Amy Calladine heeft in twee artikelen, gebaseerd op haar dissertatie, de functie
en impact van publieke rituelen in provinciale steden tijdens de Commonwealth en
Restoratie-periode in Engeland geanalyseerd. In haar artikel ‘Public ritual and the proclamation of Richard Cromwell as lord protector in English towns’, onderzoekt Calladine een reeks ceremonies die Engelse provinciesteden in de jaren 1650 ontwikkelden
om met de instabiele politieke context om te gaan.82 Aan de hand van een analyse van
drukwerk en stedelijke archieven laat ze zien dat juist door de ceremonies niet vast te
leggen, de stedelijke autoriteiten konden inspelen op de politieke en religieuze veranderingen. In een tweede artikel laat zij zien hoe vergelijkbare strategieën de lokale autoriteiten de mogelijkheid gaven in te spelen op de restauratie van het Engelse koningshuis
en het aantreden van Karel ii.83 Voor de Victoriaanse periode geeft Dion Georgiou
aan dat juist veel aandacht is uitgegaan naar rituelen in de provincie, terwijl Londen
voornamelijk is geportretteerd als een amorf geheel, zonder duidelijke stedelijke identiteit of wortels.84 Door te kijken naar carnavaleske festiviteiten en fakkeloptochten
tijdens de Boerenoorlog (1899-1902) in Greater London werpt Georgiou licht op de
ontwikkeling van lokale identiteiten in een tijd van snel veranderende mobiliteit- en
communicatiestructuren.
Zestiende-eeuws Lyon en de impact van de religie-oorlogen op de stedelijke ruimte
is eveneens een dankbaar onderwerp voor cultuurhistorici, met het werk van Natalie
Zemon Davis als ijkpunt. Voortbouwend op de geschiedenis van emoties, onderzocht
Jessica Herdman hoe muziek agressieve emoties opriep tijdens de religieuze twisten.
Zij laat zien hoe de inhoud van virulente preken opgenomen werd in volksliedjes en
daarbij behorende dans, waardoor de confessionele woede nog eens versterkt werd.85
Een geheel andere benadering koos Simon Morgan, namelijk door stedelijke trots te
bestuderen op individueel niveau. Aan de hand van zeven overgeleverde dagboeken
van John Deakin Heaton (1817-1880), een arts en stedelijke hervormer in Leeds, reconstrueert hij hoe een combinatie van familie-eer, Anglicanisme, beroepsidentiteit als
arts – gecombineerd met eigenbelang – de drijfveer vormde om Leeds te moderniseren.
Als onderdeel van deze reconstructie is een interactieve kaart gemaakt van al Deakins
activiteiten, samengevat in het Heaton Map Project van Leeds Beckett University, in
combinatie met publiekshistorische stadswandelingen. Deakin was een van de drijvende krachten achter het nieuwe stadhuis, en actief in allerlei medische, religieuze,
82 Amy Calladine, ‘Public ritual and the proclamation of Richard Cromwell as lord protector in English towns’, The
Historical Journal 61:1 (2018) 53-76.
83 Amy Calladine, ‘Public ritual, martial forms and the restoration of the monarchy in English towns’, Historical
Research 91:253 (2018) 462-480.
84 Dion Georgiou, ‘ “Only a local affair”? Imagining and enacting locality through London’s Boer War carnivals’,
Urban History 45:1 (2018) 100-127.
85 Jessica Herdman, ‘Songs danced in anger. Music and violent emotions in late sixteenth-century Lyon’, French
History 32 (2018) 151-181
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culturele en educatieve initiatieven. Een ruimtelijke analyse van zijn werk laat echter
ook zien dat zijn activiteiten zich concentreerden in die delen van de stad waar zijn
familie woonde en zich slechts zelden afspeelden in de arbeiderswijken in het oosten
van de stad.86
De (on)gezonde stad
Dat het leven in steden in het verleden zeer ongezond was, is alom bekend. De bevolkingsconcentratie, de woekering van besmettelijke ziekten, de slechte hygiënische
situatie en, later, de vervuiling die industrialisering met zich meebracht zorgden voor
erbarmelijke leefomstandigheden. Dit uitte zich niet alleen in sterfte; ook bestond er
een sterke negatieve relatie tussen luchtvervuiling en lichaamslengte, zo tonen Roy
Bailey, Timothy Hatton en Kris Inwood voor kinderen die in de jaren 1890 in Engeland werden geboren.87 De gevaren van vervuiling worden ook benadrukt in het artikel
van Karen Clay, Joshua Lewis en Edson Severini. In 1918 vielen er in Amerikaanse
steden tijdens een uitbraak van de Spaanse griep namelijk meer doden in steden waar
meer kool werd gebruikt en de lucht dus meer vervuild was.88 Hoewel de link tussen (on)gezondheid en publieke hygiëne evident lijkt, wordt er over de relatie tussen
mortaliteit en verbeteringen van stedelijke sanitaire voorzieningen al jaren gedebatteerd. Zo nam kindersterfte in veel steden al af, jaren vóór de invoering van stedelijke
infrastructuren ter bevordering van de publieke gezondheid. John Brown en Timothy
Guinnane suggereren in dat kader dat de afname van kindersterfte in München na 1870
niet alleen verklaard kan worden door verbeteringen in de publieke voorzieningen,
maar ook door een verschuiving naar een fertiliteitsregime met lagere geboortecijfers.89
Ook bij het uitbreken van besmettelijke ziektes was er niet altijd een logisch verband
tussen dodelijkheid en overheidsrespons. Alexandre White’s studie naar de contrasterende reacties op de uitbraak van builenpest en de evenzo besmettelijke pokken in 1901
in Kaapstad toont dat niet overheidscapaciteit noch medische kennis doorslaggevend
was, maar dat de handelswijze ook sterk samenhing met de wil om in te grijpen. (Koloniale) angsten rondom de verspreiding van de pest naar Europa was bepalend voor
overheidsingrijpen.90 In verschillende kleinere steden in Zhongshan, in Zuid-China,
werden er tussen 1929 en 1949 ook allerlei voorzieningen geïntroduceerd die minder te
maken hadden met praktisch nut of efficiëntie, maar met politieke impact. Enkele belangrijke straten in Siqi werden bijvoorbeeld af en toe schoongemaakt, maar noch aan
voorlichting over het belang van dagelijks onderhoud van de publieke ruimte noch aan
de controle ervan werd aandacht besteed. Zo werden er zes publieke toiletten geplaatst,
die zo slecht onderhouden werden dat ze binnen korte tijd weer onbruikbaar werden.
86 Simon Morgan, ‘John Deakin Heaton and the “elusive civic pride of the Victorian middle class” ’, Urban History
45:4 (2018) 595-615.
87 Roy E. Bailey, Timothy J. Hatton en Kris Inwood, ‘Atmospheric pollution, health, and height in late nineteenthcentury Britain’, Journal of Economic History 78:4 (2018) 1210-1247.
88 Karen Clay, Joshua Lewis en Edson Severnini, ‘Pollution, infectious disease, and mortality. Evidence from the
1918 Spanish Influenza pandemic’, Journal of Economic History 78:4 (2018) 1179-1209.
89 John C. Brown en Timothy W. Guinnane, ‘Infant mortality decline in rural and urban Bavaria. Fertility, economic
transformation, infant care, and inequality in Bavaria and Munich, 1825-1910’, Economic History Review 71:3 (2018)
853-886.
90 Alexandre I.R. White, ‘Global risks, divergent pandemics. Contrasting responses to bubonic plague and smallpox
in 1901 Cape Town’, Social Science History 42:1 (2018) 135-158.
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Doordat de bevolking er wel belasting voor af moest dragen, leidde de introductie van
dergelijke ‘moderne’ voorzieningen tot flinke onrust in plaats van een daadwerkelijke
verbetering van de leefomgeving.91
De toestand van de stedelijke omgeving heeft niet alleen invloed op de fysieke gezondheid van haar bewoners, maar ook op hun geestelijke welvaren. Edmund Ramsden en Matthew Smith beschrijven hoe de psychiater Erich Lindemann gedurende de
jaren 1950 onderzoek deed naar de effecten van veranderingen in de gebouwde omgeving op geestelijke gezondheid.92 Met de afbraak en heropbouw van een wijk in Boston
als casus bracht de psychiater voor het voetlicht dat niet alleen stedelijke verloedering,
maar juist ook stedelijke vernieuwing traumatisch kon zijn voor bewoners. Ondanks
dat de gebouwde omgeving objectief gezien verbeterde, werd de buurt in sociaal opzicht aangetast – onder meer doordat de bewoners weinig tot geen invloed konden
uitoefenen op de veranderingen in hun leefomgeving, zij zich machteloos voelden, en
de buurt vervolgens niet werd ingericht naar hun behoeften. Met deze studie werd dan
ook een aanzet gegeven voor het denken over de nauwe verwevenheid van stedelijke
gemeenschappen met de fysieke ruimte waarin zij zich bevinden.
Die verwevenheid tussen de fysieke ruimte en de mens uit zich ook op positieve
wijze, namelijk als buurtbewoners de krachten bundelen en moestuinen beginnen
op braakliggende terreinen, een verloren stukje grond, in postzegeltuintjes langs de
kant van de straat. Stadstuinieren is hip. Gezamenlijke tuinen zijn welkome ontmoetingsplekken, brengen stadsbewoners in contact met de natuur en leren waar voedsel
nu eigenlijk vandaan komt. Het is opvallend, zo stelt Ruth Glasser, dat in het wetenschappelijk onderzoek naar deze trend de historische dimensie ontbreekt. Maar historici hadden dan ook weinig aandacht voor stedelijke landbouw. Onterecht: de lokale,
kleinschalige voedselverbouw kwam aan het einde van de twintigste eeuw weliswaar
sterk onder druk te staan, door de groei van de kapitaalintensieve en technologiegedreven landbouw die de voordelen van lokale voedselproductie tenietdeed en door
de almaar stijgende waarde van bouwgrond in de stad. Toch is voedselproductie nooit
volledig uit de stad verdwenen. Zo ondersteunden steden lokale producenten met boerenmarkten, en werden op stadsboerderijen armen of kleine criminelen te werk gesteld.
Glasser toont aan de hand van verkenningen van drie deelgebieden – de geschiedenis
van stadsontwikkeling, landbouw en immigranten – en de casestudy van het industriële
Waterbury hoe de geschiedenis van stadslandbouw en voedselproductie ook nieuwe
dimensies aan stadsgeschiedenis kan bieden.93
Een ander onderwerp uit voedselgeschiedenis met evidente links met de actualiteit
komt aan de orde in een themanummer van Urban History onder redactie van Gergely
Baics en Mikkel Thelle. Waar ‘klimaat-veggies’ op dit moment als toppunt van stedelijke noviteit gelden, keert het themanummer Meat and the nineteenth-century city met
bijdragen over Barcelona, Moskou, Kopenhagen en Buenos Aires terug naar de periode
waarin vlees als geen ander voedsel, en in velerlei opzichten, verbonden was met ste91 Venus Viana, ‘The making of a modern public health system in some smaller Chinese towns, 1929-1949’, Urban
History 45:2 (2018) 331-350.
92 Edmund Ramsden en Matthew Smith, ‘Remembering the West End. Social science, mental health and the American urban environment, 1939-1968’, Urban History 45:1 (2018) 128-149.
93 Ruth Glasser, ‘The farm in the city in the recent past: thoughts on a more inclusive urban historiography’, Journal
of Urban History 44:3 (2018) 501-518.
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delijke moderniteit. Zo herdefinieerde de groeiende vraag naar vlees in expanderende
steden de connecties met het achterland. De combinatie van nieuwe transportmogelijkheden en conserveringsmethoden verbond steden met nieuwe toeleveringsgebieden
op lange afstand. Preoccupatie met de volksgezondheid leidde tot herziening van de
infrastructuur van de vleesvoorziening binnen de stad en strikte kwaliteitscontroles
van de industrialiserende sector door (sterker interveniërende) stedelijke overheden.
Daarbij raakt de geschiedenis van de vleesindustrie ook zeker de veel bediscussieerde
ontwikkeling van de levensstandaard in de negentiende eeuw en toont de toegenomen
maar onevenredige consumptie evenzeer de welvaartsgroei als de toegenomen sociale
ongelijkheid in deze eeuw van modernisering.94
Voedsel verbindt. Het verbindt stadsbewoners met elkaar, maar kan ook de verbindende schakel zijn tussen het oude en nieuwe leven van nieuwkomers. Dit wordt
duidelijk in het artikel van Shayan Lallani die op basis van interviews van Italiaanse
migranten in Toronto onderzoekt hoe migratie de genderdynamiek in de omgang met
voedsel beïnvloedt.95 Oude recepten werden aangepast indien de omstandigheden in
de nieuwe stedelijke omgeving daar om vroegen. Traditionele ingrediënten werden
vervangen wanneer blikvoer of diepvries goedkoper of beter verkrijgbaar waren. Dat
gold met name voor migranten die zich vestigden net buiten de stad, en daarmee buiten
de buurten met veel etnische winkels. Tijdrovende culinaire tradities werden aangepast
aan de economische realiteit van het stedelijk leven waarin huiselijke plichten moesten worden gecombineerd met betaald werk buitenshuis. De gegenderde dynamiek
in foodwork, de praktijk van koken en omgang met voedsel, bleef tijdens het proces
van emigratie en vestiging aanvankelijk behouden: vrouwen deden het dagelijkse en
het meeste werk, terwijl voedselbereiding voor mannen vooral vrijetijdsbesteding
was. Maar met de homogeniserende werking van het multiculturalisme in de eenentwintigste eeuw kwam de traditionele tegenstelling in typisch mannelijke en typisch
vrouwelijke omgang met en bereiding van voedsel op de achtergrond te staan: iedereen,
ongeacht sekse, kookte om culturele waarden te behouden.
Hoe nauw seksenormen verboden waren met voedselconsumptie wordt ook duidelijk uit de oprichting van het Vrouwenrestaurant in 1926 in São Paulo. Met dit initiatief
probeerde de Bond voor Katholieke Vrouwen de groeiende groep van respectabele
vrouwelijke witteboordenwerksters als winkelmeisjes, secretaresses en onderwijzeressen te beschermen tegen de gevaren van de straat. Disciplinering op het gebied van voeding, eetgewoontes en gebruik van publieke ruimte waren belangrijk voor de vrouwen
die elke dag naar het stadscentrum reisden, maar geen tijd hadden om in hun pauze
naar huis te gaan voor een traditionele Braziliaanse lunch met de familie. Een warme,
voedzame lunch zou in verschillende opzichten fysieke behoeften bevredigen.96

94 Gergely Baics en Mikkel Thelle, ‘Introduction. Meat and the nineteenth-century city’, Urban History 45 (2018)
184-192 vormt de introductie op de special section over Meat and the nineteenth-century city, Urban History 45
(2018) 184-274.
95 Shayan S. Lallani, ‘The culinary gender binary in an era of multiculturalism. Foodwork in Toronto’s late postwar
Italian immigrant community’, Journal of Family History 43 (2018) 409-424.
96 Lena Oak Suk, ‘ “Only the fragile sex admitted”. The women’s restaurant in 1920s São Paulo, Brazil’, Journal of
Social History 51 (2018) 592-620.
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Gender in de stad
De liefdeslevens van onze medemensen worden sinds jaar en dag onderworpen aan
significante sociale controle. Afhankelijk van de tijd en plaats vond die controle plaats
door familieleden, buurtgenoten, kerkelijke functionarissen en/of seculiere magistraten. In het algemeen wordt aangenomen dat er op dit terrein gedurende de negentiende
en met name twintigste eeuw steeds meer vrijheden kwamen. De afname van (religieuze) sociale controle staat dan ook centraal in een artikel van Hideko Matsuo en
Koen Matthijs, waarin de effecten van secularisering op de timing van het huwelijk en
het krijgen van kinderen in negentiende-eeuws en twintigste-eeuws Antwerpen onderzocht worden.97 In hun demografische studie bieden zij verder bewijs voor de notie
dat religieuze regels omtrent huwelijk en seksualiteit steeds minder streng werden nageleefd door koppels, met name in steden.
In het narratief over de periodes ervoor, zoals de vroegmoderne tijd, zijn van oudsher de onderdrukkende effecten van sociale controle op de levens van vrouwen benadrukt. In de afgelopen decennia is er binnen de geschiedschrijving echter impliciet en
expliciet ook steeds meer aandacht gekomen voor hun bewegingsruimte (agency). Het
recente artikel van Minna Rozen toont aan de hand van een klein schandaal rondom
de twee verlovingen van een tienermeisje aan dat de patriarchale controle binnen de
Joodse gemeenschap in zestiende-eeuws Salonika (hedendaags Thessaloniki) begrensd
was.98 Een lezing van de rechtbankdossiers rondom dit schandaal maakt duidelijk hoe
de aanstaande bruid de steun van vrouwelijke familieleden wist te mobiliseren en zo de
sharia-rechtbank kon overtuigen van haar eigen huwelijksvoorkeur, in plaats van die
van haar vader. Agency staat ook centraal in Joanne Ferraro’s onderzoek naar prostitutie in vroegmodern Venetië.99 Ferraro beargumenteert dat de bewegingsruimte van
prostituees groter was dan de wetgeving suggereert – iets wat mogelijk te verklaren
valt door het economische belang van deze clandestiene bezigheden voor de stedelijke
gemeenschap. Niet alleen stelde de ‘vleeschelijke commercie’ deze vrouwen in staat
zichzelf en eventueel hun gezinnen te onderhouden, ook vormden hun bezigheden lucratieve bronnen van inkomsten voor stadsgenoten uit allerlei lagen van de bevolking:
voor dienstboden die er indirect aan verdienden via hun schoonmaakwerk, het wassen
van kleding en koken; voor herbergiers en huurbazen middels huurinkomsten; en aan
de bredere horeca-industrie in het algemeen door het stimuleren van klandizie.
Een ander belangrijk thema binnen de recente geschiedschrijving is de relatie tussen
seksuele moraal en de publieke stedelijke ruimte. Dit zien we terug in recente artikelen
over mogelijke bronnen voor onderzoek naar sodomie/homocultuur in achttiendeeeuws Parijs,100 in onderzoek naar de toenemende regulering van exhibitionisme door
mannen in negentiende-eeuws Londen,101 de criminalisering van prostitutie in Orizaba
97 Hideko Matsuo en Koen Matthijs, ‘The role of secularization on marriage and conception seasonality patterns. A
study of Antwerp (Flanders, Belgium) in the second half of the nineteenth and the early twentieth century’, Journal
of Family History 43:4 (2018) 335-356.
98 Minna Rozen, ‘Jamila Ḥarabun and her two husbands. On betrothal and marriage among Ottoman Jews in
sixteenth-century Salonika’, Journal of Family History 43:3 (2018) 227-252.
99 Joanne Ferraro, ‘Making a living. The sex trade in early modern Venice’, The American Historical Review 123:1
(2018) 30-59.
100 Jeffrey Merrick, ‘New sources and questions for research on sexual relations between men in eighteenth-century
France’, Gender & History 30:1 (2018) 9-29.
101 Michal Shapira, ‘Indecently exposed. The male body and vagrancy in metropolitan London before the fin de
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in de eerste helft van de twintigste eeuw,102 naar morele dilemma’s rondom zogenaamde taxi dance halls (danshallen waar mannen vrouwen betaalden om met hen te dansen)
in Chicago gedurende de jaren twintig,103 en naar publiekelijk zoenen in Mumbai tussen 1950 en 2005.104 Zowel Michal Shapira’s werk over mannelijk exhibitionisme als
Gregory Swedbergs onderzoek naar prostitutie laten zien dat ‘gewone’ stedelingen een
actieve rol speelden in het definiëren van acceptabel publiek gedrag. Zo werd naaktheid
nabij een urinoir op straat bijvoorbeeld gedefinieerd als privé, terwijl privédomeinen
die vanuit straat konden worden gezien wel aanleiding vormden tot een aangifte bij de
politie vanwege exhibitionisme.105 Op deze manier gaven gewone burgers in bredere
zin vorm aan het ‘publieke’ van de stedelijke ruimte: wie mocht waar zijn, wanneer
en hoe. Tussen 1910 en 1945 werden prostituees in Orizaba (Mexico) op soortgelijke
wijze teruggedrongen uit de publieke ruimte.106 Al snel na de Mexicaanse revolutie
werden revolutionaire ideeën over gelijk burgerschap weer verruild voor traditionele gendernormen. Zowel de staat als de ‘respectabele’ armen en de arbeidersklasse
steunden de toenemende criminalisering van prostitutie, officieel onder het mom van
de publieke gezondheid, maar met moraliserende gendernormen in het achterhoofd.
Sneha Annavarapu’s onderzoek over kritiek op het verbod op zoenen in het openbaar
in Mumbai gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw illustreert tot slot hoe
verstrengeld de moralisering van seksualiteit kan zijn met ideeën over postkolonialiteit
en wat een moderne stad is en zou moeten zijn.107
Aan de andere kant van het spectrum stonden (semi-)religieuze vrouwengemeenschappen. Ook die blijven intrigeren en bieden een mooie lens op vrouwenwerk. De
derde orden en lekengemeenschappen boden een aantrekkelijk alternatief voor volledige terugtrekking in kloosters en waren bovendien betekenisvol voor (vrouwen in) de
stedelijke samenleving. Liise Lethsalu toont aan de hand van voorbeelden uit Bergamo
en Bologna dat tertiarissenkloosters een belangrijke rol speelden in het onderwijs
aan, de opvang van, en de zorg voor vrouwen in vroegmoderne Italiaanse steden.108
De vrouwelijke religieuzen waren goed geïntegreerd in het sociale, stedelijke leven.
Hoewel ze hiermee ingingen tegen de kerkelijke regels van het gesloten kloosterleven,
waren het precies deze activiteiten waarmee zij beantwoordden aan de verwachtingen
van tijdgenoten, zich verzekerden van relevantie én van de financiële basis voor het
voortbestaan van hun gemeenschap. Waar Lethsalu de rol van vrouwelijke religieuzen
voor de stedelijke gemeenschap belicht, richt Sarah Moran zich op de betekenis van het
werk binnen begijnhoven voor de vrouwen zelf. Niet de ambachtelijke of verzorgende
activiteiten maar de bestuurlijke werkzaamheden staan centraal. Het reilen en zeilen
siècle’, Gender & History 30:1 (2018) 52-69.
102 Gregory Swedberg, ‘Moralizing public space. Prostitution, disease, and social disorder in Orizaba, Mexico, 19101945’, Journal of Social History 52:1 (2018) 54-73.
103 Angela Fritz, ‘ “I was a sociological stranger”. Ethnographic fieldwork and undercover performance in the publication of the taxi-dance hall, 1925-1932’, Gender & History 30:1 (2018) 131-152.
104 Sneha Annavarapu, ‘ “Where do all the lovers go?”. The cultural politics of public kissing in Mumbai, India
(1950-2005)’, Journal of Historical Sociology 31 (2018) 405-419.
105 Shapira, ‘Indecently exposed’, 52-69.
106 Swedberg, ‘Moralizing public space’, 54-73.
107 Annavarapu, ‘ “Where do all the lovers go”, 405-419.
108 Liise Lehtsalu, ‘A welcome presence. The custodial activities of third order women religious in seventeenth- and
eighteenth-century Italy’, Journal of Early Modern History 22 (2018) 49-66.
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van de uitgebreide gemeenschap met verschillende sub-instellingen bracht behoorlijk
wat bestuurlijk werk met zich mee. Een belangrijke taak bestond uit het bewaken van
de discipline binnen de gemeenschap bij zowel begijnen als verpleegden en kostgangers. Het zelfvoorzienende karakter van de gemeenschap leidde tot een uitgebreid
personeelsbestand dat toezicht behoefde, van zorgend personeel, poortwachteressen,
personeel in de bakkerij en brouwerij en op de landerijen, tot aan de schilders, metselaars, dagloners voor herstel- en onderhoudswerk. Tot slot vroegen de financiële
administratie en organisatie van religieuze activiteiten, fondsenwerving en de public
relations de nodige kennis, kunde en tijd. Moran ontrafelt de uitgebreide bestuursstructuur van begijnhoven, belicht de rol van vrouwelijke bestuursters en betoogt dat
vrouwen daarin een aanzienlijke machtspositie wisten te verwerven.109
Managementtaken op een heel ander niveau staan centraal in de bijdrage van Shen
nan Hutton die zich met haar onderzoek naar de organisatie van arbeid in de Vlaamse
textielindustrie mengt in een welbekend debat over vrouwenarbeid in de middeleeuwen. Aan de hand van een nauwkeurige uitleg van de werkzaamheden en bijbehorende
status van verschillende beroepen detecteert zij tussen de kleine groep van bijzonder
rijke mannelijke kooplieden en de laagste groep van arme, veelal vrouwelijke textielwerkers, een omvangrijk middenlaag waartoe ook vrouwen zich een positie wisten te
verwerven. Zij waren actief als kleine koopvrouwen en als drapiersters binnen het (nog)
diffuse systeem van putting-out en onderaanneming dat vanwege de nauwe verwevenheid met de small commodity productie sterk verschilde van de sterk hiërarchische
achttiende-eeuwse variant. Rijke kooplieden en gildemeesters die leidinggevende posities in principe voor mannen reserveerden, tolereerden vrouwen omdat de organisatie
van, en toezicht op de productie tijdrovend en niet bijzonder winstgevend was. Maar
uiteindelijk, zo concludeert Hutton, waren zowel de elite van kooplieden als de gildestructuur ook gewoon afhankelijk van deze brede middenlaag voor de organisatie, de
financiering en supervisie van het productieproces 110
Lange tijd was er in de criminaliteitsgeschiedenis nauwelijks aandacht voor het
genderperspectief. Was misdadigheid immers niet in alle historische contexten een
mannenzaak? Dat mannenoverwicht werd als vanzelfsprekend beschouwd en niet
systematisch bevraagd. Vrouwencriminaliteit werd dan weer als marginaal beschouwd
en daarom nauwelijks onderzocht. Pas de afgelopen twee decennia kwam duidelijk
verandering in die situatie. De toenemende aandacht voor mannelijkheid liet zich ook
gevoelen in de criminaliteitsgeschiedenis. Vrouwencriminaliteit werd ook veel systematischer onderzocht en uit dat onderzoek bleek dat met name in een aantal vroegmoderne havensteden in Noordwest-Europa het aandeel vrouwen in de misdadigheid
veel minder marginaal was dan algemeen aangenomen. Een en ander stimuleerde Manon van der Heijden tot het opzetten van een comparatief onderzoeksproject getiteld
Crime and gender. Een aantal van de voorlopige onderzoeksresultaten van dat project
worden gepresenteerd in een themanummer van het Journal of Social History. In de
inleiding van dat nummer gaan Van der Heijden en Marion Pluskota nadrukkelijk in op
109 Sarah Moran, ‘Women at work. Governance and financial administration at the court beguinages of the Southern
Low Countries in the seventeenth and eighteenth centuries’, Journal of Early Modern History 22:1-2 (2018) 67-95.
110 Shennan Hutton, ‘Organizing specialized production. Gender in the medieval Flemish wool cloth industry (c.
1250-1384)’, Urban History 45:3 (2018) 382-403.
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de discussie waaraan het relatief hoge aandeel van vrouwen in de vroegmoderne stedelijke criminaliteit toe te schrijven valt.111 De een ziet er een bewijs in van de kwetsbaarheid van vrouwen in de stedelijke context, terwijl de ander er net vrouwelijke agency
in ziet. De bijdragen in het themanummer en artikelen die over de genderdimensies
van criminaliteit elders verschenen, wijzen er echter op dat een al te dichotomistische
kijk op de criminaliteit in stedelijke en rurale contexten uit den boze is. In de ene stad
bleken vrouwen over veel meer manoeuvreerruimte te beschikken dan in de andere,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit de vergelijking van geweld en gender in achttiende-eeuws
Rotterdam en Bologna.112 De manier waarop de genderdimensies van criminaliteit in
het verleden worden onderzocht, past binnen bredere evoluties binnen dit onderzoeksveld. Hoe criminaliteit gegendered wordt, kan enkel gereconstrueerd worden door een
grondige analyse van de praxis, bijvoorbeeld het optreden van justitie en politie.113 Niet
enkel de repressieve strategieën van allerhande regulerende instanties worden bestudeerd, maar ook het gebruik van justitie en politie door diverse lagen van de bevolking.
Een geïntegreerde benadering wint veld, waarbij in het verlengde van pleidooien als die
van Rebekka Habermas ‘criminaliteit’ als de uitkomst van een complex onderhandelingsproces tussen diverse actoren wordt voorgesteld. Die relationele benadering blijkt
bijvoorbeeld uit het recente onderzoek over de werking van stedelijke politiediensten,
waarbij de verhoudingen tussen het politieapparaat, stedelijke elites en minder welvarende bevolkingslagen centraal staan.114 Maar ook het optreden van specifieke actoren
zoals misdaadverslaggevers, kan op toenemende belangstelling rekenen.115

111 Manon van der Heijden en Marion Pluskota, ‘Introduction to crime and gender in history’, Journal of Social
History 51:4 (2018) 661-671.
112 Manon van der Heijden en Sanne Muurling, ‘Violence and gender in eighteenth-century Bologna and Rotterdam’, Journal of Social History 51:4 (2018) 695-716.
113 Beate Althammer, ‘Roaming men, sedentary women? The gendering of vagrancy offenses in nineteenth century
Europe’, Journal of Social History 51:4 (2018) 736-759; Alana Jayne Piper, ‘Victimization narratives and courtroom
sexual politics. Prosecuting male burglars and female pickpockets in Melbourne, 1860-1921’, Journal of Social History
51:4 (2018) 760-783.
114 Themis Chronopoulos, ‘Police misconduct, community opposition, and urban governance in New York City,
1945-1965’, Journal of Urban History 44:4 (2018) 643-668; Margo De Koster, Barbara Deruytter en Antoon Vrints,
‘Police-public relations in transition in Antwerp, 1840s-1914’, European Review of History: Revue européenne
d’histoire 25:1 (2018) 147-165.
115 Mark Roodhouse, ‘Crime reporters at work. Investigating the underworld in wartime Leeds, 1944-45’, Cultural
and Social History 15:5 (2018) 723-743.
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This article examines the spatiality of political participation in late medieval Ghent.
Using descriptions of the practical workings of different forms of participation, such as
the meetings of the broad council, public meetings on the Friday Market and a number
of armaments, it shows how such varied methods of taking part in public debate had
very similar spatial patterns. In doing so, the importance of the spatial context in shaping the way common people could participate in city politics is demonstrated, bringing
a new perspective to research on popular participation in late medieval cities.
Emma Hoebeke, ‘Bad manners’. Public indecency in Antwerp during the beginning of
the twentieth century
This article attempts to gain insight into the meaning of the act of public indecency
(article 385 of the Belgian criminal code) by diverse actors in the urban environment
of Antwerp in the beginning of the twentieth century. Based on files from the Correctional court of first instance of Antwerp in 1909 and the corresponding verdicts, we
compare the reactions to acts of indecent behaviour by the defendants, witnesses, the
police, and the justice system. In addition, we also pose the question of what public
indecency signifies according to the norms of the bourgeoisie, exemplified in criminal
law. Differences according to class and gender are thoroughly discussed. The urban
context also proves to be a crucial factor as a city imparts a great deal of publicity and
visibility and a space where bourgeois norms and values are imposed and controlled.
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