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Elise van Nederveen Meerkerk 

Geven na de dood
Liefdadige giften en stedelijke geefcultuur in Utrecht en Zwolle, 
1600-1800*

Inleiding
Tijdgenoten en historici hebben het systeem van armenzorg in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden (1581-1795) doorgaans als relatief genereus en effi ciënt be-
schouwd. Buitenlanders die de Republiek bezochten verbaasden zich over haar liefda-
dige instellingen. Hofjes voor ouden van dagen zijn al eeuwen toeristische trekpleis-
ters en Noord-Nederlandse weeshuizen, zoals het Amsterdamse Burgerweeshuis, 
werden bewonderend beschreven als paleizen.1 De Engelse ambassadeur William 
Temple verklaarde in 1673 over de Nederlanders: ‘Charity seems to be very National 
among them’.2 Economisch historicus Peter Lindert heeft onlangs Temples uitspraak 
kwantitatief onderbouwd door te berekenen dat de uitgaven aan armenzorg per hoofd 
van de bevolking in de Republiek verhoudingsgewijs hoog waren en waarschijnlijk 
pas eind achttiende eeuw werden ingehaald door Engeland.3 Bovendien hebben soci-
aalhistorici zoals Maarten Prak en Marco van Leeuwen overtuigend betoogd dat de 
pre-industriële Noord-Nederlandse armenzorg niet te lijden had onder periodieke in-
eenstorting.4 Een andere indicator voor het relatief goed functioneren van de armen-
zorg is het ontbreken van bestaanscrises: hongersnoden op grote schaal kwamen in 
de Republiek, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, vanaf de zeventiende 
eeuw niet meer voor.5 
 Net als in andere pre-industriële samenlevingen (met uitzondering van Engeland) 
was de sociale zorg in de Republiek echter niet centraal geregeld, noch gefi nancierd 
door een verplichte directe armenbelasting.6 Hoewel via indirecte, meestal lokale, 
belastingen en boetes wel degelijk publiek geld naar de armenzorg ging, bestond het 

* Met dank aan de redactie en twee anonieme referenten van Stadsgeschiedenis, Lex Heerma van Voss, Marco van 
Leeuwen, Henk Looijesteijn, Maarten Prak en Stef Severt.
1 M.H.D. van Leeuwen, De rijke Republiek: gilden, assuradeurs en armenzorg 1500-1800 (Amsterdam 2001) 89.
2 Geciteerd in: A. McCants, ‘Nederlands republikanisme en de politiek van liefdadigheid’, Tijdschrift voor sociale 
geschiedenis (TvSG), 22 (1996) 443-455, 448.
3 P. Lindert, ‘Poor relief before the welfare state: Britain versus the Continent, 1780-1880’, European review of 
economic history, (1998) 101-140, 106-108.
4 M. Prak, ‘Goede buren en verre vrienden. De ontwikkeling van onderstand bij armoede in Den Bosch sedert de 
Middeleeuwen’, in: H. Flap en M.H.D. van Leeuwen (red.), Op lange termijn. Verklaringen van trends in de ge-
schiedenis van samenlevingen (Hilversum 1994) 147-169; M.H.D. Leeuwen, ‘Amsterdam en de armenzorg tijdens de 
Republiek’, NEHA-Jaarboek, 59 (1996) 132-161.
5 J.A. Faber, ‘Death and famine in pre-industrial Netherlands’, The Low Countries yearbook/Acta historiae neer-
landicae XIII (1980) 51-64; L. Noordegraaf en J.L. van Zanden, ‘Early modern economic growth and the standard of 
living. Did labour benefi t from Holland’s golden age?’, in: K. Davids en J. Lucassen (red.), A miracle mirrored: the 
Dutch Republic in European perspective (Cambridge 1995) 410-437, 426-430.
6 Voor Engeland en de Poor Laws, zie: P. Solar, ‘Poor relief and English economic development before the industrial 
revolution’, Economic history review, 48 (1995) 1-22, 3-4.
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leeuwendeel van de inkomsten van de meeste stedelijke armenzorginstellingen uit pri-
védonaties, zoals giften, legaten en collectes in kerken en langs deuren. 
 De goed functionerende armenzorg in de Republiek en de hoge uitgaven per hoofd 
van de bevolking aan liefdadigheid doen vermoeden dat Noord-Nederlandse burgers 
verhoudingsgewijs gul gaven aan de armen. Niettemin is deze veronderstelling tot op 
heden niet empirisch onderbouwd. Vond er inderdaad een substantiële herverdeling 
van de welvaart plaats onder de Noord-Nederlandse bevolking? Leidde de voorspoed 
in de ‘Gouden Eeuw’ tot ruimhartiger geefgedrag van burgers? Of waren er andere re-
denen voor hun goedgeefsheid, die niet direct samenhingen met de economische con-
junctuur, zoals sociale of religieuze motieven? Om deze mechanismen bloot te leggen, 
is het van belang om meer informatie te verzamelen over degenen die aan liefdadige 
instellingen gaven en hoeveel zij doneerden. Maar het is misschien nog wel belangrijker 
zicht te krijgen op de motieven die zij hadden om te geven aan de armen. 
 Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen, begon in december 2008 het nwo-
onderzoeksproject ‘Giving in the Golden Age’ aan het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Onderzoekers in drie deelprojecten, respectieve-
lijk over zeer grote giften (grote sommen geoormerkt geld, vooral voor het stichten van 
hofjes), middelgrote giften (tijdens het leven en via legaten gedoneerde bedragen van 
enige omvang) en kleinere, meer reguliere en anonieme giften (gedoneerd via collectes 
en armenbussen) brengen de karakteristieken en motieven van de gulle gevers zo vol-
ledig mogelijk in kaart. Uiteindelijk worden de Nederlandse resultaten internationaal 
vergeleken. Mijn specifi eke deelproject betreft middelgrote giften en legaten, hoofdza-
kelijk op basis van bepalingen in testamenten. In het onderzoek staan allereerst enkele 
beschrijvende vragen centraal: wie gaven per testament aan liefdadige instellingen en 
wie niet? Hoeveel gaf men? In hoeverre veranderde dit door de tijd? In de analyse zal 
ik verschillende karakteristieken van de donoren onderscheiden, zoals sekse, religieuze 
achtergrond, sociaaleconomische positie, huwelijkse staat en gezondheid. Dit brengt 
mij bij enkele meer analytische vragen: waarom gaven mensen aan liefdadige instellin-
gen en in hoeverre speelden de hierboven genoemde karakteristieken hierbij een rol? 
Hoe kunnen eventuele verschillen in geefgedrag tussen verschillende steden en door de 
tijd worden verklaard? 
 De eerste resultaten leiden tot een interessante vergelijking tussen twee steden in de 
Republiek: Utrecht en Zwolle.7 In deze steden werden voor vier peiljaren 800 testamen-
ten verzameld, getranscribeerd en geanalyseerd. Een analyse van overeenkomsten en 
verschillen tussen beide steden laat zien dat bepaalde persoonlijke omstandigheden en 
karakteristieken, zoals sociale positie, huwelijkse status of gezondheid, een rol speelden 
in de beslissing of men per testament gaf. Een wellicht nog belangrijker motief was echter 
de mate waarin de gevers zich identifi ceerden met de goede doelen waaraan zij gaven. In 
dit artikel wil ik betogen dat de ‘nabijheid’ van gevers en ontvangers op verschillende ni-
veaus van doorslaggevende betekenis was en dat deze nauw samenhing met de specifi eke 
stedelijke omgeving en met de wijze waarop de plaatselijke armenzorg was georgani-
seerd. Het geefgedrag van individuele burgers sloot aan bij idealen over gemeenschapszin 
in de hechte en gevarieerde vroegmoderne stedelijke samenlevingen. Juist omdat steden 

7 Deze database wordt aangevuld met testamenten uit Leiden en Den Bosch voor dezelfde peiljaren.
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in de Republiek een grote mate van autonomie en politieke invloed hadden, zouden bur-
gers relatief zeer betrokken en solidair zijn geweest met hun medeburgers. De specifi eke 
rechten en plichten die aan het burgerschap verbonden waren, leidden tot een actieve 
participatie in de stedelijke gemeenschap.8 Door te bekijken in hoeverre het belang van 
burgerschap en burgerplicht ook een rol speelde bij liefdadigheid beoog ik een bijdrage 
te leveren aan het debat over civil society in de vroegmoderne periode. 9 

Testamenten als bron voor liefdadig geefgedrag
De belangrijkste en meest systematisch geanalyseerde bron voor deze studie zijn testa-
menten. De meeste lokale notariële archieven bevatten een zeer complete verzameling 
testamenten, enerzijds vanwege het grote juridische belang van testamenten voor – vele 
generaties – nageslacht, anderzijds door een algemenere uitbreiding van de stedelijke 
bureaucratie die doorgaans leidde tot een spectaculaire groei van het papierwerk en 
zeer uitgebreide en goedbewaarde lokale archieven.10 
 Hoe representatief zijn testamenten, door Michel Vovelle ook wel een ‘sociaal selec-
tieve bron’ genoemd, als historische bron?11 De sociale structuur van testateurs ver-
schilt naar alle waarschijnlijkheid van die van vroegmoderne stedelijke samenlevingen 
in het algemeen. Meestal maken mensen immers slechts een laatste wilsbeschikking 
wanneer zij enig bezit hebben om te beschermen voor het nageslacht. Het maakt dat 
de laagste sociale klassen ondervertegenwoordigd zijn onder testateurs. Omdat mijn 
onderzoek over middelgrote giften gaat, die vaker door stedelijke middengroepen 
en de elite zullen zijn gedaan, bevatten de testamenten desondanks een redelijk re-
presentatieve afspiegeling van de beoogde onderzoeksgroep. Bovendien heeft Marco 
van Leeuwen laten zien dat onder Amsterdamse testateurs zelfs mindervermogenden 
en loonarbeiders legaten aan armenzorginstellingen nalieten. Van Leeuwens tamelijk 
grove categorisering tussen elite, sociale middengroepen en (loon)arbeiders vormt ook 
voor dit onderzoek een goed vertrekpunt, zowel om praktische uitvoerbaarheid als om 
vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten.12 
 De waarde van legaten is niet altijd exact te bepalen. Zelfs in een sterk gemonetari-
seerde samenleving als de Republiek waar de meerderheid van giften uit geld bestond, 
vermaakten testateurs soms legaten in natura. Daarom moeten wij hier uitgaan van 
‘minimale’ bedragen die men toebedacht. Als een instelling bovendien geheel of ge-
deeltelijk benoemd werd tot erfgenaam, kunnen wij alleen een schatting van de waarde 
van deze erfenis maken met behulp van aanvullend bronnenmateriaal.13 Ook dienen 
we, zeker als we vergelijkingen door de tijd willen maken, rekening te houden met 

8 M. Prak en J.L. van Zanden, ‘Tax morale and citizenship in the Dutch Republic’, in: O. Gelderblom, The political 
economy of the Dutch Republic (Aldershot 2009) 143-166.
9 M. van der Burg e.a., ‘Introduction. The rise of public facilities in the Low Countries, 1400-1800’, in: M. van der 
Heijden, E. van Nederveen Meerkerk, G. Vermeesch en M. van der Burg (red.), Serving the urban community. The 
rise of public facilities in the Low Countries (Amsterdam 2009) 7-20.
10 E. van Nederveen Meerkerk, ‘Professionalization of public service. Civil servants in Dordrecht, 1575-1795’, Jour-
nal of urban history, 36, 345-367.
11  M. Vovelle, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle (Parijs 1978) 37.
12 M.H.D. van Leeuwen, ‘Liefdadige giften in Amsterdam tijdens de achttiende eeuw’, TvSG, 22 (1996) 417-442, 420.
13 W.K. Jordan, Philanthropy in England 1480-1660. A study of the changing pattern of English social aspirations 
(Londen 1959), 32-33. Een manier om dit te doen is de laatste wilsbeschikking te vergelijken met de boedelinventaris, 
indien beschikbaar.

SG05 2010-2_Binnenwerk_DEF.indd   131 02-12-10   08:58



132  elise van nederveen meerkerk STADSGESCHIEDENIS

aspecten als geldontwaarding.14 Een andere manier om legaten op waarde te schatten is 
deze te vergelijken met gegevens over de totale inkomsten van instellingen. 
 Ten slotte gebeurde het vaak dat echtgenoten in hun mutuele testament (het vrucht-
gebruik van) al hun bezittingen aan de langstlevende toewezen. Volgens het familie-
recht in de meeste gewesten in de Republiek erfden echtgenoten niet automatisch van 
elkaar. Wanneer zij een testament maakten, dachten zij vermoedelijk niet als eerste 
aan goede doelen. Getrouwde stellen zullen dus ondervertegenwoordigd zijn geweest 
onder de gulle gevers.15 Niettemin werpt dit een licht op motieven voor mensen om 
niet te geven via een testament: zij hadden andere prioriteiten, zoals het tegengaan van 
verarming van hun levensgezel. 
 Wanneer wij deze obstakels erkennen, zijn testamenten zeer geschikt om geefgedrag 
te onderzoeken. Zij vormen een consistente bron voor de vroegmoderne periode en 
bevatten uitgebreide informatie over de bredere context van de testateurs. Bijna altijd 
staan hun sekse, huwelijkse staat en gezondheid vermeld en dikwijls ook hun beroep 
of titel, gezinssamenstelling, familiebanden en sociale netwerken en zelfs confl icten 
waarin zij verwikkeld waren.16 Zoals hieronder nog zal blijken, beïnvloedden verschil-
lende van deze persoonlijke kenmerken of omstandigheden de beslissing om aan een 
goed doel te legateren. Het bestuderen van grote aantallen testamenten leidt daarom tot 
een statistisch verantwoorde kwantitatieve analyse van verschillende karakteristieken 
van gevers en niet-gevers. Ook valt een meer kwalitatieve tekstanalyse uit te voeren, 
bijvoorbeeld over religieuze overwegingen, of over voorwaarden die testateurs stelden 
aan hun gift. Aangevuld met ander bronnenmateriaal kan zo inzicht worden verkregen 
over de motieven die mensen hadden om te geven. 
 Om ontwikkelingen door de tijd goed te kunnen vaststellen heb ik vier peiljaren ge-
kozen (1600, 1670, 1740 en 1800). Deze jaren vertegenwoordigen grofweg belangrijke 
cesuren in de economische en/of politieke ontwikkeling van de Republiek. Bovendien 
liggen de laatste drie peiljaren vlakbij jaren waarin een koppeling met andere bron-
nen mogelijk is, zoals de Personele Quotisatie uit 1742 en bevolkingsregistraties uit de 
Bataafs-Franse tijd. Voor elk van deze jaren verzamel ik in iedere stad 100 testamenten, 
wat voor deze twee steden een verzameling van 800 testamenten oplevert. 

Liefdadige instellingen in Utrecht en Zwolle
De Reformatie leidde in de Noordelijke Nederlanden tot ingrijpende wijzigingen in 
de armenzorg. De rol van de katholieke kerk was op alle vlakken uitgespeeld en be-
hoefde ook wat betreft armenzorg een alternatief. Bovendien veroorzaakten de vele 
immigranten die de jonge protestantse Republiek aantrok druk op de ontvangende 
steden. Tegelijkertijd bracht de confi scatie van katholieke bezittingen fi nanciële ruimte 
om de lokale armenzorg te hervormen. Deze hervormingen leidden echter niet tot een 
uniform stelsel van armenzorg in de Republiek – elke stad had haar eigen instellingen, 
meer of minder gecentraliseerd en gespecialiseerd.17 

14 W.G. Bittle en R. Todd Lane, ‘Infl ation and philanthropy in England: A re-assessment of W.K. Jordan’s data’, 
Economic history review, XXIX (1976) 203-210, 203-205.
15 A. Schmidt, Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw (Amsterdam 2001) 80, 93.
16 S. Cavallo, Charity and power in early modern Italy. Benefactors and their motives in Turin, 1541-1789 (Cam-
bridge 1995) 3-4; Van Leeuwen ‘Liefdadige giften in Amsterdam’.
17 E. van Nederveen Meerkerk en G. Vermeesch, ‘Reforming outdoor relief. Changes in urban provisions for the 
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 In de eerste helft van de zeventiende eeuw ondervond het Noord-Nederlandse stelsel 
van sociale zorg weinig problemen. De economische conjunctuur was gunstig, en hoe-
wel armoede bleef bestaan, bood de krappe arbeidsmarkt genoeg werk aan geschoolde 
en ongeschoolde arbeiders.18 Toen de economie van de Republiek begon te stagneren 
vanaf circa 1650, ontstonden in de meeste steden fi nanciële problemen, die ook de so-
ciale zorg raakten. Een van de oplossingen van stedelijke overheden en diaconieën was 
het decentraliseren van armenzorg: voortaan werd niet-calvinisten, zoals katholieken 
en lutheranen, opgedragen (en vaak voor het eerst toegestaan) de armen van hun eigen 
geloofsgemeenschap te verzorgen.19 Andere mogelijke maatregelen waren het niveau 
van de zorg te verlagen, of exclusiever te maken door bijvoorbeeld nieuwe beperkingen 
voor migranten.20 
 In de Gouden Eeuw beleefde Utrecht geen spectaculaire groei, maar evenmin een 
sterke economische neergang tot ongeveer 1730. Door zijn regionale commerciële 
functie bezat Utrecht geen omvangrijke handelselite, noch een echt proletariaat van 
loonarbeiders. Wel waren adel, patriciërs en zelfstandige ambachtslieden er goed ver-
tegenwoordigd.21 Al was de meerderheid van de bevolking niet rijk, en kostte het velen 
moeite om het hoofd boven water te houden, toch was Utrecht relatief welgesteld en 
trok het veel rijke inwoners aan. Niet voor niets wordt het in de achttiende eeuw ge-
typeerd als een ‘rentenierstad’.22 Ook demografi sch heerste stabiliteit – na een lichte 
groei tussen 1575 en 1600 bleef het inwonertal tot 1800 redelijk constant: het schom-
melde tussen circa 30.000 en 34.000.23

 In 1578 werd in Utrecht een Nederduits Gereformeerde diaconie opgericht.24 Deze 
werd de belangrijkste instelling van zorg in de late zestiende eeuw, maar de vier voor-
malige parochiekerken en de diverse gasthuizen bleven eveneens zorg bieden aan hulp-
behoevende burgers en ingezetenen. Anders dan in veel andere steden in de Republiek 
leidde de Reformatie hier dus niet tot sterke centralisatie van de sociale zorg.25 In de 
eerste decennia bedeelde de gereformeerde diaconie alle arme inwoners van Utrecht. 
Financiële moeilijkheden en meer principiële discussies over de mate waarin de diaconie 
diegenen die niet het ‘ware geloof’ aanhingen moest bijstaan, leidden er echter toe dat 
de diakenen de stedelijke overheid verzochten om ontheffi ng van de zorgplicht voor 
niet-calvinisten. In 1628 richtten de autoriteiten daarom de Stadsaalmoezenierskamer 
op, bestuurd door acht gereformeerde en acht katholieke regenten/aalmoezeniers en 

poor in the Northern and Southern Low Countries (c. 1500-1800)’, in: Van der Heijden e.a. (red.), Serving the urban 
community, 135-154, 140-141, 153. Over armenzorgvoorzieningen buiten steden is door het minder geformaliseerde 
en gemonetariseerde karakter ervan weinig overgeleverd. 
18 M. Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’, in: J. van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarran-
gementen. Risico’s risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen (Amsterdam/Den Haag 
1998) 81; Van Leeuwen, ‘Amsterdam en de armenzorg’, 160.
19 Van Nederveen Meerkerk en Vermeesch, ‘Reforming outdoor relief’, 144-145.
20 Van Leeuwen, ‘Amsterdam en de armenzorg’, 145-154.
21 D.E.A. Faber en R.N.J. Rommes, ‘Op weg naar stabiliteit’, in: R.E. De Bruin e.a. (red.), ‘Een paradijs vol weelde’. 
Geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht 2000) 250-313, 304.
22 Faber en Rommes, ‘Op weg naar stabiliteit’, 299-300.
23 A.H.M. van Schaik, ‘Een nieuwe heer en een andere leer’, in: De Bruin e.a. (red.), ‘Een paradijs vol weelde’, 190-
249 en 249.
24 Van Schaik , ‘Een nieuwe heer’, 233.
25 D. Teeuwen, ‘Van de groote swaricheyt den armen deser Stadt’. De reorganisatie van de armenzorg in Utrecht in 
comparatief perspectief 1580-1674 (Ongepubliceerde masterscriptie Universiteit Utrecht 2007) 31.
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gecontroleerd door de vroedschap. De Aalmoezenierskamer functioneerde naast de 
diaconie en de meer gespecialiseerde gasthuizen.26 Hoewel de vroedschap diaconie en 
Aalmoezenierskamer wilde samenvoegen tot één gezamenlijk fonds, kwam van deze 
plannen niets terecht. Bovendien verliep de samenwerking tussen de gereformeerde en 
katholieke regenten van de Aalmoezenierskamer allesbehalve vlekkeloos: tussen 1637 
en 1660 bleven de katholieke regentenfuncties zelfs vacant wegens religieuze geschil-
len. Uiteindelijk splitsten de katholieken zich in 1674 af en werd een katholieke Aal-
moezenierskamer opgericht die voortaan de ‘eigen’ armen moest verzorgen.27 
 Ook Zwolle kende vlak na de Reformatie slechts bescheiden groei. Het had een 
hoofdzakelijk regionale functie, met enige commerciële activiteit en enkele succesvolle 
nijverheidstakken, maar zonder echte economische specialisatie. Na ongeveer 1650 be-
gon de economie van Zwolle juist aan te trekken, door de gunstige ontwikkeling van de 
scheepsbouw- en linnennijverheid en de turfwinning, een opwaartse trend die aanhield 
tot circa 1730.28 Daarna zette economische daling in en verschillende voorheen bloei-
ende sectoren zoals de textiel, de knoopmakerij en de bouwnijverheid raakten ernstig 
in verval.29 Zwolle telde in 1628 bijna 10.000 inwoners. In 1670 was dit toegenomen 
tot ongeveer 13.000 en in de achttiende eeuw stabiliseerde het bevolkingsaantal rond 
12.000. Zwolle was kleiner en ook armer dan Utrecht. In de zeventiende eeuw omvatte 
de elite 11 procent van de bevolking, de middengroepen ongeveer 25 procent en de 
laagste sociale groepen 65 procent.30

 De Reformatie leidde in Zwolle eveneens tot uitdagingen voor de sociale zorg, om-
dat de katholieke kerk deze taken niet langer op zich nam. In 1580 stelde het stadsbe-
stuur vier aalmoezeniers aan om de ‘ware’ ingezetene armen bij te staan en in dezelfde 
periode werd een gereformeerde diaconie opgericht. De diakenen en aalmoezeniers 
werkten nauw samen en in 1616 besloot de vroedschap deze samenwerking te forma-
liseren met de oprichting van een Stadsarmenkamer, die alle armen in de stad moest 
ondersteunen, ongeacht hun geloof.31 
 Rond 1700 ontstonden echter fi nanciële problemen voor de Armenkamer. Deels lag 
de ontoereikendheid van de fondsen aan dalende inkomsten uit giften, deels aan het 
stijgend aantal armen sinds ongeveer 1730. De aalmoezeniers vroegen de stedelijke au-
toriteiten – die constructief meedachten over oplossingen – regelmatig om hulp. Uit-
eindelijk was, evenals in veel andere steden in het eerste kwart van de achttiende eeuw, 
decentralisatie het antwoord in Zwolle.32 Wereldlijke en kerkelijke zorg werden steeds 
meer gescheiden. Als eerste verzocht men de katholieken in 1735 voortaan hun ‘eigen’ 
armen te ondersteunen. Al snel volgden doopsgezinden en joden en uiteindelijk werd 
ook de lutheranen verteld dat de Stadsarmenkamer niet langer voor hun armen kon 
zorgen.33

26 Faber en Rommes, ‘Op weg naar stabiliteit’, 274-275.
27 Teeuwen, ‘Van de groote swaricheyt’, 50, 53-54, 58.
28 H. van Wijngaarden, Zorg voor de kost: armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700 (Amsterdam 
2000) 41-42.
29 J. ten Hove, Geschiedenis van Zwolle (Zwolle 2005) 347-349.
30 Ten Hove, Geschiedenis van Zwolle, 292-296 en 364.
31 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 52. Gereformeerde armen hadden wel het voordeel van een regelmatige extra 
bijdrage van de Diaconie als zij tenminste lidmaten waren (lidmatengeld).
32 Van Nederveen Meerkerk en Vermeesch, ‘Reforming outdoor relief’, 141-145.
33 Ten Hove, Geschiedenis van Zwolle, 343-346.
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 De vraag is in hoeverre de verschillen in organisatie van de stedelijke armenzorg 
bijdroegen aan verschillen in geefgedrag van burgers. In Utrecht was de sociale zorg 
veel minder en gedurende een kortere periode gecentraliseerd geweest dan in Zwolle. 
Dit kan testateurs in Utrecht hebben aangezet tot het geven van hogere legaten aan 
hun geloofsgenoten, terwijl in Zwolle de legaten kleiner waren omdat hier, althans tot 
1735, alle middelen werden samengevoegd om armen van iedere religieuze gezindte te 
ondersteunen. Bovendien kon men in Zwolle uitsluitend testamenten opmaken voor 
de stedelijke schepenbank. Uiteraard hadden de schepenen er belang bij om testateurs 
over te halen iets aan de gecentraliseerde stedelijke Armenkamer te doneren. Dit leidde 
wellicht tot een groter percentage gevers, maar anderzijds kan deze sociale druk ook 
een gevoel van onvrijwilligheid hebben gegeven, waardoor mensen geneigd waren klei-
nere bedragen te geven.34 

Liefdadige legaten in Utrecht en Zwolle
Op basis van sociologische en historische literatuur zijn verschillende karakteristieken 
en motieven vast te stellen voor gevers aan liefdadigheid. Rijkdom en sociale positie, 
sekse, huwelijkse status, de aanwezigheid van geliefde familieleden en iemands gezond-
heid, beïnvloedden mogelijk het geefgedrag van testateurs.35 Al deze karakteristieken 
zullen hieronder aan bod komen, maar eerst schets ik een algemeen beeld van het geef-
gedrag van testateurs in Utrecht en Zwolle.
 Tabel 1 laat zien hoeveel van de honderd testamenten in ieder peiljaar liefdadige le-
gaten bevatten, evenals de gemiddelde donatie per testament, per persoon en per man 
of vrouw. Soms legateerden echtparen samen, waarbij hun gezamenlijke donatie ofwel 
na de dood van de eerste ofwel na de dood van de langstlevende echtgenoot werd 
uitbetaald. In deze gevallen heb ik de bedragen in gelijke delen toegekend aan de man 
en de vrouw. Wanneer testateurs goederen of voedsel nalieten heb ik geen bedragen 
meegeteld, omdat dit soort legaten weinig voorkwam en omdat onspecifi eke eenheden 
als ‘één zak rogge voor de armen’ moeilijk kwantifi ceerbaar zijn. Ook in de zeldzame 
gevallen waarin mensen een liefdadige instelling als enige erfgenaam benoemden, kon 
ik geen bedragen meetellen. Omdat deze testateurs wel meetellen als liefdadige gevers, 
vertegenwoordigen de geldbedragen in deze tabel dus ‘minimale’ gemiddelde donaties. 
 Allereerst toont de tabel duidelijke verschillen tussen beide steden. Het percentage 
testamenten met liefdadige giften lag in Utrecht in alle peiljaren laag, terwijl in Zwolle 
juist een hoog percentage van de testateurs doneerde aan de armenzorg, met uitzon-
dering van peiljaar 1800. In Utrecht waren de gemiddelde gelegateerde bedragen daar-
entegen bijzonder hoog, vooral in 1740 en 1800. Waarschijnlijk waren de gemiddelde 
bedragen van 2.000 en 3.000 gulden zelfs hoog voor Utrechtse begrippen. In beide peil-
jaren werden namelijk twee zeer hoge legaten besproken: in 1740 werd 12.000 gulden 
gelegateerd aan de gereformeerde diaconie door de weduwe Sara Sibilla Verdion (ove-

34 J.A. Mol, ‘Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen in tes-
tamenten uit Friesland tot 1580’, in: J.A. Mol (red.), Zorgen voor zekerheid. Studies Friese testamenten in de vijftiende 
en zestiende eeuw (Leeuwarden 1994) 175-213, 187-188; Cavallo, Charity and power, 3.
35 Zie bijvoorbeeld: M.H.D. van Leeuwen, ‘Logic of charity: Poor relief in preindustrial Europe’, Journal of interdis-
ciplinary history, 24 (1994) 589-613; L. Lee, J.A. Piliavin en V.R.A. Call, ‘Giving time, money, and blood: similarities 
and differences’, Social pshychology quarterly, 62:3 (1999) 276-290; R. Bekkers, ‘Who gives what and when? A scenario 
study of intentions to give time and money’, Social science research, 39 (2010) 369-381.
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rigens onder voorbehoud), en in 1802 legateerde de ongehuwde Gerrit van Westhuy-
zen 14.000 gulden in obligaties aan het weeshuis.36 Maar zelfs wanneer we het effect 
van deze afwijkende bedragen afzwakken door naar de mediaan van giften te kijken 
zijn deze zowel in 1740 als in 1800 nog altijd vrij hoog: respectievelijk 1.500 gulden en 
2.125 gulden.37

 In Zwolle bedroeg het gemiddelde legaat veel minder. De relatieve afwijking tussen 
mediaan en gemiddelde gift was in Zwolle veel groter dan in Utrecht, wat impliceert 
dat in Zwolle veel personen zeer kleine bedragen legateerden, terwijl slechts enkele 
mensen relatief hoge legaten in hun testament opnamen. Inderdaad legateerde men 
in Zwolle dikwijls minder dan 10 gulden aan de armenzorg, terwijl het laagste bedrag 
in Utrecht 25 gulden was, een bedrag dat eenmaal werd nagelaten, in 1670. Dit alles 
suggereert dat weinig mensen in de vroegmoderne tijd op vrijwillige basis per testa-
ment een substantieel bedrag vermaakten aan liefdadige instellingen. In Zwolle werd 
vermoedelijk een groot deel van de testateurs overgehaald door de schepenen om een 
paar gulden toe te kennen aan de Armenkamer. Dat er in 1800 nog maar weinig gevers 

36 Het Utrechts Archief (hua), Notarissen, inv.nrs. U184a7-154 en U260a13-4.
37 Het is de vraag in hoeverre de Utrechtse cijfers hoog of de Zwolse cijfers lag liggen. Vergeleken met Amsterdam 
in de achttiende eeuw, lijkt Zwolle eerder de vreemde eend in de bijt. Dit versterkt het vermoeden naar een verband 
met sterke centralisatie in Zwolle: ook in Amsterdam was de armenzorg immers sterk decentraal georganiseerd. Van 
Leeuwen, ‘Liefdadige giften in Amsterdam’.

Tabel 1: Liefdadige giften in Utrecht en Zwolle, 1600, 1670, 1740 en 1800

Utrecht

Aantal 
testamenten

Gem. per 
testament

Mediaan per 
testament

Aantal 
personen

Man-
nen

Vrouwen Gem. per 
persoon*

Gem. per 
man**

Gem. per 
vrouw**

1600 18 180 200 24 11 13 140 150 131

1670 5 213 175 9 4 5 122 108 131

1740 12 2.555 1,500 14 5 9 2.323 2.000 2.507

1800 11 4.408 2,125 14 8 6 2.939 4.045 1.556

Zwolle

Aantal 
testamenten

Gem. per 
testament

Mediaan per 
testament

Aantal 
personen

Man-
nen

Vrouwen Gem. per 
persoon*

Gem. per 
man**

Gem. per 
vrouw**

1600 52 19 6 80 35 45 13 19 8

1670 76 56 12 103 53 49 42 64 23

1740 60 38 11 85 37 43 27 16 37

1800 11 133 25 13 4 9 122 68 149

* Alleen monetaire giften meegeteld.
** Wanneer mannen en vrouwen samen doneerden, is het bedrag door twee gedeeld, tenzij het testament expliciet ander 
vermeldt.

Bronnen: hua, Notarissen voor 1906; hco, Stadsarchief Zwolle, Schepenen. 
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waren onder de Zwolse testateurs, is het resultaat van een trend die rond 1750 inzette. 
Een legatenlijst met alle bedragen die de Stadsarmenkamer daadwerkelijk binnenkreeg 
tussen 1747 en 1823, laat namelijk zien dat het aantal legaten gestaag daalde van onge-
veer 20 per jaar rond 1750 naar minder dan 5 rond 1800. Tegelijkertijd steeg het gemid-
delde bedrag per legaat sterk, al bleef het nog altijd fl ink onder dat van de Utrechtse ge-
vers.38 Waarschijnlijk leidde de decentralisering van armenzorg in Zwolle er vanaf 1735 
langzaam maar zeker toe dat het geefgedrag van Zwolse burgers veranderde. Enerzijds 
raakte de Stadsarmenkamer de meeste katholieke, lutherse en andere donateurs kwijt, 
maar anderzijds gaf de decentralisatie aanleiding aan calvinisten om guller dan voor-
heen te geven aan de (inmiddels voornamelijk Nederduits Gereformeerde) armen van 
de Armenkamer.
 Ten tweede kunnen wij binnen de steden duidelijke trends door de tijd vaststellen. 
In Zwolle steeg zowel het aandeel van de gevers als hun gemiddelde donatie in de 
loop van de zeventiende eeuw. Deels is deze absolute stijging verklaarbaar door de 
infl atie die juist in deze periode optrad, maar ook wanneer wij de geldontwaarding in 
beschouwing nemen, is de stijging in Zwolle aanzienlijk.39 In 1740 was het percentage 
gevers weer gedaald, alsook het gemiddelde bedrag van hun gift. In Zwolle volgde 
deze ontwikkeling de economische trend dus redelijk nauwgezet: bescheiden groei 
in de loop van de zeventiende eeuw, met een versnelling na 1670. Zoals ik al heb be-
schreven, werd de Zwolse economie na 1730 ernstig getroffen door crisis, waardoor 
de problemen voor de armenzorg groeiden. Dit verklaart het gedaalde percentage ge-
vers en hun lagere gemiddelde giften in 1740. Aangezien de mediaan niet noemens-
waardig daalde tussen 1670 en 1740, zullen na 1730 voornamelijk de kleinere gevers 
zijn afgehaakt. Dit alles duidt op een sterk verband tussen de Zwolse economische 
conjunctuur en toenemende armoede op de beslissing van individuen om te geven aan 
liefdadige instellingen. Figuur 1 laat zien dat het percentage private donaties (zowel 
uit collectes als uit giften en legaten) als aandeel van de totale inkomsten van de Ar-
menkamer inderdaad gestaag daalde in de loop van de achttiende eeuw. Waar in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw legaten nog gemiddeld zo’n 10 procent van alle 
inkomsten vertegenwoordigden, was dit percentage in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw gedaald tot ongeveer 6.
 In Utrecht lijkt een geheel andere verklaring op zijn plaats voor de verschillen door 
de tijd. Tussen 1600 en 1670 stegen het gemiddelde en de mediaan van de giften met 
118 percent zelfs minder dan de infl atie, maar vanaf 1670 was de stijging daarentegen 
enorm (zie tabel 1). Aangezien infl atie noch economische groei optraden in een groot 
deel van de achttiende eeuw, moet deze anders worden verklaard. Een aantal zeer hoge 
donaties in de peiljaren 1740 en 1800 vormt een deel van de verklaring, maar er is meer 
aan de hand, omdat de mediaan ook behoorlijk hoger is in de achttiende dan in de 
zeventiende eeuw. We kunnen daarom concluderen dat rijke burgers meer begonnen 
te geven vanaf de late zeventiende eeuw. Wel waren deze grote giften in Utrecht in de 
achttiende eeuw vaak voorwaardelijk.

38 Historisch Centrum Overijssel (hco), Stadsarmenkamer, inv.nr. 275.
39 Tussen 1600 en 1670 trad in de Republiek een geldontwaarding op van meer dan 20 procent – voor een gulden kon 
men in 1600 130% meer kopen dan in 1670, maar de absolute gemiddelde gift nam toe met bijna 300 % in dit tijdvak. 
Voor de historische waarde van de gulden: http://www.iisg.nl/hpw/ (31 mei 2010).
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Vermogen en sociale positie van de testateurs
Uiteraard was enig bezit nodig om een bedrag te kunnen nalaten aan een liefdadige 
instelling. Anderzijds laat hedendaags sociologisch onderzoek zien dat mensen met 
minder vermogen geneigd zijn een relatief groter deel van hun inkomen aan goede 
doelen te geven dan rijkere mensen.40 Ook voor de vroegmoderne periode is dit al ge-
suggereerd.41 Op basis van de testamenten en met aanvulling van andere bronnen heb 
ik tot nu toe de sociale en/of professionele status van 233 testateurs (29.1%) kunnen 
achterhalen. In twee peiljaren was het mogelijk ongeveer de helft van de testateurs te 
achterhalen, namelijk Utrecht 1670 (49 personen) en Zwolle 1740 (56 personen). Deze 
twee peiljaren zeggen daarom het meest over de sociale positie van testateurs.
 Tabel 2 geeft een ruwe indicatie van de sociale positie van testateurs in Utrecht en 
in Zwolle in de peiljaren 1670 en 1740. De verschillende aanduidingen van hun status 
heb ik onderverdeeld in drie groepen: elites, middengroepen en arbeiders.42 Omdat ik 
een vergelijking tussen steden en door de tijd wil maken, bevat de tabel ook (minder 
statistisch relevante) informatie over de sociale positie van testateurs in Zwolle in 1670 
en in Utrecht in 1740. Er zijn enige overeenkomsten, maar ook opvallende verschil-
len tussen de testateurs in beide steden en door de tijd heen. Zoals te verwachten viel, 
waren zowel in Utrecht als in Zwolle de laagste sociale groepen sterk ondervertegen-
woordigd. Het is moeilijk te zeggen of de relatieve toename van de categorie ‘arbeiders’ 
een reële trend laat zien, of dat het kleine aantal achterhaalde personen een vertekening 
geeft.43 Wel lijkt de relatieve afname van het aandeel testateurs uit de middengroepen 
in Utrecht statistisch signifi cant. 
 Een opvallend verschil tussen beide steden is de oververtegenwoordiging onder de 

40 Zie bijvoorbeeld http://www.kennislink.nl/publicaties/niets-om-weg-te-geven (31 mei 2010).
41 Van Leeuwen, ‘Liefdadige giften in Amsterdam’, 420-421.
42 Zie ook ibidem, 420. De elite omvat: adel, patriciaat, regenten, hoge ambtenaren, rijke kooplieden en renteniers; 
de middengroepen omvatten: ambtenaren, geestelijkheid, kooplieden, ondernemers en winkeliers, ambachtslieden, 
legeroffi cieren. De categorie ‘arbeiders’ omvat: loonarbeiders, dagloners, dienstboden, soldaten, zeelieden.
43 De Zwolse volkstelling van 1742 maakt het mogelijk relatief veel mensen van minder vermogen te identifi ceren. 
hco, Stadsarchief Zwolle, inv. nrs. 983-986.

Grafi ek 1: Inkomsten van de Stadsarmenkamer, Zwolle, 1657-1786 
(vijfjaarlijkse gemiddelden)
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testateurs van elitegroepen in Utrecht in beide peiljaren, zowel in verhouding tot de al-
gemene samenstelling van de totale Utrechtse bevolking als ten opzichte van de Zwolse 
testateurs. Deels is dit te verklaren doordat Utrecht een rijkere stad was dan Zwolle 
met een andere sociale opbouw. Bovendien was het aantal testateurs waarvoor ik een 
beroep of sociale status kon achterhalen kleiner voor Zwolle dan voor Utrecht in 1670, 
en voor Utrecht kleiner dan voor Zwolle in 1740. Zelfs dan is het verschil opmerkelijk 
en leken elitegroepen in Utrecht dus sterker geneigd hun bezittingen per testament te 
beschermen dan in Zwolle. 
 Status en/of beroep van testateurs die doneerden aan een goed doel, konden slechts 
in enkele gevallen worden achterhaald. Wat echter duidelijk naar voren komt, is dat in 
beide steden de middengroepen het merendeel van de gevers vormden. Dit lijkt de hy-
pothese dat rijkere mensen relatief minder geneigd zijn om te geven aan goede doelen te 
bevestigen. Volgens Llewellyn Bogaers was de sociale betrokkenheid van de Utrechtse 
elite bij armenzorg al in de zestiende eeuw aanzienlijk afgenomen en bemoeiden zij 
zich ook in de eeuwen daarna nauwelijks met het gepeupel.44 Mijn gegevens bevesti-
gen dit beeld voor het geefgedrag van de elite in Utrecht in de zeventiende eeuw. Een 
andere conclusie is dat in Zwolle het percentage armere gevers tussen 1670 en 1740 

44 L. Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-
1600 (Utrecht 2008) 580-583, 588-589.

Tabel 2: Professionele/sociale status in Utrecht en Zwolle, 1670 en 1740

 Utrecht 1670 Zwolle 1670 Utrecht 1740 Zwolle 1740

Professionele/
sociale status

N 
totaal

N 
gevers 

N 
totaal

N 
gevers 

N 
totaal

N 
gevers 

N 
totaal

N 
gevers 

Elite 7 0 1 1 9 1 5 4

(14,3%) (4,7%) (6,7%) (32,1%) (33,3%) (8,9%) (12,9%)

Middengroepen 
(Ambachtslieden, 
winkeliers, lagere 
geestelijkheid, lagere
ambtenaren, 
legeroffi cieren etc.)

40
(81,6%)

2
(100%)

18
(85,7%)

13
(86,7%)

16
(57,1%)

2
(66,7%)

37
(66,1%)

20
(64,5%)

Arbeiders 
(dagloners, 
dienstboden, soldaten, 
zeelieden, 
landarbeiders etc.)

2
(4,1%)

0 2
(9,5%)

1
(6,7%)

3
(10,7%)

0 14
(25,0%)

7
(22,5%)

Totaal 49 2 21 15 28 3 56 31

Onbekend 51 3 79 61 72 10 44 29

Bronnen: Verschillende testamenten (zie tabel 1); hco, Stadsarchief Zwolle, inv. nrs. 983-986, Register 
van inwoners 1742.
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toenam. Hoewel in kleine aantallen, waren enkele gevers in de categorie ‘arbeiders’ 
op het toneel verschenen in 1740. Dit onderschrijft de ontwikkeling die ik hierboven 
beschreef, namelijk dat in een periode van economische groei (tussen 1670 en 1730) een 
groter deel van de Zwolse bevolking liefdadige legaten begon te geven. 

Sekse, huwelijkse staat en de afwezigheid van (geliefde) familieleden
Sommige historici veronderstellen dat vrouwen meer geneigd zijn aan goede doelen 
en liefdadigheid bij te dragen dan mannen. Ook enkele sociologische studies wijzen 
dit uit.45 Voor de vroegmoderne periode zou dit te verklaren zijn vanuit de meer alge-
mene ondergeschikte juridische, politieke en sociaaleconomische positie van vrouwen, 
die zich alleen door hun liefdadige activiteiten enigszins konden onderscheiden in de 
publieke sfeer.46 
 Zowel in de Utrechtse als de Zwolse steekproef was het aandeel van vrouwelijke 
testateurs wat hoger dan dat van de mannen. In de meeste peiljaren vormden vrou-
wen ongeveer 55 en mannen ongeveer 45 procent van de testateurs. De sekseratio in 
de verschillende jaren schommelde tussen de 65 and 106 (mannen per 100 vrouwen), 
maar lag meestal tussen de 70 en 90. Deze cijfers refl ecteren over het algemeen de door 
historici geschatte sekseratio in vroegmoderne steden.47 Ook onder testateurs die aan 
liefdadigheid deden, waren deze ratio’s gebruikelijk, wat betekent dat vrouwen niet 
oververtegenwoordigd waren onder de gevers, zoals sommige literatuur suggereert. 
Andersom waren mannen evenmin guller dan vrouwen. Duidelijke trends zijn moei-
lijk te onderscheiden: in het zeventiende-eeuwse Zwolle gaven vrouwen bijvoorbeeld 
gemiddeld minder dan de helft dan mannen. In de achttiende eeuw was dit beeld echter 
geheel omgekeerd: vrouwen gaven ruim tweemaal zoveel (zie tabel 1). Ook in Utrecht 
is geen duidelijke trend te signaleren, maar in elk geval waren vrouwen in 1670 en 1740 
vrijgeviger. De lijst met donaties aan de diaconie van 1700 tot 1719 bevestigt dit beeld: 
onder de 106 gevers waren meer mannen, maar de gemiddelde donatie van vrouwen 
was bijna twee keer zo hoog (1.080 gulden tegenover 579 gulden).48 
 De huwelijkse status van de testateurs laat wel duidelijker trends zien. Ten eerste 
was het percentage gehuwden redelijk constant, vooral in Zwolle (53-57 percent). In 
Utrecht varieerde dit percentage meer, van 37 percent in 1740 tot 63 percent in 1670. 
Veel echtparen maakten een testament kort na hun huwelijk. Aangezien mannen en 
vrouwen niet automatisch van elkaar erfden, was een testament het middel bij uitstek 
om elkaar te beschermen tegen fi nanciële misère in een toch al moeilijke periode van 
verlies van een echtgenoot.49 Een ander motief voor een echtpaar om een testament te 
maken was wanneer (een van) hun kinderen een speciale behandeling behoefden, bij-
voorbeeld omdat zij zich hadden misdragen of juist extra bescherming nodig hadden. 
 Een andere trend is de stijging van alleenstaande testateurs in Utrecht en Zwolle door 

45 Een recent voorbeeld: Bekkers, ‘Who gives what and when?’, 378.
46 Cavallo, Charity and power, 154.
47 D.J. Noordam, ‘Gezins- en huishoudensstructuren in het achttiende-eeuwse Leiden’, in: H.A. Diederiks, D.J. 
Noordam en H.D. Tjalsma, Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende 
eeuw (Hilversum 1985) 87-104; E. van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. Vrouwen en loonarbeid in de 
Nederlandse textielnijverheid 1581-1810 (Amsterdam 2007) 193.
48 hua, Diaconie, inv.nr. 313.
49 Zie ook Schmidt, Overleven, 90-94.
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de tijd. Hoewel een aanzienlijk deel van de vroegmoderne bevolking ongetrouwd bleef, 
duiden percentages van 20 tot 30 procent onder de testateurs op oververtegenwoordi-
ging.50 Een laatste wilsbeschikking was belangrijker voor alleenstaanden dan voor ge-
trouwde of verweduwde personen omdat zij geen kinderen hadden en hun bezit na hun 
dood toch wilden veiligstellen. Toch waren ook verweduwde mensen licht oververte-
genwoordigd, wanneer de dood van een echtgeno(o)t(e) ertoe leidde dat veranderingen 
in een testament dat een echtpaar samen had opgesteld noodzakelijk of gewenst waren.
 Alleenstaande en verweduwde personen gaven ook relatief vaker dan gehuwden een 
liefdadig legaat. Opvallend genoeg gold dit meer voor mannen dan voor vrouwen. 
Niet-gehuwde vrouwen gaven eerder aan familieleden of vriendinnen en voor alleen-
staande mannen was deze sociale rol duidelijk minder belangrijk. Wellicht werd van 
alleenstaande en verweduwde mannen, meer dan van vrouwen, verwacht dat zij een 
bijdrage leverden aan de stedelijke samenleving, onder meer door een legaat aan een 
liefdadige instelling.
 Een gangbare aanname is dat mensen zonder nauwe verwanten vaker doneerden aan 
liefdadige instellingen dan mensen met (geliefde) familie. De afwezigheid van geliefde 
familieleden kan drie dingen betekenen: of men had ze eenvoudigweg niet, of men 
verwachtte later dan hen te sterven, of de familierelatie was om een of andere reden 
verstoord. In de laatste twee gevallen gaven testateurs soms voorwaardelijk aan lief-
dadige doelen, zoals ik later zal laten zien. Slechts 9 van de 245 testamenten met een 
legaat aan liefdadigheid vermelden geen enkele andere erfgenaam. Dit betekent dat de 
totale afwezigheid van geliefde naasten geen belangrijke rol speelde om te geven aan 
behoeftigen. De aan- of afwezigheid van kinderen was echter wel een zwaarwegende 
overweging (zie tabel 3).
 De tabel laat zien dat voor iedere huwelijkse status – met uitzondering van alleenstaan-
den die doorgaans geen kinderen hadden – het percentage testateurs zonder kinderen 
aanzienlijk hoger was onder liefdadige donateurs dan onder niet-gevers. Vooral gehuwde 
mensen zonder kinderen waren gemotiveerd om aan een goed doel te geven. Maar ook 
weduwen en weduwnaars gaven iets vaker als zij geen kinderen hadden. Daarom moeten 
wij concluderen dat niet zozeer de afwezigheid van geliefde nabestaanden in het alge-
meen, maar wel de afwezigheid van kinderen de beslissing om iets na te laten aan een 
liefdadige instelling beïnvloedde. Soms bepaalden testateurs zelfs dat een legaat alleen 
mocht worden uitbetaald indien hun benoemde erfgenamen zouden overlijden.51

 Bij meer ingrijpende vormen van voorwaardelijke liefdadigheid dreigden testateurs 
een deel van hun bezit aan een instelling te vermaken wanneer hun nabestaanden zich 
niet zouden conformeren aan hun laatste wil. In augustus 1599 besloten de Utrechtse 
smid Jacob Henrickz. van Maurik en zijn echtgenote Anna Gerbrantsdr. dat hun doch-
ter Margriet 1.200 gulden zou erven en het huis waarin het echtpaar woonde. Anna, die 
drie zoons had uit een eerder huwelijk, wees hen samen met haar dochtertje Margriet 
aan als haar enige erfgenamen, ieder voor een vierdedeel. Hierbij stond echter de be-

50 Hoewel binnen het Europees huwelijkspatroon een aanzienlijk deel van de bevolking ongehuwd bleef gedurende 
het leven, was dit naar schatting 10 tot 20% van de bevolking. J. de Vries en A. van der Woude, The fi rst modern 
economy. Success, failure and perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815 (Cambridge 1997) 46. Voor Nederland: 
Th. Engelen en J. Kok, ‘Permanent celibacy and late marriage in the Netherlands, 1890-1960’, Population (English 
Edition), 58 (2003) 67-95, 71-72.
51 Zie bijvoorbeeld: hua, Notarissen, inv.nr. U003a013, fol. 28 en hua, Notarissen, inv.nr. U73a1-98.
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paling dat als een van de erfgenamen (waarschijnlijk een van Anna’s zonen) tegen het 
testament zou protesteren, deze slechts het legitieme erfdeel zou krijgen, en dat de rest 
van dit erfdeel naar de huisarmen van Utrecht zou gaan.52 Een ander voorbeeld is de 
Utrechtse ongehuwde jonkvrouw Maria Heereman van Zuytwijck, die in 1740 200.000 
gulden aan haar zusters kinderen naliet, terwijl al haar andere bezit naar de kinderen 
van haar broer zou gaan. Maria bepaalde dat als een van de erfgenamen zich hiertegen 
verzette, de helft van hun erfdeel naar het Amsterdamse Sint Pietergasthuis zou gaan en 
de andere helft naar het Burgerweeshuis aldaar. Wel moesten deze instellingen jaarlijks 
1.000 gulden aan de protesterende erfgenaam in kwestie uitreiken.53 Hoewel in deze 
gevallen een nogal negatieve motivering voor liefdadige donaties aan de orde lijkt, zal 
een zekere behoefte om goed te doen hebben meegespeeld, omdat testateurs natuurlijk 
ook hadden kunnen besluiten het erfdeel van tegenstribbelende erfgenamen onder de 
andere nabestaanden te verdelen. 

Geven met de dood voor ogen? 
Het moment waarop mensen besloten hun laatste wilsbeschikking te maken, viel 
hoogstwaarschijnlijk vaak samen met overwegingen over hun nabije dood. Omdat pre-
cieze leeftijden bijna nooit worden genoemd in de testamenten, is het moeilijk hierover 
uitspraken te doen. De testamenten geven echter wel bijna altijd informatie over de 

52 hua, Notarissen, inv.nr. U006b001, 31-8-1599.
53 hua, Notarissen, inv.nr. U139a24-87.

Tabel 3: Aantal kinderen van niet-gevers en gevers vergeleken, naar huwelijkse status uitgesplitst, Utrecht 
en Zwolle 1600-1800

Huwelijkse staat Aantal kinderen Niet-gevers % van groep Gevers % van groep

alleenstaand onbekend 1 0,9% 0 0%

alleenstaand 0 111 98,2% 57 100%

alleenstaand 1 of meer 1 0,9% 0 0%

gehuwd onbekend 121 40,5% 40 33,3%

gehuwd 0 71 23,7% 49 40,8%

gehuwd 1 of meer 107 35,8% 31 25,8%

onbekend onbekend 1 10,0% 1 12,5%

onbekend 0 7 70,0% 7 87,5%

onbekend 1 of meer 2 20,0% 0 0%

gescheiden 0 1 50,0% 0 0%

gescheiden 1 of meer 1 50,0% 0 0%

verweduwd onbekend 4 3,1% 4 6,6%

verweduwd 0 48 36,6% 26 44,3%

verweduwd 1 of meer 79 60,3% 30 49,2%

Bronnen: zie tabel 1.
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fysieke gesteldheid van de testateurs. Dit was van juridisch belang, omdat de notaris 
moest aantonen dat individuen die een laatste wilsbeschikking maakten in ieder geval 
geestelijk in goede gezondheid waren wanneer zij een rechtsgeldig document tekenden. 
Zelfs als zij ernstig ziek of gehandicapt waren, stond daarom vermeld in het testament 
dat hij of zij niettemin ‘volcomen bij sinnen’ was. Tabel 4 laat zien dat bij meer dan een 
derde van alle testamenten (een van) de testateurs in slechte gezondheid verkeerden, 
ongeacht hun huwelijkse status. Onder de testateurs die doneerden aan een liefdadige 
instelling lag dit percentage zelfs nog hoger, namelijk op 44,5%. 

Tabel 4: Gezondheid alle testateurs en gevers, naar huwelijkse staat, Utrecht en Zwolle 1600-1800

Gezond Onwel/ziek Gezondheid 
onbekend

Alle testateurs 
(n=379)

Alleen gevers 
(n=84)

Alle testateurs 
(n=277)

Alleen gevers 
(n=109)

Alle testateurs 
(n=144)

Alleen gevers 
(n=52)

Alleenstaand 49,1% 41,1% 35,5% 37,5% 15,4% 21,4%

Gehuwd* 48,4% 30,9% 33,7% 49,2% 17,9% 20,0%

Verweduwd 46,9% 39,3% 33,9% 39,3% 19,2% 21,3%

Gescheiden 50,0% 0% 50,0% 0% 0% 0%

Onbekend 11,1% 12,5% 55,6% 50,0% 33,3% 37,5%

Alle testateurs 47,4% 34,3% 34,6% 44,5% 18,0% 21,2%

* Echtparen worden geteld als onwel/ziek wanneer een of beide echtgenoten als zodanig vermeld staan.
Bronnen: zie tabel 1.

Zieke mensen gaven dus verhoudingsgewijs veel vaker, wat aangeeft dat mensen met de 
dood voor ogen eerder geneigd waren een goede daad te verrichten nu dit nog kon. Ge-
ven met de dood in het aangezicht gebeurde binnen iedere huwelijkse status, maar het 
meest bij getrouwde stellen. Dit impliceert dat echtparen inderdaad in de eerste plaats 
een testament opstelden om hun huwelijkse goed te beschermen, maar als een van 
hen ziek werd, besloten zij zelfs vaker dan ongehuwde of verweduwde testateurs om 
hun wilsbeschikking te veranderen en aan een goed doel te geven. Mogelijk deden zij 
dit om hun positie in het hiernamaals veilig te stellen. Katholieken vermeldden re-
gelmatig hun zielenheil als overweging om te legateren en zelfs calvinisten konden 
misschien beter het zekere voor het onzekere nemen waar het ging om hun uitverko-
ren positie. 54 In het licht van recent onderzoek dat uitwijst dat een beweegreden als 
zielenheil al in de katholieke late middeleeuwen naar de achtergrond was verdwenen, 
komt echter een ander – wellicht zelfs belangrijker – motief naar voren: gevers wilden 
herinnerd worden als genereuze leden van de gemeenschap die zij achterlieten.55 

54 Van Leeuwen, ‘Liefdadige giften in Amsterdam’, 432.
55 Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust, 636-639.
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Identifi catie met het goede doel
Ten slotte is het van belang om te kijken naar de sympathie en zelfs identifi catie met 
de doelgroep van de ontvangers van liefdadigheid. De veronderstelling is dat mensen 
eerder bereid zijn te geven aan armen die relatief dicht bij hen staan en een zekere 
mate van onschuld bezaten. Zo kan geven worden gezien als burgerlijke plicht, iets wat 
men deed voor de stedelijke gemeenschap als geheel en individuele stadsgenoten, met 
burgerschap en een bepaalde gemeenschapszin of civil society als belangrijke onderlig-
gende waarden.56 Hierbij zal ook het vertrouwen in de bestaande structuur en organi-
satie van de plaatselijke armenzorg een rol hebben gespeeld. 
 In Zwolle gaven testateurs in 1600 en 1670 vooral aan twee stedelijke instellingen: 
de Stadsarmenkamer en het weeshuis. Incidenteel vermaakten testateurs een huisje aan 
één of meer arme individuen om na hun dood in te wonen, of gaven zij aan een van de 
religieuze gasthuizen. De differentiatie van de armenzorg sinds het begin van de acht-
tiende eeuw had duidelijk gevolgen voor de goede doelen waaraan testateurs besloten 
te geven. In 1740 en 1800 vertonen de Zwolse testamenten veel meer variatie in lief-
dadige doelen, zoals de katholieke armenkamer en armenzorginstellingen van andere 
religieuze denominaties. Verder maakten donateurs in deze jaren in hun testament een 
specifi eker onderscheid tussen de armen die door de diaconie werden ondersteund en 
de armen van de Stadsarmenkamer. In Utrecht werden in alle jaren zeer gevarieerde 
instellingen genoemd. Zoals we hebben gezien, was de centralisatie hier niet zo ver 
doorgevoerd als in Zwolle, dus deze verschillen wekken weinig verbazing. Wel blijkt 
dat, evenals in Zwolle, voornamelijk werd gegeven aan ‘onschuldige’ behoeftigen, zo-
als arme stads- en/of geloofsgenoten en wezen.
 Doorgaans gaven mensen dus meer aan medegelovigen van hun eigen religieuze 
gemeenschap. Desondanks waren er ook testateurs die doneerden aan meer dan één 
religieuze groep. Hendrik van Singel doneerde bijvoorbeeld 2.000 gulden aan de gere-
formeerde diaconie in Utrecht, maar ook 1.000 gulden aan de lutherse diaconie, omdat 
deze gemeente zijn dochter Catalina had gedoopt.57 En in 1783 bepaalde de rijke we-
duwe Catharina de Wilde dat haar erfenis in drie gelijke delen moest worden verdeeld 
onder de lutherse kerk, de gereformeerde diaconie en de katholieke armen. Uit haar 
boedelinventaris weten wij dat dit geen onfortuinlijke nalatenschap was: na aftrek van 
schulden en administratiekosten, ontving elk van de drie instellingen bijna 5.000 gul-
den.58

 In hoeverre pure geloofsovertuiging donateurs motiveerde om aan een bepaalde re-
ligieuze instelling te geven is alleen op basis van de informatie uit testamenten moeilijk 
vast te stellen, maar soms komen hierin religieuze motieven bovendrijven. De Vlaamse 
koopman Daniell van Gheel liet bijvoorbeeld 300 gulden na aan de armen van de gere-
formeerde diaconie in Antwerpen, op voorwaarde dat dit geloof publiekelijk zou wor-
den beleden ten tijde van zijn dood. Toen Daniell, kennelijk een protestantse vluchte-
ling, zijn testament opmaakte in Utrecht in 1600, was de strijd tegen de Spaanse koning 

56 K. Lynch, ‘Behavioral regulation in the city’: families, religious associations, and the role of poor relief’, in: H. 
Roodenburg en P. Spierenburg (red.), Social controle in Europe. Vol. I. 1500-1800 (Columbus 2004) 200-219; B. De 
Munck, ‘Fiscalizing solidarity (from below). Poor relief in Antwerp guilds: between community building and public 
service’, in: Van der Heijden e.a., Serving the urban community, 168-193. 
57 hua, Notarissen, inv.nr. U191a1-58.
58 hua, Evangelisch-Lutherse Gemeente, inv.nr. 43.
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nog niet beslecht en hij kon niet voorspellen of Antwerpen protestants zou zijn tegen 
de tijd dat hij overleed.59 
 Meestal doneerden testateurs aan liefdadige instellingen in hun woonplaats, die per 
defi nitie streefden naar het bedelen van ‘eerlijke’ en onschuldige medeburgers. Dat de 
plaatselijke overheid stimuleerde dat aan medeburgers werd gegeven, blijkt soms maar 
al te duidelijk. Zo was het geven van aalmoezen aan bedelaars in Zwolle formeel ver-
boden, maar werden bedelaars die burger of ingezetene waren oogluikend gedoogd.60 
Incidenteel begunstigden testateurs instellingen in andere plaatsen, waarschijnlijk vaak 
hun plaats van herkomst. Johan van Bolten legateerde bijvoorbeeld in 1600 niet alleen 
50 goudguldens aan de huisarmen in Zwolle en deed enkele legaten aan het melaats-
engasthuis en twee andere gasthuizen in de stad, maar liet ook 25 gulden na aan de 
armen in Kampen, 5 gulden aan een gasthuis, 5 gulden aan het pokkengasthuis en een 
gulden aan de Nicolaaskerk in die stad.61 En de Utrechtse Johan Spruijt vermaakte in 
1601 twintig gulden, zowel aan het weeshuis in Utrecht als aan het weeshuis in Amers-
foort.62 Soms was een legaat aan een instelling in een andere plaats ingegeven door de 
zorg voor een familielid daar. Zo vermaakten Jan Louis Beek en Maria van Pappelen-
dam, een echtpaar uit Utrecht, 250 gulden aan de diaconie in De Bilt, om Arien van 
Pappelendam, een familielid van de testatrice, te ondersteunen.63 
 De voorbeelden van geven aan instellingen met een specifi eke religieuze signatuur 
en aan instellingen in de plaats van herkomst wijzen op het grote belang van enerzijds 
de nabijheid en anderzijds de rechtschapenheid van de beoogde ontvangers. Wat dit 
laatste betreft: soms maken bepalingen in testamenten expliciet duidelijk dat testateurs 
alleen wilden geven aan ‘eerlijke armen’. In april 1599 vermaakten de zieke Herman 
Lubbergen en zijn vrouw Hermken Wolters ieder 25 goudguldens aan de ‘rechte ar-
men’ in Zwolle. En Jennechien Berents, een molenaarsweduwe, gaf 5 gulden aan de 
armen in Zwolle, op voorwaarde dat zij een eerlijk leven leidden.64 Het was voor tes-
tateurs belangrijk dat degenen aan wie zij gaven tot hun eigen geloofs- of zelfs ken-
nissenkring behoorden, of althans een eerlijk leven leidden en geen misbruik zouden 
maken van hun goedgeefsheid.

Conclusie
Goede publieke voorzieningen vergroten de bereidheid van burgers om hieraan bij te 
dragen.65 De stedelijke sociale zorg in de Republiek was echter, op zijn best, semipu-
bliek. Het leeuwendeel van de jaarlijkse inkomsten kwam direct van particuliere gif-
ten, gedaan tijdens de collectes in kerken en langs deuren of via een donatie of legaat. 
Zonder deze gulle bijdragen van burgers aan hun hulpbehoevende stadsgenoten kon 
het systeem van sociale zorg niet functioneren. Deze verwevenheid tussen het publieke 
en het private was zeer kenmerkend voor de vroegmoderne Noord-Nederlandse sa-

59 hua, Notarissen, inv.nr. U006b001, 24-11-1600.
60 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 63.
61 hco, Stadsarchief Zwolle, inv.nr. 2118, fol. 161. De goudgulden had in deze periode een waarde van 28 stuivers, 
in tegenstelling tot de later algemene ‘karolusgulden’ van 20 stuivers.
62 hua, Notarissen, inv.nr. U003a014, fol. 14.
63 hua, Notarissen, inv.nr. U267a3-131.
64 Voorbeelden uit: hco, Stadsarchief Zwolle, inv.nr. 2118, fol. 156 en inv.nr. 2120, fol. 413.
65 Prak en Van Zanden, ‘Tax morale and citizenship’, 144.
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menleving en speelde, soms expliciet maar vaker impliciet, een belangrijke rol in de 
motieven achter liefdadigheid. Al vormen de legaten uit testamenten slechts een fractie 
van dergelijke uitingen van stedelijke gemeenschapszin, toch bieden de resultaten van 
mijn onderzoek een kijkje op de werking hiervan. 
 Hiermee is niet gezegd dat betrokkenheid of zelfs verantwoordelijkheidsgevoel voor 
de (stedelijke) gemeenschap de enige of de belangrijkste motivatie was om te geven. 
Persoonlijke omstandigheden en motieven speelden ook een rol. In deze persoonlijke 
karakteristieken waren enkele duidelijke patronen te herkennen, die golden voor beide 
onderzochte steden. Zowel in Utrecht als Zwolle gaven mannen en vrouwen legaten aan 
armenzorg. In het geefgedrag tussen de seksen zijn geen duidelijke patronen te onder-
scheiden, maar hun fase in de levenscyclus en het feit of zij kinderen hadden lijkt wel 
van betekenis te zijn geweest voor hun beslissing te doneren. Gehuwde personen waren 
in beide steden ondervertegenwoordigd onder de liefdadige gevers. Omdat echtgenoten 
niet automatisch van elkaar erfden, dachten zij bij het opmaken van een testament niet 
in de eerste plaats aan liefdadigheid aan anderen, maar beoogden zij het huwelijkse goed 
voor de langstlevende zeker te stellen en/of speciale clausules voor hun kinderen te ma-
ken. Algemener gesproken was het percentage mensen zonder kinderen onder de gevers 
– of zij nu gehuwd waren of verweduwd – aanmerkelijk hoger dan onder de niet-gevers. 
Daarnaast gaven testateurs vaker wanneer hun gezondheid slecht was en zij kennelijk 
met de dood voor ogen nog een goede daad wilden verrichten. Al deze bevindingen 
duiden erop dat de samenstelling van het huishouden en de fase in de levenscyclus be-
langrijke overwegingen waren om al dan niet een liefdadig legaat te vermaken.
 Een ander belangrijk element in het geefgedrag van burgers was hun sociale positie 
en rijkdom. De analyse van testamenten in Utrecht en Zwolle laat zien dat de elite 
weliswaar oververtegenwoordigd was onder alle testateurs, maar dat juist de midden-
groepen de liefdadige giften voor hun rekening namen. Dit bevestigt de hypothese dat 
ook in de vroegmoderne periode inkomen en goedgeefsheid niet rechtlijnig met elkaar 
samenhingen. Bovendien sluiten mijn bevindingen aan bij het idee van Bogaers over 
de minder betrokken rol van de elite bij de verantwoordelijkheid voor sociale zorg en, 
algemener, de stedelijke samenleving sinds de zestiende eeuw. Inderdaad bleek uit de 
Utrechtse testamenten dat de allerrijksten vaak vooral het familiekapitaal probeerden 
veilig te stellen en indien zij liefdadige instellingen begunstigden, dit vaker voorwaar-
delijk was. Mijn suggestie zou zijn dat de verantwoordelijkheid voor de stedelijke sa-
menleving in de vroegmoderne periode vooral berustte bij de middengroepen en dat 
zich dit mede uitte in een grotere bereidheid om te geven aan liefdadigheid. Voor elite-
families in de Republiek waren interstedelijke relaties van relatief groter belang dan de 
directe stedelijke omgeving. Voor mensen uit de sociale middengroepen, die directer 
afhankelijk waren van hun relaties binnen de stad, was het bijdragen aan stedelijke so-
ciale zorg daarentegen zowel een uiting van hun burgerplicht, als een van de manieren 
om hun maatschappelijke status te bevestigen of te vergroten.
 Wanneer wij kijken naar de ontvangers van de legaten van Utrechtse en Zwolse 
donateurs, blijkt dat het vooral de huisarmen en de wezen in de stad zelf betrof. In 
Utrecht, waar de sociale zorg nooit zo drastisch gecentraliseerd werd als in Zwolle, 
varieerde het aantal doelen meer naar religieuze instelling, in Zwolle gaf men tot aan 
de decentralisatie bijna zonder uitzondering aan de Stadsarmenkamer. Tegelijkertijd 
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beïnvloedde de centralisatie vermoedelijk de hoogte en de frequentie van de giften: in 
Utrecht doneerden, vergeleken met Zwolle, per jaar slechts weinig mensen per testa-
ment aan goede doelen. Dit bleek zowel uit de peiljaren op basis van testamenten als 
uit de legatenlijsten van de Utrechtse diaconie en de Zwolse armenkamer. Gemiddelde 
en mediaan van de giften waren naar verhouding echter veel hoger in Utrecht en meer 
in overeenstemming met de bevindingen van Van Leeuwen over vroegmodern Amster-
dam. 
 Deels zijn deze verschillen in geefgedrag tussen beide onderzochte steden te verkla-
ren door hun afwijkende sociale structuur. Utrecht was, vooral in de achttiende eeuw, 
een rentenierstad met een relatief grote en rijke elite. In Zwolle waren de lage midden-
klassen en arbeidende klassen veel groter en de elite was kleiner en waarschijnlijk ook 
minder rijk. Hierdoor had in Zwolle de economische conjunctuur meer invloed op het 
aantal legatarissen en het gemiddelde bedrag dat zij doneerden dan in Utrecht. Aan-
gezien economische crises lagere middengroepen in de samenleving en (loon)arbeiders 
directer raakten in hun inkomens, schroefden zij hun bijdragen aan armenzorg sneller 
terug, omdat zij hun middelen hard nodig hadden voor het overleven van het eigen 
gezin. 
 Een ander belangrijke achtergrond van de verschillen ligt echter in de nabijheid van 
de ontvangers van liefdadigheid. Vanaf circa 1600 bestond er in Zwolle een sterk gecen-
traliseerde armenzorg, waarbinnen de Stadsarmenkamer armen van iedere religieuze 
stroming ondersteunde. In Utrecht bestonden weliswaar plannen voor centralisatie, 
maar werd deze nooit zo rigoureus doorgevoerd. Zowel in Utrecht als in Zwolle vond 
in de hier behandelde periode een differentiatie van de armenzorg plaats, door het dele-
geren van de verantwoordelijkheid voor armen van verschillende religieuze gezindten. 
Maar dit proces begon veel eerder in Utrecht (in 1674) dan in Zwolle, waar de katho-
lieken pas in 1735 van de Stadsarmenkamer werden afgescheiden en andere groepen 
pas later volgden. Dit beïnvloedde het geefgedrag van burgers, die kennelijk vrijgeviger 
waren ten opzichte van armen van hun eigen religieuze groep, en verklaart mede de 
hogere legaten in Utrecht dan in Zwolle.
 Uit mijn onderzoek is gebleken dat de drijfveren achter het geefgedrag van burgers 
deels samenhingen met hun persoonlijke omstandigheden en karakteristieken, maar 
deels ook met de nabijheid van de beoogde goede doelen. Stedelingen gaven vooral aan 
medeburgers of -ingezetenen, vooral onschuldige ‘eerlijke’ armen, huiszittende armen 
en wezen. Zij waren weer vrijgeviger aan personen van hun eigen geloofsgemeenschap, 
zoals blijkt in gevallen waarin de zorg sterker gedifferentieerd was naar religieuze ge-
zindte. Ook speelde sociale druk (bijvoorbeeld van de schepenen) een rol in de geef-
frequentie, maar tegelijkertijd verkleinde deze vaak de bereidwilligheid veel te geven. 
Opvallend genoeg waren het noch in Zwolle, noch in het rijkere Utrecht, personen uit 
de rijke elite, maar de middengroepen die het meest geneigd waren te geven. Vermoe-
delijk is dit een uiting van hun sterkere verbondenheid met de lokale gemeenschap en 
haar ingezetenen. Dit zijn belangrijke bevindingen voor het bestuderen van de wel-
vaartstaat in bredere zin. Wanneer openbare voorzieningen onder druk staan en in 
toenemende mate aan private instellingen worden overgelaten is het aannemelijk dat, 
net als in de achttiende eeuw, individuen geneigd zijn aan die personen of instellingen 
te geven waarmee zij de meeste verwantschap voelen. 
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Het broodje gebakken? 
Huwelijksstrategieën en partnerkeuze van bakkers(kinderen) te Brussel 
in de overgang van het Ancien Régime naar de negentiende eeuw*

Inleiding
Huwelijksstrategieën, huwelijkspatronen, partnerkeuze, sociale mobiliteit, (sociale) 
endogamie en exogamie … allen werden al omstandig bestudeerd binnen zeer ver-
scheiden geografi sche, chronologische en disciplinaire kaders. Vaak vertrekt het eerder 
gevoerde onderzoek daarbij van de consensus dat de keuze van een huwelijkspartner in 
de vroegmoderne periode niet in de eerste plaats door liefde was ingegeven, maar wel 
omwille van sociale en economische redenen ten behoeve van de familiale status en het 
in stand houden en overdragen van het eigen bedrijf.1 Tot dusver werd echter voorna-
melijk gefocust op elitefamilies op het platteland waar de continuïteit van het familie-
fortuin voorop stond. De intergenerationele strategieën van stedelijke middengroepen 
werden meestal onderzocht vanuit het perspectief van de ambachten en de structure-
rende rol die deze zouden hebben gespeeld.2 Meer en meer wordt echter duidelijk dat 
de rol van corporatieve organisaties niet mag worden overschat.3 Recent onderzoek 
lijkt niet alleen uit te wijzen dat ze minder gesloten waren dan lang gedacht,4 er zijn 
zelfs aanwijzingen dat de continuïteit van een bedrijf binnen eenzelfde familie meer een 
negentiende-eeuws (‘bourgeois’) dan een achttiende-eeuws fenomeen zou zijn. Zo was 
volgens Josef Ehmer occupational continuity net het gevolg van industrialisering en de 
toenemende concentratie van kapitaal in bepaalde sectoren.5

 Het kan daarom interessant zijn rechtstreeks te focussen op de huwelijksstrategieën 
van  stedelijke middengroepen op het einde van het Ancien Régime en het begin van de 
negentiende eeuw. Welke strategieën hanteerden achttiende- en negentiende-eeuwse 
kleine producenten en kleinhandelaars in het doorgeven en veilig stellen van hun patri-

* Dit artikel is gebaseerd op Ellen Burms licentiaatsthesis, die geschreven werd aan de vub in het academiejaar 2005-
2006 (E. Burm, ‘Van vader op zoon? Een prosopografi sch onderzoek naar de professionele continuïteit van bakkers 
te Brussel in de achttiende eeuw’, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 2006.) Onze dank 
gaat uit naar Hugo Soly, de promotor en inspirator van de thesis.
1 M. Mitterauer en R. Sieder, The European family. Patriarchy to partnership from the middle ages to the present 
(Oxford 1982) 122.
2 J. Ehmer, ‘The artisan family in nineteenth-century Austria: embourgeoisement of the petite bourgeoisie?’, in: G. 
Crossick en H.-G. Haupt (red.), Shopkeepers and master artisans in nineteenth-century Europe (Londen/New York 
1984) 195-218; G. Crossick en H.-G. Haupt, The petite bourgeoisie in Europe, 1780-1914. Enterprise, family and inde-
pendence (Londen 1995) 20; G. Crossick, The artisan and the European town (Aldershot 1997).
3 Onder meer B. De Munck, ‘From brotherhood community to civil society? Apprentices between guild, household 
and the freedom of contract in early modern Antwerp’, Social History, 35:1 (2010) 1-20.
4 Cf. bvb. B. De Munck, ‘Construction and reproduction. The training and skills of Antwerp cabinetmakers in the 
16th and 17th centuries’, in: B. De Munck, S.L. Kaplan en H. Soly (red.), Learning on the shop fl oor. Historical perspec-
tives on apprenticeship (London/New York, 2007) 85-110 en (ook voor verdere literatuurverwijzingen) Idem, Tech-
nologies of learning. Apprenticeship in Antwerp from the fi fteenth century to the end of the Ancien Régime (Turnhout 
2007) hoofdstuk 1.
5 Ehmer, ‘The artisan family’, 202-105.

Ellen Burm en Bert de Munck
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monium of beroep? Voor het beantwoorden van deze vraag zal in dit artikel worden 
ingezoomd op de Brusselse bakkers, een typische en relatief stabiele stedelijke midden-
groep. Ook de keuze voor de hoofdstad van de Oostenrijkse Nederlanden biedt inte-
ressante perspectieven. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw tekende zich in 
Brussel, meer dan elders, een spanningsveld af tussen een behoudsgezinde corporatieve 
wereld enerzijds en de ‘moderne wereld’ beheerst door het grootkapitaal en groepen 
uit de fi nanciële wereld en de vrije beroepen, anderzijds. Brussel transformeerde op 
enkele generaties tijd van een ‘corporatistisch bolwerk’ naar de eerste moderne (libe-
rale) natiestaat op het continent. De bakkers, die enerzijds stevig geworteld waren in de 
corporatieve wereld en zich anderzijds dienden aan te passen aan de vereisten van een 
moderne kleinhandelssector, moeten deze spanning ongetwijfeld hebben gevoeld. 
 Voor zover huwelijksstrategieën en beroepscontinuïteit bij corporatieve mid-
dengroepen al eerder in beeld kwamen, werd de klemtoon voornamelijk gelegd op 
de vader-zoon relatie en de daaruit voortvloeiende ‘intergenerationele’ erfelijkheid.6 

6 H. Van Werveke, ‘Ambachten en erfelijkheid’, Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschap-
pen, Letteren en Schone Kunsten, 4 (1943); D. Dewit, ‘Bijdragen tot de sociale geschiedenis van het Leuvense ambach-
telijk milieu: het bakkersambacht (1700-1795)’, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling (Katholieke Universiteit Leu-
ven, 1984); S. Cerutti, La ville et les métiers: naissance d’un langage corporatif: Turin, 17e-18ème siècle (Parijs 1990); 
J. Dambruyne, ‘Prosopografi e van de corporatieve elite der Gentse bouwvakkers’, Een stad in opbouw. Gent van 
1540 tot de wereldtentoonstelling van 1913 (Tielt 1992); M. Absolon, ‘Prosopografi sche benadering van het ambacht 
van de timmerlieden en schrijnwerkers te Brugge in de achttiende eeuw’, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling (Vrije 
Universiteit Brussel, 1994); S. Gilté, ‘Het Brugse bakkersambacht in de Nieuwe Tijden’, Onuitgegeven licentiaatsver-
handeling (Rijksuniversiteit Gent, 1996); S.L. Kaplan, Le meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au XVIIIe 
siècle (Parijs, 1996); J. Wolfs, ‘Het Brusselse bakkersambacht in de nieuwe tijden’, Onuitgegeven licentiaatsverhan-

Afbeelding 1: ‘Bakker’, Ets van 
J.G. Van Vliet, 1635, Rotterdam, 
Atlas van Stolk, Tekeningen Van 
Vliet.
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Onder meer Steven Kaplan stelde terecht dat het opstarten van een bakkerszaak een 
zeker startkapitaal vergde dat dikwijls binnen familiale banden, via erfenis of huwe-
lijk, verkregen werd.7 Sommigen wezen daarbij echter ook op de beperkingen van dit 
vader-zoon perspectief en trachtten deze relatie verder open te trekken.8 Er kan im-
mers een onderscheid gemaakt worden tussen rechtstreekse professionele continuïteit 
van vader op zoon enerzijds en het doorgeven en uitoefenen van het bakkersberoep 
door ‘aangetrouwden’ (via het afsluiten van huwelijken met bakkersfamilies) ander-
zijds. Als er geen zoon was die de zaak kon of wou overnemen, werd gezorgd voor een 
schoonzoon die daar wel toe bereid was. Anderen zijn bovendien vertrokken vanuit 
een breder netwerkperspectief, waarbij individuele bakkerszaken worden gesitueerd 
in een breder netwerk van professionele relaties.9 Voor de bakkers in Lyon maakte 
Angleraud een onderscheid tussen de rol van het huwelijk in het verwerven van een 
startkapitaal enerzijds en het behouden en uitbreiden van (professionele) netwerken 
via huwelijkspartners anderzijds.10 Dat laatste gebeurde volgens Fauve-Chamoux on-
der meer wanneer weduwes en weduwnaars kort na het overlijden van hun partner 
hertrouwden, vaak met iemand uit dezelfde beroepsgroep, buurt of straat en dit met 
het oog op continuity strategies of het verder bouwen op reeds lang bestaande relaties 
en netwerken.11

 Vanuit een dergelijk geïntegreerd en netwerkperspectief zal in dit artikel worden 
onderzocht in hoeverre deze strategieën ook gangbaar waren in Brussel in de overgang 
van het Ancien Régime naar de ‘moderne’ periode. Vanuit de idee dat familiestrate-
gieën wellicht veel verder reikten dan de vader-zoon relatie, hebben we getracht de 
familiaal-professionele banden prosopografi sch te ontrafelen. Gebruik makend van ge-
nealogische bronnen in combinatie met het ambachtsarchief van de Brusselse bakkers 
en verschillende bevolkingstellingen konden (meester)bakkers worden opgespoord.12 
Via parochieregisters en de aktes uit de Burgerlijke Stand was het vervolgens mogelijk 
om over elk van deze individuen gegevens te verzamelen in verband met hun geboorte, 
afkomst, huwelijk, overlijden, woonplaats, beroep, socio-economische positie enzo-
voort. In de mate van het mogelijke, en rekening houdend met allerlei brontechni-
sche gebreken, werd geprobeerd voor elk van hen het huishouden te reconstrueren en 
daarbinnen hun kinderen alsook broers, zussen, schoonfamilie en zelfs ooms en tan-
tes te plaatsen. Op die manier werden zeventien bakkersfamilies weerhouden en over 
maximum vier generaties gereconstrueerd.13 Teneinde na te gaan in welke mate het 

deling (Vrije Universiteit Brussel, 1997); Angleraud, Les boulangers lyonnais; De Munck, Technologies of learning. 
7   Kaplan, Le meilleur pain du monde.
8   Angleraud, Les boulangers lyonnais; De Munck, Technologies of learning, 192-198; Cerutti, La ville et les métiers. 
9   Zie onder meer Cerutti, La ville et les métiers, passim.
10 Angleraud, Les boulangers lyonnais, 6.
11 A. Fauve-Chamoux, ‘Marriage, widowhood, and divorce’, in: D.I. Kertzer en M. Barbagli, The history of the 
European family. Family life in early modern times 1500-1789 (Londen 2001) 235.
12 Stadsarchief Brussel (verder sab), Bevolkingstellingen (1755, 1767, Jaar IV/1795, 1799, 1802, 1812, 1816 en 1829), 
parochieregisters en registers van de Burgerlijke Stand. Het ambachtsarchief van de bakkers werd grotendeels bewaard 
in het Rijksarchief van Anderlecht (verder ara) alsook gedeeltelijk in het sab. Het betreft hier enkel diegenen die 
onder volgende benamingen als (meester-) bakker in de bestudeerde bronnen werden vermeld: ‘boulanger’, ‘maître-
boulanger’, ‘boulangère’, ‘bakker’, ‘meester-bakker’, ‘broodmaker’ en ‘meester-broodmaker’.
13 De bestudeerde bevolkingstellingen groepeerden 765 bakkers. Het opzet bestond erin die bakkers te selecteren 
die het meest aantal keren terugkeerden in de tellingen. Zo werden exact twintig bakkers weerhouden. Wegens bron-
technische redenen werd dit aantal herleid tot zeventien.
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bakkersberoep al dan niet werd doorgegeven aan bijvoorbeeld een schoonzoon (indien 
de bakkerszoon een andere professionele weg insloeg) werd per generatie rekening 
gehouden met huwelijkspartners en hun socio-professionele achtergrond. De centrale 
vraag hierbij is: waarom en hoe werden huwelijksstrategieën toegepast binnen bak-
kersfamilies met betrekking tot (de continuïteit van) het bakkersberoep? Wie huwde 
met wie in bakkersfamilies en wat waren de gevolgen daarvan voor de familiale en 
de socio-professionele netwerken van beide huwelijkspartners, en meer specifi ek, de 
professionele (dis)continuïteit van het bakkersberoep over meerdere generaties heen? 
 In het eerste luik van dit artikel zal worden onderzocht hoe het doorgeven van het 
bakkersbedrijf van generatie op generatie gebeurde. Wie werd bakker, de eerstgeboren 
bakkerszoon? Wat gebeurde er als bakkerszonen het bedrijf niet wilden of konden ver-
der zetten, werd dan naar allianties gezocht met het bakkersmilieu via huwelijkspart-
ners van bakkersdochters? Vervolgens wordt dieper ingegaan op de (dis)continuïteit 
van het bakkersberoep zelf en de al dan niet toegepaste huwelijksstrategieën binnen en 
tussen (bakkers)families. Welke beroepen oefenden bakkerskinderen uit die de bak-
kerij niet continueerden en in welke socio-professionele milieus situeerden hun huwe-
lijkspartners zich? Werd via hen ook naar allianties gezocht met het bakkersmilieu of 
stonden daar andere doeleinden voorop? Tenslotte zal licht geworpen worden op de 
mate van ‘professionele (dis)continuïteit na de dood’. Hoe zat het met de hertrouw van 
bakker-weduwnaars en weduwe-bakkersvrouwen? Wat gebeurde er met het bakkers-
bedrijf en -beroep bij het overlijden van de bakker of zijn echtgenote? In welke mate 
hanteerden weduwes en weduwnaars andere strategieën bij het overlijden van hun (za-
ken)partner en welk belang hechtten zij aan een mogelijke tweede huwelijkspartner en 
diens socio-professionele afkomst?
 Verklaringen voor de gevonden patronen zullen worden gezocht op twee niveaus. 
Ten eerste is er de eigenheid van het bakkersberoep, dat zowel vanuit economisch als 
vanuit politiek oogpunt relatief stabiel is. Bakkers hebben als geen ander beroep im-
mers te maken met een inelastische vraag, zodat ze relatief ongevoelig zijn voor con-
junctuurschokken. Bovendien zijn bakkers van oudsher belangrijk voor het innen van 
stedelijke accijnzen, waardoor ze vaak ook heel wat politieke macht genereerden, zoals 
dat in Brussel het geval was. Ten tweede is er het bijzondere tijdsgewricht. We zullen 
zien dat de transformatie van corporatief bolwerk naar moderne hoofdstad – in combi-
natie met de relatieve economische voorspoed van bakkers – een specifi eke invloed had 
op de huwelijkspatronen van bakkers en bakkerskinderen. Terwijl bakkerskinderen 
in de sfeer van de vrije beroepen en administratie enerzijds de mogelijkheid zagen tot 
sociale promotie in de stad, zagen inwijkende rijkere families de bakkers(kinderen) als 
een manier om te integreren in bestaande stedelijke netwerken. Het engere perspectief 
van het verder zetten van het ouderlijke bedrijf en het aanknopen van allianties bin-
nen het bakkersmilieu moet dus nog verder worden opengetrokken, zij het, uiteraard, 
zonder het helemaal te negeren.

De continuïteit van het bedrijf: van vader op (schoon)zoon? 
Ieder van ons kent ongetwijfeld wel een bakkerij die al generatieslang al dan niet op 
eenzelfde plaats gevestigd is en van generatie op generatie werd doorgegeven. Het is 
een fenomeen dat we ook in het achtiende-eeuwse Brussel ontdekten. Bakkerij Van 
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Campenhout bijvoorbeeld bestond vermoedelijk al sinds 1755 in de Kruiskenswijk 
onder leiding van bakker Pierre Josephe Léons vader. Een 40-tal jaar later treffen we 
Pierre Josephe Léon zelf aan als 26-jarige bakker en eigenaar van het pand op de Kleine 
Zavel. Het huishouden kon gevolgd worden tot de telling van 1829, waaruit blijkt dat 
de 59-jarige Pierre Joseph Léon nog steeds werkzaam was als bakker op de Kleine 
Zavel samen met zijn echtgenote, zijn oudste zoon (een kantonbediende),14 zijn 26-ja-
rige zoon Henri (bakker), zijn 15-jarige dochter alsook een bakkersknecht uit Op-
dorp, een leerknecht uit Diest en een gezelschapsjuffer uit Sint-Ulriks-Kapelle. Van 
Campenhouts oudste dochter15 is op dat moment gehuisvest in de Grote Boterstraat 
met echtgenoot en peperkoekbakker Edouard Vergote,16 waarvan we vermoeden dat 
hij aan het hoofd stond van een eigen bakkerij (gezien het feit dat op hetzelfde adres 
twee bakkersgasten en een winkeldochter ingeschreven staan). Ook in 1842 blijken de 
inmiddels 76-jarige vader Van Campenhout en zijn 40-jarige zoon Henri nog steeds 
samen te werken. In 1848 echter, overlijdt Pierre Paul Léon Van Campenhout in zijn 
woning op de Kleine Zavel.17 Aldus kent deze bakkerij niet enkel een rechtstreekse 
professionele continuïteit van vader op zoon, maar ook een onafgebroken ruimtelijke 
continuïteit gedurende liefst 93 jaar! 

14 sab, Geboorteregister van de Burgerlijke Stand, Jaar IX, 29 ventose, akte nr. 1381.
15 sab, Geboorteregister van de Burgerlijke Stand, Jaar VII, 16 germinal. 
16 sab, Huwelijksregister van de Burgerlijke Stand, 1818, 16 augustus akte nr. 587.
17 sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, 1848, 11 augustus, akte nr. 3093.

Afbeelding 2: ‘Koekebakker’, 
Prent van Jan Luyken, 1698; 
Chistoph Weigel, Abbildung der 
Gemein-Nützlichen Haupt-
Stände, Ständebuch. 
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 Onder meer dankzij dergelijke vormen van geografi sche continuïteit kon voor Brus-
sel, via adressen in bevolkingstellingen, relatief gemakkelijk professionele continuïteit 
opgespoord worden. Net zoals onder meer James Farr, Geoffrey Crossick en Heinz-
Gerhard Haupt, zijn we daarbij vertrokken van de idee dat kleinhandelszaken in de 
hier onderzochte periode kunnen worden gezien als familiebedrijfjes waarin fi nanciële 
middelen werden gegenereerd en doorgegeven in het nastreven van een fi délité trans-
générationnelle.18 Wanneer gesproken wordt over professionele continuïteit, slaat dit 
immers niet enkel op het doorgeven van het bakkersberoep als dusdanig, maar ook de 
bakkerij zelf. In hoeverre werd de uitbating van een bakkerij verder gezet door een 
rechtstreekse afstammeling dan wel een aangetrouwde bakker? 
 Voor Brussel kan gesteld worden dat het doorgeven van het bakkersberoep groten-
deels gedragen werd door rechtstreekse bloedverwanten (vader-zoon). Zo is uit on-
derzoek van de tweede generatie van de zeventien bestudeerde stambomen gebleken 
dat liefst 66,67 procent19 van de vaders van een bakker, hetzelfde beroep uitoefende. 
Uit de Brusselse bronnen kan bovendien afgeleid worden dat het merendeel van de 
zonen van een bakker bij hun eerste beroepsvermelding opgetekend werd als ‘garçon 
boulanger’, ‘fi ls boulanger’ of ‘apprentif boulanger’. Het komt maar zelden voor dat 
alle zonen die ooit als ‘fi ls boulanger’ begonnen, ook (meester)bakker werden, maar in 
elk van de bestudeerde bakkerhuishoudens zet telkens minstens één zoon het beroep 
van zijn vader (tijdelijk) verder. Welke zoon precies bakker werd, is moeilijk aan te 
geven.20 Het patroon is betrekkelijk eenvoudig als de enige (overlevende) zoon van 
een bakkershuishouden het bedrijf verder zet. Eenmaal een bakkerszoon het beroep 
van zijn vader erfde, bleef hij vaak als ongehuwde man werken en wonen in de ou-
derlijke bakkerij met de hulp van zijn moeder-weduwe en eventueel nog ongehuwde 
broers, zussen en ingehuurde werkkrachten (47,06 procent). Zo bleven er van de zeven 
kinderen van bakker Vleeracker, na het vroegtijdig overlijden van twee zonen en het 
bakkerskoppel zelf, slechts één zoon en vier dochters achter. Samen met drie van zijn 
ongehuwde ‘zussen-winkeldochters’ bleef François Vleeracker wonen en werken als 
ongehuwde bakker op het ouderlijke adres. Wanneer verschillende ‘kandidaat-opvol-
gers’ naar voor treden, is het op basis van onze beperkte gegevens echter moeilijk om 
een patroon terug te vinden. In de ene casus was het de jongste of laatst gehuwde zoon 
die bakker werd,21 in andere gevallen de oudste of enige zoon22 (die waarschijnlijk over 
weinig of geen andere keuzemogelijkheden beschikte). De kans om een ander beroep 
dan dat van bakker uit te oefenen was – weinig verrassend – groter bij gezinnen die 
minimum drie zonen telden. 
 Opvallender en verrassender is het verder zetten van de zaak en het beroep via (het 
huwelijk van) een bakkersdochter. Maar liefst 30 procent23 van de schoonvaders van 

18 B. Maillard, ‘Le pain et l’argent: les usages du crédit chez les boulangers au XVIIIe siècle’, in: N. Coquery La 
boutique et la ville: commerces, commerçants, espaces et clientèles, XVIe-XXe siècles. Actes du colloque des 2, 3 et 4 
décembre 1999 (Tours 2000) 367. 
19 N=vijftien, waarvan tien ‘vader-bakkers’ (in de tweede generaties van de bestudeerde families).
20 De Munck, Technologies of learning, 214-223, stelt dat het doorgaans de oudste zoon was die het beroep van zijn 
vader overerfde.
21 Familie De Genst.
22 Familie Marcquebreucqz.
23 Op het totaal aantal bakkers dat getrouwd is in de tweede generaties (n=10), konden drie schoonvaders als bakker 
teruggevonden worden. Van vijf schoonvaders is het beroep niet gekend en konden er twee niet teruggevonden worden.
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een bakker blijkt ook bakker te zijn. Eén van de meest treffende casussen hier is deze 
van de familie Van Meurs. Meester-broodmaker Guillaume Van Meurs werd al in de 
bevolkingstelling van 1755 teruggevonden in de Korenhuiwsijk in zijn huis genaamd 
’t Oud Korenhuys, waar hij samen woonde en werkte met onder meer zijn echtgenote, 
drie dochters en zijn enige overlevende zoon (twee overleden vroegtijdig). Tussen 1795 
en 1799 deed een ongehuwde 26-jarige bakkersgast, Antoine Peeters, die in 1791 mi-
greerde vanuit Erps-Kwerps, zijn intrede in het bakkershuishouden bij de inmiddels 
78-jarige bakker. Nadat Van Meurs in het jaar X overleed,24 werd weduwe Bernardine 
Triest eigenares van de bakkerij, maar merkwaardig genoeg verliet haar enige zoon de 
bakkerij om, in 1807, houthandelaar te worden. Volgens de telling van 1816 staat de 
voormalige bakkersgast Antoine Peeters plots aan het hoofd van de bakkerij en blijkt 
hij getrouwd te zijn met Elisabeth, de oudste dochter van bakker Van Meurs.25 Samen 
met haar 78-jarige moeder, een bakkersgast en haar jongste (nog steeds ongehuwde) 
zus als winkeljuffrouw, runde het koppel de ouderlijke bakkerij. 
 Deze casus bevestigt het idee dat naar een schoonzoon werd gezocht als er geen zoon 
was die de bakkerij kon of wou overnemen.26 Er zou geargumenteerd kunnen worden 
dat deze huwelijksstrategieën professionele continuïteit en de beschikbaarheid van ka-
pitaal en know how dienden te garanderen via het afsluiten van huwelijken tussen bak-
kersdochters en bakkersgasten, zoals Kaplan al vaststelde voor de Parijse bakkers.27 
Een bakkersgast raakte doorheen de leertijd bovendien vertrouwd met de werking van 
de bakkerij én het huishouden van de meester-bakker, wat het scenario ook interessant 
maakte voor de aanstaande bakkersgast-schoonzoon. Het is dus allicht geen toeval dat 
bakkersgasten regelmatig huwden met de dochter van de bakker waarbij ze in de leer 
gingen.28 Dergelijk huwelijk garandeerde voor de bakkersgast en toekomstige schoon-
zoon-bakker immers bestaanszekerheid op sociaal en professioneel vlak.
 Niettemin bleef dit patroon voor Brussel secundair. Bij elk van de onderzochte bak-
kersfamilies werden in eerste instantie en vaak tot enkele jaren na de dood van de 
vader-bakker zowel de professionele als de ruimtelijke continuïteit verzekerd door 
minimum één rechtstreekse afstammeling en niet door een aangetrouwde bakker of 
bakkersdochter. Dit laatste deed zich pas voor wanneer de aanvankelijke bakkerszo-
nen huwden, de bakkerij verlieten en een andere professionele weg insloegen. Zelfs áls 
de bakkerij in handen kwam van een schoonzoon, was dit overigens niet noodzakelijk 
defi nitief. Hoger genoemde Antoine Peeters was in 1829 al geen bakker meer, maar 
‘winkelier’. Hij woonde in de Leuvensestraat samen met zijn echtgenote (die toen 
huishoudster was) en haar nog steeds ongehuwde zus (een rentenierster) alsook een 
ongehuwde 28-jarige dienstmeid uit Lippelo. Het feit dat Antoine Peeters na verloop 
van tijd niet meer werkzaam was als bakker in de bakkerij waar hij als bakkersgast aan 
de slag ging, dient misschien gezocht te worden in het overlijden van Bernardine Triest 
in 1825.29 Het is niet onwaarschijnlijk dat na haar overlijden de bakkerij verkocht, 

24 sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, Jaar X, 14 fructidor, akte nr. 2747.
25 sab, Huwelijksregister van de Burgerlijke Stand, 1897, 4 februari, akte nr. 35.
26 Zie o.m. E. Kuijpers, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam, Onuitgege-
ven Doctoraatsproefschrift (2004) 177.
27 Kaplan, Le meilleur pain du monde.
28 Zie de casus Van Meurs, p. 6.
29 sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, 1825, 8 november, nr. 2753.
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verhuurd of stopgezet werd en Antoine Peeters daardoor genoodzaakt was samen met 
zijn gezin te verhuizen elders in de stad en zijn professionele carrière een andere wen-
ding te geven. 
 Wat er in de loop van de hier bestudeerde periode veranderde, kan op basis van onze 
gegevens slechts onder groot voorbehoud worden geschetst, maar het valt niettemin op 
dat het totaal aantal bakkers tussen de tweede en derde generatie daalde van tweeën-
twintig naar veertien. Aangezien dat proces bovendien gepaard ging met een stijging van 
het aantal ‘aangetrouwde’ personen die als bakker uit de bronnen werden weerhouden 

Tabel 1: Overzicht van het aantal bakkers in de 17 bestudeerde huishoudens over 4 generaties heen

Cijfers in vet gedrukt=aangetrouwde personen, zowel echtgenotes als schoonbroers, schoonouders, echt-
genoten van schoonzussen e.d.

Familie Aantal 
personen 
per 
stamboom

Aantal 
bakkers 
per 
stamboom

Aantal 
generaties 
per 
stamboom

Aantal 
bakkers in 
1e 
generatie

Aantal 
bakkers in 
2e 
generatie

Aantal 
bakkers in 
3e 
generatie

Aantal 
bakkers 
in 4e 
generatie

Claessens 12 1 4 1

D’Ath 15 2 4 1 1

De Bruyn 5 1 2 1

De Dobbeleer 23 3 3 1 + 1 1

De Genst 37 3 4 1 1 + 1

Hauwers 37 3 4 1 2

Huyghens 11 1 2 1

Janssens 8 2 4 1 1

Maes 7 1 2 1

Marcquebreucqz 40 7 4 2 + 1 1 + 3

Mertens 2 1 1 1

Van Campenhout
      x
Vanderschueren

13 3 2 1 2

Van Campenhout
      x
Waterkeyn

21 2 4 1 1

Van Dooren 22 2 4 1 1

Van Ginderdeuren 38 3 4 1 1 + 1

Van Meurs 36 7 4 1 + 1 2 + 2 1

Vleeracker 11 2 3 1 1

Totalen 338 44 8 22 14

Aangetrouwd (%) 1 (12, 50%) 5 (22, 73%) 7 (50, 00%)
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(hun aandeel steeg van 23 procent naar 50 procent30) dringen zich interessante vragen 
op rond de sociale mobiliteit van bakkerskinderen enerzijds en de aantrekkelijkheid van 
een bakkerszoon of -dochter voor buitenstaanders anderzijds. Betekent dit dat steeds 
minder bakkerszonen geneigd waren het beroep van hun vader verder te zetten, en zo 
ja, waarom? En werd daarom via huwelijken en aangetrouwde bakkers gezocht naar 
professionele continuïteit/substitutie? Eén en ander zal duidelijker worden als we in het 
volgende hoofdstuk de strategieën van alle bakkerskinderen onderzoeken. 
 Opmerkelijk is hier alvast de impact van het huwelijk van de (oudste) bakkerszoon 
na het overlijden van de vader-bakker. Bij elk van de bestudeerde families kon vastge-
steld worden dat vanaf het moment dat deze bakkerszoon na het overlijden van zijn 
vader huwde, vaak ook zijn inwonende broers en zussen kort daarna in het huwelijk 
traden en de ouderlijke bakkerij verlieten om zich elders in de stad te vestigen.31 De 
opvolgende bakkerszoon nam daarbij dikwijls samen met zijn echtgenote de bakkerij 
over en werd soms zelfs eigenaar (41,18 procent), vaak na het overlijden van diens moe-
der-weduwe). In andere gevallen betekende dit huwelijk van een bakkerszoon en het 
verlaten van de ouderlijke bakkerij, het einde van de professionele en ruimtelijke con-
tinuïteit van de bakkerszaak (11,76 procent). In beide gevallen dringt verder onderzoek 
naar familiale overervingsstrategieën zich op. Hoe werd het patrimonium verdeeld als 
de vader er eenmaal het bijltje bij neerlegde? 

Huwelijkspatronen, beroepskeuze en sociale mobiliteit van bakkerskinderen
In elk van de bestudeerde families werd op één of andere wijze gestreefd naar het ver-
der zetten van het ouderlijke bedrijf. Maar er is uiteraard meer. Ook zonen die het 
bedrijf of beroep van hun vader uiteindelijk niet verder zetten, konden net als hun 
vader (tijdelijk) werkzaam zijn als bakker, bijvoorbeeld omdat ze als kind in de ouder-
lijke bakkerij ingeschakeld werden. Bij de hier onderzochte families continueerde in 
elke tweede bakkersgeneratie minimum één zoon het beroep van zijn vader – op één 
uitzondering na: de familie Hauwers.32 In deze familie startten de twee jongste van 
drie zonen als bakker, maar eindigden uiteindelijk als ‘inspecteur der stedelijke belas-
tingen’ en ‘ambtenaar’. De oudste zoon stierf eveneens als ‘inspecteur der stedelijke 
belastingen’, terwijl de dochters huwden met een ‘directeur der stedelijke belastingen’ 
en een kaarsenmaker. Dat twee op drie bakkerszonen uiteindelijk hetzelfde beroep 
uitoefenen dat bovendien in de lijn ligt van het beroep van één van hun schoonbroers, 
kan – opnieuw – geen toeval zijn. De schijn dat deze twee bakkerszonen die startten 
als bakkersgast, opkeken naar (het prestige en comfort) van het beroep van hun oudste 
broer en schoonbroer, wordt hier gewekt. We kunnen hier wellicht besluiten dat ook 
bakkerskinderen gevoelig waren voor kansen op sociale promotie. 

30 Zie tabel 1: Over vier generaties heen werden 44 bakkers geteld waarvan acht in de eerste generatie (waarvan één 
aangetrouwde), 22 in de tweede generatie (waarvan vijf aangetrouwden), veertien in de derde generatie (waarvan zeven 
aangetrouwden) en geen in de vierde generatie.
31 Het kort na elkaar huwen van bakkerskinderen bij het overlijden van beide of één van de ouders deed zich fre-
quent voor en was bijgevolg niet louter toeval. Volgens Cerutti werd de bruidsschat van schoondochters aangewend 
om de kosten van een huwelijk en de bruidsschat van een eigen (bakkers)dochter te fi nancieren. Cerutti, La ville et 
les métiers, 53. 
32 Deze familienaam kent verschillende schrijfwijzen: Auwers, Auwerx, Auwercx, Auwerieckx, Auwerez, Auwera 
en Hauwerex. De schrijfwijze die hier gehanteerd zal worden is deze van ‘Hauwers’ die gebaseerd is op de handteke-
ningen die door de familieleden geplaatst werden bij de vroegste huwelijksakte die teruggevonden werd.
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De vraag die hier bijgevolg centraal komt te staan is welke huwelijkstrategieën gehan-
teerd werden bij kinderen die het ouderlijke bedrijf níet verder zetten. In de litera-
tuur is al vaak op het fenomeen gewezen waarbij bakkerszonen huwden met bakkers-
dochters en vice versa.33 Zo stelde James Farr meermaals vast dat de meerderheid van 
de kinderen van ambachtslui huwden met partners wier vader tot hetzelfde ambacht 
behoorde.34 Ook voor het achttiende-eeuwse Parijs beklemtoont Steven Kaplan het 
verschijnsel van endogame huwelijkstendensen waarbij bakkers zich voornamelijk in 
de echt verbonden met vrouwen die vertrouwd waren met de werking van een (bak-
kers)zaak. Voor zover het daarbij om bedrijfsleiders gaat, is dit vrij logisch, maar daar-
naast ziet Kaplan ook parallellen tussen familiale endogamie enerzijds (met als doel het 
verder zetten van de zaak) en ‘corporatieve endogamie’ anderzijds (met als doel het 
continueren van het beroep).35 Het zogenaamde ‘corporatief gevoel’ zou in Parijs vaak 
geresulteerd hebben in ware bakkersdynastieën: ‘L’endogamie généralisée témoigne 
de la valeur attachée au réseau familial’.36 In contrast hiermee wees Simona Cerutti op 
een tendens tot exogamie binnen ambachtsfamilies, die voornamelijk via het uithuwe-

33 Angleraud, Les boulangers lyonnais, 326.
34 J.R. Farr, Artisans in Europe 1300-1914 (Cambridge 2000) 245-250.
35 Kaplan, Le meilleur pain du monde, 328.
36 Ibidem, 359.

Tabel 2: Beroepentabel van broers van bakkers over 3 generaties heen

Eerst generatie Tweede generatie Derde generatie

geen broers gekend 17 geen broers gekend 3 geen broers gekend 1

beroep van broer(s) 
niet gekend

1 beroep van broer(s) 
niet gekend

3

bakker 1 bakker 3

poorter 1 rentenier 3

soldaat/weger 1

tapijtwever 1

werknemer/musicus 1

kraankind/arbeider aan 
het kanaal/ketelslager

1

menuisier 1

bakker/boekverkoper/-
drukker

1

schrijver 1

apothekersleerling 1

inspecteur stedelijke 
belastingen

1

bakkersjongen/werknemer 1

SG05 2010-2_Binnenwerk_DEF.indd   157 02-12-10   08:58



158  ellen burm en bert de munck STADSGESCHIEDENIS

lijken van dochters bewerkstelligd werd.37 De netwerken die op deze wijze tot stand 
kwamen, voorzagen de verschillende families van zakelijke en sociale contacten alsook 
mogelijkheden voor hun kinderen om binnen deze families een ambacht te leren en 
hen later te voorzien van een huwelijkspartner. Er zou geponeerd kunnen worden dat 
Kaplan en Farr spreken in termen van het fusioneren van familiale relaties via bakkers-
kinderen, terwijl Cerutti eerder duidt op het dispersiëren van deze netwerken. 
 Wat de zelfstandige bakkers in dit onderzoek betreft, kon reeds vastgesteld worden 
dat 30 procent van hun schoonvaders eveneens het bakkersberoep uitoefende. Met be-
trekking tot deze ‘aangetrouwde bakkers’ zou geargumenteerd kunnen worden dat ze 
via hun huwelijk met een bakkersdochter het bakkersmilieu trachtten binnen te drin-
gen. Maar hoe zat het nu met de huwelijkspatronen van bakkerszonen die niet de zaak 
maar het beroep van hun vader verder zetten? Wat de Brusselse casus betreft, lijken 
de resultaten eerder aan te sluiten bij deze van Cerutti. In de voor Brussel zeventien 
bestudeerde families, komt het maar één keer voor dat een bakker, die ook daadwerke-
lijk het beroep uitoefent tot aan zijn dood, huwt met een bakkersdochter. Bovendien 
betreft het hier een aangetrouwde peperkoekbakker. Het lijkt er dus op dat de strate-
gie waarbij bakkers huwden met bakkersdochters voor het achttiende-eeuwse Brussel 
enkel geldt voor ‘aangetrouwde’ bakkers die de zaak overnamen. Dit belet echter niet 
dat bakkerszonen die het bakkersberoep rechtstreeks overerfden, al dan niet zonder 
overname van het ouderlijke bedrijf, voornamelijk huwden met vrouwen wiens naaste 
familieleden (vaak broers) werkzaam waren in bakkerijen of alleszins vertrouwd waren 
met het ambachtsmilieu en de (klein)handel.38 Bij sommige bakkers gingen de naaste 
familieleden van hun echtgenote zelfs bij hem in de leer.39 De vraag is in hoeverre dit 
uit strategische overwegingen gebeurde, dan wel het onbedoelde gevolg was van het 
vertoeven in bepaalde kringen (door de ouders of de kinderen zelf).
 Dezelfde vraag stelt zich met betrekking tot de bakkerszonen die het bakkersbe-
roep níet verder zetten.40 Werden er via hen ook strategische allianties aangegaan? 
Zorgden zij, naar analogie met de dochters van Turijnse ambachtslui uit de achttiende 
eeuw, voor een (geografi sche) uitbreiding van familiale netwerken binnen het (klein)
handelsmilieu?41 De beroepen die zij uitoefenden bleken in ieder geval zeer divers 
te zijn – ze omvatten onder meer een aantal bedienden, een leerling-apotheker, een 
inspecteur der stedelijke belastingen, een schrijver, een musicus, een boekhandelaar-
boekdrukker, een kolenhandelaar, een stoffeerder-behanger, een rentenier en een 
kraanwerker. Geldt dezelfde diversiteit voor het socio-professionele milieu van hun 
huwelijkspartners of zijn deze eerder afkomstig uit dezelfde beroepsgroepen als de 
echtgenotes van hun broer-bakkers die de ouderlijke bakkerij wél continueren? Van 
dertien gehuwde bakkerszonen die binnen de bestudeerde bakkersfamilies het beroep 
van hun vader niet verder zetten, zijn er slechts twee die via hun huwelijk banden aan-
gingen met het bakkersmilieu.42 Zelfs de voedings- en graansector als geheel valt op 

37 Cerutti, La ville et les métiers, 52-59. 
38 Zie Tabel 4.
39 M. Garden, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle (Parijs 1970) 133.
40 Zie Tabel 2.
41 Cerutti, La ville et les métiers, 52-59. 
42 Zie ook de casus ‘Marcquebreucqz x Goossens’ waarbij de bakkerszoon die schrijver is, twee schoonbroer-bakkers 
heeft, alsook een schoonvader-bakker, afkomstig van Londerzeel, maar wonende en werkende te Brussel.
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door zijn afwezigheid, wat lijkt te suggereren dat de allianties niet strategisch waren 
– of alleszins niet moeten worden begrepen vanuit het perspectief van het ouderlijke 
bedrijf.  Dat wil echter niet zeggen dat er geen patronen in te vinden zijn. Het lijkt er 
eerder op dat de sleutel van de oplossing ook hier ligt bij de strategieën van de ‘aantrou-
wende’ families. 
 Hoe zit het dan met bakkersdochters? Om te beginnen valt het op dat in geen enkele 
van de bestudeerde casussen vaders van schoonbroer-bakkers, het bakkersberoep uit-
oefenden. Deze schoonbroer-bakkers zouden als ‘eerste-generatie-bakkers’ benoemd 
kunnen worden, die via huwelijken met een bakkersdochter gepoogd hebben allian-
ties en socio-professionele zekerheid te zoeken binnen het (reeds gevestigde) Brussel-
se bakkersmilieu. Maar wat hadden bakkersdochters te bieden? Waarom huwden zij, 
in tegenstelling tot bakkerszonen, wel partners uit het bakkersmilieu? Voor de familie 
De Genst kon vastgesteld worden dat de tweede generatie één dochter en acht zonen 
telde, waarvan de twee jongste als bakker opgetekend werden bij hun eerste beroeps-
vermelding als meerderjarige. Beiden bleven op hetzelfde adres werkzaam als bakker 
bij hun moeder-weduwe tot het moment dat één van hen huwde en migreerde naar 

Tabel 3: Beroepentabel van schoonbroers van bakkers (echtgenoten van zussen van bakkers) 

Eerst generatie Tweede generatie Derde generatie

geen zussen van bakkers 
gekend

20 geen zussen van bakkers 
gekend

1 geen zussen van bakkers 
gekend

1

niet gehuwde zus(sen) niet gehuwde zus(sen) 8

bakker 1
koopman-klerk en 
bakkerszoon

1

bakker 4

beenhouwer 1

dokter/chirurgijn/
gezondheidsoffi cier

1

rentenier 1

apotheker/politiecommissaris 1

particulier/wever 1

directeur stedelijke 
belastingen

1

fabrikant/kaarsenmaker 1

horlogemaker 1

kruidenier/dagloner 1

advocaat 1

kleermaker/handelaar 1

zonder beroep 1
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Mariemont (Henegouwen). Enkele jaren na het huwelijk van de ene zoon, huwde ook 
de overige die tot dan nog bakker was in de bakkerij van zijn moeder-weduwe waarna 
na enkele jaren de bakkerszaak werd stopgezet en de jongste zoon zijn loopbaan ver-
volgde als boekhandelaar en boekdrukker. De enige bakkersdochter huwde echter 
met Louis Steens … een bakker. Bij de familie Marcquebreucqz bleek niet alleen de 
schoonvader van de bakkerszoon die schrijver werd bakker te zijn, maar huwden 
ook twee van de drie bakkersdochters met een bakker. Zo waren vier van de zes bak-
kerskinderen van vader Marcquebreucqz gehuwd binnen het bakkersmilieu. Waren 
dit huwelijken uit ‘vrije wil’ met mooi meegenomen opportuniteiten, of schuilden 
hier eveneens bepaalde strategieën achter? Wat in deze casussen in ieder geval opvalt 
(naast het verder zetten van het bedrijf via huwelijken van dochters) is dat zelfs los 
van de bedrijfscontinuïteit allianties tot stand kwamen met het bakkersmilieu. Voor 
een goed begrip daarvan moet het bijzondere tijdsgewricht in het verhaal worden 
betrokken.
 Op het eerste gezicht bestond er geen samenwerking binnen éénzelfde bakkerszaak 
tussen bijvoorbeeld een bakker en diens schoonzoon-bakker. Uit de bronnen blijkt 
eerder dat deze aangetrouwde bakkers elders in de stad als bakker woonden en werk-
ten of in de loop van de tellingen als ‘bakker’ uit de bronnen verdwenen. Of deze 
mannen die opgetekend werden met het beroep ‘bakker’ een eigen bakkerij hadden of 
een vader die hetzelfde beroep al dan niet zelfstandig uitoefende, kon uit de geëxcer-
peerde bronnen niet worden afgeleid. Voor de overige dochters kon wel geconstateerd 
worden dat zij, op enkele vrije beroepen na, grotendeels huwden met mannen uit de 
ambachtelijke, artisanale sector en de kleinhandel.43 Doorgaans was de status van deze 
huwelijkspartners echter hoger dan deze van hun broers die het bakkersberoep niet 
verder zetten. Dit doet vermoeden dat dochters van bakkers de mogelijkheid boden 
aan rijkere maar minder goed geïntegreerde families om tot in het Brussels stadshart 
door te dringen. Bakkersdochters vonden niet zelden immers ook partners in de meer 
zelfstandige en vrije beroepen, zoals advocaten en chirurgijns, en zelfs de fi nanciële 
wereld. 
 Koppelen we dit aan de tendens van bakkerszonen om andere carrières dan het 
bakkersberoep na te streven, dan komt uiteindelijk toch een duidelijk patroon naar 
voor. In de literatuur is er nogal discussie over het verband tussen de economische 
context en het open of gesloten karakter van een beroepsgroep of ambacht. Volgens 
E.J. Shephard zouden ambachten, zoals in het achttiende-eeuwse Dijon, een relatief 
grote openheid vertonen waar modernisering uitbleef en de context dus relatief sta-
biel was – onder meer omwille van de mogelijkheid, voor meesterszonen, om een 
carrière buiten de corporatieve sfeer na te streven.44 Volgens Maurice Garden zouden 

43 Zie Tabel 3. Waaronder: een rentenier-koopman-tekenaar, een rentenier-particulier-wever, een kleermaker wiens 
broer ‘imprimeur van Indiennes was’, een chirurg, een advocaat, een rentenier, een directeur der stedelijke belastingen, 
een fabrikant-kaarsenmaker, een apotheker-politiecommissaris, een horloge-maker wiens broer juwelier was, een 
kruidenier-arbeider, een kleermaker-handelaar en een echtgenoot zonder beroep. Gelieve rekening te houden met de 
leeftijdsspecifi eke beroepsvermeldingen in de bronnen. Het omgekeerde patroon werd ook reeds door Maurice Gar-
den vastgesteld: ‘…ne sont pas rares les alliances avec des fi lles en apparence de condition supérieure: des chirurgiens, 
un bourgeois…un procureur…, plusieurs marchands de Lyon assistent à l’union de leurs fi lles à des maîtres boulangers 
lyonnais, et ils leurs constituent des dots parfois importantes, ce qui prouve bien qu’ils ne se sentent pas abaissés et 
qu’ils ne sont pas hostiles’.
44 E.J. Shephard, ‘Social en geographic mobility of the eighteenth century guild artisan: an analysis of guild recep-
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zelfs ambachten die in verval waren, relatief toegankelijk geweest zijn voor nieuw-
komers aangezien het in dat geval weinig zinvol was voor meesters om hun zonen 
in hun voetsporen te laten treden.45 In een omgeving waar wél modernisering aan 
de orde was, is de situatie niet meteen méér voorspelbaar, maar wat Lyon betreft, 
kon vastgesteld worden dat bakkers een relatief open groep waren.46 En voor het 
achttiende-eeuwse Parijs stelde David Garrioch op basis van enkele uitgebreide fa-
miliestambomen vast dat zonen en dochters vanaf halfweg de achttiende eeuw in toe-
nemende mate buitenstaanders gingen huwen. Aanvankelijk had dit fenomeen enkel 
betrekking op de dochters, terwijl een generatie later ook zonen andere horizonten 
gingen opzoeken.47 Wellicht kunnen we voor Brussel van een soortgelijke situatie 
uitgaan. Volgens Garrioch kan deze trend immers worden toegeschreven aan het suc-
ces van de betrokken Parijse families. Projecteren we dit op Brussel, waar op kleinere 
schaal een soortgelijke demografi sche en economische expansie aan de gang was, dan 
lijkt het erop dat zowel de ambities van meesterszonen als de fi nanciële slagkracht van 
de betrokken bakkers zorgden voor huwelijken met relatief kapitaalkrachtige buiten-
staanders. 
 Rekening houdend met Gardens stelling dat ‘rechtsgeleerden’ en ‘geneeskundigen’ 
zich als immigrant moeilijk konden integreren in het socio-professionele netwerk te 
Lyon, ging het in het achttiende-eeuwse Brussel misschien om ingeweken families die 
zich via een huwelijk met een bakkersdochter wilden verzekeren van een plaats in de 
stad.48 Eén van de meest treffende voorbeelden in dit verband is dat van de 29-jarige 
Pierre Joseph Verhaegen, advocaat, geboren te Leuven en sinds 1812 te Brussel resi-

tions in Dijon, 1700-1790’, in: S. Kaplan en S. Koepp (red.), Work in France. Representations, meaning, organization, 
and practice, Londen, 1986, 97-131.
45 M. Garden, ‘The urban trades: social analysis and representation’, in: Kaplan en Koepp (red.), Work in France, 
p. 287-297.
46 Ibidem, 290-291.
47 D. Garrioch, The formation of the Parisian bourgeoisie, 1690-1830 (Londen 1996) 105-122.
48 Garden, Lyon et les Lyonnais, 344.

Tabel 4: Beroepentabel van schoonbroers van bakkers (broers van hun echtgenote)

Eerst generatie Tweede generatie Derde generatie

geen schoonbroer gekend 17 bakker niet gehuwd 6 geen schoonbroer gekend 
1

beroep schoonbroer(s) niet 
gekend

geen schoonbroer gekend 15

bakker 1 beroep schoonbroer(s) 
niet gekend 

1

bakker 7

knopenmaker 1

schrijnwerker 1

zonder beroep 1
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derende. Pierre Joseph huwde met bakkersdochter Catherine Huyghens op het mo-
ment dat haar ouders vermoedelijk overleden waren.49 Wat deze casus extra interessant 
maakt is het feit dat ook Catherine Huyghens’ broer advocaat was. Kunnen we stellen 
dat broers van bakkers zelf professioneel trachtten op te klimmen terwijl dochters het 
aan andere families toelieten zich te integreren? Ook voor bakkerszonen die andere 
professionele wegen insloegen, geldt in ieder geval dat hun echtgenote en schoonfami-
lie relatief vaak niet afkomstig was uit Brussel.50 
 Keren we nu even terug naar de eerder geformuleerde stellingen van Farr, Cerutti en 
Kaplan, dan kan besloten worden dat geen van hun bevindingen dé specifi eke situatie 
voor Brussel schetst. Voor deze stad geldt eerder een combinatie van stellingen ten aan-
zien van endogame en exogame huwelijkstendensen binnen bakkersfamilies. Zeer alge-
meen kan gezegd worden dat alle huwelijkspartners van bakkerszonen -en dochters die 
het bakkersberoep al dan niet continueren, zich grotendeels situeren binnen de socio-
professionele achtergrond van het artisanale -en (klein)handelsmilieu, zoals eerder ook 
werd vastgesteld voor zonen van Antwerpse ambachtsmeesters die het beroep van hun 
vader niet overnamen.51 Voor zover het bakkersambacht tot het artisanaat behoort en 
de bakkerij als kleinhandel kan worden beschouwd, kan gesproken worden van endo-
game huwelijkstendensen – zoals onder meer Kaplan en Farr dat bedoelden. Kijken 
we echter concreet naar het waarom van de huwelijkspatronen, dan vinden we niet het 
zoeken naar zakelijke contacten en krediet terug zoals Cerutti dat voor Turijn heeft 
beschreven. De patronen in Brussel kunnen pas afdoende worden begrepen als twee 
extra elementen in het verhaal worden betrokken, namelijk het streven naar sociale 
promotie van bakkerskinderen enerzijds en de strategieën van externe en vreemde fa-
milies anderzijds. Terwijl kinderen van succesvolle bakkers trachtten te huwen buiten 
het milieu, boden de bakkerskinderen als potentiële partners kansen voor families met 
geld maar zonder lokale netwerken. In die zin kunnen de huwelijken met advocaten, 
chirurgen, apothekers en inspecteurs van stedelijke belastingen worden begrepen. Eén 
van de grote verschillen tussen bakkerszonen die het beroep van hun vader verder zet-
ten en diegenen die een andere professionele weg inslaan, is bovendien de geografi sche 
herkomst van hun echtgenotes. Socio-professioneel gezien vertonen deze vrouwen de-
zelfde achtergrond als bakkersvrouwen en- dochters. Het verschil is gelegen in het feit 
dat bakkers te Brussel voornamelijk huwden met vrouwen die samen met hun familie 
reeds een aantal decennia te Brussel gevestigd waren en aldus reeds netwerken binnen 
het Brusselse hadden opgebouwd, in tegenstelling tot bakkers die het beroep van hun 
vader niet continueerden.

Bakkerweduwes en -weduwnaars: streven naar professionele continuïteit?
Wat gebeurde er, tot slot, als één van de zaakvoerders van een bakkerij kwam te over-
lijden? Het zal niet verbazen dat ook nieuwe partners steeds personen waren die be-
hoorden tot dezelfde socio-professionele milieus als hun eerste echtgeno(o)t(e). Ook 

49 Er is geen huwelijksakte bekend.
50 Van alle bestudeerde bakkerszonen die het beroep van hun vader niet verder zetten, zijn er zeven van de twaalf 
gehuwd met vrouwen die elders dan van Brussel geboortig waren of op latere leeftijd immigreerden vanuit Antwerpen, 
Tilloy (Frankrijk), Ternat, Ukkel, Castillon, Mechelen en Vilvoorde.
51 B. De Munck, ‘Leerpraktijken. Economische en sociaal-culturele aspecten van beroepsopleidingen in Antwerpse 
ambachtsgilden, zestiende-achttiende eeuw’, Ongepubliceerd proefschrift (Vrije Universiteit Brussel, 2002) hoofdstuk 2.
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een tweede huwelijk kan immers worden aangewend als een strategie om allerhande 
netwerken te (re)construeren. Cerutti spreekt zelfs in termen van ‘substitueren’ van 
huwelijkspartners via hertrouw, een soort ‘hervatten van een vorig leven’. In die zin 
hoeft het ook niet te verbazen dat veel huwelijkspartners ook geografi sch uit de on-
middellijke omgeving kwamen. Cerutti gaat ervan uit dat deze alleenstaande mannen 
en vrouwen zo snel mogelijk hun leven trachtten te hervatten met diegenen die tot hun 
zelfde netwerken behoorden: ‘[…] cette sorte d’ anxiété semble pousser nos person-
nages à tenter de reconstruire, à travers le mariage, un milieu qui leur assure solidarité, 
aide et soutien affectif.’52

 Ook binnen dit kader duiken echter interessante patronen op. Eén ervan is het ver-
schil tussen weduwen en weduwnaars. Dat de echtgenote van een bakker een belang-
rijke positie innam in de werking van de bakkerij, de winkel en het huishouden, werd 
reeds meermaals aangetoond in onderzoek. Volgens Kaplan en Bertaux-Wiame kun-
nen huwelijken van bakkers zelfs beschouwd worden als een persoonlijke, familiale 
relatie tussen man en vrouw die geleidelijk aan transformeerde in een zakelijke relatie 
tussen ambachtsman en winkelbediende.53 Vaak afkomstig uit het (klein)handels- en 
bakkersmilieu beschikte een vrouw bij het huwelijk met een bakker over de nodige 
capaciteiten om haar taak als bakkersvrouw te ontplooien en tot een goed einde te 
brengen. Door haar werk in de bakkerij was ze bovendien goed voorbereid op het 
hernemen en leiden van de bakkerszaak bij het eventueel overlijden van haar bakker-
echtgenoot.54 Daarenboven stellen Bertaux en Wiame dat wanneer de bakker over-
leed, zijn weduwe vrij snel beroep kon doen op bakkerszoons en/of bakkersgasten 
om de bakkerij draaiende te houden terwijl de weduwe als bakkersvrouw haar taak 
bleef vervullen. Pas wanneer de bakkersvrouw kwam te overlijden of haar echtgenoot 
verliet, kwam de bakker(ij) in moeilijkheden. Bijgevolg zou volgens deze auteurs een 
bakker makkelijker te vervangen zijn dan een bakkersvrouw die daarom vaak als we-
duwe tot aan haar dood een essentiële rol bleef vervullen in de bakkerij.55 Veel wedu-
wen bleven in samenwerking met andere leden betrokken in de bakkerij om de zaak 
draaiende te houden. 
 Desondanks hertrouwden weduwes doorgaans sneller dan weduwnaren (van bak-
kers). Kaplan stelde vast dat ze vaak reeds enkele maanden na het overlijden van hun 
man in het huwelijk traden. Bovendien deden ze dat vaak met partners die werkzaam 
waren in het bakkersmilieu, soms zelfs met de veel jongere bakkersgast die het be-
roep van de overleden bakker aangeleerd had gekregen.56 Moet dit opnieuw worden 
begrepen vanuit het perspectief van de introuwende familie eerder dan vanuit het per-
spectief van de gevestigde familie? Was het huwelijk voor deze bakkersgast gewoon 
een interessante springplank in het opbouwen van een eigen bakkerszaak? In Brussel 

52 Cerutti, La ville et les métiers, 79. ‘[…] het lijkt erop dat door deze soort van vrees/angst, onze personages via een 
huwelijk een omgeving trachtten te construeren die hen verzekerde van solidariteit, hulp en steun.’
53 D. Bertaux en I. Bertaux-Wiame, ‘Artisanal bakery in France, how it works and why it survives’, in: F. Bechhofer 
en B. Elliott, The petite bourgeoisie. Comparative studies of the uneasy stratum (Macmillan 1981) 163-164.
54 Crossick en Haupt, The petite bourgeosie, 96-97.
55 Kaplan, Le meilleur pain du monde, 347-348. ‘Hoe groot ook het trauma en verdriet om het overlijden, de we-
duwe diende zich in de eerste plaats te bekommeren om de (bakkers)winkel […].’ ‘De familie van de overledene had 
er alle baat bij de familie-investering veilig te stellen […].’
56 Kaplan, Le meilleur pain du monde, 339.
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wijzen de casussen van twee weduwes57 en twee bakker-weduwnaars58 in ieder geval 
weer in de richting van een multicausaal patroon. Een bakker-weduwnaar hertrouwde 
tussen zeven à acht maanden na het overlijden van diens echtgenote. Weduwes van 
bakkers deden er in deze casus langer over. Bij hen was het moment van hertrouw ge-
legen tussen de drie à vier jaar na het overlijden van hun echtgenoot. Wellicht moet de 
oorzaak hiervan niet zozeer worden gezocht in het open of gesloten karakter van de 
beroepsgroep of de noden van het familiebedrijf, maar wel in erfeniskwesties. Door de 
snelle hertrouw, het vaak grote leeftijdsverschil en het feit dat deze bakkersgast ‘voor-
rang’ verkreeg ten aanzien van bakkerszonen om aan het hoofd van een bakkerij te 
staan, waren de erfenisrechten in huwelijken van weduwen vaak een gevoelige kwes-
tie. Kaplan stelde vast dat bakker-weduwnaren vaak huwden met een veel jongere 
bakkersvrouw, alsook met vrouwen die helemaal niet vertrouwd waren met de (klein)
handel en zelfs povere bruidsschatten met zich meebrachten. De reden hiervoor zou 
gezocht moeten worden in de aanwezigheid van (bakkers)kinderen van zowel we-

57 Marie Catherine Van Vooren, gehuwd met bakker Henri Jean Marcquebreucqz: sab, Overlijdensregister van de 
Burgerlijke Stand, 1808, 15 oktober, akte nr. 2181, sab, huwelijksregister van de Burgerlijke Stand, 1809, 25 oktober, 
akte nr. 350, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, 1819, 8 maart, akte nr. 476, sab, Huwelijksregister van de 
Burgerlijke Stand, 1822? 1 juni, akte nr. 305; Jeanne Cornelie Vis, gehuwd met bakker Balthazar Joseph De Dobbel-
eer: sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, Jaar XI, 18 fl oreal, akte nr. 2108, sab, Huwelijksregister van 
de Burgerlijke Stand, 1807, 20 november, akte nr. 411, sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, 1820, 23 
februari, akte nr. 458.
58 Balthazar Joseph De Dobbeleer: sab, Huwelijksregister van de Burgerlijke Stand, 1807, 20 november, akte nr. 
411, sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, Jaar XI, 18 fl oreal, akte nr. 2108, sab, Overlijdensregister van 
de Burgerlijke Stand, 1820, 23 februari, akte nr. 458; Bakker Maes: sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, 
1823, 14 april, akte nr. 982, sab, Huwelijksregister van de Burgerlijke Stand, 1823, 27 december, akte nr. 791.

Afbeelding 3: ‘Bakker’, Prent 
van Jan Luyken, 1694, Jan Luy-
ken, Afbeelding der Mensche-
lyke Bezigheden, Spiegel van het 
Menslyk Bedryf (Amsterdam 
1697).
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duwes als weduwnaars. Allen dienden ze onderhouden te worden en allen hadden 
bovendien evenveel rechten op een deel van de erfenis of zelfs werkgelegenheid bin-
nen de bakkerij, naast de ‘eigen’, ‘natuurlijke’ kinderen van zowel bakker-weduwe 
als weduwnaar. Deze weduwnaars wilden zich allicht niet nog méér problemen op de 
hals halen. Jammer genoeg laat de huidige stand van het onderzoek het niet toe hier 
dieper op in te gaan.
 Ook hier moet met andere woorden vastgesteld worden dat de strategieën niet kun-
nen worden begrepen vanuit zorgen in verband met de continuïteit van het bedrijf of 
het beroep alleen – misschien zelfs niet in de eerste plaats. Met betrekking tot de socio-
professionele achtergrond van de nieuwe huwelijkspartners kon vastgesteld worden 
dat weduwnaars zich in mindere mate richtten tot huwelijkspartners die vertrouwd 
waren met het bakkersmilieu, terwijl weduwes naar nieuwe huwelijkspartners zochten 
uit hun nabije omgeving of uit het professionele netwerk waartoe ook hun echtgenoot 
had behoord. Opmerkelijk is bovendien de vaststelling dat zowel weduwes als weduw-
naars die hertrouwden, ophielden met de bakkerij na het overlijden van hun partner. 
Ook bakker-weduwnaars zetten na hun hertrouw het bakkersberoep niet verder; zij 
verhuisden naar elders in de stad om te rentenieren. Terwijl bakker-weduwnaars niet 
steeds huwden met jongere vrouwen, bleven weduwen van bakkers niet steeds werk-
zaam binnen de bakkerij en huwden ze niet met jongere bakkers of bakkersgasten zoals 
Kaplan naar voor bracht voor Parijs. Het enige punt van gelijkenis dat Brusselse bak-
kers vertonen met deze uit het Parijs of Turijn van de achttiende eeuw, is de hertrouw 
met een vrouw, komende uit het bakkersmilieu. Zo zijn in de bestudeerde casussen de 
schoonbroers van de hertrouwde bakker-weduwnaars eveneens bakker en huwen de 
weduwes van bakkers eveneens met een bakker. De redenen daarvoor zijn ons echter 
niet duidelijk omwille van het ophouden van het voortbestaan van de bakkerij. Mis-
schien moet daarvoor wel gedacht worden in de richting van wat Cerutti naar voor 
bracht: het via hertrouw zoeken naar affectie in een poging de eenzaamheid, de angst 
en het gemis van dag in, dag uit, samen geleefd en gewerkt te hebben als een hecht bak-
kerskoppel, te doorbreken.59

 Wat wel met zekerheid gezegd kan worden is dat, in het geval van hertrouw van 
weduwes van bakkers en bakker-weduwnaars, het bakkersberoep geen continuïteit 
kende onder bakkerszonen- of schoonzonen, wat Kaplans stelling rond te vermijden 
erfenisrechten kan bevestigen. Het is allicht geen toeval dat weduwes die niet over-
gingen tot hertrouw wél de zaak verder zetten. In drie van de zeventien bestudeerde 
families zetten weduwes na het overlijden van hun echtgenoot-bakker hun taak als 
‘boulangère’ verder met hun nog ongehuwde kinderen.60 Hieruit kan afgeleid worden 
dat bakkersvrouwen inderdaad een belangrijke rol vervulden in de werking en het in 
stand houden van de bakkerij en dat bakkers blijkbaar eenvoudiger vervangen konden 
worden door één of meerdere bakkerszonen en/of bakkersgasten. Moeilijkheden en 
grote verschuivingen binnen deze huishoudens tekenden zich pas goed af wanneer 

59 Cerutti, La ville et les métiers, 79.
60 Claire Thérèse Van Bever (weduwe van bakker De Genst, sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, 1820, 
4 januari, akte nr. 27.); Bernardine Triest (weduwe van bakker Van Meurs, sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke 
Stand, Jaar X, 14 fructidor, akte nr. 2747.) en Josine Thérèse Vanderschueren (weduwe van bakker Van Campenhout, 
sab, Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand, 1817, 2 december).
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één of meerdere kinderen huwden en de ouderlijke bakkerij verlieten. Niettemin kon 
voor elk van de zeventien casussen vastgesteld worden dat minstens één bakkerszoon 
werkzaam bleef in de bakkerij, huwde en er samen met zijn echtgenote werkzaam 
bleef, al dan niet in samenwerking met ongehuwde broers en zussen onder de hoede 
van de ‘weduwe-boulangère’ die in elk van de gevallen eigenares van het pand bleef tot 
aan haar overlijden. 
 Het grote verschil met weduwes die wel hertrouwden, is dat hier de continuïteit van 
de bakkerij wel degelijk verder leeft tot na de dood, op voorwaarde dat er minstens één 
bakkerszoon de bakkerij verder zette en niet via zijn huwelijk de continuïteit een halt 
toeriep. Wellicht moet dit niet zozeer vanuit opportunistische strategieën begrepen 
worden, maar vanuit een nood aan zekerheid – zeg maar een overlevingsstrategie. Zo-
als ook Kaplan heeft vastgesteld vormden de huwelijken van bakkerskinderen en het 
verlaten van de bakkerij een bedreiging voor de bestaanszekerheid van een bakkerswe-
duwe. Daarom gingen vele weduwes volgens hem vaak over tot de verkoop van de bak-
kerij om vervolgens elders een woning te kopen of te huren en daar de oude dag door 
te brengen. Opvallend is de parallel met weduwes en weduwnaars die wel hertrouwen 
en zich vervolgens als renteniers elders terugtrekken in de stad. Volgens Kaplan lieten 
deze weduwes op termijn het beheer van de bakkerij over aan een bakkerszo(o)n(en) 
die vervolgens zo snel mogelijk een echtgenote diende(n) te vinden opdat de bakkers-
weduwe haar taken aan haar schoondochter kon overdragen. 

Afbeelding 4: ‘Pasteibakker’, 
Prent van Jan Luyken, 1694, 
Jan Luyken, Afbeelding der 
Menschelyke Bezigheden, 
Spiegel van het Menslyk 
Bedryf (Amsterdam 1753).
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Besluit
In deze studie werd gewezen op het multi-causale karakter van de huwelijkspatronen 
van bakkers en bakkerskinderen. Vertrekkende van de vaststelling dat het verder zet-
ten van de zaak van vader op zoon als perspectief te beperkend is, werd aangeknoopt 
bij twee stellingen. De ene is van Steven Kaplan, die stelt dat, wanneer een bakkerszoon 
de zaak niet kon of wou overnemen, er via de bakkersdochter gezorgd werd voor een 
schoonzoon die daar wel toe bereid was. Een tweede veronderstelling was dat ook 
endogame huwelijkstendensen waarbij bakkers huwen met bakkersdochters en vice 
versa61 moeten worden genuanceerd en dat ook allianties, kunnen worden gezocht in 
een breder professioneel milieu – zoals onder meer Simona Cerutti suggereerde.
 Het onderzoek toonde aan dat beide stellingen voor Brussel op hun beurt te beper-
kend waren. Om te beginnen stelden we vast dat bij elk van de onderzochte families 
zowel de professionele als de ruimtelijke continuïteit gegarandeerd werd door minstens 
één rechtstreekse afstammeling (vader-zoon) en niet zozeer via een bakkersdochter en 
haar aangetrouwde bakker. Dit laatste deed zich pas voor wanneer de aanvankelijk 
opvolgende bakkerszoon in het huwelijk trad en vervolgens de bakkerij verliet om (el-
ders) een andere professionele carrière uit te bouwen. Binnen de zeventien bestudeerde 
huishoudens kwam dit slechts één keer voor. En zelfs toen deze bakkerij in handen 
kwam van de bakker-schoonzoon, bleek dit niet van defi nitieve aard te zijn.62 Wat het 
aangaan van bredere allianties betreft, verrast het uitaard niet dat bakkerszonen die het 
beroep en bedrijf van hun vader verder zetten, voornamelijk huwden met vrouwen 
afkomstig uit het Brusselse (klein)handels- en artisanale milieu. Iets belangwekkender 
is de vaststelling dat in elk van de bestudeerde bakkersfamilies één of meerdere bak-
kersdochters of -zoons huwden met partners uit het bakkersmilieu, zelfs wanneer deze 
kinderen een andere professionele weg insloegen. Het lijkt er dus op dat ook los van de 
bedrijfscontinuïteit wel degelijk via huwelijken gezocht werd naar associaties met het 
bakkersmilieu. 
 Anderzijds is het perspectief van de bakkerij als centraal vertrekpunt zonder meer 
te beperkend. Bakkerszonen- en dochters die het beroep niet continueerden, tracht-
ten ook opportuniteiten buiten het bakkersmilieu – en zelfs buiten het artisanale mi-
lieu – te benutten. Bakkerszonen die geen bakker werden, kozen onder meer voor het 
uitoefenen van vrije beroepen en beroepen binnen de fi nanciële wereld. Min of meer 
dezelfde beroepen werden ook uitgeoefend door de echtgenoten van hun zussen, wat 
aangeeft dat succesvolle bakkers voor hun kinderen eerder sociale promotie op het oog 
hadden. Bovendien kon voor zowel deze zonen als deze dochters vastgesteld worden 
dat het merendeel van hen huwde met immigrerende partners, die op hun beurt vaak, 
maar niet uitsluitend, bakkers waren. Voor een verklaring hiervan dient gezocht te 
worden in de richting van het uitzonderlijke tijdsgewricht waarin Brussel zich op dat 
moment bevond. Bakkers – en bij uitbreiding wellicht stedelijke middengroepen – be-
vonden zich midden in het spanningsveld tussen, enerzijds, de moderniserende kapi-
taalkrachtige groepen die in de negentiende eeuw opgeld zouden maken, en anderzijds, 
de conservatieve, corporatieve groepen van het Ancien Régime. In die zin waren ze 
niet alleen een cruciale schakel in het stedelijke weefsel – denk aan hun centrale rol in 

61 Angleraud, Les boulangers lyonnais, 326; Farr, Artisans in Europe, 245-250; Kaplan, Le meilleur pain du monde, 328. 
62 Zie casus Antoine Peeters bij de bakkersfamilie ‘Van Meurs’.
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buurten en wijken, als kredietverstrekkers, alsook aan hun politieke rol – ze vervulden 
ook een soort middelaarsfunctie. Het ziet er naar uit dat bakkers het in het moderni-
serende Brussel niet alleen vrij goed deden vanuit economisch opzicht, maar dat hun 
groep daardoor paradoxaal genoeg relatief open was – zij het dan voor kapitaalkrach-
tige families. Terwijl sommige zonen immers sociale promotie realiseerden buiten het 
corporatieve milieu, huwden sommige dochters met zonen van ambtenaren en mannen 
stammende uit het milieu van de vrije beroepen (naast zonen van bakkersfamilies van 
elders).Verder onderzoek is uiteraard nodig, maar een hypothese zou alvast kunnen 
zijn dat de zogenaamde ‘traditionele groepen’ als een soort vehikel fungeerden voor de 
integratie van ‘nieuwe groepen’ in de overgang van het ancien-regime naar de moderne 
periode. 
 Een grote onbekende daarbij blijft de bredere overervingsstrategieën. In de bestu-
deerde literatuur keren telkens dezelfde twee redenen terug om het belang van een hu-
welijk in het bestendigen en doorgeven van familiaal patrimonium en het opstarten van 
een bakkerszaak aan te tonen.63 In de eerste plaats worden bakkerijen vaak geduid als 
familiebedrijfjes waarvan het gehuwde bakkerskoppel de kern uitmaakt: ‘in this busi-
ness you have to be a couple, and fi rmly attached’.64 In de tweede plaats wordt steeds 
verwezen naar het belang van de ‘bruidsschat’ die voor bakkers de mogelijkheid schiep 
een economische basis te leggen waarop zij hun bakkerij verder konden uitbouwen. De 
grootte van de bruidsschat zou een cruciale rol gespeeld hebben in de partnerkeuze, al 
dan niet voorafgegaan door onderhandelingen tussen vaders van bruid en bruidegom 
die volgens sommige auteurs reeds lang voor het huwelijk in een handelsrelatie tot 
elkaar stonden. Jammer genoeg werden voor Brussel in de bestudeerde bronnen (in 
tegenstelling tot bij Angleraud, Garden en Farr) geen bruidschatten vermeld – hier zou 
wellicht het notariaatsarchief soelaas kunnen brengen. Hetzelfde geldt voor de erfenis-
kwesties die bij de hertrouw van weduwen en weduwnaars onvermijdelijk lijken op te 
duiken en de te verwachten patronen lijken te verstoren. Onze hypothese zou alvast 
zijn dat het belang van erfeniskwesties bijzonder groot was en dat het overerven van 
het beroep of de fi rma steeds vanuit dit bredere perspectief moet worden gevat. 
 Tot slot kunnen we allerminst uitsluiten dat ook de voorkeuren van de jongeren 
zelf, wars van strategische belangen, een rol hebben gespeeld in het vinden van een 
huwelijkspartner. Uit de inschrijvingslijsten van de Leuvense Universiteit65 (alsook 
uit de ‘Histoire des avocats au Souverain Conseil de Brabant’) blijkt bijvoorbeeld dat 
de kans groot is dat de Leuvense Pierre Joseph Verhaegen en Catherines broer als me-
destudenten contact legden met elkaar.66 Toekomstig onderzoek zou zich bijgevolg 
kunnen richten op het in kaart brengen van de geografi sche spreiding van woon- en 
werkplaatsen van bakkers en hun (aangetrouwde) familieleden. Dit zou interessante 
bevindingen kunnen opleveren met betrekking tot ontmoetingsplaatsen, (buurt)net-
werken en migratiestromen, al dan niet gelieerd aan professionele netwerken. 

63 Crossick en Haupt, The Petite Bourgeosie, 88.
64 Ibidem, 87.
65 J. Wils, E.H.J. Reusens en A. Schillings, Verzameling van onuitgegeven Belgische kronieken en van onuitgegeven 
documenten betreffende de geschiedenis van België (Brussel 1903-1967) vol. 32. 
66 J. Nauwelaers, Histoire des avocats au Souverain Conseil de Brabant (Brussel 1947) waar Nicolas Huygens en 
Petrus Josephus Verhaegen vermeld worden onder de nummers 2273 en 2275.

SG05 2010-2_Binnenwerk_DEF.indd   168 02-12-10   08:58



Van ‘cité martyre’ naar ‘stad der bloemen’
Stadsnatuurbeleid in Leuven tijdens het interbellum*

Inleiding 
De structurele inplanting van publiek toegankelijke groenvoorzieningen is een van 
de voornaamste stedenbouwkundige innovaties uit de negentiende eeuw. De loka-
le politieke motieven bij de aanleg van openbare parken, beboomde vestingwallen, 
squares en andere vormen van ‘stadsnatuur’ waren divers en evolueerden doorheen 
tijd en ruimte. In de Britse historiografi e wordt er een sterke nadruk gelegd op het 
burgerlijke beschavingsoffensief dat park promotors rond het midden van de eeuw 
trachtten uit te dragen. De eerste Britse publieke stadsparken werden immers deels 
geconcipieerd als ontmoetingsplaatsen voor de hogere en lagere sociale klassen: het 
waren loci waar de ‘verheven’ gedragswijzen van de fl anerende burgerij konden wor-
den overgedragen op de arbeidersbevolking.1 In een rapport van het parlementaire 
Select committee on public walks uit 1833 werd bijvoorbeeld gesteld dat ‘public gar-
dens and walks’ de armere klassen konden helpen om zich af te wenden van ‘low and 
debasing pleasures’, zoals ‘drinking-houses, dog-fi ghts and boxing matches’.2 Net 
als een museumbezoek werd een wandeling in het park beschouwd als een vorm van 
rational recreation: het was een ‘zinvolle’ vrijetijdsbesteding voor de arbeider en zijn 
familie, die daardoor ook sneller geneigd zou zijn om de sociale vrede te bewaren.3 
Het motief van de rational recreation stond zelden op zichzelf. Twee andere domi-
nante motieven voor de creatie van stadsnatuur waren enerzijds de opwaardering 
van het straatbeeld in de rijkere wijken (het esthetische motief), en anderzijds het 
aanvoeren van ‘gezonde’, door bomen gezuiverde lucht (het hygiënische of sanitaire 
motief).4

 Bij de aanleg van stadsnatuur in andere West-Europese landen speelden de drie ge-
noemde motieven in het midden van de negentiende eeuw eveneens een belangrijke rol. 
Toch zijn er ook diverse accentverschillen te constateren. In België, zo wordt duidelijk 
uit het recente proefschrift van Andreas Stynen, vond het hygiënische motief slechts 
langzaam ingang – op zijn vroegst vanaf de jaren 1880 –, terwijl het steeds onder-

* Dank aan Leen Van Molle, Jan Hein Furnée, Andreas Stynen, Marika Ceunen en de leden van de Ruralia-werk-
groep voor hun gewaardeerde hulp bij het ontstaan van dit artikel.
1 H. Conway, People’s parks. The design and development of Victorian parks in Britain (Cambridge 1991) 2-3.
2 J.M. Golby en A.W. Purdue, The civilisation of the crowd. Popular culture in England 1750-1900 (Stroud 1999) 102. 
3 P. Elliott, S. Daniels en C. Watkins, ‘The Nottingham Arboretum (1852). Natural history, leisure and public cul-
ture in a Victorian regional centre’, Urban history, 35:1 (2008) 48-71, aldaar 56 en 66-67.
4 Zie o.a.: J. Burchardt, Paradise lost. Rural idyll and social change in England since 1800 (Londen 2002) 46-48; P. 
Clark en J.S. Jauhiainen, ‘Introduction’, in: P. Clark (red.), The European city and green space. London, Stockholm, 
Helsinki and St Petersburg, 1850-2000 (Aldershot en Burlington 2006) 1-30, aldaar 17; N.H. Dreher, ‘The virtuous and 
the verminous. Turn-of-the century moral panics in London’s public parks’, Albion, 29:2 (1997) 246-267, aldaar 249.
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geschikt bleef aan het esthetische motief.5 Het Britse, paternalistische motief van de 
rational recreation was in België bovendien lang niet zo sterk aanwezig. Hoewel ook 
in de Belgische stedelijke groenzones alle sociale klassen werden toegelaten (mits zij 
zich conformeerden aan het ‘burgerlijke ideaalbeeld van zelfbeheersing’), ontplooide 
de bourgeoisie er geen coherente volksverheffende agenda: door middel van gedetail-
leerde politiereglementen trachtten stadsbesturen op de eerste plaats te vermijden dat 
de arbeidersklasse zich storend zou gedragen tegenover de burgerlijke parkbezoekers.6 
De Belgische urbanistische ontwikkelingen in de eerste decennia voor en na 1850 
– waarvan de aanleg van stadsnatuur een fundamenteel onderdeel vormde – waren vol-
gens Stynen zelfs sterk gericht op de expulsie van de arbeidersklasse uit de stad: ‘Als er 
al aandacht voor de arbeiders was, ging die niet verder dan vage beloftes dat die in de 
stadsrand een beter leven zouden kunnen leiden; in het centrum was voor een moeilijk 
te controleren groep geen plaats’.7 Volledig in lijn met deze urbanistische strategie, 
werden er nagenoeg geen groenzones aangelegd in de stedelijke arbeiderswijken van 
het negentiende-eeuwse België. Alleen in Gent werd er rond 1870 een zeldzame poging 
ondernomen om een arbeiderswijk van een square te voorzien, maar al snel beklaagde 
een stadsbeambte zich over de massale ‘vernielingen’ die er werden aangebracht door 
de kinderen van ‘la race incorrigible’.8 Hierbij werd niet erkend dat de square mogelijk 
slecht voldeed aan de aspiraties van kinderen uit dichtbevolkte wijken, die allicht eer-
der behoefte hadden aan ruimere speelzones om zich in uit te leven dan aan een stukje 
burgerlijk embelissement.
 In België fungeerde de stadsnatuur in de negentiende eeuw als een ruimtelijk-visuele 
markering van burgerlijke aanwezigheid. Uit een studie van Henry W. Lawrence kan 
worden afgeleid dat deze situatie vergelijkbaar was met ontwikkelingen in veel an-
dere Europese en Noord-Amerikaanse steden: ‘The fact that the lower classes lived in 
neighborhoods devoid of trees was, to the wealthy, no more remarkable than that the 
poor also lived in houses devoid of fi ne china’.9 Stadsparken waren dus ruimtes met 
een sterk exclusieve dimensie: arbeiders werden er weliswaar getolereerd, maar zowel 
geografi sch als conceptueel waren de parken soms moeilijk toegankelijk en/of weinig 
attractief voor de arbeidersklasse.10 In de internationale literatuur wordt er op gewezen 
dat dit exclusief paradigma rond de eeuwwisseling evolueerde naar een meer ‘sociaal 
inclusieve’ benadering.11 Onder druk gezet door arbeidersbewegingen en sociaal pro-

5   A. Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid. Stadsnatuur in negentiende-eeuws België, onuitgegeven doctoraats-
verhandeling (Leuven 2010), 489-490, 518-519, 658-659, 785. Stynens onderzoek is gebaseerd op een analyse van vier 
steden: Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge; Waalse steden blijven bij hem buiten beschouwing. Voor Nederland, zie 
o.a. G. Andela, ‘De stad als natuurverschijnsel’, in: E. Taverne en I. Visser (red.), Stedebouw. De geschiedenis van de 
stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (Amsterdam 2004) 184-189; M. van Rooijen, De wortels van het stedelijk 
groen. Een studie naar het ontstaan en voortbestaan van de Nederlandse Groene Stad (s.l. 1990).
6   Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 253 (citaat), 432, 437. 
7   Ibidem, 317 (citaat), 339-350.
8   Ibidem, 482.
9   H.W. Lawrence, City trees. A historical geography from the Renaissance through the nineteenth century (Charlot-
tesville en Londen 2006) 219-220 (citaat), 262-263.
10 Hierbij moet ook in gedachten worden gehouden dat arbeiders weinig tijd hadden voor parkbezoeken: in België 
werden de verplichte zondagsrust en de achturige werkdag bijvoorbeeld pas ingevoerd in respectievelijk 1905 en 1921.
11 D.A. Reeder, ‘The social construction of green space in London prior to the Second World War’, in: Clark (red.), 
The European city and green space, 41-67, aldaar 54-57; C. Nolin, ‘Stockholm’s urban parks. Meeting places and social 
contexts from 1860 tot 1930’, in: Ibidem, 111-126, aldaar 111-117; Van Rooijen, De wortels van het stedelijk groen, 
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gressieve politici voerde de gevestigde klasse in diverse landen niet alleen sociale wet-
geving en kiesrechthervormingen door, maar begonnen lokale overheden ook voor het 
eerst aandacht te schenken aan de aanleg van parken en plantsoenen in arbeiderswijken. 
Tevens ontstond er belangstelling voor de wijze waarop arbeidersgezinnen stadsna-
tuur wensten te gebruiken, met de aanleg van de eerste beplante kinderspeelpleintjes 
en sportvelden tot gevolg.12 Vanaf de jaren 1880 werd bijvoorbeeld in alle grote parken 
van Stockholm ruimte gemaakt voor ‘sports grounds and playgrounds with sandpits, 
swings, and other arrangements for various games’. In Nederland was de Woningwet 
van 1901 een stimulans voor de realisatie van gelijkaardige voorzieningen in nieuwe 
stadsuitbreidingen.13 
 Ook in de Belgische steden was er reeds in de decennia vóór de Eerste Wereldoorlog 
een tendens merkbaar om groenzones aan te leggen die voorzien waren van sport-
veldjes en/of ‘speelplaatsen’. Het in 1911 ingehuldigde Antwerpse Nachtegalenpark 
past bijvoorbeeld binnen dit nieuwe paradigma. Toch bleef het aantal initiatieven op 
dit vlak zeer beperkt, terwijl de sociale verruiming of democratisering van het stads-
natuurconcept soms op fl inke burgerlijke weerstand kon rekenen.14 Enkele Belgische 
urbanisten en stedelijke beleidsvoerders toonden interesse voor het Engelse tuinstad-
model, waarbij men niet zozeer de ‘natuur in de stad’ wilde brengen, maar zowel de 
lagere als middenklassen wilde huisvesten in nieuwe ‘steden in de natuur’. De eerste 
concrete realisaties op dit vlak dateerden echter pas van 1919, in de afgezwakte vorm 
van de tuinwijk. In de vooroorlogse periode trachtten Belgische sociale hervormers 
de gewenste toenadering tussen de ‘natuur’ en de arbeidersklasse ten slotte vooral te 
verwezenlijken door middel van volkstuinen. Paradoxaal genoeg hadden deze opnieuw 
een uiterst exclusief karakter, aangezien de hogere sociale groepen er om evidente rede-
nen geen gebruik van maakten. Bovendien waren volkstuinen een perifeer type stads-
natuur, zowel in ruimtelijke als beleidsmatige zin: enerzijds werden ze aangelegd in de 
stadsrand of net erbuiten; anderzijds vereisten ze weinig onderhoudskosten en werden 
ze vaak niet door stadsbesturen beheerd.15 
 Hoe in België de opvattingen over en de concrete invulling van stadsnatuur zich ná 
de Eerste Wereldoorlog ontwikkelden is nog nauwelijks bekend. Onderzoek naar di-
verse Europese en Noord-Amerikaanse landen wijst erop dat de vooroorlogse tendens 

226; P. Kooij, ‘Urban green space and sport. The case of the Netherlands, 1800-2000’, in: P. Clark, M. Niemi en J. 
Niemelä (red.), Sport, recreation and green space in the European city (Helsinki 2009) 58-75, aldaar 64-72; M. van 
Schendelen, ‘De strijd om Arcadië. Natuur en landschap als domeinen van ruimtelijke ordening’, in: J. Kolen en T. 
Lemaire (red.), Landschap in meervoud. Perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw (Utrecht 
1999) 217-233, aldaar 221.
12 H. Meller, ‘Citizens in pursuit of nature. Gardens, allotments and private space in European cities, 1850-2000’, in: 
D. Schott, B. Luckin en G. Massard-Guilbaud (red.), Resources of the city. Contributions to an environmental history 
of Modern Europe (Aldershot en Burlington 2005), 80-96, aldaar 85; K.J. Brehony, ‘A “socially civilizing infl uence”? 
Play and the urban “degenerate”’, Paedagogica historica, 39:1-2 (2003) 87-106.
13 Nolin, ‘Stockholm’s urban parks’, 117; Kooij, ‘Urban green space and sport’, 65.
14 Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 722-751. In 1904 weigerde het Brusselse stadsbestuur bijvoorbeeld om de 
zomerse middagconcerten in het suburbane Terkamerenbos op een later tijdstip – dus na de werkuren – te programme-
ren. Hieruit blijkt dat de participatie van arbeiders aan culturele activiteiten die in stadsparken werden georganiseerd, 
niet als essentieel werd beschouwd. (Ibidem, 726 en 430.)
15 Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 788-789; L. Van Molle, ‘Volkstuinen. De actualiteit van het verleden’, in: 
Y. Segers en L. Van Molle (red.), Volkstuinen. Een geschiedenis (Leuven 2007) 13-35; A. Stynen, ‘“Het is het mirakel 
der Aarde!” Volkstuinen als antigif voor de moderne stad’, in: Ibidem, 115-135.
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naar toenemend sociaal inclusivisme zich tijdens het interbellum doorzette, hoewel 
Rosenzweig en Blackmar er in hun studie over het New Yorkse Central Park terecht 
op wijzen dat ‘the idea of public space as nonexclusive territory’ een relatief concept is, 
aangezien ‘few, if any, spaces can be said to be entirely open or entirely restricted’.16 In 
het interbellum konden bepaalde elitaire concepties over het gebruik en de aanleg van 
stadsnatuur blijven voortbestaan, en omgekeerd kon stadsnatuur (en bij uitbreiding de 
hele stad als woonmilieu) als gevolg van het toenemende inclusivisme ook minder at-
tractief worden voor de maatschappelijke toplaag.17

 In dit artikel zal ik aan de hand van een casus – de Vlaams-Brabantse provinciestad 
Leuven tijdens het interbellum – een eerste lacune proberen op te vullen, door na te 
gaan welk discours er door de stedelijke beleidsmakers en de oppositie werd gevoerd 
rond stadsnatuur, en hoe dit discours zich vertaalde in concrete beleidsdaden. In het 
bijzonder wil ik hierbij onderzoeken in welke mate het negentiende-eeuwse exclusieve 
denkkader over stadsnatuur ook na 1918 invloedrijk bleef bij de lokale politici, en 
of nieuw aangelegde stadsnatuur bij de gedeeltelijke wederopbouw van het tijdens de 
oorlog zwaar beschadigde Leuven inderdaad een sociaal inclusieve dimensie had. Ook 
sta ik stil bij de natuurbeelden die in de Leuvense gemeenteraad werden geëxpliciteerd. 
Tot nog toe richtte het ideeën- en mentaliteitshistorisch onderzoek naar het concept 
‘natuur’ zich grotendeels op leden van natuurbeschermingsbewegingen, oftewel op 
mensen met een preoccupatie voor de positieve waarde van natuur. De beeldvorming 
bij andere burgers bleef hierbij vaak onderbelicht, hoewel er volgens Frank Uekötter 
ook bij hen sprake kon zijn van ‘a renewed interest in, and sometimes even a cult of, 
nature’.18 
 De bronnen voor dit artikel zijn op de eerste plaats de gemeenteraadsnotulen, waar-
in zowel de beleidsdaden van het schepencollege als het mondelinge discours van de 
raadsleden gedetailleerd werden opgetekend. Deze bron wordt aangevuld met de zuil-
gebonden lokale pers (een katholieke, een socialistische en een liberale titel) en met 
bestanden uit het Leuvense stadsarchief.

Stadsnatuur in het heropbouwplan van Marcel Lens (1919)
In de eerste maanden na zijn inval op 4 augustus 1914 maakte het Duitse leger in België 
5000 burgerdoden en vernielde het 18.000 woningen. Leuven deelde zwaar in de klap-
pen: meer dan 200 van de 42.000 inwoners werden omgebracht, terwijl één negende van 
de bebouwde stad – ongeveer 1000 panden – in vlammen opging. De brandstichtingen 
troffen in hoofdzaak universiteitsgebouwen, openbare instellingen, handelspanden en 
burgerhuizen in het oostelijke deel en het centrum van de stad. De arbeiderswijken, 
die overwegend in het noorden en het westen lagen en grotendeels uit kwalitatief min-
derwaardige speculatiebouw uit de tweede helft van de negentiende eeuw bestonden, 
bleven vrijwel volledig gespaard.19

16 R. Rosenzweig en E. Blackmar, The park and the people. A history of Central Park (Ithaca en Londen 1992) 6.
17 In deze zin kan stadsnatuur worden beschouwd als dalend cultuurgoed.
18 F. Uekötter, ‘The old conservation history – and the new. An argument for fresh perspectives on an established 
topic’, Historical social research 29 (2004) 171-191, aldaar 173.
19 M. Derez, ‘“The Oxford of Belgium”. Een kwestie van beeldvorming’, in: M. Ceunen en P. Veldeman (red.), Aan 
onze helden en martelaren… Beelden van de brand van Leuven (augustus 1914) (Leuven 2004) 111-138, aldaar 114 en 
119; P. Uyttenhove en J. Celis, De wederopbouw van Leuven na 1914 (Leuven 1991) 161.
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 Al in 1915, toen de oorlogssituatie enigszins was genormaliseerd, begon de herop-
bouw van het vernielde stadsweefsel. Deze operatie ging aanvankelijk gepaard met 
heftige debatten over de esthetische dimensie van de nieuwe constructies, en over de 
vraag in hoeverre de smalle straten van de binnenstad mochten worden prijsgegeven 
aan het expanderende auto- en tramverkeer. Alle plannenmakers waren het er even-
wel over eens dat het herbouwde Leuven een evocatie moest (blijven) bieden van een 
monumentaal en prestigieus verleden. Sommigen, waaronder de adviserende ingenieur 
Raphaël Verwilghen, wilden dit streven naar representativiteit ook toepassen op de stad 
in haar geheel, door te benadrukken dat de onbeschadigde arbeiderswijken evenzeer 
in de planvorming moesten worden betrokken, én indien nodig vernieuwd.20 Deze 
visie, die ik als ‘holistisch’ kenmerk, was de enige die de theoretische ruimte bood voor 
refl ectie over de toekomstige rol van stadsnatuur in de hele stad.
 Het Leuvense stadsbestuur, dat van maart 1915 tot april 1921 bestond uit een gods-
vredecoalitie van katholieken, liberalen en socialisten, kwam bijzonder laat voor de 
dag met een eigen holistisch heropbouwplan: in september 1919, na uitdrukkelijke 
vraag van de hogere overheid, die er de toekenning van extra subsidies tegenoverstelde. 
De auteur van dit zogenaamde Rapport sur les travaux qu’il y avait lieu d’exécuter 
pour refaire Louvain was Marcel Lens, de directeur van de stadsdienst voor Openbare 
Werken. Hij schetste een somber beeld van de leefomstandigheden in enkele arbeiders-
wijken die door het oorlogsgeweld ongemoeid waren gelaten.21 Volgens Lens telde 
Leuven ‘une bonne centaine d’impasses sordides, d’une saleté repoussante, où grouille 
dans une promiscuité incroyable, une population dix fois trop dense’.22 Om de precaire 
leefsituatie van deze circa vijfduizend steegjesbewoners drastisch te verbeteren, stelde 
hij een pakket maatregelen voor, waarbij de aanleg van nieuwe stadsnatuur een belang-
rijk onderdeel vormde van de oplossingsstrategie.23 Eerst en vooral suggereerde Lens 
om de krottenbewoners (of hun huiseigenaars) massaal te onteigenen, waarna men zou 
kunnen overgaan tot de creatie van tuinwijken (cités-jardins) binnen de stadsgrenzen.24 
Lens gaf vijf argumenten om de toepassing van het tuinwijkmodel te rechtvaardigen: 
een huis met een tuin bood een antithetisch alternatief voor het pathogene krot alsook 
tegengewicht voor het ‘rude labeur’ te midden van ‘les fumées et l’atmosphere viciée 
des usines’; het bracht de arbeidersfamilie in contact met ‘le charme de la nature’; het 
hield de vader des huizes weg van laakbare vrijetijdsbestedingen zoals het ‘cabaret’; en 
het maakte hem ontvankelijk voor esthetisch genot (‘le goût du beau’). 
 Lens’ visie op de arbeidershuisvesting kan niet zonder meer worden gelijkgesteld met 
de visie van de modernistische ideologen van de Belgische tuinwijkbeweging, die rond 
dezelfde tijd een dominante positie innamen binnen de overheidsdienst voor sociale 
huisvesting, de in 1919 opgerichte Nationale Maatschappij voor Goedkoope Woningen 

20 Uyttenhove en Celis, De wederopbouw van Leuven, passim (m.b.t. Verwilghen, zie vooral: 99-102).
21 Stadsarchief Leuven (verder sal), Gemeenteraadsnotulen (verder Notulen), 3 september 1919.
22 Vertaling: ‘Een honderdtal smerige steegjes van een weerzinwekkende vuiligheid, waar het krioelt van de meest 
promiscue bewoners, en waar de bevolkingsdichtheid tien keer te groot is’.
23 Rond 1900 telden de Leuvense steegjes ongeveer 4.700 bewoners. (G. Robberechts, Levenswijze van de gangbe-
woners te Leuven, ongepubliceerde eindverhandeling (Brussel 1948) 11.)
24 Het is opmerkelijk dat de tuinwijk in Lens’ rapport werd voorgesteld als een preferabel urbanisatiemodel voor 
de Leuvense binnenstad (die een oppervlakte besloeg van 4,37 km² en volledig was gesitueerd binnen het tracé van de 
laatmiddeleeuwse stadsomwalling), ondanks het feit dat de grondprijzen er veel hoger lagen dan in de dunbevolkte 
randgemeenten.
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(afgekort nmgw).25 Het Leuvense rapport bevatte immers geen spoor van de initiële 
naoorlogse doelstelling van de nmgw om via tuinwijken een nieuwe sociale cohesie 
te creëren, en ook de intentie om lagere en middenklassen in eenvormige woonwij-
ken samen te brengen, was helemaal afwezig. De tuinwijk verscheen bij Lens niet als 
de ruimte waar een nieuw gemeenschapsleven tot stand moest (of kon) komen, maar 
veeleer als een plaats waar de arbeider zich na de werkuren uit de publieke sfeer moest 
terugtrekken, in het besloten kader van de individuele woning en tuin.
 De stedenbouwkundige ideeën uit het Leuvense heropbouwplan vertoonden ech-
ter wél opvallende gelijkenissen met de visie in La réconstruction des villes et villages 
détruits par la guerre de 1914, een brochure die in 1915 was uitgegeven door de Ko-
ninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.26 De brochure, die moest 
dienen als adviestekst voor bestuurders van getroffen gemeenten en steden, bestond 
voor meer dan de helft uit ‘Esthétique des Villes’, een referaat dat de voormalige Com-
missie-voorzitter en oud-burgemeester van Brussel Charles Buls (1837-1914) in 1906 
had uitgesproken op een internationaal architectencongres te Londen. Hierin wees 
Buls op de noodzaak om de drie maatschappelijke klassen – de ‘arbeiders’, de ‘burge-
rij’ en de ‘adel’ – onder te brengen in van elkaar afgescheiden, homogene stadswijken. 
In lijn met deze opvatting propageerde ook het rapport Lens een hiërarchie-consolide-
rend oplossingsmodel voor urbanistische en sociale problemen. Met zijn pleidooi voor 
tuinwijken beoogde Lens immers minder de sociale emancipatie van de arbeidersklasse  
te bevorderen (wat de modernistische nmgw-ideologen wél betrachtten), dan wel hun 

25 M. Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België. Een overzicht van de Belgische volkswoningbouw 
1830-1930 (Brussel en Luik 1977) 98-139.
26 C. Lagasse de Locht en P. Saintenoy, La reconstruction des villes et villages détruits par la guerre de 1914 (Brussel 
1915).

Afbeelding 1: Locaties van 
door Lens geplande groen-
zones: (1) Park ter vervan-
ging van de schietbaan; (2) 
Park ter vervanging van 
de Sint-Maartenskazerne. 
Bestaande openbare 
groenzones in 1918: (3) 
Kruidtuin; (4) Stadspark; 
(Ringtraject) Stadsvesten. 
De zwarte vlakken duiden 
op wijken met een grote 
concentratie van arbeiders-
woningen. (Op basis van 
kaart uit: J. Brepoels e.a. 
[red.], Stadsboek Leuven 
[Leuven 1985] 106.)
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nachtelijke regeneratie na de zware fabrieksarbeid. De bebouwde ruimte was bij Lens 
dan ook instrumenteel voor de ruimtelijke verankering van de socio-economisch on-
dergeschikte positie van de arbeidersklasse. 
 Het rapport-Lens uit 1919 legde een klemtoon op het belang van de verwerving van 
een eigen tuin, die een ‘geprivatiseerde’ vorm van natuurbeleving kon bieden, maar 
schonk ook aandacht aan de gemeenschapsvoorzieningen in het openbaar domein. Zo 
projecteerde Lens de aanleg van twee nieuwe publieke stadsparken, als complement bij 
de drie openbare stadsnatuurzones die al sinds de negentiende eeuw bestonden, te we-
ten de hortus botanicus of Kruidtuin, het uit de jaren 1860-90 daterende stadspark en 
de beboomde stadsvesten. Zoals afbeelding 1 illustreert, zou de vooropgestelde aanleg 
van de twee nieuwe parken hebben geleid tot een evenwichtigere ruimtelijke spreiding 
en een vlottere toegankelijkheid van de Leuvense stadsnatuur. Concreet stelde Lens 
voor om twee militaire sites een groene bestemming te geven, waarbij hij de vormelijke 
en functionele conceptie van deze groenzones differentieerde naargelang de locatie. Zo 
kon het vier hectare grote domein van de relatief centraal gelegen Sint-Maartenskazer-
ne worden getransformeerd tot ‘un magnifi que square’, terwijl het vijfhonderd meter 
lange schietveld van de stedelijke schietbaan, die aan de rand van de stad lag, dienst kon 
doen als ‘une vaste plaine de jeux et de sports […], où notre jeunesse pourrait s’ébattre 
librement, les tous petits comme les plus grands, au grand air, pour former des généra-
tions fortes, vigoureuses, exubérantes de santé et aptes à améliorer la race’.27 
 Ten slotte wees Lens er ook op dat het onderhoud van de ‘oneindig elegante’ en 
‘aangrijpend charmante’ Kruidtuin niet mocht worden verwaarloosd. Deze ommuurde 
tuin was in 1819 opgericht door de Leuvense Rijksuniversiteit en diende primair een 
wetenschappelijk doel, maar na de overname door het stadsbestuur in 1831 was het 
recreatieve belang ervan voor de burgerij steeds belangrijker geworden.28 De onder-
houdskosten van deze tuin hadden altijd erg hoog gelegen, en ook tijdens het interbel-
lum zou het stadsbestuur in sommige jaren (1922, 1923 en 1925) méér geld uitgeven aan 
de Kruidtuin dan aan alle andere groenzones samen.29 Deze fi nanciële inspanningen 
leken echter omgekeerd evenredig te zijn aan de populariteit van de tuin bij de arbei-
dersklasse, want zelfs nog aan het begin van de jaren dertig werd het exclusieve karak-
ter ervan meermaals bekritiseerd door het socialistische weekblad De Volkswil.30

 De visie op stadsnatuur die in het rapport-Lens naar voor kwam, is allesbehalve een-
duidig sociaal-inclusief te noemen. Hoewel Lens de twee nieuwe parken expliciet voor 
álle inwoners van de stad concipieerde, en hij in het geval van het speelterrein ook te-
gemoet trachtte te komen aan de specifi eke noden van een groep die tot dan toe steeds 
was genegeerd (Leuven beschikte in 1919 immers over geen enkel openbaar speel- of 
sportterrein), beargumenteerde hij de aanleg van de nieuwe square en het behoud van 

27 Vertaling: ‘Een uitgestrekt speel- en sportveld, waar onze jeugd vrijuit in de open lucht kan ravotten, zowel de 
kleinen als de groten, om zo sterke, krachtige jonge generaties te vormen, blakend van gezondheid en geschikt om het 
ras te verbeteren’.
28 J. Staes, ‘Geschiedenis van de Leuvense hortus. Van de universiteit naar de stad’, in: J. Staes e.a., Hortus Lovanien-
sis. Vijf eeuwen plantkunde te Leuven (Leuven 2004) 51-162.
29 sal, Notulen, 20 juni 1922, 3 mei 1923 en 18 mei 1925.
30 ‘Maar waarom ook moeten wij hier een Kruidtuin hebben? Dat men er een openbaren hof van make. Er komen 
daar zooal drie studenten per jaar. Dat zij naar Brussel gaan’. (De Volkswil, 14 juni 1934; zie ook 5 februari 1933.) Ook 
in Antwerpen waren er in de jaren 1870 klachten geweest over het lage aantal bezoekers van de stedelijke botanische 
tuin. (Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 367.)
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de Kruidtuin uitsluitend met esthetische argumenten, net zoals dat ook in het midden 
van de negentiende eeuw gebruikelijk was geweest. Daarnaast gaf hij – in overeenstem-
ming met het discours van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen, maar in tegenstelling tot de beleidslijn van de nmgw – een conservatieve 
invulling aan het tuinwijkmodel. In hun analyse van de Leuvense wederopbouwprak-
tijk kenmerken Pieter Uyttenhove en Jo Celis het rapport-Lens dan ook terecht als 
‘paternalistisch’, waarbij ze er tevens op wijzen dat het plan een politieke propaganda-
functie vervulde: met de voorstellen voor ‘materiële, culturele en morele volksverhef-
fi ng’ wilden de katholieke en liberale verkozenen immers de wind uit de socialistische 
zeilen halen.31 Desondanks is het duidelijk dat er in het rapport-Lens een hoge kwali-
teitsnorm voor het wonen in de zwaargetroffen cité martyre werd nagestreefd, wat kan 
verklaren waarom de tekst zonder veel discussie unaniem werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

‘Een boom zien uitkappen doet mij altijd pijn’. Stadsnatuurbeleid in de jaren twintig
Hoewel de voorstellen in het rapport-Lens getuigden van een grote ambitie, was het 
plan niet meer dan een vage intentieverklaring, waarin nauwelijks werd ingegaan op 
budgettaire kant van de voorgestelde projecten.32 Bijgevolg lieten de resultaten te wen-
sen over: in 1923-1924 werd er door de nmgw slechts één tuinwijk op Leuvens grondge-
bied gebouwd (63 huizen in de Voorzorgstraat), terwijl men in het verdere verloop van 
het interbellum in de Leuvense binnenstad exclusief opteerde voor goedkopere, voor-
tuinloze sociale rijwoningbouw, samen goed voor ongeveer 500 wooneenheden.33 Het 
eerste stadsspeelterreintje – een klein, omgespit grasveld waar kinderen ‘putten konden 
graven’ en ‘in de aarde spelen’ – zou pas in 1927 in het bestaande stadspark worden aan-
gelegd.34 Beide door Lens voorgestelde parken bleven een dode letter.
 Tussen 1921 en 1932 richtte het stadsnatuurbeleid van twee opeenvolgende katho-
liek-liberale schepencolleges zich voornamelijk op twee zaken: enerzijds op investerin-
gen in de Kruidtuin, die zoals vermeld een elitair karakter had en vermoedelijk weinig 
werd gefrequenteerd; anderzijds op de aanleg van plantsoenen in burgerlijke wijken of 
op het herstel in hun vooroorlogse toestand. Het ging hierbij steevast om erg kleine 
en/of omheinde bloemperkjes. De voorkeur voor dit type stadsnatuur lag in de lijn 
van een uitspraak van de katholieke schepen Remi Vandervaeren, die in 1924 aan de 
gemeenteraadsleden verkondigde dat het stadsbestuur een doelbewust groenaanleg-
programma uitvoerde. Hierbij expliciteerde Vandervaeren uitsluitend een esthetisch 
motief (‘de Stad schooner maken’), maar het is aannemelijk dat het stadsbestuur met 

31 Uyttenhove en Celis, De wederopbouw van Leuven, 148.
32 Ibidem.
33 Ibidem, 169. Het budget van de nmgw stond tijdens het interbellum onder druk van economische conjunc-
tuurfl uctuaties en politieke machtswisselingen op nationaal niveau. De uiterst conservatieve katholiek-liberale 
regering-Theunis (1921-1925) verminderde het nmgw-budget bijvoorbeeld drastisch; dit uit vrees voor een vermeende 
socialistische hidden agenda om via modernistische tuinwijken een ‘collectivistische maatschappij’ uit te bouwen. 
(S. De Caigny, Bouwen aan een nieuwe thuis. Wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum, ongepubliceerde 
doctoraatsverhandeling (Leuven 2007) 55.)
34 sal, Notulen, 4 oktober 1926 en 18 maart 1931. Het liberale weekblad De Vrijheid – dat naar eigen zeggen de 
mening vertolkte van ‘talrijke ouders’ – stoorde zich eraan dat dit speelveldje bij regenweer in een onbruikbare ‘mod-
derpoel’ veranderde. (De Vrijheid, 24 september 1927.)
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deze strategie vooral trachtte om het stadscentrum aantrekkelijker te maken voor de 
meer gegoede bewoners.35

 Bij alle investeringen in deze ‘burgerlijke’ stadsnatuur kwamen de Leuvense arbei-
ders er zeer bekaaid vanaf. Slechts één keer – in 1922 – verzocht de socialistische frac-
tieleider Louis Tielemans om ‘de werkerswijken ook wat te verfraaien’ met ‘beplantin-
gen’.36 Deze wens werd twee jaar later ingewilligd, zij het op minimalistische wijze: in 
de Fonteinstraat, waar zich veel krotwoningen bevonden, werd één kleine square aan-
gelegd. Deze square kwam bovendien niet volledig tegemoet aan de wensen van de lo-
kale bewoners, aangezien er geen zitbanken waren voorzien. Volgens het socialistische 
raadslid Vandemoortele konden deze ‘eenen grooten dienst bewijzen aan de moeders 
die daar ’s middags met hun naaiwerk zouden [kunnen] komen zitten, terwijl zij hunne 
kinderen zouden [kunnen] bewaken’.37 Het stadsbestuur ging hiermee akkoord en liet 
enkele zitbanken plaatsen, maar in de verdere loop van de jaren twintig verdween de 
aandacht voor de sociaal-inclusieve dimensie van stadsnatuur weer helemaal van de po-
litieke radar – zowel bij de meerderheid als bij de oppositie. Opmerkelijk genoeg werd 
het uitblijven van de twee grote parkprojecten uit het rapport-Lens door de socialisten 
nauwelijks bekritiseerd. Hun fractieleider Tielemans ergerde zich in 1925 zelfs aan de 
aanwezigheid van spelende kinderen op de beplante stadsvesten: ‘De kinderen die daar 

35 sal, Notulen, 19 mei 1924.
36 sal, Notulen, 13 juni 1922.
37 sal, Notulen, 19 mei 1924.

Afbeelding 2: De nieuwe boompjes van de Volksplaats, vermoedelijk aan het eind van de jaren 
1920 (Stadarchief Leuven, Fototheek).
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’s avonds spelen zijn onbewaakt, vallen de voorbijgangers lastig en doen kwaad aan de 
beplantingen.’38 Dit zijn indicaties dat het exclusieve denkkader uit het midden van 
de negentiende eeuw nog steeds een invloed uitoefende: stadsnatuur werd door de ge-
meenteraadsleden vrijwel uitsluitend beschouwd als een esthetische categorie, bedoeld 
om op een ‘beheerste’ – of ‘burgerlijke’ – wijze te worden gebruikt. Zelden vroeg men 
zich af welke gebruiksaspiraties aanwezig waren bij de inwoners zélf – en dit gold in 
het bijzonder voor de aspiraties van de inwoners uit wijken met geen of beperkte aan-
wezigheid van stadsnatuur. 
 Dat er een politieke consensus bestond over het doel van openbaar groen, neemt 
overigens niet weg dat het thema van de stadsnatuur toch aanleiding kon geven tot 
scherpe meningsverschillen binnen de gemeenteraad. Zo rees er in 1923 bijvoorbeeld 
een geschil rond de beslissing van het schepencollege om de boombestanden op twee 
pleinen volledig te vernieuwen, te weten op de Volksplaats (het huidige Ladeuzeplein) 
en de Hogeschoolplaats.39 De ‘teeltoverste’ van de Kruidtuin en de ‘toezichter van 
de stadsbeplantingen’ hadden immers vastgesteld dat de meeste bomen hier ‘buiten 
ouderdom’, ‘rijp’, ‘uitgeput’ en ‘in staat van verkwijning’ waren. Bovendien waren 
deze van de Volksplaats ‘erg beschadigd door den brand van 1914’. Daarom wilde het 
stadsbestuur preventief te werk gaan: ‘In plaats van iederen boom, bij zijne verdwij-
ning door sterfte, te vervangen, hetgeen zou leiden tot […] eenen kader samengesteld 
uit onderwerpen van allerlei ouderdom en alle grootte, [wordt] besloten [om] al deze 
boomen te doen uitkappen en ze te vervangen door eene nieuwe planting, op redelijke 
en verzorgde wijze uitgevoerd’. 
 Deze beslissing was niet gericht tegen de aanwezigheid van bomen in het straatbeeld, 
en vanuit esthetisch oogpunt ongetwijfeld verdedigbaar. Louis Tielemans wierp zich 
echter op als verdediger van de oude bomen: zijns inziens was het advies van de be-
voegde experts incorrect, en werd er te vaak voorbarig gerooid. De liberale schepen 
Raoul Claes weerlegde de kritiek door zich te uiten als een ‘hardnekkige vriend der 
boomen’: ‘Een boom zien uitkappen doet mij altijd pijn. De boomen der Volksplaats 
zal ik met droefheid zien verdwijnen, maar ik moet bekennen dat het niet anders kan. 
[…] De boomen zijn half dood [en] kunnen niet meer gesnoeid worden; plant men er 
jonge tusschen, dan zullen deze versmachten’. Hierbij aansluitend vroeg hij Tielemans 
om de discussie niet te laten verzanden in een partijpolitieke polarisatie: ‘Ik verzoek u te 
gelooven dat het niet voor ons genoegen is, en dat wij er geene zaak van eigenliefde van 
maken. Konden wij de boomen redden, het spreekt van zelf dat we het zouden doen. 
[…] [Deze] bespreking bewijst dat wij alleen het schoone der Stad behartigen’.40 Maar 
ook hierna toonde de socialistische fractie zich niet overtuigd, en bijgevolg verwierp 
ze – minderheid tegen meerderheid – het voorstel van het schepencollege. Opmerke-
lijk genoeg waren sommige Leuvenaars volgens het liberale partijweekblad Le Libéral 
evenzeer tegen het herbeplantingsbesluit gekant, maar wel om heel andere redenen dan 
Tielemans: deze opposanten beweerden namelijk dat stadsbomen de luchtcirculatie be-
lemmerden, het zonlicht tegenhielden en de gevels van aanpalende gebouwen aan het 
zicht onttrokken. De opvatting dat de aanwezigheid van bomen een gunstige invloed 

38 Bijgevolg pleitte Tielemans voor een strenger politietoezicht op de vesten. (sal, Notulen, 5 oktober 1925.)
39 sal, Notulen, 16 januari 1923.
40 Ibidem.
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kon hebben op het stedelijk leefmilieu, was dus ook aan het begin van de jaren 1920 
nog niet algemeen aanvaard. Rooien zonder te herbeplanten werd door Le Libéral 
echter afgewezen als een ‘extreme’ suggestie.41

Het Arenbergdomein. Politieke aandacht voor natuurbescherming
Het imago van ‘bomenliefhebber’ dat Raoul Claes zich in 1923 had aangemeten, was 
geen loze metaforiek. Enkele jaren eerder was Claes als schepen immers een politieke 
lobbyactie gestart om een omvangrijk bos- en parkgebied ten zuiden van Leuven te 
laten beschermen. Het gebied in kwestie, dat zich over een afstand van 8,5 kilometer 
uitstrekte vanaf de zuidelijke Leuvens stadsgrens tot aan de taalgrens, was eeuwenlang 
het bezit geweest van de hertogelijke familie van Arenberg. Vanwege de Duitse natio-
naliteit van de hertog werd het enorme domein bij afl oop van de Eerste Wereldoorlog 
echter integraal door de Belgische overheid onteigend en in bewaring gesteld.
 Hoewel de kwestie in theorie niet tot de jurisdictie van de stad Leuven behoorde, 
ging de inbeslagname van het familiepatrimonium van de Arenbergs – dat ook een 
zestiende-eeuws kasteel met een publiek ontoegankelijke Engelse landschapstuin om-
vatte – in de gemeenteraad niet onopgemerkt voorbij. In 1920 oordeelde schepen Claes 
dat de domeinen defi nitief moesten worden overgekocht door de Belgische staat: ener-
zijds om ze te conserveren in hun bestaande toestand, anderzijds om ze een openbare 

41 Le Libéral, 1 februari 1923. M.b.t. onvrede over de aanwezigheid van stadsbomen in de vooroorlogse periode, zie: 
Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 518-519, 785.

Afbeelding 3: Ongedateerde luchtfoto (vermoedelijk uit de jaren 1920) van het Arenbergkas-
teel en een deel van het omliggende park (Stadsarchief Leuven, Fototheek).
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bestemming te geven.42 Dat Claes van liberale signatuur was, belette hem niet om een 
pleidooi te houden voor overheidsinterventie op de grondmarkt: de Arenbergbossen 
vormden immers ‘un des plus beaux ornaments naturels des environs de notre Ville’, 
die onder geen beding mochten worden ‘vernietigd’ of ‘commercieel geëxploiteerd’. 
Als ‘un des plus attrayants buts de promenade des louvanistes et de la jeunesse uni-
versitaire’ hadden deze bossen sinds lang een recreatieve waarde, meende Claes, en 
bovendien kon het kasteelpark nu ook permanent worden opengesteld als een publiek 
toegankelijke groenzone. Om deze stelling – die neerkwam op een pleidooi voor na-
tuurbescherming – sterker te onderbouwen, koppelde Claes het esthetische motief aan 
een patriottisch argument: zijns inziens waren de Arenbergdomeinen van eenzelfde na-
tionaal belang als het Brusselse Zoniënwoud, en konden ze blijvende ‘vreugde’ aan de 
‘Natie’ verschaffen.43 Een bijkomend, onuitgesproken motief van het schepencollege 
was allicht de vrees dat de domeinen op middellange termijn zouden worden verkaveld 
ten behoeve van de private woningbouw, waardoor het tempo van de stadsvlucht in de 
richting van de ‘natuur’ nog zou versnellen.

 De gemeenteraad stemde unaniem in met Claes’ voorstel om de vermelde ar-
gumenten door middel van een formele ‘wens’ over te maken aan de Minister van Eco-
nomische Zaken. Kort daarop werden het hertogelijke kasteel en een gedeelte van het 
omringende landschapspark voor een zeer lage prijs aangekocht door de Katholieke 
Universiteit, die er fasegewijs nieuwe wetenschappelijke instituten en sportaccommo-
datie liet optrekken. Een openbare bestemming kregen deze universiteitsdomeinen ech-
ter niet, en wandelaars die het park wilden betreden, moesten voorafgaand om een ‘pas-
je’ op naam verzoeken.44 De toekomst van de overige domeingebieden, waaronder het 
Heverleebos en het Meerdaalwoud (die samen ongeveer 20 km² besloegen), bleef nog 
enkele jaren onzeker. In 1926 schaarde de Brabantse provinciegouverneur Henri-Émile 
de Béco zich achter een verzoek van René Stevens, de voorzitter van de Brusselse Ligue 
des amis de la Forêt de Soignes (Belgiës oudste natuurbeschermingsbeweging, opgericht 
in 1909), om de overige domeingedeelten door de overheid te laten aankopen.45 Ook de 
Leuvense liberale pers lanceerde in 1927 een oproep tot natuurbescherming: ‘Stilaan ver-
dwijnen in het Heverleebosch de liefste hoekjes om plaats te maken voor voetbalterrei-
nen of gebouwen. […] [Bestaat] er dan geen middel, om dit natuurschoon te bewaren?’46 
In 1929 ging de nationale overheid dan toch over tot de integrale aankoop van de bosbe-
standen, die tot op vandaag hun openbare bestemming grotendeels hebben behouden.47

42 sal, Notulen, 28 februari 1920. Al in 1901 had de socialistische politicus Émile Vandervelde in de Kamer opge-
roepen om het volledige Belgische bosbestand tot collectief (overheids)bezit te maken. (B. Notteboom, ‘De verborgen 
ideologie van Jean Massart’, Stadsgeschiedenis, 1:1 (2006), 51-68, aldaar 58.)
43 Patriottisme speelde een belangrijke rol in de vroege natuurbescherming, zowel in België als elders. (Notteboom, 
‘De verborgen ideologie’, 60-61; A. Stynen, ‘Vaderlandse weelde op de kaart gezet. Belgische botanici, wetenschap-
pelijke ijver en nationale motieven’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 121:4 
(2006) 680-710.)
44 R. Uytterhoeven en C. Morias, Heverlee 1846-1976. Evolutie in woord en beeld (Leuven en Amersfoort 1996) 
118-119.
45 sal, Modern Archief, inv. 9243. Over de Ligue des Amis, zie: B. Notteboom, ‘Ouvrons les yeux!’ Stedenbouw 
en beeldvorming van het landschap in België, 1890-1940, ongepubliceerde doctoraatsverhandeling (Gent 2009) 139, 
201-217; Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 638-644.
46 De Vrijheid, 26 februari 1927.
47 Een offi cieel statuut als beschermd natuurgebied verkregen de bossen pas in 1971, vlak na de aanleg van de 
autosnelweg Brussel-Luik doorheen het Heverleebos.
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 In zijn proefschrift over de natuurbescherming in Vlaanderen tussen 1910 en 1940 
betoogt Matheus A. Caspers dat er tijdens het interbellum vrijwel geen maatschappe-
lijke aandacht bestond voor natuurbescherming, behalve dan bij de (politiek onmon-
dige) leden van de beschermingsorganisaties.48 De casus van het Arenbergdomein, die 
hij niet behandelt, kan deze nogal uitgesproken stellingname nuanceren. Hoewel er in 
de Leuvense regio geen lokale natuurbeschermingsorganisatie actief was, uitten juist 
de Leuvense politici een duidelijk verlangen naar natuurbescherming. Tegelijkertijd 
toont de Arenbergcasus aan dat stadsnatuur ook in het interbellum nog kon worden 
onderworpen aan de exclusief-burgerlijke modus operandi uit de negentiende eeuw. 
Hoewel de Leuvense politici het kasteelpark het liefst opengesteld zagen voor het grote 
publiek, kondigde de nieuwe eigenaar toch strenge bezoekrestricties af. Universiteiten 
waren elitaire instellingen par excellence, waarvan de activiteiten klaarblijkelijk moei-
lijk konden worden verenigd met het ‘inclusieve’ stadsnatuurideaal van na de eeuwwis-
seling.

Stadsnatuur in de jaren dertig. Een electoraal succesthema?
In de loop van de jaren twintig bevond het thema van de stadsnatuur zich te Leuven in 
de marge van de politieke actualiteit. In het volgende decennium won het echter sterk 
aan belangstelling. Deze toenemende aandacht is grotendeels toe te schrijven aan een 
opmerkelijke wending in de strategie van de lokale socialistische afgevaardigden. Hun 
nieuwe fractieleider, de uit Brussel afkomstige onderwijzer Edmond Doms, had in 1929 
tijdens een gemeenteraadszitting voor het eerst de kritiek uitgesproken dat de ‘open-
bare wandelingen en hoven’ door het ‘reactionaire’ katholiek-liberale schepencollege 
werden verwaarloosd.49 Vanaf de lente van 1930 kreeg deze kritiek een complement 
in het Leuvense socialistische partijweekblad De Volkswil. Met grote regelmaat – tot 
aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1932 – publiceerde de krant aanklach-
ten over diverse gevallen van (al dan niet vermeend) verwaarloosd stadsgroen. Deze 
namen doorgaans de vorm aan van korte redactionele stukjes, waarin onder andere de 
‘verwildering’ van de Kruidtuin en de ‘slordigheid’ van diverse plantsoenen werden 
gehekeld.50 In deze berichtgeving stond de esthetische dimensie van de stadsnatuur 
telkens centraal, hoewel er in de gemeenteraad ook meermaals werd opgeroepen om 
nieuwe openbare speelterreintjes aan te leggen in de ‘werkerswijken’ – zowel door 
socialisten als door katholieken.51 Deze verzoeken waren ongetwijfeld legitiem, aange-
zien Leuven aan het begin van de jaren dertig – meer dan tien jaar na de opstelling van 
het rapport-Lens – nog steeds niet over een volwaardig kinderspeelterrein beschikte.
 Aan de vooravond van de stembusgang van oktober 1932 werd het thema van de ‘ver-
waarloosde’ stadsnatuur door de socialisten expliciet ingezet als een verkiezingsthema. 

48 M.A. Caspers, De geschiedenis van de natuurbescherming in Vlaanderen van 1910-1940 (Helmond 1992) 11-19. 
Zie ook: Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 618 en 639-640.
49 sal, Notulen, 20 april 1929.
50 Zie De Volkswil op 11 mei 1930, 18 mei 1930, 6 juli 1930, 10 augustus 1930, 1 maart 1931, 14 juni 1931, 11 oktober 
1931, 20 december 1931, 9 oktober 1932 en 11 december 1932.
51 In maart 1931 hielden de twee enige vrouwelijke gemeenteraadsleden, de socialistische Jeanne Jacobs en de katho-
lieke Léontine Vanderwaeren, hiervoor een gezamenlijk pleidooi: ‘[…] Wanneer men eens door de werkerwijken [sic] 
gaat en ziet in welke voorwaarden de kinderen moeten spelen, dan vraagt men zich waarlijk af hoe het mogelijk is dat 
[ze] daarin nog gezond […] kunnen opgroeien’. (sal, Notulen, 18 maart 1931.) Eén jaar later constateerde de socialist 
Alfons Vanaenroyde dat er nog steeds geen nieuwe speelterreinen waren aangelegd. (sal, Notulen, 21 maart 1932.)
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In een open brief aan het katholiek-liberale schepencollege – die ook in De Volkswil 
werd opgenomen – gaf gemeenteraadslid Guillaume Klein een uitgebreide opsomming 
van (vermeende) wantoestanden in het stadspark: zitbanken lagen er afgebroken op 
de grond; de ‘stinkende’ vijvers waren ‘vuil en zoo vol groene planten dat men geen 
water meer [zag]’; voorbijgangers ‘spraken schande’ over de nauwelijks onderhouden 
plantsoenen; en aan de kinderen werd een verbod opgelegd om op het speelterreintje 
een bal, hoepel of springtouw te gebruiken.52 Bijgevolg hoopte Klein dat de regerende 
coalitie door de kiezer ‘knock-out’ zou worden geslagen. Dat de Leuvense socialisten 
het onderhoud van de stadsnatuur problematiseerden in het kader van de partijpoli-
tieke strijd, toont aan dat het onderwerp een propagandistische waarde bezat: anders 
dan (bijvoorbeeld) de abstracte kritiek dat het schepencollege defi citaire begrotingen 
opstelde, was de aanval op de verwaarlozing erg concreet. De berichten in De Volkswil 
verwezen immers naar probleemsituaties die de lezer met de eigen ogen kon verifi ë-
ren. De vraag of de problemen met de stadsnatuur – die allicht op een realiteit berust-
ten – door de socialisten niet al te zeer werden aangedikt, kan bij gebrek aan neutrale 
verslagen moeilijk worden beantwoord. In de liberale en katholieke partijweekbladen 
werd er tijdens de periode 1930-1932 nooit gereageerd op de aanhoudende verwijten 
uit linkse hoek.
 Na de verkiezingen, die in het voordeel van de socialisten uitliepen, werd een libe-
raal-socialistische coalitie gevormd onder leiding van Raoul Claes. De facto waren het 
echter niet de liberalen, maar de socialisten die – onder leiding van eerste schepen Ed-
mond Doms – hun stempel op het beleid drukten. Wegens een slepende ziekte van bur-
gemeester Claes kon Doms van april 1935 tot aan de eerstvolgende verkiezingen eind 
1938 zelfs ononderbroken het ambt van waarnemend burgemeester bekleden, terwijl 
ook de schepenpost van Openbare Werken in socialistische handen was.53 De eerste 
belangrijke beleidsmaatregel van het nieuwe kabinet was volledig in overeenstemming 
met de pre-electorale socialistische kritiek op de Leuvense stadsnatuur. Met de groot-
ste urgentie werd besloten tot de heraanleg van het plantsoen op het Fochplein, een 
representatieve locatie in het centrum van de stad. Het plantsoen, dat in zijn heraan-
gelegde vorm beschikte over zitbanken en een stenen (in plaats van een houten) om-
heining, kreeg vanzelfsprekend lof toegezwaaid van De Volkswil, maar ook – en dat is 
minder evident – van het katholiek georiënteerde mededelingenblad Journal des Petites 
Affi ches.54 Zowel de urgentie als de locatie doen vermoeden dat het schepencollege op 
een vroeg moment in zijn mandaatstermijn een marker wilde nalaten in het stadsbeeld: 
een visueel signaal waarmee de discontinuïteit met de vorige colleges in de verf werd 
gezet. 
 De revaluatie van de Leuvense stadsnatuur bleef niet beperkt tot een opknapbeurt 
voor het Fochplein-plantsoen. Leuven moest volgens De Volkswil transformeren tot 
‘de stad der bloemen’, en tijdens de blauw-rode bestuursperiode kregen vrijwel alle 
bestaande groene zones een vernieuwd uitzicht.55 Daarnaast werden er ook enkele 

52 De Volkswil, 4 september 1932.
53 M. Derez, ‘Een plein voor de bibliotheek. Bij de vijftigste verjaardag van het project Lacoste (1938)’, Ex offi cina. 
Bulletin van de vrienden van de Leuvense universiteitsbibliotheek, 5:1-3 (1988) 10-47, aldaar 15-16.
54 De Volkswil, 5 maart 1933, 30 april 1933, 28 mei 1933, 4 juni 1933, 10 september 1933; Journal des Petites Affi ches, 
3 september 1933.
55 De Volkswil, 7 april 1935 (citaat).
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nieuwe groenzones gecreëerd: een weinig opbeurende arbeidersbuurt in de omgeving 
van het kanaaldok werd voorzien van een nieuw parkje en een kinderspeelpleintje; 
de speeltuin in het stadspark werd heraangelegd en voorzien van een gebouwtje met 
schuilplaats, een bewaarruimte voor speelgoed en toiletten; een bestaand groot plant-
soen langs de Koning Albertlaan werd uitgerust met een kiosk, een vijvertje met fon-
tein, een kinderspeelzone en nieuwe bloemenperkjes; en vlakbij de stadsbegraafplaats 
kwam er een parkje met een fontein, een speelplein en zitbanken.56 De Volkswil ver-
klaarde dat de speelpleinen werden aangelegd voor de Leuvense ‘volkskinderen’, waar-
mee werd gedoeld op de lagere sociale categorieën: ‘Niet elkeen heeft de middelen of 
de gelegenheid de vakantiemaanden in de duinen of aan de zee te doorbrengen’.57 Het 
nut van de speelterreinen werd bovendien ook beargumenteerd door te verwijzen naar 
het drukke verkeer: ‘De ouders [mogen] gerust zijn dat hunne kleuters geen ongeval 
overkomen zal’.58 Op deze manier werd de sociaal-inclusieve dimensie van stadsna-
tuur door de Leuvense socialisten op consequente wijze in de verf gezet – voor het 
eerst sinds het einde van de oorlog.
 Dit neemt overigens niet weg dat er van de (jonge) parkbezoekers nog steeds werd 
verwacht dat zij zich conformeerden aan welbepaalde gedragspatronen. In het nieuwe 
parkje aan de Albertlaan werden initieel zelfs ‘strooibrieven’ uitgedeeld, waarin aan 
de kinderen werd gevraagd om ‘braafjes, schoontjes en kameraadschappelijk’ te spe-
len, en om de ‘bloemen en planten […] [te] eerbiedigen’. Daarnaast werd van hen ook 
verwacht dat ze hun ‘voetjes’ uit de fontein zouden houden, en niet ‘in de grasperken’ 
zouden lopen of ‘over de hagen’ zouden springen.59 In de gemeenteraad ging de gepen-
sioneerde onderwijzer en publicist Miel Frantzen, die in 1932 tot socialistisch raadslid 
was verkozen, zelfs zo ver te stellen dat ‘de weinige eerbied’ die het vorige stadsbestuur 
aan de dag had gelegd voor de stadsnatuur, in de loop van de jaren had geleid tot een 
‘droeve mentaliteit’ bij sommige inwoners: ‘Men beschadigt plantsoenen. Men werpt 
messen in de boomen. […] Men doet pijn aan de planten, juist [alsof] die door de na-
tuur geschapen wezen geen gevoelens- en bewegingszenuwen zouden hebben. Men 
vernielt om het plezier van vernietigen’.60 Voor een positief tegenvoorbeeld verwees 
Frantzen naar Nederland:

Op zekeren dag, in het Vondelpark van Amsterdam op een bank gezeten, [woonde 
ik] volgend toneeltje [bij]. Een vrouw uit de volksklas […] nam plaats aan het ander 
uiteinde der bank. Haar […] kind, een mannetje van zoowat een zestal jaren, verge-
zelde haar, en toen het op de bank was geklauterd en met de voeten op het witge-
verfde stuk woelde, toen wierd moeder boos. Terwijl ze haar ventje opschudde en 
hem raak een goede houding deed aannemen, zei ze, in haar Amsterdamsch dialect: 
‘Nou! Wa-maniere! Denk je nou dat je thuis zijt!’ Die woorden, ‘da-je thuis zijt’, 

56 De Volkswil, 11 februari 1934, 15 juli 1934, 23 juni 1935, 21 juli 1935 en 24 juli 1938. Op tal van andere plaatsen 
werden nieuwe, kleine plantsoentjes aangelegd; hiertoe werden meer dan 11.000 geraniums gekweekt in de Kruidtuin. 
(De Volkswil, 3 maart 1935.)
57 De Volkswil, 26 november 1934.
58 Ibidem. Volgens de commentator was er zelfs in de ‘landelijke gemeenten’ een groot risico dat kinderen ‘al spe-
lende op de straten doodgereden [zouden] worden’.
59 De Volkswil, 14 juli 1934.
60 sal, Notulen, 1 juni 1934.
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schilderen een ander mentaliteit als de onze, deden ons begrijpen dat die vrouw een 
ander begrip had in zake eerbiediging der openbare beplantingen.

De gepensioneerde onderwijzer beklemtoonde evenwel dat een repressieve aanpak ‘niet 
altijd de gewenste resultaten opleverde’, en dat natuurappreciatie boven alles een geïn-
ternaliseerde gedragsnorm moest worden: ‘Liefde tot de planten […] kan nooit genoeg 
worden ingeprent’. Hiertoe stelde Frantzen onder andere nieuwe onderwijsmethodes 
voor, waarbij schoolkinderen van ‘lapjes grond’ moesten worden voorzien: ‘Wie het 
groeiproces van eene plant heeft gevolgd […] wordt een goed mensch’.61 Frantzens in-
terpellatie werd zonder enige discussie besloten door burgemeester Claes, die beloofde 
om ‘in de mate van het mogelijke’ rekening te houden met de raadgevingen.
 Ondertussen toonde de katholieke spreekbuis De Nieuwe Tijd zich niet overtuigd 
van de noodzaak aan speelpleinen, en bestempelde ze de uitgaven voor het nieuwe 
plantsoen aan de Albertlaan als ‘verkwisting’ van een ‘luxe-college’.62 Ze erkende dat 
de aanleg en het onderhoud van de stadsnatuur acht nieuwe arbeidsplaatsen had opge-

61 Ibidem.
62 De Nieuwe Tijd, 29 april 1934.

Afbeelding 4: Nieuw parkje en speelplein nabij de stadsbegraafplaats. Foto uit het promotie-
boekje Hier het werk van de socialisten, 1938 (Stadsarchief Leuven, inv. 13929).
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leverd, maar volgens de krant was het stedelijk tewerkstellingsbeleid doordrongen van 
‘vriendjespolitiek’.63 Bovendien werd het stadsnatuurbeleid sarcastisch afgeschilderd 
als een antiklerikaal prestigeproject: ‘Ge zult [in het nieuwe Albertlaan-parkje] de libe-
ralen en socialisten […] zien huppelen, dartelen als snullen, tuimelinkskes maken gelijk 
jonge snaken, schreeuwen en tieren dat het stof in de lucht zal vliegen’.64 De Volkswil 
reageerde door te suggereren dat de kinderen van de ‘klerikale’ politici geen speelplei-
nen nodig hadden: zij konden hun vakantie immers wél ‘aan zee’ doorbrengen. Daar-
naast stelde de socialistische krant dat de nieuwe parkjes gedeeltelijk werden gesubsi-
dieerd door het provinciebestuur, en dat deze subsidies reeds werden aangeboden ten 
tijde van het katholiek-liberale schepencollege, maar toen ongebruikt waren gebleven.65

 In februari 1938 werd het budgettaire aspect van het stadsnatuurbeleid opnieuw ter 
sprake gebracht: ditmaal door de socialistische gemeenteraadsleden zélf, die met enige 
zelfgenoegzaamheid verkondigden dat het laatste katholiek-liberale schepencollege 
(1926-1932) op vijf jaar tijd bijna twee miljoen frank had uitgegeven aan de stadsnatuur, 
terwijl de zetelende ploeg van interim-burgemeester Doms de kaap van drie miljoen net 
niet had gerond.66 Hoewel op deze bedragen geen infl atiecorrectie was toegepast, is het 
duidelijk dat er in de periode 1934-1938 sprake was van een reële budgetverhoging voor 
de stadsnatuur. Doms zette dit feit in de verf tegenover zijn collega-gemeenteraadsleden, 
en gaf hen een exhaustief overzicht mee van alle vernieuwde plantsoenen en parkjes. 
Deze ‘heropknapping van onze stad’ had volgens Doms weliswaar ‘veel moeite en ook 

63 De Nieuwe Tijd, 30 juni 1935.
64 De Nieuwe Tijd, 29 april 1934.
65 De Volkswil, 2 juni 1935.
66 sal, Notulen, 7 februari 1938.

Afbeelding 5: Heraangelegd plantsoen naast de Sint-Jacobskerk. Onderschrift: ‘Bij aanstel-
ling van het nieuw bestuur beweerden de katholieken dat de socialisten den godsdienst zouden 
aanvallen en schaden. Loutere verdachtmaking! […] De socialisten, in akkoord met de geeste-
lijkheid, schepten [sic] rond vele kerken prachtige tuinen.’ Foto uit het promotieboekje Hier het 
werk van de socialisten, 1938 (Stadsarchief Leuven, inv. 13929).
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veel geld’ gekost, maar dit woog zijns inziens niet op tegen de voordelen: ‘Onze bevol-
king wijst met fi erheid op onze wandelingen, hovingen, beplantingen en speelpleinen.’67 
In mei 1938 gaf uiteindelijk ook de katholieke oud-burgemeester Vandervaeren toe dat 
Leuven ‘schoner’ was geworden, en dat er ‘overal bloemen’ te zien waren.68 De sociaal-
inclusieve dimensie in het socialistische stadsnatuurbeleid (h)erkende hij echter niet.
 Enkele maanden voor de stembusgang van oktober 1938 publiceerde de Leuvense 
afdeling van de socialistische partij een vulgariserend promotieboekje waarin alle be-
stuursprestaties van de voorgaande vijf jaar de revue passeerden. Maar liefst veertien 
van de achtenveertig pagina’s werden ingenomen door foto’s van de vernieuwde ‘ho-
vingen’, plantsoenen en parkjes, en in de toegevoegde commentaren werden arcadisch 
aandoende taferelen beschreven: ‘Herinnert gij u nog hoe vuil en verlaten het vroeger 
[was aan de stadsbegraafplaats]? En nu, hoe schoon, met al die beplantingen, die fontein 
en speelplaats voor kleuters, die hagen en lanen, met zitbanken overal!’69 Merkwaardig 
genoeg werd in het boekje niet expliciet verwezen naar de heersende economische cri-
sis, die ook in Leuven voor hoge werkloosheidscijfers zorgde. Het lijkt er echter sterk 
op dat de verfraaiing van het stedelijk leefmilieu door de socialisten werd beschouwd 
als een strategie waarmee het collectieve crisisgevoel kon worden getemperd. Op deze 
manier speelden ze het stadsnatuurthema in 1938 opnieuw uit als verkiezingsargument. 
 Het is overigens tekenend dat er in het socialistische propagandaboekje met geen 
woord werd gerept over een prestigieus plan (1937-1938) voor de aanleg van een beel-
dentuin op de Volksplaats, het plein vóór de universiteitsbibliotheek waar regelmatig 
markten en kermissen werden gehouden.70 Dit initiatief was afkomstig van interim-bur-
gemeester Doms, die Leuven ‘kunstzinniger’ wilde maken, en kon op de steun rekenen 
van universiteitsrector Ladeuze, die zich stoorde aan de luidruchtige, ‘volkse’ activiteiten 
vlakbij de bibliotheek. Eén maand voor de verkiezingen inviteerde het stadsbestuur on-
geveer tweehonderd Leuvenaars die tot de sociale elite behoorden (rechters, notarissen, 
artsen, onderwijzers) om in het stadhuis de maquettes van de beeldentuin te komen be-
kijken; leden van de arbeidersklasse waren niét welkom op dit evenement. Het beelden-
tuinproject, dat wegens geldgebrek nooit werd gerealiseerd, was een frappant voorbeeld 
van stadsnatuur met een sterk exclusief burgerlijke lading anno 1938. Ladeuze streefde 
in de eerste plaats naar een ‘verwijdering’ van de lawaaierige en cultureel laagstaande 
arbeidersklasse van de Volksplaats, terwijl Doms door het onverhuld elitaire karakter 
van het project stemmen hoopte te winnen bij de (klein)burgerij. Anders dan bij de ‘ver-
groening’ van de arbeiderswijken en de aanleg van speelterreinen het geval was, diende 
Doms hier geen sociaal, maar uitsluitend een electoraal doel. Hij schoot dit doel evenwel 
voorbij: na de verkiezingen van 1938 bleef het socialistische zetelaantal ongewijzigd, ter-
wijl zijn liberale bestuurspartners twee zetels moesten inleveren. Aan de vooravond van 
de Tweede Wereldoorlog konden de katholieken hierdoor een coalitie vormen met de 
nieuwe fascistische partij Rex, die vóór de verkiezingen had beloofd om te zorgen voor 
een ‘spaarzamer beheer van den dienst der openbare beplantingen’.71

67 Ibidem.
68 De Nieuwe Tijd, 8 mei 1938.
69 Hier het werk van de socialisten 1932-1938 (Leuven 1938) 11 (bewaard in: sal, Modern Archief, inv. 13929). 
70 Derez, ‘Een plein voor de bibliotheek’, 10-47.
71 sal, Modern Archief, inv. 13929, ‘Vrouwelijke en mannelijke kiezers, …’.
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Besluit
Het stadsnatuurbeleid van kleine en middelgrote steden is in de internationale historio-
grafi e tot nog toe weinig aan bod gekomen.72 Uit dit onderzoek naar de Leuvense casus 
blijkt dat stadsnatuur ook in een relatief kleine stad het voorwerp van een levendige 
politieke dynamiek kon zijn, en dat elementen uit het exclusieve stadsnatuurparadigma 
van het midden van de negentiende eeuw ook ná de Eerste Wereldoorlog nog konden 
doorwerken. Anders dan door de meeste auteurs impliciet wordt aangenomen, hoefde 
de internationale opkomst van een sociaal-inclusief paradigma over stadsnatuur rond 
1900 beslist niet te leiden tot een totale breuk met de voorgaande conceptuele kaders. 
Er kon sprake zijn van zowel continuïteit als discontinuïteit, en in Leuven kan hier-
van meteen na de Eerste Wereldoorlog een voorbeeld worden gevonden in het herop-
bouwplan van stadsambtenaar Marcel Lens (1919). Dit plan schonk ruim aandacht aan 
de creatie van nieuwe stadsnatuur, waarbij het ‘grote speel- en sportplein’ conceptueel 
kan worden gesitueerd in het sociaal-inclusieve paradigma. De andere stadsnatuurzo-
nes die in het plan aan bod kwamen, werden echter uitsluitend gekoppeld aan esthe-
tische aanleg- en gebruiksmotieven; voor Lens was de ‘verschoning’ van de stad het 
belangrijkste. Daarnaast bood zijn plan een relatief sociaal conservatieve invulling van 
het tuinwijkconcept.
 Als gevolg van geldgebrek werd aan het rapport-Lens nauwelijks gevolg gegeven, 
en ook in de jaren twintig overheerste bij alle politieke strekkingen (inclusief de soci-
alistische) een benadering van de stadsnatuur als esthetische categorie. Het gebrek aan 
aandacht voor het gebruikersperspectief van de stadsbewoners – in het bijzonder van 
de sociaal zwakkeren, die in wijken zonder groenzones woonden – toont opnieuw 
de continuïteit van het negentiende-eeuwse paradigma. De oproep van schepen Raoul 
Claes in 1920 om een bos- en parkgebied net buiten Leuven te laten beschermen door 
de Belgische staat, draagt evenzeer sporen van dit paradigma (de esthetische dimensie 
van het gebied stond immers centraal in Claes’ argumentatie), maar getuigt ook van een 
recentere gevoeligheid voor de kwetsbaarheid van ‘de natuur’, die sinds de eeuwwisse-
ling in sommige burgerlijke kringen leefde.73 
 Aan het einde van de jaren twintig verdween de politieke consensus over de stadsna-
tuur, en werd het onderhoud van de Leuvense groenzones door de socialisten gepro-
blematiseerd. Onmiddellijk na hun verkiezingsoverwinning in 1932 maakten ze samen 
met hun liberale coalitiepartners werk van de aanleg van nieuwe stadsnatuur; dit in de 
vorm van plantsoenen en speelpleintjes, die over alle stadswijken werden verspreid. 
Aangezien Leuven nog steeds honderden krotwoningen telde, en de bouw van nieuwe 
sociale woningen tijdens de crisis van de jaren dertig nagenoeg stillag, kan de aanleg van 
stadsnatuur worden beschouwd als één van de weinige fi nancieel haalbare strategieën 
waarmee het woonmilieu van de arbeidersklasse kon worden opgewaardeerd. Deze 
sociale doelstelling, die duidelijk kadert binnen het sociaal-inclusieve paradigma, werd 
op geen enkel ogenblik (h)erkend door de katholieke oppositie, wat aantoont dat de 
vormgeving van de stadsnatuur – zoals nagenoeg elk ander politiek onderwerp – inge-
bed kon geraken in een traditioneel verzuild dissensusmodel.74

72 Clark en Jauhiainen, ‘Introduction’, 8-9; Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 788.
73 Stynen, Proeftuinen van burgerlijkheid, 647.
74 Stynen levert een temporeel vroeger voorbeeld van partijpolitiek gepolariseerde opinievorming over stadsnatuur: 
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 Waar kwam de plotse, hevige interesse voor stadsnatuur bij de Leuvense socialisten 
vandaan? Ongetwijfeld speelde een reële sociale bekommernis een rol (waardoor er 
sprake was van een ideologisch motief), en allicht werd er binnen de partij ook invloed 
uitgeoefend door gepassioneerde natuurliefhebbers als Miel Frantzen, die de ‘burger-
lijke’ natuurgevoeligheid wilde ‘overdragen’ op de arbeidersklasse. Het belangrijkste 
motief lijkt echter electorale verruiming te zijn geweest. Net als in het rapport-Lens, 
stond het stadsnatuurbeleid tussen 1932 en 1938 in het teken van de ‘verschoning’ van 
het straatbeeld, en met deze doelstelling hoopten de socialisten, en hun liberale coali-
tiegenoten, te scoren bij zoveel mogelijk kiezers – met inbegrip van deze uit de hogere 
sociale geledingen, zoals blijkt uit de planvorming voor de aanleg van een beeldentuin 
op de Volksplaats. In die zin was stadsnatuur tijdens het interbellum nog steeds in-
strumenteel voor de specifi eke belangen van politieke machtsgroepen, en werd de aan-
legpraktijk nog steeds hoofdzakelijk gelegitimeerd met verwijzingen naar esthetische 
motieven – net zoals dat in de vroegste ontwikkelingsfase, rond het midden van de 
negentiende eeuw, het geval was geweest.

in 1906 weigerde het Antwerpse katholieke onderwijsnet om deel te nemen een ‘boomplantactie’ van het liberale 
stadsbestuur. (Idem, 685.)

Afbeelding 6: Grasplantsoentje naast de Sint-Pieterskerk. Onderschrift: ‘Op de Margaretha-
plaats werd een stand voor autos [sic] aangebracht. Daarachter afsluiting [sic] en prachtige 
beplanting’. Foto uit het promotieboekje Hier het werk van de socialisten, 1938 (Stadsarchief 
Leuven, inv. 13929).
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Roman van de geschiedenis, geschiedenis als roman
Karl Schlögels bijdrage aan de Europese stadsgeschiedenis

Russian studies is een vakgebied dat niet bepaald bekend stond voor zijn methodische 
en theoretische innovaties. Sinds het uiteenvallen van de Soviet Unie in 1991 is die 
situatie drastisch veranderd en ontpopte deze discipline zich als een waar laborato-
rium van vernieuwing op velerlei terrein. Karl Schlögel, hoogleraar Oost-Europese 
Geschiedenis aan de Viadrina Universiteit in Frankfurt (Oder), heeft sinds de tweede 
helft van de jaren tachtig een belangrijke bijdrage geleverd aan de recente ‘renaissance’ 
van Russian studies binnen de historische wetenschappen, ondermeer door de eigen-
zinnige wijze waarop hij de categorie ‘ruimte’ tot uitgangspunt van zijn onderzoek 
naar de Oost-Europese (stads) geschiedenis heeft gemaakt. In deze bijdrage wordt de 
betekenis geanalyseerd van twee van zijn belangrijkste studies: de vroege monografi e 
over St. Petersburg als hoofdstad van de ‘Russische Moderne’ (1988) en zijn recente 
voorstelling van Moskou , als hoofdstad van de ‘Sovjet Moderne’ waar, aan het eind 
van de jaren dertig terreur, angst en droom in een schier onontwarbare kluwen samen 
kwamen (2008).

Onderverstedelijking
Rusland is een land van grote steden. Toen de Sovjet-Unie in 1991 uiteenviel, waren 
er welgeteld dertien steden met meer dan één miljoen inwoners. De grootste daarvan 
was Moskou met bijna negen miljoen, gevolgd door Leningrad – het huidige St. Pe-
tersburg – dat aan het eind van de jaren tachtig nipt op vijf miljoen mensen uitkwam. 
Tien jaar later hadden Rusland en de overige Sovjetlanden zeven steden met meer dan 
twee miljoen inwoners, met wederom Moskou als koploper (8.4) en St. Petersburg 
royale tweede (4.6). Halverwege 2009 telde Moskou 10.470.000 inwoners en daarmee 
is ze de grootste en tevens de snelst groeiende stad in het huidige Europa. Deze urbane 
dynamiek, gekenmerkt door een verbazingwekkend vermogen van steden in Centraal 
en Oost-Europa om zich te herstellen na een lange periode van diepe crisis – die van 
de ongeëvenaarde destructie tijdens de Tweede Wereldoorlog en van vier decennia to-
talitair bewind eindigend in een postsocialistische crisis zonder weerga –, staat echter 
niet op zichzelf. Wat Rusland betreft, lijkt het een wezenlijk kenmerk te zijn van het 
urbanisatiepatroon vanaf de nadagen van het Russische Keizerrijk.1

 Het gaat om een opeenvolging van spectaculaire mutaties, met als eerste de groei van 
de twee ‘hoofdsteden’ St.Petersburg en Moskou en de opkomst van een aantal nieuwe 

1 ‘Trends in transition economies’ in: State of the world’s cities 2004/5. Globalization and urban culture (un-Ha-
bitat 2004) hoofdstuk 7; I. Molodikova en A. Makrova, ‘Urbanization patterns in the post-Soviet era’, in: K. Stanilov 
(ed.), The post-socialist city. Urban form and space. Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism 
(Leiden 2007) 53-70.

Ed Taverne
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industrie- en handelssteden als kernstuk van een breed geschakeerd economisch en 
sociaal moderniseringsprogramma. Deze evolutie begon na de grote hervormingen 
van 1861, maar kwam door de Oktoberrevolutie van 1917 en de daaropvolgende bur-
geroorlog abrupt tot stilstand. In 1929 was de urbanisering van (Sovjet) Rusland – in 
termen van openbaar bestuur, huisvesting, stedelijke infrastructuur en publieke voor-
zieningen – niet veel verder dan in 1914, het begin van de Eerste Wereldoorlog. De 
tweede urbane transformatie vond plaats in de jaren dertig van de twintigste eeuw, toen 
in het verlengde van de door Stalin afgedwongen grote collectiveringsgolf, de agrari-
sche revolutie werd gevolgd door een urbane revolutie zonder weerga. In een periode 
van dertien jaar (1926-1939) groeide de stedelijke bevolking in de Sovjet-Unie van 26.3 
naar 55.9 miljoen, in tijd gemeten de grootste urbane explosie die de wereld tot dat 
moment had gekend. De groei zette ook in de periode daarna door: in 1969 woonden 
er meer dan 100 miljoen mensen in steden, een verviervoudiging ten opzichte van het 
begin van de jaren twintig.2 Tegenover deze kwantitatief massale stedelijke groei staat 
een omgekeerd evenredige, kwalitatieve modernisering van stedelijke instituties, poli-
tiek, bestuur en technische uitrusting. Hoewel stedelijke planning integraal onderdeel 
uitmaakte van de nationale economie en de beheersing van stedelijk groei tot de kern 
van het planningsrepertoire van de Sovjet-Unie behoorde, namen steden in werkelijk-
heid een aan de industrialisatie ondergeschikte positie in. Aan de locale sovjets werd 
overgelaten om oplossingen te vinden voor de technische, bestuurlijke en sociale pro-
blemen die een urbanisatie van een dergelijke omvang nu eenmaal stelt. Het uiteinde-
lijke resultaat was een voortzetting van de praktijk van tsaristische stedelijke cultuur: 
die van verwaarlozing, sociale neergang en fysiek verval op alle fronten - een toestand 
van chronische crisis die nog verder verergerd werd als gevolg van de voor de steden 
catastrofale omstandigheden in de Tweede Wereldoorlog.  
 Aan deze situatie van ‘onderverstedelijking’, waarbij economische groei en maxima-
lisering van industriële investeringen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling maar, inte-
gendeel gepaard gaan met lage stedelijke investeringen en een zwakke stedelijke dyna-
miek door overheidscontrole van zowel de woningmarkt als van private consumptie, 
kwam een onverwacht einde in 1991 door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Sedert 
die maakt Rusland opnieuw een ongekend ingrijpende urbane transformatie door, die 
geheel in het teken staat van de overgang van een straffe commando-economie naar 
een neoliberale markteconomie. Een ontwikkeling die gedurende de eerste tien jaar 
de Russische samenleving in een ongekend diepe economische en sociale crisis stort-
te, welke dieper en langduriger was dan die tijdens de Grote Depressie in 1929.3 De 
nieuwe Russische republiek koos na de val van het communisme weliswaar voor een 
vrije markteconomie, maar met handhaving van een krachtige centrale sturing op eco-
nomisch en vooral politiek gebied. Dit in tegenstelling tot de meeste Midden-Europese 
en Baltische staten waar meer ruimte ontstond voor pluralistische, democratische in-
stellingen. De chaos en crisis van de eerste tien jaren bracht Rusland in een soort Wild 
West toestand: een dramatische daling van het bruto nationaal product, een stijging van 

2 W.L. Blackwell, ‘Modernization and urbanization in Russia: a comparative view’, in: M.F. Hamm (red.), The city 
in Russian history (Lexington, Ken. 1976) 291-330; I. Szeleny, Urban inequalities under state socialism (Oxford 1983).
3 S. Hirt en K. Stalinov, Twenty years of Transition. The evolution of urban planning in Eastern Europe and the 
former Soviet Union, 1989-2009 (un-Habitat. Human Settlements Global Dialogue Series, 5) (Nairobi 2009) 1.
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de werkeloosheid, een torenhoge infl atie en vooral een afname van de levensstandaard, 
mede door het wegvallen van bestaande sociale vangnetten. Welke veranderingen – in 
positieve en negatieve zin – de versnelde globalisering in een postcommunistische sa-
menleving teweeg bracht, werd pas goed zichtbaar in de steden. Daar manifesteerde 
de eerste acte van transitie zich in privatisering van de woonruimte, herstel van eigen-
domsrechten van onroerend goed en in commercialisering van stadscentra. Processen 
die grotendeels plaatsvonden aan de hand van een ‘laissez-faire planning’ die weinig 
greep had op de ondernemingen van een nieuwe klasse van ‘oligarchische kapitalisten’, 
met hun privé imperia op tal van gebieden zoals de bouw, media en sport. Aan het eind 
van de jaren negentig leken de ergste jaren van de radicale economische crisis voorbij 
en kwam een economische groei in beweging die Rusland anno 2009 tot ’s werelds 
elfde economie heeft gemaakt. Een ongekende groeispurt die statistisch gezien goed 
zichtbaar is, maar waarvan de effecten op grote steden als Moskou en St. Petersburg 
veel minder bekend zijn als gevolg van de vele ‘informele sferen’ van het dagelijks leven 
in de post-sovjetstad.4

Weten en kijken   
Met de recente urbane transformatie correspondeert een opmerkelijke ‘renaissance’ 
van de Russische stad in de geschiedwetenschappen, een trend die in 1991 voor het 
eerst werd gesignaleerd door Karl Schlögel in diens bundel: Das Wunder von Nishnij 
oder die Rückkehr der Städte. Achteraf een profetische titel, die niet alleen verwijst 
naar de hernieuwde belangstelling van westerse historici voor de geschiedenis van de 
Russische stad, maar vooral ook die van de Russen zelf welke zich manifesteert in het 
massaal op de markt komen van herdrukken van geïllustreerde monografi eën, gidsen, 
kaarten, stadsbeschrijvingen en bronnenmateriaal uit de pre-Sovjetperiode. Stadsbe-
woners en lokale historici hebben – na veertig jaar onderbreking – de historische Rus-
sische stad weer ontdekt als object van identifi catie, herkenning en continuïteit.5 Voor 
professionele (stads)historici betekende de herontdekking van de Russische stad een 
herstel van een rijke historiografi sche traditie met wortels tot aan het laatste kwart van 
de negentiende eeuw. Ook profi teert het historisch stadsonderzoek van de bevindin-
gen van geografen, economen en sociologen die zich al vanaf de jaren zestig intensief 
met steden in de Sovjet-Unie hebben beziggehouden. In verreweg de meeste onder-
zoeken gaat het daarbij om ‘klassieke’ onderwerpen als stedelijke instituties, bevol-
kingsdynamiek, civil society of segregatie, meestal geïsoleerd bestudeerd met helemaal 
aan het eind de stad als neutrale variabele. Maar er zijn ook signalen van een geheel 
nieuwe trend. Uitgedaagd door de ‘vreemde wereld’ en het dramatische verleden van 
Midden- en Oost-Europese steden, zijn er (stads)historici die naast geschreven bron-
nen ook bijzondere waarde hechten aan de bewijslast van de visueel waarneembare 
stad. Aan de stad als plaats bij uitstek van Einbruch der Geschichte, waar de draden van 

4 I. Oswald en V. Voronkov, ‘Die Transformation von St. Petersburg. Anmerkungen zur postsowjetischen Stadt-
entwicklung’, in: W. Siebel, Die Europäische Stadt (Frankfurt a/M 2004) 312-320; C. Humphrey, The unmaking of 
Soviet life: everyday economies after socialism (Ithaca 2002); C. Gdaniec, Kommunalka und Penthouse. Stadt und 
Stadtgesellschaft in post sowjetischen Moskau (Münster 2005).
5 K. Schlögel, Das Wunder von Nishnij oder Die Rückkehr der Städte (Frankfurt a/M 1991); W. Sperling en A. 
Kraus, ‘”Abenteuer des Lebens”. Karl Schlögel über die Vergegenwärtigung von Geschichte’, Zeitenblicke, 9:2 
[27.08.2010], http://www.zeitenblicke.de/2010/2/sperling-kraus_schloegel/index_html.
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de geschiedenis – die van een individu, een 
tijdperk of van een historische gebeurtenis 
– met elkaar zijn verknoopt als in een ro-
man met veel personages en karakters. Het 
is een aanpak waarin fysieke vertrouwd-
heid en omgang met de stad en stedelingen 
niet alleen complementair is aan, maar ook 
een verklarende functie heeft ten opzichte 
van de elders opgeslagen historische ken-
nis. Stadsgeschiedenis als het samenkomen 
van fl aneren, kijken en weten als grondslag 
voor de analyse van het op elkaar inwerken 
van gebeurtenissen uit respectievelijk de 
voorrevolutionaire era, die van de Sovjet-
Unie en van de postcommunistische tijd in 
Rusland. Toonaangevend in deze benade-
ring is Karl Schlögel, die al vanaf 1984 in 
Moskau lesen pleit voor het opentrekken 

van nieuwe registers in de geschiedwetenschappen en met zijn boeken de stadsgeschie-
denis verrijkt heeft met de werkwijzen van de journalist, archeoloog en literator.6

De socialistische stad als ‘afwijking’
De afgelopen decennia hebben onderzoekers van allerlei pluimage zich het hoofd ge-
broken over het ‘anders’ zijn van Rusland en van de Russische stadscultuur in het 
bijzonder. Daarbij hebben geografen het pionierswerk verricht. Directe aanleiding was 
de explosieve verstedelijking vanaf de jaren zestig, zowel in de Verenigde Staten als in 
de Sovjet-Unie, waar alleen al in 1965 begonnen werd met de bouw van vijfentwintig 
nieuwe steden. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was ‘urbanisatie’ in de zin van ver-
stedelijking in de Sovjet-Unie een ‘Unwort’, dat uitsluitend geassocieerd werd met 
de explosieve en ongecontroleerde groei van steden in kapitalistische economieën. De 
veranderde dynamiek van grootstedelijke groei, het perspectief op het ontstaan, ook in 
de Sovjet-Unie, van megasteden, waren de directe aanleiding voor een politieke koers-
wijziging in de richting van het beheersen van de stadscontouren en het ombuigen 
van excessieve stedelijke groei. En voor het opnieuw relevant worden van een over-
wegend demografi sch en economisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek naar 
verstedelijking. Dat vond plaats in nauwe samenwerking met geografen uit met name 
Angelsaksische hoek via wetenschappelijke uitwisselingsprogramma’s met seminaries, 
excursies en publicaties. Al in 1970 verscheen Cities of the Soviet Union van de Ame-
rikaanse geograaf Ch. D. Harris, een boek dat de vakwereld confronteerde met de 
methodes en resultaten van het onderzoek in de Sovjet-Unie naar de dynamiek van het 
verstedelijkingsproces en de structuur van (nieuwe) nederzettingspatronen.7 In deze 
fase werd het ‘anders’ zijn vooral gerelateerd aan de ‘afwijkende’ geschiedenis van de 
urbanisatie in het prerevolutionaire Rusland, aan de snelheid waarmee die vooral na 

6 K. Schlögel, Moskau lesen. Die Stadt als Buch (Berlin 1984).
7 Ch. D. Harris, Cities of the Soviet Union. Studies in their functions, size, density and growth (Chicago 1970).

Afbeelding 1: Karl Schlögel (1948).
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de Tweede Wereldoorlog plaatsvond en, uiteraard, aan de politieke en economische 
condities van de socialistische samenleving waarbinnen de verstedelijking zich voltrok. 
Veronderstellingen die al in de jaren voor de ‘Wende’ systematisch werden gerelati-
veerd zo niet ontkracht door voortschrijdend inzicht uit stadsgeografi sche en vooral 
ook stadshistorische hoek. Met als voorlopige conclusie van een Russisch-Duits stads-
geografi sch onderzoeksteam dat op dit moment die aloude vraag naar het ‘afwijkende’ 
niet meer relevant is. En dat het verloop van het Russisch-Sovjet urbanisatieproces 
geheel conform is aan wereldwijde cycli en patronen, waar specifi eke gebeurtenissen, 
zoals de Oktoberrevolutie, burgeroorlog, collectivering van de landbouw, de Tweede 
Wereldoorlog, massale evacuatie en deportatie, geen duurzame invloed op hebben 
kunnen uitoefenen.8

 Hetzelfde kan worden gezegd van de geografi sche belangstelling voor de interne, 
ruimtelijke organisatie van de ‘socialistische stad’ die eveneens in de jaren zeventig 
van de grond kwam. Het klassieke bronnenboek is hier het in 1979 door French en 
Hamilton uitgegeven The socialist city, dat tot stand kwam in nauwe samenwerking 
met Moskovitische geografen. ‘Is there a Socialist City?’ vroegen de redacteuren zich 
in hun inleidend hoofdstuk af, een retorische vraag omdat in de Sovjet-Unie zelf de aan 
de ideologie van de socialistische stad gekoppelde, stalinistische codes sedert de jaren 
zestig al in onbruik waren geraakt. Het ‘anders’ zijn van de socialistische stad werd 
door de geografen, samen met demografen en sociologen in eerste instantie gedefi ni-
eerd als de afwezigheid van zowel de onroerendgoedmarkt als van allerlei vormen van 
(residentiële) segregatie en de nadrukkelijke zichtbaarheid van stedenbouwkundige 
kenmerken als lege paradeplaatsen, brede magistralen, markante hoogbouw en plas-
tische verbijzondering van overheidsgebouwen. Die maken tezamen, vanuit huidige 
geografi sche optiek, de socialistische stad echter tot een hooguit regionaal stadstype 
dat vooral betekenis heeft als retorisch-politiek contrast met de ‘kapitalistische stad’.9 
Pas in de jaren negentig werd het begrip ‘socialistische stad’ opnieuw actueel, kreeg 
het zelfs een heuristische dimensie als centrale categorie bij de veel bredere, sociale en 
cultuurhistorische analyse van samenlevingen volgens het Sovjetmodel. 

Zijn er in Rusland steden?
De belangstelling van historici voor stadsontwikkeling in Rusland en de Sovjet-Unie 
valt samen met de opkomst in het Westen van de stadsgeschiedenis als nieuwe discipline 
halverwege de jaren zestig. De crisis van de stad in de liberale democratieën stimuleerde 
westerse onderzoekers tot comparatief onderzoek naar urbanisatie als een verondersteld 
universeel, transnationaal proces, met als centrale thema’s de samenhang tussen indu-
strialisatie en verstedelijking en, vervolgens, de rol van politiek en (lokaal) bestuur.10 

8 G.M. Lappo en Fr. W. Hönsch, Urbanisierung Russlands (Berlin 2000).
9 R.A. French en F.E.I. Hamilton, The socialist city: a spatial structure and urban policy (Chicester 1979); recent 
is het beredeneerde overzicht van de historiografi e van de socialistische stad van Th. Bohn, Minsk – Musterstadt des 
Sozialismus. Stadtplanung und Urbanisierung in der Sowjetunion na 1945 (Wien 2008) 1-20; Th. Bohn (red.), Von 
der ‚europäischen Stadt’ zur ‚sozialistischen Stadt’ und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. 
Jahrhunderts (Munchen 2009). Een compacte historiografi e van het historisch-geografi sch onderzoek naar de soci-
alistische stad in: L. Coudroy de Lille, ‘Relire la ville socialiste. Introduction’, in: Histoire Urbaine, 25 (2009), 5-14.
10 Exemplarisch zijn de vroege publicaties van James H. Bater zoals diens dissertatie St. Petersburg: industrializa-
tion and change (Studies in Urban History, 4) (London 1976) met een programmatisch voorwoord van Jim Dyos. In 
1980 verscheen The Soviet city: ideal and reality (Londen 1980). Zie ook het reviewartikel van G.H. Andrusz, ‘Urban 
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Ook hier stonden programma’s en publicaties aanvankelijk geheel in het teken van het 
opsporen van de historische achtergronden van verschillen, zoals het ‘achterblijven’ van 
stadscultuur in Rusland en de Sovjet-Unie als gevolg van het mislukken van stedelijke 
hervormingen aan het eind van de negentiende eeuw, het ‘rurale’ karakter van de verste-
delijking en de rol van het platteland en dorpen als ‘dragers’ van de stedelijke cultuur. 
Werd tot de jaren negentig het Angelsaksische stadshistorisch onderzoek naar geogra-
fi sche en vooral economische achtergronden van de stedelijke ontwikkeling in Rusland 
en de Sovjet-Unie belemmerd door ontoereikend (demografi sch) statistisch materiaal, 
Oost-Europa-onderzoekers worstelden vooral met de onbruikbaarheid van verklarende 
categorieën als burgerschap en openbaarheid uit de klassieke traditie van Pirenne, We-
ber, Simmel of Wirth voor de analyse van de stadscultuur in Rusland en de Sovjet-Unie. 
‘Zijn er eigenlijk wel steden in Rusland?’ vroeg Michael F. Hamm zich in 1977 af een 
jaar na het verschijnen van het door hem zelf geredigeerde, eerste breed geschakeerde 
historisch overzicht van de stadsgeschiedenis van Rusland. Een vraagstelling die in de 
decennia daarna door de meeste historici werd aangegrepen voor het zoeken naar nieu-
we antwoorden op een veel oudere vraag: die naar ‘het Europese gehalte’ van Rusland 
en van de Russische stad in het bijzonder. Een discussie die aan Europese zijde schat-
plichtig is aan de behoefte naar een historische onderbouwing van de identiteit van ‘de’ 
Europese stad in een globaliserende wereld, maar die na de politieke ommekeer in 1991 
ook in Rusland zelf grote politieke lading heeft gekregen.11 De aanvankelijk rechtshisto-
rische en sociologische focus van vooral Duitse stadshistorici op de institutionele kanten 
van stadsvorming, op stedelijke autonomie en stadsburgerrecht heeft het eigenaardige 
karakter van de Russische stad in de pre-industriële era krachtig in beeld gebracht. De 
afwezigheid van de tegenstelling tussen stad en platteland, de zwakte van de ‘burgerij’ 
en het ontbreken van stedelijke autonomie zijn de belangrijkste ingrediënten van een 
Russisch stadsstatuut dat duidelijk afwijkt van de contemporaine stedelijke stelsels in 
Europa, zoals in de Zuidelijke Nederlanden, in Toscane of langs de Oostzeekust. 
 Dat ligt anders voor de duiding van de eerste grote verstedelijkingsgolf in de nadagen 
van het tsarenrijk. Die werd, mede als gevolg van de traditionele sterk rurale binding 
van de bevolking, gekenmerkt door een traag tempo en vooral door een sectorale con-
centratie rond St. Petersburg en Moskou. Maar van hieruit voltrok zich dan ook een 
moderniseringsbeweging die beide hoofdsteden in snel tempo in het centrum bracht 
van het netwerk van grote westerse metropolen als Berlijn, Parijs, Wenen, Budapest 
en London.12 Door de verschuiving van de aandacht voor de bestuurlijk-institutionele 
kanten van stadsvorming naar de activiteiten, initiatieven en netwerken van een groot-
stedelijke civil society is recentelijk de formatie van een stedelijke elite in beeld geko-

government: a focal issue in studies on the Russian and Soviet City’, in: International journal of urban and regional 
research, 3:4 (1979) 553-563.
11 K. Küntzel-Witt, ‘Eine Renaissance: Stadtgeschichte(n) des vorrevolutionären Russlands‘, in: Digitales Hand-
buch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas (20.12.2005) zie: http://epub.uni-muenchen.de/788/1/
kuenzel-Stadtgeschichte.pdf. De meest gezaghebbende onderzoeker naar stadsgeschiedenis van pre-revolutionair 
Rusland is Manfred Hilderheimer. Snelle toegang tot diens denkbeelden en bijdragen vanaf midden jaren tachtig in: 
M. Hilderheimer, ‘Die Russische Stadt – Subtyp europäischer Entwicklungen?’, in: Fr. Lenger, Kl. Tenfelde (red.), 
Die Europäische Stadt im 20. Jahrhundert: Wahrnehmung – Entwicklung – Erosion (Köln/Weimar/Wien 2006) 45-60. 
12 Hildermeier, ‘Die Russische Stadt’, 53-56; A.V. Wendland en A.R. Hofmann, ‘Stadt und Öffentlichkeit: Auf der 
Suche nach einem neuen Konzept in der Geschichte Ostmitteleuropas. Eine Einführung’, in: A.R. Hofmann en A.V. 
Wendland (red.), Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa 1900-1939, (Stuttgart 2002) 9-23.
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men die, manoeuvrerend tussen locale bestuurlijke autoriteiten en radicale politieke 
groeperingen (intelligencija), de eigenlijke grondslag heeft gelegd voor een modernise-
ringsproces dat in 1917 abrupt werd afgebroken.13 
 Tot aan 1989 was de exorbitante urbanisatie in de Sovjet-Unie van de jaren dertig, 
toen meer dan drieëntwintig miljoen boeren (gedwongen) naar de stad emigreerden, 
het werkterrein van vooral geografen, demografen en sociologen. Onderzoek naar het 
urbanisatieproces in de twintigste eeuw was in de Sovjet-Unie geen opgave van de 
geschiedschrijving.14 Hoe verliep de planning en bouw van de vele honderden nieuwe 
steden? Wat waren de praktische gevolgen van de massale verkaveling van villa’s en 
woonhuizen tot ‘anderhalve kamers’? Hoe moeten we ons het leven in een zogenaamd 
‘kommunalka’, de standaard collectieve woonvorm in de Sovjetstad, voorstellen? En 
waar en vooral: hoe woonden de vele miljoenen landarbeiders die naar de steden trok-
ken om daar in de industrie te werken? Het zijn vooral de romans, verhalen en es-
says van bijvoorbeeld Boelgakov, Zoschchenko,Trifonow, Ehrenburg, Paustowskij en 
Brodski die daar soms een glimp van laten zien.15 Maar ook over de stad zelf als fysieke 
omgeving werd tot voor kort nauwelijks iets gepubliceerd. In tegenstelling tot de eufo-
rische ‘ontdekking’ van de architectonische ‘Leitbilder’ van de Sovjet avant-garde, was 
er weinig interesse voor zowel de bouw als het gebruik van openbare voorzieningen 
als stedelijke infrastructuur of cultuur- en sportparken. Zo is het grootse project van 
de metrobouw in Moskou (1931-1935) pas rond 2000 door historici uit zowel Oost als 
West ‘ontdekt’ als object van sociaal-, techniek- en architectuurhistorisch onderzoek. 
‘De bekendheid van de Moskouse metro en haar betekenis voor het zelfbegrip van de 
Sovjet-Unie vanaf de jaren dertig, staat in geen verhouding tot de plaats die zij in het 
historisch onderzoek innemen’, schrijft Dietmar Neutatz in zijn recente monografi e.16 
Daar zijn tal van oorzaken voor aan te wijzen, zoals de schaarste aan betrouwbare 
bronnen en de relatieve ontoegankelijkheid van het land en zijn steden. Ook mogen 
de effecten niet worden vergeten van de taaie ‘Historikerstreit’ tussen Oost-Europa-
onderzoekers over de wetenschappelijke benadering van het stalinisme, die tussen to-
talitaristen en revisionisten. De visie dat het stalinisme, naast repressief politiek sy-
steem, ook als een ‘systeem van waarden, een sociale identiteit en manier van leven’ kan 
worden beschouwd, heeft uiteindelijk ook de stadsgeschiedenis een nieuwe wending 
gegeven. Het heeft geleid tot de voorzichtige en vooral kritische ontraadseling van de 
sfi nx die ‘socialistische stad’ heet. Hoe vruchtbaar een dergelijke benadering voor de 
stadsgeschiedenis is, heeft Stephen Kotkin laten zien in zijn monografi e over de so-
cialistische ‘voorbeeldstad’ Magnitogorsk. In dit vuistdikke boek uit 1995 wordt een 
indringend beeld geschetst van de politiek van het dagelijks leven in een nieuw te bou-
wen industriestad in het zuiden van de Oeral en van de gewelddadige opbouw van een 
welvaartsstad naar Sovjetmodel en de weerstanden daartegen vanuit de natuur, de tech-
niek en mensen. Over urbanisatie in de eerste fase van het Stalinregime is, aldus Kotkin 

13 Voor een schets van de positie van de Russische intelligentsia in Europese context zie: D. Sdvizkov, Das Zeitalter 
der Intelligenz: zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg, (Göttingen 2006) 
(Onkel Vanja und die Dämonen – Die Gesichter der russischen intelligencija, 139-187).
14 Bohn, Musterstadt des Sozialismus, 10.
15 I.K. Lilly, Moscow and Petersburg. The city in Russian culture (Nottingham 2002).
16 D. Neutatz, Die Moskauer Metro. Von ersten Plänen bis zur Grossbaustelle des Stalinismus (1897-1935) (Köln/
Weimar/Wien 2001); J. Bouvard, Le Métro de Moscou. La construction d’un mythe soviétique (Paris 2005).
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in zijn verrassende hoofdstuk over de ‘idiotie van het stadsleven’, tot nu toe vooral 
in generaliserende termen gesproken, los van de dagelijkse werkelijkheid in concrete 
steden.17 Dat moet ook gezegd worden over het duistere complot tussen de offi ciële 
woonpolitiek, de utopische denkbeelden over de ‘nieuwe leefwijze’ en de harde reali-
teit van de dagelijkse woon- en leefomstandigheden. In 1998 kwam Karl Schlögel met 
een baanbrekend artikel over ‘Kommunalka – oder Kommunismus als Lebensform’, 
een programmatisch essay dat het perspectief opende op een cultuurgeschiedenis van 
het wonen in de socialistische stad, een belofte die glansrijk is ingelost met de dis-
sertatie van Julia Obertreis over de huisvesting en woonomstandigheden in de vroege 
jaren van de Sovjet-Unie.18 In het bijzonder in St. Petersburg, de stad die in 1918 haar 
status als keizerlijke hoofdstad had verloren, waarmee ook een einde kwam aan de 
stormachtige transformatie van keizerlijke residentie naar kapitalistische ‘Grossstadt’: 
een moderniseringsoffensief van ongekende omvang en reikwijdte dat Karl Schlögel 
halverwege de jaren tachtig tot thema van zijn eerste boek maakte.

De terugkeer van de Russische stad
‘Met de dood van Alexander Blok in 1921 stierf ook de stad’. Met deze mededeling 
begint en eindigt Karl Schlögel Jenseits des Grossen Oktober. Das Laboratorium der 
Moderne: Petersburg 1909-1921, dat in 1988 voor het eerst verscheen.19 Het boek heeft 
zijn historiografi sche wortels niet in de stadsgeschiedenis, maar in wat Gert Koenen 
genoemd heeft ‘Das rote Jahrzehnt’: de Duitse culturele revolutie uit de jaren zestig en 
zeventig van linkse activisten, studenten en wetenschappers met als inzet de kritische 
heroverweging van het recente Duitse verleden (Weimar, nationaal-socialisme, Holo-
caust), maar vooral ook van de Sovjet-Unie: Oktoberrevolutie, Stalinisme, Goelag en 
ddr.20 In de context van de vorming van Schlögel (1948) als historicus zijn vooral de 
persoonlijkheid en werk van de marxistisch denker Helmut Fleischer van belang, de 
auteur van de bestseller Marxismus und Geschichte (1968). Voor Fleischer zijn grote 
woorden als ‘kapitalisme’ en ‘socialisme’ zoiets als ‘Fetischbegriffe eines verspannten 
Epochenbewusstseins’ die de blik op de feitelijke toestand van een technisch-indu-
striële beschaving vertekenen. Hij pleitte daarentegen voor een ‘Geschichtsdenken als 
Praxisdenken’ waarbinnen zulke onderwerpen als de grote Oktoberrevolutie van 1917 
niet, zoals in linkse intellectuele kringen gebruikelijk, eenzijdig vanuit haar ideologie of 

17 S. Kotkin, Magnetic mountain. Stalinism as a civilization (Berkley/Los Angeles/London 1995) 198-257. Kotkin 
staat aan het begin van een recente trend in het historisch onderzoek naar de socialistische Sovjetstad. Zie: J. Obertreis, 
‘Eine neue Stadtgeschichte der Sowjetunion und Mikrostudien’, in: B.H. Bayerlein (red.), Zeitgeschichte, Kommunis-
mus, Materialien und Forschungen (Frankfurt a.M. 2003) 135-148. Zie ook: K. Schlögel, ‘Der Zentrale Gorkij- Kultur- 
und Erholungspark (cpio) in Moskau. Zur Frage des öffentlichen Raums im Stalinismus’, in: M. Hilderheimer (red.), 
Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung (München 1998) 255-274.
18 K. Schlögel, ‘Kommunalka – oder Kommunismus als Lebensform. Zu einer historischen Topographie der Sowje-
tunion’, in: Historische anthropologie, 6:3 (1998) 329-346; J. Obertreis, Tränen des Sozialismus. Wohnen in Leningrad 
zwischen Alltag und Utopie 1917-1937 (Köln/Weimar/Wien 2004); zie vooral de prachtige website: ‘communal living 
in Russia’, gebaseerd op publicaties van Ilyá Utekhin (European University, St. Petersburg) http://www.kommunalka.
colgate.edu/.
19 K. Schlögel, Jenseits des Grossen Oktober: Das Laboratorium der Moderne. Petersburg 1909-1921 (Berlijn 1988). 
Tweede druk met gewijzigde titel Petersburg. Das Laboratorium der Moderne 1909-1921 (Berlijn 2002). K. Schlögel, 
F.N. Schenk en M. Ackeret (red.), Sankt Petersburg. Schauplätze einer Stadtgeschichte (Frankfurt/New York 2007).
20 G. Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977 (Keulen 2001), 257-358 (Alte 
Linke, Neue Linke).
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marxistisch-leninistische doctrines wordt begrepen, maar vooral vanuit een historisch 
krachtenveld, vanuit de concrete sociale en maatschappelijke bewegingen die in het 
Rusland van 1917 samenkwamen.21 Daarmee werd de fi xatie op de Oktoberrevolutie 
als historische cesuur ter discussie gesteld en kwam ook het Rusland aan de andere kant 
van de revolutie eigenstandig in beeld. Vanuit deze visie op de moderniseringsgeschie-
denis van Rusland leefde ook de belangstelling op voor de Russische intelligentsia, 
die reeds in 1909 met haar onbarmhartig zelfonderzoek de wortels van het Russisch 
totalitarisme had blootgelegd. Haar ‘habitus’ en grondwaarden had in de jaren zeventig 
en tachtig aan actualiteit gewonnen in kringen van dissidenten, niet alleen in de Bonds-
republiek maar ook in de Sovjet-Unie zelf.
 Oorspronkelijk begonnen als een geschiedenis van de Russische Intelligencija, groei-
de het boek tijdens het schrijven uit tot een ongebruikelijke stadsgeschiedenis van St. 
Petersburg. Anders dan bijvoorbeeld Daniel Brower in zijn analyse van de Russische 
stad tussen traditie en moderniteit, houdt Schlögel zich niet bezig met de modernise-
ring van de Russische stad maar, omgekeerd, probeert hij de modernisering van Rus-
land af te lezen uit het gezicht van de stad.22 Hij dringt door in het massief van de Rus-
sische moderniteit zelf, zoekt naar sonderingen en vindt die in de tekens en teksten van 
de stad. En daarbij gaat hij vrij en onorthodox te werk. In dit boek komen gelijktijdig 
de stad zelf aan het woord, met haar boulevards, paleizen, kantoren, cafés en stations-
gebouwen als de personages wier lot en levenslijnen met deze locaties verknoopt zijn. 
Wie op deze wijze het laboratorium St. Petersburg betreedt, neemt veel risico’s. Hij 
loopt immers dwars door fronten en milieus, mengt zich in vakdiscussies over architec-
tonische stijl, stedenbouw en stadsplanning, bemoeit zich met de repertoires van toneel 
en muziek, leest de advertenties in kranten, raadpleegt adresboeken en stadsgidsen en 
speurt in dienstroosters van boten, bussen en treinen. Daarbij overschrijdt hij uiteraard 
de grenzen van zijn eigen vak, wat onvermijdelijk is, omdat hij op zoek is naar iets dat 
dwars door alle segmenten van het maatschappelijke leven heenloopt. Bij die speur-
tocht fungeert de Russische Intelligencija als alerte gids. In het centrale hoofdstuk over 
de ‘Argonauten van de 20e eeuw’ beschrijft Schlögel hun lotgevallen tijdens de his-
torische gebeurtenissen tussen 1909 en 1921. Geen essay over de herkomst van hun 
denkbeelden, hun identiteit als sociale groep of over hun onvermijdelijke ondergang, 
maar veeleer een poging zich als waarnemer te mengen in hun discussies en zich te 
verplaatsen in de tijdshorizon van een elite die in crisis geraakt is door de gewelddadige 
‘inslag’ van de moderniteit die zich voor hun ogen voltrok. In de jaren negentig begon 
in Rusland de eerste echte industriële revolutie, waarbij de aanleg en uitbouw van het 
spoorwegennet tot spil van de industrialisatiepolitiek werden gemaakt. Vlak voor 1900 
werden met overwegend buitenlands kapitaal in Rusland de grootste en modernste fa-
briekscomplexen ter wereld gebouwd. Daarmee trad ook een nieuwe klasse van indu-
striëlen, ondernemers en bankiers aan waarvan er enkelen door Schlögel worden voor-
gesteld zoals Ivan D. Sytin, de ‘keizer van de pers’, die met zijn massa verspreiding van 
volkskranten en goedkope literaire uitgaven decennia vooruit liep op de pedagogische 

21 Voor Helmut Fleischer en diens denkbeelden zie Initiative für Praxisphilosophie und konkrete Wissenschaft 
www.praxisphilosophie.de/ ga naar categorie: Vordenker.  
22 D.R. Brower, The Russian city between tradition and modernity, 1850-1900 (Berkeley, Calif. 1990).
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programma’s van de Sovjets.23 De technische en industriële revolutie werd gedragen en 
uitgebouwd door een nieuwe elite van hoogopgeleide, gespecialiseerde professionals 
op alle gebieden van het openbare leven: bestuurders, artsen, ambtenaren, professoren 
en ingenieurs. Kortom een sociale groep van zakelijk ingestelde intellectuelen die door 
de oude, radicale garde overigens werd afgedaan als apolitiek en alleen geïnteresseerd 
in de opbouw van een eigen ‘normaal bestaan’. Het zijn echter deze nieuwe maatschap-
pelijke elites die de grondslagen hebben gelegd van een eigen ‘burgerlijke cultuur’, die 
zich in een stad als St. Petersburg letterlijk een plaats moest veroveren te midden van de 
bestaande, aristocratische instituties van een keizerlijke residentie. Om er achter te ko-
men waar en vooral wat er precies veranderde gaat Schlögel letterlijk de straat op, in dit 
geval natuurlijk de Newskij Prospekt, die hij als een antropoloog met adresboekje in de 
hand afl oopt en als de ware ‘biotoop van de hoofdstedelijke intelligentsia’ uitputtend 
in kaart brengt. Overigens niet nadat hij in het eerste hoofdstuk uitvoerig is ingegaan 
op de (onuitgevoerde) plannen van diezelfde intelligentsia voor de modernisering van 
de ‘tragische Imperiale’ volgens de beproefde formule van Haussmann. Het is precies 
dit onderscheid tussen stedenbouwkundige planvorming en dagelijkse stedelijke erva-
ring – het zoeken van de moderniteit niet op de tekentafel, in ontwerpen of manifes-
ten maar op straat, niet in architectuurtraktaten maar in de stijl van gebouwen en in 
de fantasmagorie van winkels, warenhuizen en bioscopen – dat de essentie vormt van 
Schlögels idee van stadsgeschiedenis. Hiermee voegt hij meteen ook iets wezenlijk toe 
aan Schorske’s Fin-de-Siècle Vienna (1961), het magistrale boek dat aan het begin staat 

23 Schlögel, Petersburg, 253-302 (Ivan D. Sytin. Vom russischen Pressezaren zum Rentier der Sowjetmacht. Die 
überschiessende Aufklärung).

Afbeelding 2: Boekomslag van 
K. Schlögel, Petersburg. Das 
Laboratorium der Moderne 
1909-1929 (1988/2002).
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van al het stadshistorisch onderzoek naar grootstedelijke moderniteit.24

 Hoe moeten we ons een concrete voorstelling maken van de Newskij Prospekt als 
plaats bij uitstek van de Russische moderniteit? De beantwoording van die vraagt le-
vert het spannendste hoofdstuk uit het boek op.25 Voor Schlögel zijn geschreven his-
torische bronnen niet voldoende en ook in de literaire fi ctie geeft de boulevard niet 
al haar geheimen prijs. Op de Newskij Prospekt domineert de ‘macht van het oog’ 
en dus begint Schlögel met een imaginaire wandeling over de Prospekt van 1910 aan 
de hand van een geïllustreerde stadsbeschrijving en adresboek uit die tijd. Die levert 
een ruim vijftien bladzijden lange opsomming op van gebouwen met huisnummers, 
jaartallen, namen van bouwheren en architecten en hun toenmalig gebruik en functie. 
Deze microstructuur van gebouwen laat zien hoe omstreeks 1910 de Prospekt het cen-
trum was niet alleen van klein- en grootwinkelbedrijven – vooral op gebied van luxe 
consumptieartikelen – maar ook van het nationale en vooral internationale (fi nanciële) 
handelsverkeer. Maar als fl aneur heeft Schlögel ook een scherp oog voor details. Zo 
telt en beschrijft hij reclameborden, noteert niet minder dan veertig reclamebureaus en 
agentschappen en ontdekt hij dat er op dat moment in St.Petersburg dagelijks meer dan 
veertig kranten werden gemaakt en verspreid. In de krantenburelen aan de Prospekt 
voltrok zich het proces van commercialisering en vooral van professionalisering van 
zowel journalistiek als het krantenbedrijf; ontstond een voor Rusland ongekende vorm 
van openbaarheid waarvan – naast kranten en boeken – met name ook de fi lm en bios-
coop de belangrijkste symbolen zijn. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kon 
men aan de Newskij Prospekt terecht in maar liefst vijfentwintig bioscopen: Schlögel 
drukt een complete lijst van adressen, namen en bouwjaar af. Dat waren niet alleen 
plaatsen van ontspanning en vermaak, maar ook van instructie en lering. Lang voordat 
de Sovjet de fi lm tot medium bij uitstek voor de modernisering van Rusland uitriepen, 
functioneerden de bioscopen aan de Newskij Prospekt met hun buitenlandse fi lms, 
journaals en documentaires als echte nieuwszenders die een nieuwe betekenis gaven 
aan de historische rol van St. Petersburg als ‘venster op de wereld’.
 Dat de Newskij Prospekt in korte tijd kon veranderen van imperiale avenue tot 
kruispunt van handel, verkeer en consumptie, hing ook samen met het vertraagde pro-
ces van segregatie in de Russische stad. De ontvlechting van sociale lagen en verban-
den was niet compleet en de opsplitsing van de woonomgeving vond niet plaats op de 
schaal van de stad maar nog in de huizen, met de eenvoudigen in kelder- of mansarde-
woningen en de gegoede burgerij op de bel-etage. Het is juist die buitengewone con-
centratie van het heterogene – van rijk tot arm, van hof, kerk, bankwezen, krantenbe-
drijf, hotels, winkels en bioscopen, alles door elkaar – die de Newskij Prospekt tot een 
unieke encyclopedie van het moderne Rusland maken, tot de plek waar de geboorte 
van een burgerlijke openbaarheid plaatsvond, maar waar die tevens abrupt aan haar 
eind kwam. Met de Oktoberrevolutie van 1917 verdween niet alleen een burgerlijke 
middenklasse, maar daarmee ook de door haar gedragen prille burgerlijke cultuur. Na 

24 C.E. Schorske, Fin-de-Siècle Vienna. Politics and Culture (New York 1961). Voor een polemische review van 
recente studies naar moderniteit en ‘Grossstadt’ zie: E. Klautke, ‘Urban history and modernity in central Europe’, 
The historical journal, 53:1 (2010), 177-195.
25 Schlögel, Petersburg, 201-252 (Der Newskij-Prospekt. Der Stadtraum als politischer Raum. Das Biotop der 
hauptstädtischen Intelligenz).
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de burgeroorlog in 1921 kwam een massale exodus op gang van kunstenaars, journalis-
ten, wetenschappers en ondernemers, die in de jaren daarna zou leiden tot een nieuwe 
topografi e van de ‘Russische Moderne’, een nog niet volledig in kaart gebracht netwerk 
van de Russische diaspora: van Sjanghai en New York tot aan Londen en Parijs, met als 
centrum het ‘Russische Berlijn’.26

Historische waarneming
De manier waarop Schlögel de fysiognomie van de Newskij Prospekt beschrijft en 
interpreteert als een tekst waarin de mythologie van de moderne tijd is vastgelegd, her-
innert natuurlijk aan Walter Benjamin en met name aan diens monumentale Passagen-
werk. De door Fleischer gepostuleerde geschiedschrijving als ‘konkrete Wissenschaft’ 
bracht Schlögel, niet geheel onbegrijpelijk, tot de kleine fi losofi e van het fl aneren van 
Walter Benjamin. Die kwam hij letterlijk op het spoor in Moskou, aan het begin van 
de jaren tachtig. Moskau lesen. Die Stadt als Buch uit 1984 is, ondanks de lichtvoetige 
en bijna journalistieke stijl, een leerboek stadscultuur, een oefening in het lezen van de 
stad, niet als architectuurtoerist maar als geletterde fl aneur voor wie de stad, de plek en 
de topografi e de beste leermeesters van de geschiedenis zijn.27 Vrijwel alle kunstgre-
pen die Schlögel in zijn Newskij Prospekt-analyse ten beste geeft, zijn voorbereid en 
beproefd in het Moskou-boek, zoals het gebruik van adresboeken als historische docu-
menten; de decodering van uithangborden, schilden en reclameboodschappen, de ont-
rafeling van de biografi sche kluwen van woning en bewoners en, tenslotte, de interactie 
tussen weten en kijken. In het grote boek over de andere kant van ‘de grote Oktober’ 
keren deze thema’s allemaal terug als hoofdstukken in een groter historisch narratief, 
als technieken om vanuit de stadsgeschiedenis greep te krijgen op St. Petersburg 1900, 
geboorteplaats van de ‘Russische Moderne’.
 Maar Walter Benjamin is niet de enige inspiratiebron en gids. In de jaren tachtig, 
toen Schlögel in Moskou en Leningrad aan zijn onderzoek begon, circuleerden daar in 
kringen van dissidenten en underground teksten die het Sovjet-embargo op stadsge-
schiedenis ondermijnden. Boeken en artikelen waarin kennis over een doodgezwegen, 
imaginaire stad lag opgehoopt en die pas later, in het uur van de Perestrojka, opnieuw 
en massaal op de markt werden gebracht. Met toegespitst op Leningrad/St. Petersburg 
als absolute klassieker Anziferows Die Seele Petersburgs uit 1922.28 Hoewel geschre-
ven op moment waarop St. Petersburg als burgerlijke ‘Grossstadt’ op het punt stond 
te verdwijnen, is het alles behalve nostalgisch of cultuurpessimistisch van toon. Inte-
gendeel, het is een systematisch handboek voor het leren van de taal van St. Petersburg, 
dat bij vlagen herinnert aan het stedenbouwkundig traktaat van Camille Sitte, met wie 
hij de passie voor het Italiaanse stadsinterieur deelt. Nikolai Anziferow is echter geen 

26 S. Finkel, On the ideological front.The Russian intelligensia and the making of the Soviet public sphere (Princeton, 
nj. 2007) In de jaren negentig voerde Schlögel een omvattend interuniversitair onderzoeksproject uit naar de Russische 
emigratie. Belangrijkste publicaties: K.Schlögel (red.), Der grosse Exodus: die Russische Emigration und ihre Zentren 
1917 bis 1941 (Munchen 1994); idem (red.) Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941. Leben im europäischen 
Bürgerkrieg (Berlijn 1995); idem, Ostbahnhof Europas. Russen und Deutschen in ihrem Jahrhundert (Berlijn 1998).
27 Schlögel, Moskau lesen, 368-384 (Die Spur Walter Benjamins).
28 N.P. Anziferow, Die Seele Peterburgs (Vorwort Karl Schlögel) (Munchen 2003); E. Johnson,‘Transcendance and 
the city: Nikolai Anziferow’s The Soul of Petersburg as an Aesthetc Utopia’, in: Lilly (red.), Moscow and Petersburg, 
103-116.

SG05 2010-2_Binnenwerk_DEF.indd   200 02-12-10   08:59



5 (2010) 2 roman van de geschiedenis, geschiedenis als roman  201

architect maar historicus en volkskundige, die de geest van de stad niet enkel zoekt 
in het ‘zondagse gewaad’ van de stad – in het historisch stadsplan met zijn offi ciële 
monumenten – maar ook op vrijplaatsen en in toevalligheden van het dagelijks leven. 
Als fl aneur pleit Anziferow voor contemplatie en het zich daarbij voor de geest ha-
len van de beelden en observaties uit de rijke literaire verbeelding van de stad. Deze 
vorm van stadsstudie als een combinatie van literair en architectonisch veldwerk is 
kenmerkend voor de Russische beoefening van stad- en volkscultuur (kraevedenie), 
waarvan Anziferow in de jaren twintig een van de belangrijkste vertegenwoordigers 
was. Dat was niet zozeer een academische aangelegenheid maar een brede nationale, 
culturele renaissance, gerelateerd aan de doorbraak van de Russische moderniteit om-
streeks 1900.29 Het was in eerste instantie een literair geïnspireerd, esthetisch denken 
over de oorspronkelijkheid van de Russisch nationale cultuur. Een vooral defensieve, 
tegen de populariteit van het westers beschavingsmodel gerichte beweging, die evenwel 
in de laboratoria van de grote steden tot ongekende en overrompelend modernistische 
syntheses leidden in het werk van experimentele kunstenaars als Kandinsky, Male-
witsch, Wrubel en vooral Diaghilev. Vervolgens groeide de beweging uit tot een mas-
saal volkspedagogisch project, met als ondertoon de ‘zelfontdekking’ van een land en 
volk, meegesleurd in een allesomvattend moderniseringsproject. Een groeiende ‘boom’ 
in volkskunde en volkscultuur, die door de Revolutie niet werd afgebroken, maar ze-
ker in een stad als St. Petersburg juist werd aangewakkerd. In 1921, toen de dagelijkse 

29 E. Johnson, How St. Petersburg learned to study itself. The Russian idea of kraevedenie (University Park, pa 
2006); A. Rustemeyer en D. Siebert, Alltagsgeschichte der unteren Schichten im russischen Reich (1860-1914) (Stuttgart 
1997).

Afbeelding 3: St. Petersburg, Nevskij-Prospekt, gezicht naar het noorden.
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leefomstandigheden in Leningrad desastreus waren, richtten Iwan Grews en Nikolai 
Anziferow een instituut op voor systematisch onderzoek naar de historische topogra-
fi e van de stad, waarin de methode en theorie van het excursiewezen (Exkursionistik) 
centraal stonden. Vanuit het instituut werden excursies georganiseerd naar de Newskij 
Prospekt: allesbehalve cultuurtoeristische rondleidingen, maar eerder oefeningen in 
topografi sch veldwerk, gericht op het ter plekke zichtbaar maken van de geschiedenis. 
Excursies niet alleen naar de ‘verzonken’ Prospekt, maar ook naar andere stadswij-
ken met hun kloosters, begraafplaatsen en stationsgebouwen. Rondleidingen door de 
vertrekken van de keizerlijke familie en adel in de verlaten paleizen, maar ook langs 
de heroïsche plaatsen van de Revolutie: door de fabrieken, scheepswerven en spoor-
wegemplacementen waar zich stakingen, schermutselingen en bestormingen hadden 
afgespeeld. Tot aan het jaar 1929, toen dit particulier initiatief van praktisch geschie-
denisonderwijs hardhandig werd beëindigd, manifesteerde deze massale behoefte aan 
historische kennis en nationale zelfbewustwording door volkskundige programma’s 
zich met een allure die hooguit vergelijkbaar was met die van de latere New Deal in de 
Verenigde Staten. 

Hermeneutiek van de ruimte
In Die Seele Peterburgs keren vrijwel alle ingrediënten van het werk op het gebied 
van volkscultuur en veldwerkstudies van het Instituut voor Land- en Volkkunde in 
gesystematiseerde vorm terug, met als dragers de topografi sch georiënteerde literaire 

Afbeelding 4: St. Petersburg, Mutschnoi-straat, etalage van een winkel in wasdoek, c. 1900.
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analyses van nationale dichters en romanschrijvers: van Alexander Pushkin via Gogol 
tot aan Dostojewski toe. Maar de denkwijze en systematiek van de school van Anzi-
ferow hebben ook de geschiedopvatting van Schlögel zelf diepgaand beïnvloed. Heeft 
hij van Walter Benjamin het fl aneren geleerd, van Anziferow en de stadsstudies uit 
de prille fase van de Sovjet-Unie heeft hij de passie overgenomen voor het op reis en 
excursie gaan en bij hen ook de technieken geleerd van het lezen van de geschiedenis 
vanuit de fysieke ervaring met de ruimte. Maar er is nog een veel sterkere band, en 
dat zijn de achterliggende opvattingen over een integrale wetenschap, gefocust op het 
verkennen van raakvlakken en het overschrijden van disciplinaire grenzen. Rond 1900 
waren er overal in Europa centra van wetenschappelijk onderzoek waar de samenhang 
tussen geschiedenis, cultuur en ruimte opnieuw werd gewogen. Zo bijvoorbeeld in de 
Leipziger Schule waar geografen als Ratzel en Lamprecht werkten aan de versmelting 
van geografi e en geschiedenis in een overkoepelende ‘Antropogeographie und Landes-
geschichte’, met als ideaal het op het spoor komen van de aan de historische ontwik-
kelingsgang ten grondslag liggende ‘geest’ of beter gezegd: wetmatigheid en code.30 
Ook St. Petersburg maakte in de dagen van Anziferow (nog) deel uit van dat interna-
tionale netwerk. Interdisciplinariteit stond hoog in het vaandel van bijvoorbeeld het 
Institut für Kunstgeschichte, een van de vier culturele instellingen binnen de nieuwe 
topografi e van het intellectuele St. Petersburg van na 1917. Hier waren in de jaren van 
oorlog, revolutie en belegering, kleumende wetenschappers bezig de kunstgeschiedenis 
te integreren in de domeinen van gedrag- en maatschappijwetenschappen. Zij werk-
ten gezamenlijk aan methodes om de vorm en structuur van het kunstwerk niet meer 
intuïtief (kennerschap) maar vanuit een objectieve, sociaalwetenschappelijke basis te 
analyseren. De paradigma’s van de Europese wetenschapsontwikkeling rond 1900, in 
het bijzonder die van de geografi e, hebben hun sporen nagelaten in de historiografi e 
van Karl Schlögel.31 Met dien verstande dat hij in zijn studies naar Moskou, naar de 
moderniteit in St. Petersburg, naar het Russische Berlijn en in de talloze essays over 
steden in Midden- en Oost-Europa niet op zoek is naar de ‘geest’ of ‘ziel’ van steden 
en regio’s – niet naar constanten, codes of lessen – maar veeleer naar de betekenis van 
de topografi sche ruimte voor het begrip van geschiedenis. 
 ‘Geschichte spielt nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum’; met deze raadsel-
achtige zin opent Im Raum lesen wir die Zeit uit 2003.32 Dit is geen theoretische re-
fl ectie over de ‘spatial turn’ binnen de historische wetenschappen, maar een historisch 
voorbeeldenboek met tableaus en verhalen uit geografi e, kunstgeschiedenis, cartografi e 

30 Anziferow, Die Seele Petersburgs, inleiding Schlögel; voor de Leipziger Schule zie o.a.: E. Uener, ‘Kulturtheorie 
an der Schwelle der Zeiten’, Archiv für Kulturgeschichte, 80:2 (1998) 375-415. Zie ook de website van de auteur: www.
uener.com/kulturth.html.
31 Schlögel, Petersburg, 557-635 (Petersburger Intelligencija 1921; Bewohner des Archipels, Passagiere der Arche). 
Relevant voor tal van Schlögels opvattingen over Ruslandkunde en trouwens over de geschiedwetenschappen in het 
algemeen: de betekenis van observatie, verbinding met de ‘Praxis’ en de plaats van de Oost-Europese geschiedenis in 
de ‘Gesamtgeschichte’, zijn de persoonlijkheid en het werk van Otto Hoetzsch, grondlegger van de Ruslandkunde in 
Berlijn. Zie: Schlögel, Berlin Ostbahnhof, 308-324 (Von der Vergeblichkeit eines Professorenlebens: Otto Hoetzsch 
und die Deutsche Ruslandkunde).
32 K. Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilizationsgeschichte und Geopolitik (Munchen 2003); F.B. 
Schenk,‘Das Paradigma des Raumes in der Osteuropäischen Geschichte’, Zeitenblicke, 6:2 (2007) (24.12.2007) www.
zeitenblicke.de/2007/2/schenk/index/_html; M. Rolf, ‘Importing the “spatial Turn“ to Russia. Recent studies on the 
spatialization of Russian history’, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history, 11:2 (2010) 359-380.
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en toeristiek met als bedoeling: de herijking van de geschiedschrijving door het herstel 
van de eenheid van ruimte, tijd en handeling. Spacing history is volgens Schlögel iets 
anders dan focussen op de ruimtelijke voetafdruk van politieke, sociale of economische 
processen of gebeurtenissen; ook is het geen variant op het cultuurhistorische lieu de 
mémoire-concept maar verwijst het naar een verruiming van de geschiedbeoefening: 
op het schrijven van geschiedenissen die cirkelen rond een ‘Geschichtsort’ om de daar 
zichtbare tijdsporen te lezen, te ontwarren en opnieuw te ensceneren. Wat dat betekent 
voor de stadsgeschiedenis wordt duidelijk in Schlögels grote boek over de Russische 
intelligentsia. St. Petersburg wordt hier niet opgevoerd als decorstuk of sfeervolle ach-
tergrond, integendeel: de stad is het totale theater waar geleerden, kunstenaars, fi loso-
fen, architecten en krantenmakers – het hele scala van de intellectuele wereld van dat 
moment – overtuigend en aanschouwelijk tot leven komen als herkenbare personen, 
handelend in concrete situaties binnen authentieke milieus. In Das Laboratorium der 
Moderne: St. Petersburg 1909-1921 kwam Schlögel op proefondervindelijke wijze tot 
de slotsom dat de geschiedenissen van de ‘Russische Moderne’ vanuit een stedelijke 
hermeneutiek het scherpst en overtuigendst in beeld kunnen worden gebracht.

Chronotoop Moskou 1937
De terugkeer van de Russische stad in het Europese bewustzijn is een weg met veel ob-
stakels. Door de obsessie voor het jaartal 1917 als beslissende cesuur in de geschiedenis 
van het moderne Rusland, is het zicht op St. Petersburg als moderne Europese Gross-
stadt lang versluierd. Maar de ‘vreemdheid’ van de stedelijke samenleving in Rusland 
wordt, aan de andere kant, ook in stand gehouden door de blinde vlek in het historisch 
inzicht in het gewone bestaan en dagelijks leven binnen de stalinistische Sovjet-Unie, 
mede als gevolg van rivaliserende scholen binnen het Stalinismeonderzoek. Daarmee is 
ook het zicht op het jaar 1937 – van de Grote Terreur – als cruciale cesuur in de Euro-
pese beschavingsgeschiedenis lang vertroebeld gebleven. In de ogen van Karl Schlögel 
is het weer zichtbaar maken van deze breuk – het bewustmaken van een ongekende 
catastrofe waardoor Rusland voor lange tijd uit het Europese bewustzijn verdween – 
een absolute voorwaarde voor de terugkeer van het land en haar ‘vergeten steden’. Dat 
was de directe aanleiding voor het schrijven van het in 2008 verschenen boek Terror 
und Traum. Moskau 1937, wederom geen stadsgeschiedenis in de gebruikelijke zin van 
het woord, maar een geschiedenis van extremen waarin de ondergang van het ‘oude’ 
Moskou en de opkomst van een nieuwe ruimte – die van de Sovjetstad – samenvalt, ja 
onlosmakelijk verbonden is met het huiveringwekkende lot van honderdduizenden.33

 Het boek opent met de adembenemende vlucht richting Moskou van Margarita, 
de hoofdfi guur uit de roman van Bulgakow, waarmee de lezer rechtstreeks naar het 
epicentrum van het historisch geweld wordt verplaatst: het Moskou vanaf eind 1936 
tot het begin van 1938. Het jaar 1937 vormt niet alleen het hoogtepunt van de Grote 
Terreur, van massa-arrestaties, verhoren, showprocessen en executies, het was ook het 
jaar van strak georganiseerd optimisme, van feesten, parades en herdenkingen, zoals 
die ter gelegenheid van het eeuwfeest van Alexander Pushkin, de opening van het 
eerste metrostation, de afkondiging van de nieuwe grondwet en de bombastische ont-

33 K. Schlögel, Terror und Traum. Moskau 1937 (Munchen 2008).
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vangsten van luchtvaartpioniers en Alaska-overwinteraars. Gebeurtenissen die zich 
vaak in dezelfde ruimtes afspeelden, met dezelfde acteurs in verschillende rollen: een 
theater van verraad, valsheid en bedrog, waar niet alleen historici achteraf, maar ook 
de toeschouwers van toen, met ontzetting, ongeloof en onbegrip naar hebben geke-
ken. De geschiedenis van de grote zuiveringen – het moment van de ‘grote sprong’ 
aan het einde van de geschiedenis – is tot nu toe geschreven vanuit het perspectief van 
de aanstichters: het totalitaire machtssysteem met Stalin als symbool – of vanuit de 
slachtoffers en de sociale werkelijkheid onder het stalinisme. Anders gezegd: vanuit 
de gescheiden sferen van politieke ideologie en dagelijks leven. Schlögel brengt die bij 
elkaar door zowel de politieke organisatie en technische uitvoering van de terreur als 
de dagelijkse ervaring en omgang daarmee door Sovjetburgers te beschrijven binnen 
en vanuit één plek: Moskou. Hij doet dat aan de hand van tweeënveertig episodes die 
als podia van geweld, angst en euforie, verankerd zijn in de topografi e van de stad. 
Daarbij gaat hij te werk als een journalist die voortdurend van locatie verwisselt. Nu 
eens is hij in het Huis van de Vakbonden waar de grote showprocessen plaatsvin-
den, dan zonder overgang staat hij op het Pushkinplein waar een offi ciële herdenking 
plaatsvindt; even later snelt hij naar het Moskwa-Wolga kanaal om zich daar te laten 
rondleiden door een geïmproviseerde kampstad aan het water. Tenslotte komt hij, in 
het laatste hoofdstuk, terecht in een gevangeniscel in de Lubjanka en vertelt hij het 
hartverscheurende verhaal van de ter dood veroordeelde Bucharin die, wachtend op 
zijn executie, worstelt met een afscheidsbrief: zijn ‘letztes Wort’. In deze geschiedenis 
van terreur, angst en droom, vervult de stad als plaats van gemeenschappelijke hande-

Afbeelding 5: Boekomslag van K. Schlögel, 
Terror und traum. Moskau 1937 (2009).
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ling en ervaring een buitengewoon dramatische zo niet onheilspellende rol. Door de 
toepassing van het retorisch procédé van eenheid van tijd, plaats en handeling wordt 
de stad rechtstreeks bij het drama betrokken; de stad houdt, wederom, op louter decor 
te zijn, wordt medeplichtig en fi gureert als een factor zonder welke de gebeurtenissen 
niet zijn te begrijpen en op te schrijven. De vraag is evenwel: hoe construeer je een 
geschiedenis die vanuit zoveel perspectieven en vanaf zoveel locaties wordt verteld? 
Wat moeten we ons, met andere woorden, bij een historisch narratief van gelijktijdig-
heid van het ongelijktijdige precies voorstellen? Geschiedschrijving is geen theater. 
Schlögel is daar helaas terughoudend in, maar doet wel enkele methodische suggesties: 
zo typeert hij, onder verwijzing naar de historische poëtica van Michael Bakhtin, het 
Moskou van 1937 als een knooppunt van krachten; als ‘Chronotoop Moskou 1937’, 
een naar tijd en ruimte geordend beeld van willekeur, shock, angst, totale uitputting 
en moed. Ook wijst hij terloops op de grote stadsromans uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw – die van Hermito von Doderer (Wenen), Dos Passos (New York), 
Alfred Döblin (Berlijn) of van Alexander Belyi (St. Petersburg) – die een scala aan 
constructies bieden voor de verbeelding van chaos en onoverzichtelijkheid van leven 
in één specifi eke stad. Maar in de praktijk lijkt hij te kiezen voor iets anders. Juist 
omdat hij als historicus niet analyseert maar vertelt, geen these opwerpt of verdedigt 
maar het onvoorstelbare zichtbaar wil maken, opteert hij voor een vorm van ‘epische 
geschiedschrijving’. Voor een geschiedenis waarin de grenzen van het voorstelbare 
worden verkend, die niet naar een eindpunt (telos) of conclusie voert, maar in principe 
onvoltooid blijft. Het fragmentarische karakter van het boek – de indeling van twee-
enveertig ogenschijnlijk willekeurig gerangschikte episodes – is dan ook geen zwak-
tebod maar opzet: de kracht van de wervelstorm en botsing van de gebeurtenissen, 
worden door Schlögel niet vooraf gemeten maar eenvoudig losgelaten op de lezer die 
daarmee een actieve rol in het geschiedenisverhaal krijgt toegewezen.

Geschiedenis als roman
Schlögels manier van geschiedenis schrijven heeft uitgesproken literaire kwaliteiten. 
Die zijn niet enkel stilistisch van aard, maar zijn voor een belangrijk ook terug te voeren 
op het literaire genre waar hij zich als historicus van bedient. Lijkt het idee van ‘epische 
geschiedschrijving’ terug te wijzen naar Walter Benjamins thesen Über den Begriff der 
Geschichte (1940/1942), minstens zo aanwijsbaar zijn de sporen naar het literaire de-
bat uit de beginjaren van de Sovjet-Unie toen traditionele literaire canons over boord 
werden gegooid en het ‘einde van de roman’ werd aangekondigd.34 Ossip Mandelstam 
sprak in dit verband over een ‘sociale revolutie’ in de literatuur en de noodzaak tot een 
grondige theoretische heroverweging van de romankunst. De moderne roman is een 
‘roman van de geschiedenis’, waarin niet de gebeurtenissen als zodanig het eigenlijke 
onderwerp behoren te zijn, maar de worsteling van het individu/verteller om het eigen 
leven, dat van het tijdsgewricht en de historische gebeurtenissen, vanuit zoveel moge-
lijk stand- en gezichtspunten ‘polyfoon’ te begrijpen en intellectueel te organiseren. 
Te midden van alle literatoren uit het toenmalige taallaboratorium Petrograd, was Ilya 
Ehrenburg één van de schrijvers die vanaf zijn vroegste roman Julio Jurenito uit 1921 

34 K. Baessler, Walter Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte (Frankfurt a.M. 1996).
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zich serieus heeft beziggehouden met de internationale vervlechtingen van individuele 
levenslopen, locaties en lotgevallen. Dat is ook de inzet van zijn vele reisboeken, repor-
tages en memoires die allemaal dit gemeen hebben: verslaving aan de eigen tijd. Met als 
hoogtepunt de massieve autobiografi e Menschen Jahre Leben, dat terecht een sociale 
bewustzijnsroman is genoemd, omdat hier vanuit het eigen levensverhaal – dat zich als 
dat van geen ander bewoog tussen Oost en West – zicht wordt geboden op het totale 
wereldpanorama uit de eerste helft van de twintigste eeuw.35 In dit boek komen vrijwel 
alle kopstukken uit het internationale politieke en culturele leven uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw aan bod; wordt een veelstemmig beeld van ingewikkelde historische 
samenhangen geschetst die, in de woorden van Ehrenburg, ‘nog geen eigendom van 
de geschiedwetenschap zijn’ en die de schrijver eigenlijk zelf ook nog niet helemaal 
vermag te doorgronden. Dit is ook precies de werkwijze achter het Moskou-boek van 
Karl Schlögel, maar dan in omgekeerde richting. Optornend tegen een schier onover-
zienbare massa aan historische kennis, schrijft Schlögel ‘geschiedenis als een roman’ 
en bedient zich van een schrijfwijze die datgene aanschouwelijk en vooral ervaarbaar 
maakt, dat door een academisch versnipperde historische wetenschap uit het zicht van 
het Europese bewustzijn dreigde te raken: Moskou 1937 als catastrofaal ‘Tatort’ van 
verraad, terreur, executie en utopie

35 E.J. Brown, ‘Trifonov: The historian as artist’, in: T.Z. Thompson (red.), Soviet society and culture. Essays in 
Honor of Vera S.Dunham (Londen 1988), 109-123; R. Schröder, Roman der Seele, Roman der Geschichte. Aufsätze 
(Leipzig 1986) 193-195; I.Ehrenburg, Menschen Jahre Leben (voorpublicatie Nowy Mir 1960/65; Duitse editie Mün-
chen 1962/65); E. Thiele, Literatur nach Stalins Tod. Sowjetliteratur und DDR-Literatur. Ilja Ehrenburg, Stephan 
Hermlin, Erwin Strittmatter, Christa Wolf, Juri Trifonow (Frankfurt-Wien 1995) 33-101.
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Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2009)

Terwijl de meeste artikelen in Stadsgeschiedenis betrekking hebben op de Lage Lan-
den, signaleert deze rubriek wat er in het voorgaande jaar in buitenlandse tijdschriften 
op het gebied van buitenlandse steden is gepubliceerd. ‘Buitenland’ is hier een wel 
enigszins groot woord. Door de internationale uitgeversmarkt, het aanschafbeleid van 
Nederlandse en Vlaamse bibliotheken, de verhoudingen in het onderzoeksveld even-
als onze eigen taalkennis en bias is de selectie van artikelen gebaseerd op ruim zestig 
overwegend Engelstalige en enkele Duitse en Franse tijdschriften en staan in verreweg 
de meeste artikelen Europese en Amerikaanse steden centraal. Behalve de bespreking 
van interessante artikelen in vaktijdschriften als Urban history is de rubriek speciaal 
bedoeld om artikelen te signaleren in tijdschriften die niet iedereen systematisch al-
lemaal zal kunnen bijhouden. Met deze rubriek wil de redactie een extra stimulans 
bieden om resultaten van stadshistorisch onderzoek in de Lage Landen in een bredere 
internationale context te plaatsen, en tegelijkertijd de nieuwsgierigheid prikkelen om 
vraagstukken, inzichten, bronnen en methodes uit buitenlands onderzoek ook op het 
gebied van onze ‘eigen’ stadsgeschiedenis te exploreren.1

Stedelijke netwerken
Een van de belangrijkste debatten in de moderne stadsgeschiedenis is zeker die over 
de opvallende hardnekkigheid van het premoderne stedelijke netwerk tijdens en na de 
zogenaamde industriële revolutie, die in nieuwe verstedelijkte regio’s uitmondde (Mid-
lands, Ruhr, Waalse industriële gordel in Henegouwen en Luik enzovoort). Terecht 
is beargumenteerd dat het middeleeuwse en vroegmoderne stedelijke weefsel in deze 
periode in grote mate overeind is gebleven en dat het op lange termijn zelfs de grotere 
traditionele kernen zijn geweest die van de negentiende-eeuwse groei hebben geprofi -
teerd. Naar de processen die deze opmerkelijke stabiliteit van het traditionele stedelijke 
netwerk hebben bepaald, is echter relatief weinig onderzoek verricht. Andrew Popp, 
‘From town to town. How commercial travel connected manufacturers and markets 
during the industrial revolution, Journal of historical geography, 35 (2009) 642-667 
licht in een opmerkelijke bijdrage alvast een tipje van de sluier op. Zijn onderzoek naar 
de activiteiten van enkele handelsreizigers in Noord-Engeland in het begin van de ne-
gentiende eeuw toont hoe belangrijk zij waren voor de ruimtelijke functionele interac-
tie. Ze vormden als het ware de schakel tussen twee tegengestelde processen: enerzijds 
economische regionalisering in een gebied dat minder door het industrialisatieproces 
is geraakt en anderzijds economische integratie onder invloed van de kerngebieden 
van dat proces. De handelsreizigers konden immers (al dan niet nieuwe) producten, 

1  De lijst van gedepouilleerde tijdschriften is te vinden op http://home.medewerker.uva.nl/w.j.h.furnee. Artikelen 
op het gebied van de stadsgeschiedenis van de Lage Landen zijn buiten beschouwing gelaten. 

SG05 2010-2_Binnenwerk_DEF.indd   208 02-12-10   08:59



5 (2010) 2 stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2009) 209

klanten, logistieke diensten, distributie en netwerken van smaak samenbrengen met als 
uitvalsbasis het bestaande netwerk van kleinere en grotere steden, en vooral van hun 
quasi monopolie op de infrastructuur van winkels, hotels, transport en diensten. 

Iets minder ambitieus van opzet, maar met erg vergelijkbare resultaten is het onder-
zoek van David A. Fyfe en Deryck W. Holdsworth over gastenregisters van hotels 
in New York State en Pennsylvania. In ‘Signatures of commerce in small-town hotel 
guest registers’, Social science history, 33 (2009) 17-45 vergelijken ze de namen van te-
rugkerende hotelgasten – in de eerste plaats handelsreizigers, net als in de Engelse casus, 
maar ook mensen actief in entertainment – met fi scale en beroepsgegevens. Wat blijkt 
is opnieuw het belang van deze centra in de ontwikkeling van netwerken van distri-
butie en culturele smaak. De rol die deze kleine steden, vaak niet veel meer dan kleine 
dorpen eigenlijk, speelden in de relaties tussen het landelijke Amerika, hun natuurlijk 
hinterland, met het verstedelijkte Amerika kan niet worden overschat.

Deze relatie is ook het onderwerp van het overzichtsartikel van Andrew Needham 
en Allen Dieterich-Ward, ‘Beyond the metropolis. Metropolitan growth and regional 
transformation in postwar America’, Journal of urban history, 35 (2009) 943-969. In 
een vurig pleidooi en ondersteund door een analyse van specifi eke casussen in Phoenix 
en Pittsburgh wijzen beide auteurs op de gevaren om te veel vanuit de studie van sub-
urbs te vertrekken om fenomenen van stadsgroei en stedelijke decentralisatie in kaart 
te brengen. De grote belangstelling voor voorsteden heeft er immers voor gezorgd dat 
niet alleen de aandacht voor de ‘centraliserende’ rol van grootsteden op de achtergrond 
is verdwenen, maar ook de relaties tussen de stad en het omliggende platteland. Enkel 
een integrerende benadering waarbij ook de kruisverbanden tussen rurale gemeen-
schappen en stadsgroei op de voorgrond treden, kan echt fundamenteel nieuwe inzich-
ten opleveren over de eigenheid van het stedelijk weefsel. Beide auteurs pleiten dan ook 
om de oude scheidslijnen te verlaten en een studie van de metropolitane regio (inclusief 
de dynamische en voortdurend veranderende relatie tussen binnenstad, voorsteden en 
rurale periferie) boven op de onderzoeksagenda te plaatsen.

Een belangrijke bijdrage tot onze kennis van het stedelijk fenomeen in het Nabije 
Oosten wordt geleverd door het themanummer van de International review of social 
history, 54 (2009; supplement) over de arbeidsmarkt in het moderne Turkije. In een 
algemeen overzichtsartikel (‘Ottoman and republican Turkish labour history: an in-
troduction’, 1-17) pleiten Touraj Atabaki en Gavin D. Brockett ervoor om het klassiek 
geworden moderniteitsparadigma van de twintigste-eeuwse Turkse geschiedenis – met 
zijn zware nadruk op de verwestersing, natievorming, verstedelijking en secularisatie – 
los te laten. Al in de Ottomaanse periode zijn deze processen aan het werk en meer 
analytische studies naar het functioneren van arbeidsmarkten (met aandacht voor gen-
derrollen, etniciteit, klassenbewustzijn, migratie enzovoort) bieden betere inzichten in 
groepsstrategieën, transnationale relaties en sociale verandering. Een dergelijke aanpak 
bleek ook lonend in een studie over een textielbedrijf in Istanbul in de late negentiende 
eeuw (Mustafa Erdem Kabadayi, ‘Working in a fez factory in Istanbul in the late nine-
teenth century. Division of labour and networks of migration formed along ethno-
religious lines’, 69-90) en in een analyse van het functioneren van westerse warenhuizen 
in het nieuwe Istanbul, die overigens niet alleen in de ‘Westerse districten’ maar ook in 
de schaduw van de traditionele Bazaar te vinden waren (Yavuz Köse, ‘Vertical bazaars 
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of modernity: western department stores and their staff in Istanbul, 1889-1921’, 91-
114). Opvallend in deze studies is dat regionale identiteiten en migratienetwerken in 
het multinationale Ottomaanse imperium erg belangrijk waren en de traditionele ver-
banden die eerder met religie en etniciteit kunnen worden verbonden er minder lijken 
toe te doen. Ook de rol die vrouwen in het arbeidsproces opnamen lijkt nauwelijks af 
te wijken van wat in West-Europa gebeurde.

De stedelijke ruimte en confl ictbemiddeling
Ook de stedelijke ruimte is in 2009 enkele verfrissende artikelen te beurt gevallen. Kate 
Colleran wijst in ‘Scampanata at the widow’s windows. A case-study of sound and 
ritual insult in cinquecento Florence’, Urban history, 36 (2009) 359-378 op het belang 
van de stedelijke akoestiek in het zestiende-eeuwse Florence. De vroegmoderne eer-
cultuur speelde volgens Colleran in op het ontbreken van luide achtergrondgeluiden, 
waardoor beledigingen een veel grotere impact hadden omdat ze door veel meer men-
sen werden gehoord. Colleran onderbouwt haar artikel met intelligente argumenten 
maar de empirische basis voor haar verhaal is erg dun. Ze baseert zich namelijk op 
één casus uit 1553 en dat heeft toch wel belangrijke implicaties. Zo spreekt ze nogal 
makkelijk over de ‘sophisticated listening habits of Florentines’ terwijl dergelijke be-
weringen niet zomaar aan te nemen zijn zonder bewijsmateriaal. Ook haar bewering 
dat de densiteit van het stedelijke leven het visuele waarnemen in de stad belemmerde, 
staat in schril contrast met de claim dat geluiden geen last hadden van de drukte in de 
straten. Desondanks werpt Colleran een aantal interessante vragen op die hoog op de 
onderzoeksagenda zouden moeten staan. De wisselwerking tussen de stedelijke sound-
scape, de vroegmoderne eercultuur en de stedelijke ruimte heeft zeker nog niet al haar 
geheimen prijs gegeven.

Het gebruik van de stedelijke ruimte staat ook centraal in Christopher R. Corley, 
‘On the treshold. Youth as arbiters of urban space in early modern France’, Journal 
of social history, 43 (2009) 139-156. Corley toont aan dat de stedelijke overheden in 
Frankrijk tussen 1550 en 1750 de controle op de stedelijke ruimte verhoogden en daar-
bij vooral jongeren viseerden. Deze laatsten werden overdag enkel nog getolereerd aan 
de marges van de stedelijke samenleving, zoals aan stadspoorten en op vestingsmuren. 
’s Nachts nam de jeugd wel nog bezit van belangrijke straten en centrale pleinen, maar 
van zonsopgang tot zonsondergang behoorden deze ruimtes aan de volwassen inwo-
ners van de stad toe. Pas later zou die ruimtelijke marginalisering zich ook doorzetten 
in andere domeinen van het stedelijke leven. Dat had onder meer tot gevolg dat het 
gildenleven minder toegankelijk werd voor jongeren en dat de socialisatie van de jeugd 
zich steeds meer binnen de besloten ruimte van het huis ging afspelen.

Quentin Deluermoz behandelt in ‘Présences d’état. Police et société à Paris (1854-
1880)’, Annales: histoire, sciences sociales, 64 (2009) 435-460 de toe-eigening van de 
stedelijke ruimte door de staat vanaf het midden van de negentiende eeuw. In Parijs ver-
hoogde de Franse overheid het aantal politieagenten in die periode drastisch. Daardoor 
ontstond er een nieuwe straatcultuur waaruit de dienaar van de wet niet meer weg te 
denken was. Confl icten die voordien nog door de buurt werden opgelost, zouden vanaf 
dan veel meer formeel worden afgehandeld, na een tussenkomst van een agent. Toch 
betekende dat niet dat de oude eercultuur en de codes van de straat volledig verdwenen. 
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Integendeel, de agenten integreerden zich in het buurtleven en zochten naar een balans 
tussen de regels van de buurt en de staat. Op termijn leidde dat tot een veel nauwere 
relatie tussen individu en staat, maar van een bruuske revolutie was geen sprake. De-
luermoz bespreekt de invoering van een nieuw, gemoderniseerd politiekorps eerder in 
termen van sluipende ‘biopolitiek’.

De strijd om de publieke ruimte werd soms ook hardhandig bevochten. Bernard 
Rulof, ‘The affair of the Plan de l’Olivier. Sense of place and popular politics in nine-
teenth-century France’, Cultural and social history, 6 (2009) 323-344 toont aan hoe in 
het Zuid-Franse Montpellier gedurende de omwenteling van 1848 nieuwe groepen in 
de stad op het politieke voorplan traden. Dit leidde tegelijkertijd tot een strijd om de 
publieke ruimte, waarbij in bepaalde armere wijken een bepaald politiek standpunt 
werd aangenomen en op basis van de in de wijk actieve netwerken tegen de gevestigde 
orde verdedigd. Politieke strijd werd zo letterlijk een strijd om de stedelijke ruimte 
tegen inmenging van buitenaf.

Dood in de stad
Dat testamenten ongemeen boeiende bronnen zijn voor de sociale, economische en 
cultureel-religieuze geschiedenis is natuurlijk al tot vervelens toe herhaald én histo-
riografi sch aangetoond. Toch liggen de vroegere notariële bronnencorpora niet dik 
bezaaid en in dat opzicht is de studie van Francine Michaud naar liefdadigheidsgedrag 
bij Marseillese testamentairen in de dertiende en vroege veertiende eeuw zonder meer 
een aanrader. In haar bijzonder gestoffeerde ‘Le pauvre transformé. Les hommes, les 
femmes et la charité à Marseille, du XIIIe siècle jusqu’à la Peste noire’, Revue histo-
rique, 650 (2009) 243-290 laat Michaud ons kennis maken met het geefgedrag van de 
stedelijke bevolking. Ze doet dat voor een periode waarin de bedelorden in de stad een 
bijzonder prominente plaats innamen, maar waarin tegelijkertijd de economische en 
sociale motor van de havenstad toch al duidelijk aan het sputteren ging. Onmogelijk 
om de diversiteit van feitelijkheden en inzichten die ze aan het licht brengt in detail 
weer te geven, maar vermeldenswaard is zeker dat zich naar 1300 toe een duidelijke 
religieuze individualisering aftekende, tenminste als we het groeiende en blinde ver-
trouwen van vrouwen in het caritatieve besteedgedrag van hun geestelijke biechtvaders 
daarvan als indicator mogen beschouwen. Dat het percentage donateurs in testamenten 
achteruitloopt hoeft, gezien de veranderende sociale samenstelling van het notariële 
klantenbestand, niet noodzakelijk op een de-solidarisering te wijzen. Feit is wel, dat 
Francine Michaud al rond 1300 duidelijke (voor)tekenen ziet van het zogenaamd ty-
pisch laatmiddeleeuwse burgerlijke geefgedrag, waarbij vooral de vanuit morele optiek 
‘deserving poor’ bedacht werden met armensteun. Sommigen deden dat overigens niet 
alleen met het oog op hun zielenheil maar evenzeer in mea commemoratione publice, 
om herinnerd te worden. 

Dood zijn maar niet vergeten, dat is de inzet van twee bijdragen waarin haarfi jn 
wordt blootgelegd hoezeer maatschappijen en culturen zich hun doden kunnen toe-ei-
genen. Moritz Föllmer, ‘Suicide and crisis in Weimar Berlin’, Central European history, 
42 (2009) 195-221 levert een bijzonder spannend inzicht in de manier waarop diverse 
actoren en groepen het relatief grote aantal zelfmoorden in het Berlijn ten tijde van de 
Weimar-republiek in hun eigen ideologische verhaal inschakelden. Waar de conserva-
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tieven in de hoge zelfdodingscijfers vooral een schrijnend signaal van een doorgeslagen 
individualisering zagen, schoof het Nazi-denken de zwarte piet vooral door naar het 
politieke systeem. De analogie met het discours van de communisten is daarbij niet ver 
te zoeken. Ook in het communistische denken golden de velen die afhaakten, vooral 
in de proletarische districten van de stad, als een levensbedreigende epidemie die enkel 
kon bedwongen worden door een omverwerping van het kapitalistische systeem. De 
democraten wezen dan weer in de richting van het schoolsysteem, meer bepaald naar 
de prestatiedwang die aan jongeren werd opgelegd. Wat deze visies gemeen hadden, 
was het verband tussen de specifi eke stedelijkheid van Berlijn, de vele zelfmoorden 
en het crisiskarakter van deze periode. Hoewel het moeilijk is de vinger te leggen op 
de precieze aard van die stedelijkheid, lukt de auteur er dankzij een thick-reading van 
krantenartikels en afscheidsbrieven in te laten zien hoe verschillende politieke groepen 
de zelfdoders voor de eigen boodschap recupereerden. 

Monica Black, ‘Death and the making of West Berlin, 1948-1961’, German history, 
27 (2009) 6-31 benadert de (weder)opbouw van de West-Berlijnse maatschappij na de 
Tweede Wereldoorlog vanuit het oogpunt van de talrijke doden en de manier waarop 
ze (al dan niet) herinnerd werden. Vreemd genoeg werden de talrijke oorlogsslachtof-
fers – ondanks hun achteraf beschouwd zinloze dood – aanvankelijk nog moeiteloos 
gerecupeerd binnen een traditioneel Duits waardensysteem. Gaandeweg werd de 
dodenherdenking, met alle praktische en politieke problemen die dit in de Berlijnse 
context met zich bracht, echter opengetrokken naar een Westers waardensysteem, 
waarmee meteen ook duidelijk het verschil met de communistische buur kon worden 
gemaakt. In schril contrast met deze veelkleurige varianten van een steeds veranderende 
herinneringscultuur staat het bewust of onbewust niet-herdenken van doden. Dood 
ben je pas als je bent vergeten, en zonder Christian Henriot, zou dat het lot geweest 
zijn van tienduizenden ‘meesterloze lijken’ in het Republikeinse Shanghai. Tussen 
1915 en 1951 begroef de Shanghai Public Benevolent Cemetery (spbc), één van de 
vrijwilligersorganisaties die zich ontfermde over ‘verweesde lijken’, haast één miljoen 
– vermoedelijk uit materiële noodzaak – achtergelaten lichamen. Met name mannen 
en kinderen kregen vaak geen begrafenis die naam waardig en het laat zich aanzien dat 
vooral sociale redenen de overlevenden ertoe verplichtten hun overledenen te vonde-
ling te leggen. In het zeer goed gedocumenteerde ‘“Invisible Deaths, silent deaths”. 
“Bodies without masters” in Republican Shanghai’, Journal of social history, 43 (2009) 
407-437 geeft Christian Henriot deze doden opnieuw een geschiedenis, waarbij terecht 
veel aandacht gaat naar de ruimtelijkheid van de achterlating van lijken, alsook naar de 
sociaal-economische logica erachter. Op die manier verliezen die vreemde statistieken 
wat van hun onbegrijpelijkheid, maar intrigerend blijft wel de vaststelling dat ook com-
munistisch China nauwelijks aanstoot nam aan het fenomeen, laat staan het politiek 
veroordeelde. In 1951 werden in Sjanghai van alle 64.834 overlijdens in bijna 45.000 
gevallen de lichamen achtergelaten. De overheden toonden zich daarbij vooral bekom-
merd om juistheid van de door hen aangelegde statistieken, eerder dan om de morele 
en sociale dimensie van het fenomeen. En dat het probleem uiteindelijk verdween, had 
minder met een doelbewust beleid te maken, dan met de neveneffecten van vaccinatie-
campagnes en andere beleidsaspecten zoals de verplichte verhuizing naar het platteland 
van bedelaars. 
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In ‘Diagnostic spaces. Workhouse, hospital, and home in Mid-Victorian London’, 
Social science history, 33 (2009) 357-389 breekt Graham Mooney een lans voor de studie 
van de ruimtelijkheid van medische diagnoses van sterfgevallen in het Londen van het 
midden van de negentiende eeuw. Het blijkt immers dat de diagnostische diepte, een 
kwaliteitsindicator die kan gemeten worden aan de hand van de opgave van meervou-
dige doodsoorzaken in diagnostische rapporten, toen precies tegenovergesteld verliep 
dan vandaag. Waar vandaag onverwachte overlijdens in huiselijke kring het vaak moe-
ten stellen met een eenvoudige diagnose, tonen ziekenhuisartsen zich vaak genuanceer-
der en gedetailleerder in de beschrijving van doodsoorzaken. Niet zo dus in het midden 
van de negentiende eeuw. Aan de hand van de beschrijving van bijna 14.000 overlijdens 
in negen weken van het jaar 1866, komt Mooney tot een totaal tegenovergesteld beeld 
voor de door de cholera getroffen Engelse hoofdstad. Blijkbaar lieten hospitalen als 
opkomende kenniscentra van medische kennis een eenduidiger analyse, en ook een 
administratiever afhandeling van overlijdensattesten toe. Dokters die op huisbezoek 
gingen hadden niet noodzakelijk een betere kennis of inzicht, maar zagen de toestand 
van de patiënt veel meer binnen de context waarin het overlijden had plaats gevonden. 
Geen wonder dus, dat ze ook veel minder spaarzaam omsprongen met details over de 
duurtijd, de socio-demografi sche omstandigheden en de zogenaamd additionele oor-
zaken van sterfte.

Kerk en stad
De rol van kerk en religie in de stad heeft de voorbije decennia niet altijd de aandacht 
gekregen waarop dit uitermate belangrijke thema recht heeft. Nochtans werden Euro-
pese steden vanaf hun ontstaan of hergeboorte in de middeleeuwen of later geconfron-
teerd met niet alleen een grote en manifest belangrijke aanwezigheid van religieuzen 
en kerk(en) in het stedelijk weefsel, de veranderende wederzijdse attitudes hebben ook 
in niet geringe mate aan ideeën over stedelijkheid zelf vorm gegeven. Het is daarom 
verheugend om vast te stellen dat verschillende auteurs in het voorbije jaar aandacht 
hebben gevraagd voor de ontwikkeling van religieuze fenomenen in een stedelijk per-
spectief.  

In ‘Disputing legal privilege. Civic relations with the Church in late medieval En-
gland’, Journal of medieval history, 35 (2009) 279-296 schetst Helen Carrel hoe in 
Engeland in de grotere ‘royal boroughs’ als York en Norwich burgerlijke identiteit 
in de periode na de Zwarte Dood niet alleen werd geconstrueerd in relatie met de 
koninklijke macht, maar ook in relatie met grote kerkelijke instellingen zoals abdijen, 
kathedraalkapittels en bisschoppen. Rechtsdisputen en competitie tussen leken- en 
kerkelijke rechtbanken waren op haast dagdagelijkse wijze belangrijk om opvattingen 
over moraal vorm te geven, maar ook om een controle over kerkelijke autoriteiten en 
praktijken uit te oefenen. Het is daarbij opvallend dat in steden die vielen onder een 
kerkelijke heer van een dergelijke rivaliteit nauwelijks sprake was. Verhoudingen tus-
sen lekenbestuurders en religieuze autoriteiten kunnen er zelfs veelal als hartelijk wor-
den beschouwd – met dien verstande dat dit dan wel ten koste ging van het ontbolsteren 
van een onafhankelijke collectieve lekenidentiteit. 

Het beeld van harmonieuze verhoudingen in onder andere abdijsteden wordt beves-
tigd door James G. Clark, ‘Religion and politics in English monastic towns’, Cultural 
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and social history, 6 (2009) 277-296. Hij verwerpt het traditionele beeld van steden die 
voortdurend overhoop liggen met hun monastieke stadsheren en toont het tegendeel 
aan voor een van de meest traumatiserende periodes die deze relatie heeft doorgemaakt, 
de periode voor en kort na de ‘dissolution of the monasteries’. De lokale stadselites 
waren in deze periode zelfs vaak bondgenoten van de bedreigde abdijen en zelfs na de 
ontbinding van de religieuze ordes bleven de verhoudingen tussen de twee groepen nog 
een hele tijd goed. De verklaring voor dit gedrag moet niet zozeer, zoals vele eerdere 
studies betoogden, worden gezocht in de spanningen tussen landelijke en lokale poli-
tiek, maar eerder in de goede verstandhouding die in de loop van de late middeleeuwen 
was opgebouwd tussen monastieke ordes en de lokale elites, waardoor spanningen 
die in de volle middeleeuwen schering en inslag waren konden worden afgebouwd en 
gemeenschappelijke commerciële en culturele belangen konden worden gecultiveerd. 
De stedelijke elites waren, zelfs in de periode van grote religieuze onrust, niet zomaar 
bereid deze goede relaties op te offeren.

Een heel andere benadering wordt voorgesteld door Gabriella Erdélyi in ‘Tales of 
immoral friars. Morality and religion in an early sixteenth-century Hungarian town’, 
Social history, 24 (2009) 184-203. Onderzoeken, bewaard in het Vaticaans archief, 
maken duidelijk dat de elites in Körmend hebben geprobeerd om de augustijnen in het 
kleine stadje te dwingen af te zien van een ‘lakse moraliteit’. De banden tussen steden 
en de bedelorden waren heel intens geweest sinds de dertiende eeuw. Het hoeft dan 
ook geen verwondering te wekken dat de nieuwe religieuze interesse van leken in de 
late middeleeuwen en de beginnende verspreiding van de Hervorming stedelingen bij-
zonder gevoelig maakten voor deze relaties. De kritiek richtte zich precies tegen deze 
bij uitstek stedelijke reguliere groepen. De getuigenissen in het onderzoek in Körmend 
zijn een prachtige illustratie van deze nieuwe gevoeligheden.

De impact van religieuze gevoeligheden op politieke agency is ook het centrale thema 
in ‘The social sources of late eighteenth-century English radicalism: Bristol in the 1770s 
and 1780’, English historical review, 124 (2009) 1075-1108. Elizabeth Baigent and 
James E. Bradley onderzoeken er in welke mate (dissidente) religieuze overtuigingen 
politieke opinievorming en politiek radicalisme kunnen verklaren. Traditioneel wordt 
deze band als heel betekenisvol beschouwd. Door een grootschalig onderzoek naar 
religieuze gezindheid en sociale gelaagdheid in Bristol, met circa. 55.000 inwoners na 
Londen een van de belangrijkste stedelijke centra van Engeland, stellen beide auteurs 
dat zoiets allerminst het geval lijkt te zijn. Ook sociale en economische ontwikkelingen 
moeten immers in rekening worden gebracht in de analyse van partijkeuze en radicale 
politieke uitingen. Er kan immers een duidelijke covariatie worden aangetoond tussen 
sociaal-economische achtergronden, religieuze overtuiging en politieke opinie. Dit laat 
toe om te stellen dat deze drie aspecten van het menselijk samenleven onlosmakelijk 
met elkaar verbonden waren en dat het isoleren van een van deze elementen onvol-
doende de politieke agency van mensen verklaart. 

Politieke culturen
Het onderzoek naar stedelijke politieke culturen wordt gedomineerd door twee invals-
hoeken. Enerzijds blijven auteurs aandacht hebben voor de veelbegaande paden die de 
relatie tussen stad en staat willen duiden, anderzijds is ook het performatieve karakter 
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van publieke rituelen en communicatie nog steeds nadrukkelijk in het onderzoek aan-
wezig. Dat betekent echter niet dat er geen nieuwe inzichten tot stand komen of andere 
appreciaties van gekende fenomenen. Dat laatste is zeker het geval voor de bijdrage 
van James Lee, ‘Urban policy and urban political culture: Henry VII and his towns’, 
Historical research, 82 (2009) 493-510. Traditioneel wordt deze periode beschouwd 
als een van toenemende inmenging van de vorstelijke staat in de lokale besturen. Lee 
neemt echter afstand van die opvatting en stelt nadrukkelijk, op basis van de analyse 
van de politieke interactie tussen vorst en stad, dat de belangrijke regionale Engelse 
steden zoals York, Bristol of Exeter vaak verrassend zelfstandig beleid konden maken 
en dat de stedelijke elites eigen politieke culturen konden ontwikkelen. In plaats van 
een dergelijke autonomie tegen te werken, werd ze zelfs door de koning ondersteund.

De vaak moeilijke verhouding stad-staat heeft uiteraard ook in Parijs een belangrijke 
rol gespeeld. Tot na de Parijse commune kende de stad geen verkiezingen op gemeen-
telijk niveau en het duurde zelfs tot 1977 voor de lichtstad een verkozen burgemeester 
had. De impact van de Franse staat op het stadsleven was dan ook vanaf de middeleeu-
wen bijzonder groot. Stephen W. Sawyer, ‘Défi nir un intérêt particulier parisien. Les 
élections et l’administration municipale de Paris au milieu du XIXe siècle’, Annales 
HSS, 64 (2009) 407-433 toont aan hoe vanaf het midden van de negentiende eeuw werd 
gezocht naar mogelijkheden om stad en natiestaat deels van elkaar los te koppelen. 
Daarbij deden nieuwe ideeën over municipale macht en identiteit hun intrede. Onder 
meer de grote Haussmannoperatie zou mede op deze ideeën over het ‘particuliere ste-
delijk belang’ steunen.

In andere steden waren deze ideeën over modern stedelijk beleid op dat moment 
ongetwijfeld al volop aanwezig. Alan DiGaetano aarzelt niet om de oorsprong van 
een dergelijke moderniteit in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten te plaatsen 
(‘The birth of modern urban governance. A comparison of political modernization in 
Boston, Massachusetts, and Bristol, England, 1800-1870’, Journal of urban history, 35 
(2009) 259-287). Ze werd gevormd door een striktere scheiding van bestuur en samen-
leving en de creatie van een apart publiek domein, los van quasi-publieke of private 
initiatieven, bestaande uit diverse instituties waar zaken van publiek belang konden 
worden beslist en patronen van bureaucratisering zich konden ontwikkelen. Of dit 
proces inderdaad pas in de negentiende eeuw begon, laten wij hier in het midden. 
Alleszins toont DeGaetano met dit vergelijkende onderzoek naar de invulling van poli-
tieke mandaten en de omvang en bestemming van openbare middelen aan, dat private 
en ‘semi-publieke’ instituties niet langer voldeden voor de ontwikkeling van sociale en 
economische hefbomen en van transportinfrastructuur en andere publieke voorzienin-
gen zoals water. Snelle verstedelijking en democratisering deden de noodzaak gevoelen 
voor professionele kaders en instituties, waardoor op lange termijn de notie van pu-
bliek domein ook anders werd gedefi nieerd

Een erg mooie bijdrage over de continuïteit in de praktijk van stadsrituelen is die 
van James Grehan, ‘The legend of the Samarmar. Parades and communal identity in 
Syrian towns c. 1500-1800’, Past and present, 204 (2009) 89-125. Optochten en andere 
publieke rituelen in Syrië worden in dit artikel gebruikt om de mate van Ottomanise-
ring in deze periode te onderzoeken. Opvallend is dat de nieuwe machthebbers relatief 
weinig impact wensten te verkrijgen op oudere, vaak politiek gekleurde manifestaties. 
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In tegenstelling tot het vroegmoderne Europa, waar deze rituelen geleidelijk aan belang 
inboetten, bleef de belangstelling voor oudere rituelen in het Nabije Oosten zeer groot. 
Nieuwe Ottomaanse rituelen (vaak verbonden met de dynastie zelf) werden er naast 
oudere rituelen geplaatst, maar vervingen ze geenszins. De multinationale Ottomaanse 
staat incorporeerde lokale tradities en respecteerde ook de grote politieke verschillen 
die in de verschillende Syrische steden leefden. 

Eenzelfde lange termijn-perspectief komt ook aan bod in Michel De Waele, ‘“Paris 
est libre.” Entries as reconciliations: from Charles VII to Charles De Gaulle’, French 
history, 23 (2009) 425-445. In dit artikel worden de manieren onderzocht waarop de 
Franse koningen (en later nationale politieke leiders) vanaf de Honderdjarige oorlog 
tot de intrede van De Gaulle in Parijs in 1944 gebruik maakten van grootschalige 
publieke rituelen om na een periode van crisis en burgeroorlog nationale verzoening 
tot stand te brengen. Deze rituelen verschilden fundamenteel van de normale intredes 
of parades doordat ze veel explicieter verwezen naar het gezamenlijke verleden en de 
idee van een gezamenlijke lotsbestemming cultiveerden. Deze gevoelens van nationale 
identiteit kwamen samen in de persoon van de vorst (of leider) en uitten zich ook in een 
vorm van pardon, die traditioneel bij de koninklijke autoriteit hoorde, maar die ook (in 
weliswaar gewijzigde vorm) werd overgenomen door de negentiende- en twintigste-
eeuwse republiek. 

Tot de politieke rituelen die premoderne steden kenmerkten, behoorde ook die ri-
tuelen die met rechtspleging te maken hadden, niet in het minst gerechtelijke executies. 
Nicholas Scott Baker, ‘For reasons of state. Political executions, republicanism, and 
the Medici in Florence, 1480-1560’, Renaissance quarterly, 62 (2009) 444-478 vergeleek 
politieke geïnspireerde executies in Firenze tijdens de overgang van republiek naar 
Medicistaat en kwam daarbij tot de vaststelling dat in deze periode van groeiende 
staatsmacht en de overgang naar een vorstelijk regime terdoodveroordelingen voor 
politieke misdrijven steeds talrijker werden. Verzet tegen een regime werd steeds meer 
ook verzet tegen de staat en de persoon van de vorst. Waar tijdens de middeleeuwse 
republiek vooral verbanning werd gebruikt om politieke tegenstanders te verwijderen, 
werd dat na de samenzwering van de Pazzi en de geweldsspiraal die toen op gang 
kwam, steeds meer standrechtelijke executie, die ook steeds meer geritualiseerd werd. 
Tegelijkertijd voltrok zich ook een verandering van de invulling van het stedelijk 
burgerschap, waarbij het ius sanguinis van de laatmiddeleeuwse steden, dat het stedelijk 
burgerschap ook in de regio (contado) mogelijk maakte en specifi ek door steden ge-
controleerde gebieden mogelijk maakte, werd vervangen door een striktere territoriale 
invulling die teruggreep naar de eerste communes. Burgerschap bleef voorbehouden 
aan de eigenlijke inwoners van de steden (vaak ook beperkt tot grondbezitters en zij 
die fi scaal bijdragen), terwijl de (nieuwe) vorstendommen het referentiekader werden 
in de regio, en niet langer het stedelijke burgerschap. Zie daarvoor Pierre Racine, ‘La 
citoyenneté en Italie au moyen âge’, Le moyen âge, 115 (2009) 87-108.

De stedelijke politieke cultuur uitte zich niet alleen in allerlei rituelen, maar ook 
in een afgewogen gebruik van symbolen in de publieke ruimte. Dat de betekenis van 
dergelijke symbolen niet altijd dezelfde bleef en door bepaalde groepen al dan niet kon 
worden ingezet of ingevuld, blijkt mooi uit de ontwikkeling die de slagzin van de stad 
Rome – Senatus Populus Que Romanus – in de loop van de middeleeuwen heeft door-
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gemaakt. Carrie E. Benes, ‘Whose spqr? Sovereignty and semiotics in medieval Rome’, 
Speculum. A journal of medieval studies, 84:4 (2009) 874-904 toont aan dat deze repu-
blikeinse slagzin in de antieke periode door opeenvolgende regimes werd toegeëigend 
en steeds weer geherinterpreteerd. Na de middeleeuwen werd dit nu door de pausen 
geïntegreerde symbool opnieuw door andere machthebbers overgenomen (denk aan de 
Italiaanse natiestaat, het fascistisch regime enzovoort).

Misdaadbestrijding en bestraffi ng
Verschillende studies hebben de laatste decennia de mythe over het barbaarse en hard-
vochtige middeleeuwse rechtssysteem ontkracht. Helen Carrel gaat nog een stap ver-
der. In ‘The ideology of punishment in late medieval English towns’, Social history, 34 
(2009) 301-320 betoogt ze dat in het Engelse strafrecht tijdens de middeleeuwen sterk 
de nadruk lag op het tonen van medeleven en het uitvoeren van werken van barmhar-
tigheid. Het publieke karakter van de gevangenissen en de voorkeur voor openbare 
strafvoltrekkingen bood de bevolking bovendien de mogelijkheid om wantoestanden 
aan te klagen en de gerechtsoffi cieren nauwlettend te controleren. Bij de minste onre-
gelmatigheid grepen de stedelingen in en boden ze hulp aan gevangenen of veroordeel-
den. 

Terwijl Carrel de wreedheid van het middeleeuwse strafrecht probeert te relative-
ren, plaatst Jonathan Seitz een aantal belangrijke kanttekeningen bij de vervolging van 
vermeende heksen in het vroegmoderne Venetië. In het artikel ‘“The root is hidden 
and the material uncertain”. The challenges of prosecuting witchcraft in early modern 
Venice’, Renaissance quarterly, 62 (2009) 102-133 wijst hij de lezer op een opval-
lende vaststelling. Uit onderzoek blijkt immers dat de meer dan honderd aanklachten 
over kwaadaardige hekserij in Venetië tussen 1550 en 1650 geen enkele keer tot een 
veroordeling hebben geleid. Dat was een gevolg van de houding van Venetiaanse 
geneesheren en chirurgijnen die door het gerecht werden opgeroepen om te getuigen 
als deskundige. Zij weigerden immers om als specialist tegen aangeklaagde heksen te 
getuigen omdat ze meenden geen zinnige uitspraken te kunnen doen over bovenna-
tuurlijke verschijnselen. De geneesheren en chrirurgijns wilden zich niet in dergelijke 
debatten mengen, hoewel uit ander archiefmateriaal duidelijk naar voren komt dat ze 
wel degelijk geloofden in het voorkomen van toverij. Net die vaststelling is bijzonder 
relevant omdat het aantoont dat de onttovering van de westerse wereld minder recht-
lijnig verliep dan soms wordt aangenomen. Het geloof in bovennatuurlijke krachten 
en het rationeel onderzoeken van de natuurlijke wereld liep volgens Seitz door elkaar. 
Wel blijft de lezer na het lezen van het artikel met een aantal belangrijke vragen zitten. 
Zo beantwoordt Seitz nergens de vraag waarom dit fenomeen zich enkel in Venetië 
doorzette.

Verschillende artikels onderzochten in 2009 hoe stedelijke overheden in het verleden 
omgingen met prostitutie. Paul Knepper bekeek in ‘A few detectives would be very 
useful: crime, immorality, and policing in Valletta, 1881-1914’, Journal of social history, 
43 (2009) 385-406 hoe in de Maltese hoofdstad Valletta voor de Eerste Wereldoorlog 
werd gereageerd op de toename van bordelen. Doordat Valletta een strategische haven 
was in het Britse imperium tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw, was er vol-
gens de koloniale overheid een grote nood aan bordelen om de soldaten te vermaken. 
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De Maltese bevolking ergerde zich echter aan de wildgroei aan bordelen en het toene-
mend aantal gevallen van ordeverstoring. Doordat de bevolking en de Britse kolonialen 
elkaar niet voor het hoofd wilden stoten, moest er naar een modus vivendus worden 
gezocht die tegemoet kwam aan de eisen van beide partijen. Uiteindelijk besliste men 
om een speciaal team van rechercheurs op te richten om het prostitutiemilieu beter in 
de hand te houden zonder dat er aan de oorzaak van het probleem – met name de grote 
toename van het aantal bordelen – werd geraakt.

In het Indiaanse Delhi zorgde de koloniale aanwezigheid tijdens de negentiende 
eeuw voor soortgelijke problemen. Ook hier was er nood aan bordelen om de Britse 
soldaten te voorzien in hun seksuele behoeftes, maar de koloniale overheid maakte zich 
aan het einde van de negentiende eeuw steeds meer zorgen over de gezondheid van haar 
soldaten. De Britse overheid probeerde daarom de controle op de stedelijke prostitutie 
te vergroten. Deze pogingen hadden volgens Stephen Legg, ‘Governing prostitution 
in colonial Delhi. From cantonment regulations to international hygiene (1864-1939)’, 
Social history, 34 (2009) 447-467 niet altijd evenveel succes, maar op termijn leidde het 
tot de introductie van een systeem waarin de registratie, classifi catie en regulering van 
de stedelijke prostitutie centraal stond. Pas in de twintigste eeuw zou ook de gezond-
heid van de Indiaanse bevolking steeds meer op de politieke agenda komen te staan. 
Dat resulteerde uiteindelijk in een grootschalige morele en sociale hervorming van de 
stedelijke ruimte waarbij het weren van prostitutie uit het stadscentrum centraal stond.

Ook in New York bekommerde men zich aan het begin van de twintigste eeuw 
steeds meer over de moraliteit van de hele stedelijke bevolking. Private organisaties 
lieten zich in New York al een tijdje in met het seksuele leven van de blanke inwoners, 
maar tijdens de jaren 1910-1930 zouden deze blanke organisaties hun werkterrein uit-
breiden naar de zwarte wijken in de stad, waaronder Harlem. Aanvankelijk was het on-
derzoek in Harlem er enkel op gericht om haarden van immoraliteit in kaart te brengen, 
maar aan het einde van de jaren dertig werden de verzamelde gegevens aan de politie 
overgemaakt, wat resulteerde in een toenemend aantal arrestaties. Op die manier wis-
ten de blanke middengroepen hun normen ook gedeeltelijk op te leggen in de zwarte 
wijken van New York. Daarvoor moesten ze wel  hun toevlucht nemen tot undercover 
activiteiten, en wel omdat een deel van de prostitutie zich afspeelde in private ruimtes. 
De impact van deze acties is dan ook niet te overschatten, want ze zorgden ervoor dat 
de controle van het seksuele leven zich niet beperkte tot de stedelijke publieke ruimte.

Vertier
Bij al het recente onderzoek naar stedelijk vertier in de vroegmoderne tijd zouden we 
haast vergeten dat het aantal vrije dagen voor de meeste stedelingen in dit tijdvak eerder 
af- dan toenam. In ‘The decline of religious holidays in old regime France (1642-1789)’, 
French history, 23 (2009) 289-310 beschrijft Noah Shusterman hoe in heel Frankrijk 
het aantal kerkelijke feestdagen op doordeweekse dagen in anderhalve eeuw halveerde: 
van gemiddeld 33 dagen in het midden van de zeventiende eeuw tot gemiddeld 17 aan 
de vooravond van de Revolutie. De directe interventies van paus Urbanus VIII en Lo-
dewijk XIV om in 1642 respectievelijk 1666 tot een universele dan wel nationale feest-
kalender te komen sorteerden in Frankrijk weinig effect, omdat de (aarts)bisschoppen 
hun autonome autoriteit met hand en tand verdedigden. Shusterman toont op basis 
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van ruim honderd kalenderhervormingen en andere kerkelijke documenten uit ruim de 
helft van alle diocesen aan dat Franse bisschoppen in de loop van de achttiende eeuw, 
en met name tussen 1760 en 1780, het aantal kerkelijke feestdagen echter steeds verder 
terugdrongen. Bovendien gingen zij dat steeds meer regionaal coördineren en de selec-
tie van feestdagen zelfs nationaal gezien steeds meer op elkaar afstemmen. Hoewel het 
artikel niet specifi ek stadshistorisch van insteek is, lijkt het afnemende aantal kerke-
lijke feestdagen de opkomst van het moderne stedelijke vertier – steeds commerciëler, 
minder incidenteel en geconcentreerder in de avonduren – wel beter te verklaren. De 
bisschoppen hoopten met de reductie van feestdagen het vertier aan banden te leggen: 
op de meeste kerkelijke feestdagen werd er meer gezopen dan gebeden. Anderzijds 
beweerden ze ook steeds vaker arme arbeiders te willen beschermen tegen de vele vrije 
dagen waarop zij geen brood op de plank konden krijgen.

Wolfgang Berhringer, ‘Arena and Pall Mall. Sport in the early modern period’, 
German history, 27 (2009) 331-357 bestrijdt in een uitstekend themanummer over 
sportgeschiedenis de nog springlevende these dat de moderne sport met zijn vaste 
spelregels, professionele trainers en gestandaardiseerde sportkleding, sportartikelen, 
sportvelden en sportzalen een uitvinding zou zijn van de negentiende eeuw. Al in het 
midden van de zestiende eeuw circuleerden er in Europa tal van Italiaanse, Franse en 
Duitse regelboeken waarin de spelregels voor schermen, worstelen en allerlei soorten 
balspelen duidelijk werden gecodifi ceerd. Vorsten, universiteiten, rijke burgers en 
commerciële ondernemers richtten bovendien al vanaf het eind van de zestiende eeuw 
in diverse Europese steden permanente sportvelden en sportzalen in, waar men zich 
op een gereglementeerde wijze kon uitleven in tennis, voetbal, boogschieten en andere 
competities. Universiteitssteden die op de route lagen van de Grand Tour lieten zich in 
hun marketing aan jongelingen en hun ouders meer voorstaan op hun goede sportfa-
ciliteiten dan op de kwaliteit van hun wetenschappelijke opleidingen. Vanaf de tweede 
helft van de zeventiende eeuw vond men in steden als Stuttgart zelfs al de eerste sport-
complexen, compleet met racebanen, een schietbaan en een zaal voor balspelen. Terwijl 
Behringer mooie voorbeelden geeft van jonge vorstenzoons die hun vaders tot wan-
hoop brachten door dagenlang onafgebroken te tennissen (terwijl de handelaar Fugger 
de Beierse vorst in 1573 maar liefst 11.000 tennisballen leverde!), wordt duidelijk dat de 
gereglementeerde sport in deze tijd zeker niet altijd een exclusieve bedoening was: in 
1584 bracht een voetbalwedstrijd in Florence al 40.000 toeschouwers op de been. Dat 
in de achttiende eeuw overal in Europa tenniszalen tot theaters werden omgebouwd, 
zegt iets over de golfbeweging in de stedelijke sportcultuur die nog nauwelijks door 
historici is erkend. 

In ‘The German community in Manchester. Middle-class culture and the develop-
ment of mountaineering in Britain, c. 1850-1914’, English historical review, 124 (2009) 
571-604 bewijst Jonathan Westaway de meerwaarde van een transnationaal perspectief 
voor de geschiedschrijving van de stedelijke vrijetijdscultuur. In de negentiende eeuw 
kende Manchester een omvangrijke gemeenschap van Duitse kooplieden en fabrikan-
ten, die een krachtig stempel drukten op het culturele leven en de mentaliteit van de 
Engelse gegoede burgerij. Terwijl veel Duitse ondernemers hier net als Friedrich En-
gels de vrijheid zochten die zij in hun geboorteland misten, zagen veel Engelse onder-
nemers hen als welkom bewijs van het kosmopolitische karakter van hun ‘stadsstaat’, 
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die onafhankelijk van Londen met de hele wereld in contact stond. De elite van Man-
chester wilde zich graag aan hun intellectuele Bildung optrekken om zich van andere 
Engelse elites te onderscheiden. Terwijl de Duitsers zich vanaf de jaren 1830 in eigen 
migrantengenootschappen organiseerden – een eigen bibliotheek, een liedertafel, een 
kegelclub – verschenen er ook sociëteiten als de Albert Club en Schillers Anstadt, waar 
Duitse en Engelse ondernemers onderling hun banden aanhaalden. Met de oprichting 
van een turnvereniging en de invoering van gymnastiek op het Mechanics Institution 
kregen Duitse opvattingen over lichamelijke oefening in Manchester vaste voet aan 
de grond. Duitse idealen over de balans tussen lichamelijke en geestelijke vorming 
werden door de Engelse elite als welkome aanvulling beschouwd op de dominante 
Engelse sportcultuur, die sterk gericht was op teamsport en een sterk anti-intellectuele 
dimensie had. De Engelse pioniers die – als tegenhangers van het Europese alpinisme – 
de Noord-Engelse en Schotse bergen beklommen, raakten zo in de jaren 1880 en 1890 
steeds meer in de ban van de gedachte dat zij als stadsmensen in de bergen niet alleen 
hun fysieke grenzen verlegden, maar ook hun individuele en collectieve vrijheid en 
identiteit ontwikkelden. 

In een themanummer over ‘quartiers artistiques’ zet Histoire urbaine de ruimtelijke 
concentratie van de productie én consumptie van kunst centraal. Manuel Charpy be-
schrijft in ‘Les ateliers d’artistes et leurs voisinages. Espaces et scènes urbaines des modes 
bourgeoises à Paris entre 1830-1914’, 43-68 hoe kunstschilders zich in de tweede helft 
van de negentiende eeuw in drie buurten concentreerden – Notre-Dame des Champs, 
Nouvelle Athyènes en Plaine Monceau – en hoe burgerlijke families vervolgens hun 
studio’s begonnen te imiteren, tot en met de bric-a-brac aan toe. In ‘Le quartier pari-
sien de la chanson de la fi n du XIXe siècle aux années 1930’, 69-87 bestudeert Rémy 
Campos een Parijse buurt in het tiende arrondissement die sinds ruim een eeuw bekend 
staat als het ‘quartier de la chanson’. Op basis van een reeks handelsadresboeken brengt 
hij in kaart hoe de buurt tussen 1896 en 1928 inderdaad een toenemende concentratie 
van musici, muziekleraren, -agenten, -uitgevers en -handelaren aantrok. Met name de 
passage Brady werd een ware muziekkolonie. Aan de hand van memoires beschrijft 
Campos hoe musici de buurt beleefden als een hecht dorp, waarin ze soms van kind af 
aan samen lief en leed deelden. Terwijl de residentiële concentratie van oude corpora-
tieve beroepsgroepen al sinds de vroegmoderne tijd gestaag afnam, leek de residentiële 
concentratie van musici rond de cafés de concerts, uitgevers en agenten belangrijker dan 
ooit om te overleven en het slopende ritme van repetities en optredens vol te houden.2

Een meer systematische beeldvormingsanalyse van een bekende uitgaansbuurt biedt 
Julia Sneeringer, ‘“Assembly line of joys”. Touring Hamburg’s red light district, 1949-
1966’, Central European history, 42 (2009) 65-95. Aan de hand van bekende reisgidsen 
als de Baedeker en Fodor’s en alternatieve reisgidsen als Hamburg bei Nacht analyseert 
ze de na-oorlogse representatie van de Hamburgse Reeperbahn, vanouds het epicen-
trum van het stedelijke nachtleven, waar het wemelde van zeelui, musici, barkeepers, 
showgirls, homo’s, gangsters en hoeren. Terwijl vooroorlogse reisgidsen de populaire 
Reeperbahn angstvallig buiten beeld lieten, schrokken de naoorlogse reisgidsen er niet 
langer voor terug om de beruchte uitgaansbuurt als vaste attractie op te nemen, als 

2  Zie ook de enthousiasmerende inleiding van Mélanie Traverser, ‘Le quartier artistique, un objet pour l’histoire 
urbaine’, 5-20.
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bewijs voor de tolerante en ‘weltoffen’ mentaliteit van moderne Hamburgers waar zelfs 
keurige stelletjes zich aangenaam konden vergapen aan de stedelijke zelfkant. Toen 
de Reeperbahn begin jaren 1960 door de kruistocht van Bild-Zeitung tegen illegale 
drugs en prostitutie, alsook door populaire politiefi lms, plotseling een veel crimineler 
imago kreeg, probeerden stadsbestuurders als Helmut Schmidt met dramatische poli-
tie-invallen en repressief optreden tegen homo’s en nozems (Halbstarken) het publiek 
samen met het toerismebureau met man en macht te overtuigen dat ze in de populaire 
uitgaansbuurt niets te vrezen hadden. In alternatieve reisgidsen, die gericht waren op 
een publiek dat in plaats van dorre musea liever het avontuur van de grote stad beleefde, 
bleef de Reeperbahn met zijn striptease-shows en topless modderworstelpartijen een 
fascinerende plaats waar men zich van de drukkende normen van het moderne leven 
kon bevrijden. De stoer getatoeëerde vrouwen, homo’s en zwarten bleven echter wel 
degelijk in exotische termen gerepresenteerd. 

Sociale mobiliteit, gezin en de positie van de vrouw
Een belangrijke bron om familie en bedrijf te bestuderen zijn boedelinventarissen, in het 
bijzonder in de West-Europese geschiedenis. Bogaç A. Ergene en Ali Berker gebruiken 
‘terekes’ (boedelinventarissen) om inzicht te krijgen in overervingmechanismen in het 
Ottomaanse Kastmonu, een kleine stad in Noord-Centraal Anatolië tijdens de acht-
tiende eeuw. In het artikel ‘Inheritance and intergenerational wealth transmission in 
eighteenth-century Kastamonou: an empirical investigation’, Journal of family history, 
34 (2009) 25-47 ontwikkelen ze een analysemodel voor onderzoek naar overerving in 
Islamitische samenlevingen. Op basis van verschillende regressie-analyses conclude-
ren ze dat het erfenissysteem leidde tot bezitsfragmentatie en bijdroeg tot het behoud 
van de bestaande economische verhoudingen. Jammer genoeg geven ze daarbij weinig 
achtergrondinformatie over de sociale samenstelling van de bestudeerde populatie en 
beperken ze zich tot bezitsoverdracht aan zonen en dochters, ook al is het typisch aan 
het Islamitische erfenissysteem dat relatief verre verwanten erfgenaam konden zijn.

In hetzelfde nummer gaat Darlene Abreu-Ferreira op zoek naar de professionele en 
familiale status van vrouwen in het zeventiende-eeuwse Portugal, meer bepaald in het 
kuststadje Aveiro. In het artikel ‘A status of her own. Women and family identities in 
seventeenth-century Aveiro, Portugal’, Journal of family history, 34 (2009) 3-24 pro-
beert de auteur de handelingsvrijheid en beweegruimte van vrouwen af te leiden uit de 
naamgeving, beroep en status van vrouwen in doopregisters. Ondanks het seriële bron-
nenmateriaal vindt zij slechts fragmentarische informatie terug over de economische 
positie van de vrouw. Daardoor blijven haar bevindingen grotendeels hypothetisch. De 
handelingsmarges van vrouwen treden veel duidelijker op de voorgrond in het artikel 
van Gregory Swedberg, ‘Divorce and maritial equality in Oribiza, Mexico, 1915-1945’, 
Journal of family history, 34 (2009) 116-137. Hij onderzoekt de effecten van de wet-
telijke regeling van de echtscheidingsprocedure na de Mexicaanse revolutie in 1917 op 
de echtscheidingspraktijk van de arbeidersgemeenschap van Oribiza, een industrie-
centrum in de staat Veracruz. Mannen, maar zeker ook vrouwen, bleken goed op de 
hoogte te zijn van de wettelijke bepalingen. Meer nog, zij gebruikten de waarden die 
de staat vooropstelde als argumenten om hun zaak te bepleiten. Niet gender-gelijkheid, 
maar het gezinsbelang en de bescherming van de kinderen als toekomstige burgers van 
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de moderne staat, stonden centraal. Daardoor werd de rechtzaal een theater waarin 
mannen en vrouwen hun visie op het huwelijk, de traditionele verantwoordelijkhe-
den, maar ook hun verworven rechten uiteenzetten, en waar traditie en moderniteit 
in confl ict kwamen met elkaar. Dat versterkte nog naarmate vrouwen, die via de echt-
scheidingsprocedure de mannelijke autoriteit in het gezin konden contesteren in de 
rechtzaal, ook dominanter aanwezig waren op de arbeidsmarkt. De beschrijvingen en 
citaten uit de rechtzaken illustreren dit proces overtuigend, hoewel er – wat de uitein-
delijke beslechting van de zaken betreft – meer aandacht had mogen zijn voor de sociale 
verschillen tussen de echtparen. 

Dat de aanwezigheid van vrouwen op de lokale arbeidsmarkt niet enkel voor de 
mondigheid van de vrouw, maar ook voor sociale mobiliteit van groot belang was, 
toont Jane-Marie Collins overtuigend aan in haar onderzoek naar het creoliseringpro-
ces van Afrikaanse, zwarte en raciaal gemengde vrouwen in het Brazilië van de negen-
tiende eeuw, meer bepaald in Salvador da Bahia. In het artikel ‘“Uteis a si e a sociedade” 
or a brief guide to creolisation in nineteenth-century Brazil. Black women, mobility, 
marriage and markets in Salvador da Bahia (1830-1888)’, European review of history, 
16 (2009) 413-436, gebruikt ze testamenten om te toetsen op welke manier zwarte 
vrouwen zich confi rmeerden aan de materiële en sociale realiteit in Brazilië tijdens de 
overgang van slaafdom naar vrijheid. Hoewel raciale verschillen een grote rol speelden, 
in de zin dat vrouwen met een lichtere huidskleur meer kans hadden om vrij te worden 
en om sociale mobiliteit te realiseren via het huwelijk, bleken Afrikaanse vrouwelijke 
slaven een groot potentieel te ontwikkelen dankzij hun sterke aanwezigheid op de 
lokale markt. Immers, door hun marktactiviteiten vergaarden ze niet enkel voor hun 
eigenaar-werkgever, maar ook voor zichzelf enig kapitaal, waardoor ze in de mogelijk-
heid waren zich vrij te kopen. Eens de vrijheid was verworven, gebruikten zowel 
bevrijde Afrikaanse als vrijgeboren zwarte Braziliaanse vrouwen zelf de eigendom van 
slaven als een belangrijke hefboom voor sociale mobiliteit. Dat is niet enkel een uiting 
van hun perceptie van culturele en sociale integratie in de Braziliaanse maatschappij, 
maar toont tegelijkertijd ook de beperkingen ervan aan. Het aantal testamenten dat de 
auteur onderzocht, is eerder beperkt, maar door haar inbedding in de historiografi e en 
comparatieve werkwijze slaagt ze erin haar argumentatie overtuigend op te bouwen. 

De rol van vrouwen in het arbeidsproces komt ook voor vroegere periodes aan 
bod. Het al herhaaldelijk behandelde thema van de ambachtsweduwen wordt door 
Janine Lanza opnieuw opgenomen. In ‘Les veuves dans les corporations parisiennes au 
XVIIIe siècle’, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 56 (2009) 92-122 verlaat ze 
echter de gebaande paden van de analyse van de premoderne huishoudelijke economie 
door het ambachtelijke atelier en niet de fi guur van het overleden (mannelijke) gezins-
hoofd zelf centraal te stellen. Het is het atelier en de bijhorende organisatie van kapitaal 
en kennis, die borg staan voor het overleven van het huishouden. Het familiemodel is 
daarom onvoldoende om de agency van weduwen te verklaren.

De familie staat dan weer wel centraal in de studie van Steven Bednarski en Andrée 
Courtemanche over opleiding in het Zuid-Franse stadje Manosque. In ‘Learning to 
be a man. Public schooling and apprenticeship in late medieval Manosque’, Journal of 
medieval history, 35 (2009) 113-135 betogen zij dat er zich in de loop van de middel-
eeuwen een proces voordeed waarbij opleidingssystemen steeds meer geïnstitutiona-
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liseerd raakten en onder controle kwamen van burgerlijke strategieën. Onder invloed 
van de economische ontwikkeling leidde deze grotere formalisering uiteindelijk tot een 
sterke secularisering en een masculinisering van zowel opleiders als opgeleiden. Deze 
processen gebeurden sneller en grondiger dan in Noordwest-Europa, wat op termijn 
de verschillende positie van vrouwen zou kunnen mee helpen verklaren.

Industrialisatie en ruimtelijke ontwikkeling
De impact van industrialisering op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad is een the-
ma dat ook dit jaar in diverse internationale tijdschriften op blijvende aandacht kan 
rekenen. In het verleden ging daarbij initieel vooral veel aandacht naar de pioniersteden 
in West-Europa die door het proces van industrialisering een ongeziene groei kenden. 
Stilaan komen echter ook kleinere en ‘andere’ steden in beeld, die niet of niet volledig 
in het ruimere plaatje van industriële stadsontwikkeling passen. In ‘Des usines en ville. 
Evolution de la géographique industrielle de Melun 1780-1914’, Histoire urbaine, 26 
(2009) 111-138 onderzocht Judith Förstel zo specifi ek de plaats in en de invloed van 
industriële activiteiten op de stedelijke ruimte in een middelgrote stad. Ze bestudeerde 
daarvoor het Franse Melun op ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van Parijs, dat in 
de negentiende en twintigste eeuw als préfecture du département de la Seine-Et-Marne 
vooral bekend stond als administratief centrum ‘sans industrie’. Gericht onderzoek via 
industriële overheidstellingen in de lange negentiende eeuw bracht al snel de evolutie 
van meerdere bedrijven aan het licht die voornamelijk actief waren in de voedingsnij-
verheid en farmaceutische industrie. Vervolgens ging Judith Förstel, ondermeer via 
normerende bronnen zoals de reglementeringen en controles van de zogenaamde hin-
derlijke bedrijven (in Frankrijk opgestart vanaf 1810/1815), op zoek naar de specifi eke 
plaats die deze kleinere industriële bedrijven innamen in het stedelijke weefsel en (her-)
ontdekte ze op meerdere ‘industriële sites’ in huisvesting of administratie getransfor-
meerde ateliers en bedrijfsinfrastructuur. 

Ook in ‘Distinctive patterns of industrial urbanisation in modern Tokyo, c. 1880-
1930’, Journal of historical geography, 35 (2009) 405-427 wordt door Paul Waley de im-
pact van industrialiseringspatronen en -processen op het stedelijke weefsel onderzocht. 
Hij toetst het industrialiseringsproces van het noordoostelijke gedeelte van Tokyo af 
aan de Westerse en Noord-Amerikaase industrialisering van de stedelijke ruimte op 
het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw en gaat op zoek naar 
specifi eke Japanse of lokale kenmerken. Zo bestudeerde hij de aanwezigheid en evo-
lutie van ambachtelijke, proto-industriële stedelijke activiteiten en hoe deze specifi ek 
de aanzet hebben gegeven voor verdere stedelijke densifi catie en latere noodzakelijk 
geworden stedelijke uitbreidingen. Want hoewel kort na de eeuwwisseling enkele grote 
industriële bedrijven in de stad werden opgericht, bleef Tokyo – in tegenstelling tot 
haar industriële economische karakter vandaag – gekenmerkt door kleinere industriële 
activiteiten die in de stedelijke kern waren gehuisvest. Ze zorgden voor een ongecon-
troleerde ruimtelijke stedelijke ontwikkeling waarbij kleinere ateliers, winkels en wo-
ningen domineerden. Het zijn stuk voor stuk belangrijke elementen die ook vandaag in 
het zogenaamde ‘Japanese-style multi-functional city’ sterk aanwezig zijn.

Greg Hise en Joel Rast op hun beurt gaan in ‘Industry, political alliances and the 
regulation of urban space in Los Angeles’, Urban history, 36 (2009) 473-497 en ‘Criti-
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cal junctures, long term processes. Urban redevelopment in Chicago and Milwaukee, 
1945-1960’, Social science history, 33 (2009) 393-426 op zoek naar de relatie tussen 
industrialisering en twintigste-eeuwse stadsontwikkeling in ‘atypische’ Amerikaanse 
steden. Beide bestuderen hoe locale overheden via beleid en regulering trachtten de 
ruimtelijke ontwikkeling te sturen. Greg Hise heeft daarnaast ook specifi ek aandacht 
voor de vraag hoe via een industrialiseringsbeleid de uitstroom van Mexicaanse mi-
granten kon worden aangemoedigd. Hij doet dit onderzoek aan de hand van een mi-
crohistory van de Cudahy Packing Company (een vleesverwerkend bedrijf) waarbij aan 
het licht komt hoe bedrijfsnetwerken tussen entrepreneurs, overheidsambtenaren en 
bewoners vorm konden geven aan de creatie van een industrieel stedelijk landschap en 
er toe bij droegen dat Los Angeles van een Spaans-Mexicaanse pueblo transformeerde 
in een modern, up-to-date metropolis. 

Residentiële segregatie, huisvesting en stedenbouw 
De relatie tussen etniciteit en ruimtegebruik vormt eveneens het onderzoeksonder-
werp van een aantal recente internationale bijdragen die aansluiten bij de tendens van 
de laatste jaren om via diepteonderzoek naar bepaalde bewonersgroepen de al niet 
bewust gecreëerde clichés en historisch verankerde representaties (zoals ‘arme’ en/of 
‘zwarte’ suburbs) te nuanceren en onderuit te halen. William Jenkins gaat in ‘In search 
of the lace curtain. Residential mobility, class transformation and everyday practice 
among Buffalo’s Irish, 1880-1910’, Journal of urban history, 35 (2009) 970-997 in op de 
‘intra-etnische identiteitstransitie’ van een groep Katholieke Ierse migranten die zich 
op het einde van de negentiende in het Amerikaanse Buffalo vestigden, alsook van 
hun nakomelingen. Naast de positie van deze groep binnen de lokale machtstructuren, 
focust hij specifi ek op hun wijzigende wooncultuur. Daarmee vecht hij het clichéma-
tige onderscheid aan dat in de literatuur wordt gemaakt tussen enerzijds de shanty 
working-class of de in barakken wonende migrantenarbeiders en anderzijds de lace-
curtain middle class of de meer gegoede en geïntegreerde middenklasse, die zich betere 
woningen en luxe (zoals kanten gordijnen) konden veroorloven en die zich ondermeer 
via hun wooncultuur van de lagere sociale klassen binnen hun eigen Ierse gemeen-
schap wensten te onderscheiden en (poogden) te integreren in de Anglo-Amerikaanse 
gemeenschap. Hij doet dit via kwantitatief onderzoek naar de omvang en de aard van 
de residentiële mobiliteit van zowel de eerste als volgende generaties Katholieke Ierse 
migranten. En hoewel er een duidelijk migratiepatroon valt te onderscheiden (van het 
armere ‘zuid’ naar het rijkere ‘west’) bleven ze echter binnen de grenzen van hun eigen 
parochiale gemeenschap wonen. Verder kwalitatief onderzoek via een discoursanalyse 
van eigentijdse lokaal gepubliceerde pers en romans toont daarnaast ook duidelijk aan 
dat de integratie in de Anglo-Amerikaanse gemeenschap niet zonder meer succesvol is 
te noemen en door beide groepen verschillend werd gepercipieerd. Uitspraken door 
Anglo-Amerikaanse Buffalo’s over lace-curtain Irish als ‘shanty Irish thinking they 
were better than themselves’ spreken daarbij zonder twijfel voor zich. 

Dat de lijnen tussen residentiële segregatie en een socio-economische organisatie 
van de stedelijke ruimte niet scherp te trekken zijn, komt ook goed naar voor in ‘The 
meaning of neighborhood in the modern city. Baltimore’s residential segregation or-
dinances, 1910-1913’, Journal of urban history, 35 (2009) 236-258. In dit artikel claimt 
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Gretchen Boger onderzoek te voeren naar de eerste verschijningsvorm van residentiële 
apartheid in de Verenigde Staten. Ze brengt daarbij de (vergeefse) strijd in beeld van een 
aantal zwarte families uit de middenklasse om hun verworven sociale en economische 
positie binnen de stedelijke ruimte te behouden. Deze families kwamen daarbij niet 
zozeer in confl ict met de beter gekende politieke hervormers die stedelijke orde, ge-
zondheid en hygiëne hoog in het vaandel droegen, maar wel met wat Boger een lokale 
bekrompen bourgeoisie noemt, die vaak nog maar net zelf met veel moeite een plaatsje 
had weten te veroveren in de zogenaamde betere stedelijke buurten en die dat plaatsje 
ook kost wat kost wenste te behouden.

Heel anders van opzet is José Luis Oyón’s artikel ‘The split of a working class city. 
Urban space, immigration and anarchism in interwar Barcelona, 1914-1936’, Urban 
history, 36 (2009) 86-112. Hij onderzoekt namelijk de sociologische en territoriale 
achtergronden van de Barcelonese anarchistische beweging. Met andere woorden ‘hoe’, 
maar vooral ‘door wie’ en ‘van waar’ het Europese anarchisme, dat mede aan de basis 
lag van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939), ontstond en of het dan effectief ging om 
een beweging die louter recruteerde uit de groep van niet geschoolde migrantenarbei-
ders. Bestaand recent onderzoek stelde immers in vraag of de migratiefactor wel zo 
doorslaggevend was als aanvankelijk werd aangenomen en gaf aan dat de territoriale 
achtergrond van de anarchistische beweging eerder gemengd moet zijn geweest. Via 
zijn onderzoek achterhaalde Oyón dat de meeste leden van een organisatie als de 
radicale syndicale organisatie cnt (Confederación Nacional del Trabjo) effectief heel 
recent waren geïmmigreerd (vooral vanaf 1922), en dat velen van hen zonder politieke 
motieven maar vanuit economische noodzaak naar de stad waren getrokken. Het was 
vooral hun misnoegdheid over hun socio-economische positie na tien tot vijftien jaar 
overleven in de armste Barcelonese stadswijken (zogenaamde tweede suburbs en som-
mige overbevolkte wijken in de oude stad) die hen er toe aanzette om aansluiting te 
zoeken bij de meest radicale syndicale organisaties. Oyón stelt dan ook dat het daarom 
in eerste instantie ging om ‘een revolutie van de allerarmsten’ geconcentreerd in de stad, 
in plaats van een ‘revolutie van migranten’ tegen de staat. 

De strijd voor betere woonkwaliteit in de stad staat ook centraal in Ibal Ofer, ‘La 
Guerra de agua. Notions of morality, respectability and community in a Madrid 
neighborhood’, Journal of urban history, 35 (2009) 220-235. Ofer focust specifi ek op 
het succesverhaal van 1500 niet- of laaggeschoolde migranten en hoe zij in de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw moesten vechten om in de sloppenwijk Orcasitas in de 
zuidelijke rand van Madrid stromend water en sanitaire voorzieningen te bekomen.3 
Hun inspanningen hebben echter de aanzet gegeven voor een effectieve residentiële 
ontwikkeling van de wijk, inclusief publieke voorzieningen zoals electriciteit, water en 
verharde straten, alsook ook tot de oprichting van gezondheids- en onderwijsinstellin-
gen. Dit artikel geeft dan ook erg goed aan hoe stedenbouw en stadsontwikkeling van 
onderuit vorm kunnen krijgen. 

Specifi ek met betrekking tot stedenbouw bieden een aantal specialistische tijdschrif-
ten zoals Planning perspectives en Journal of planning history ook dit jaar weer een 

3  De politieke discussie over stedelijke infrastructuur is ook het onderwerp van discussie in Timothy Moss, ‘Divi-
ded city, divided infrastructures: Securing energy and water services in postwar Berlin’, Journal of Urban history, 35 
(2009) 923-942.
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brede waaier van meer dan twintig artikelen die onmogelijk allemaal kunnen worden 
besproken. Het eerste nummer van Planning perspectives 2009 verdient echter een 
speciale vermelding. In dit themanummer wijden John Pendleburg, Erdem Erten, Pe-
ter J. Larkham, Aiden While en Malcom Tait zich volledig aan het leven en werk van 
de Britse stedenbouwkundige Thomas Wilfred Sharp (1901-1978).4 Sharp, die bij het 
grote publiek misschien nog het best gekend is omwille van zijn Pelican Books over 
stedenbouw uit 1940 (Town planning), was ook een belangrijke fi guur in het theoreti-
sche denken over en formuleren van het concept ‘stadslandschap’, dat vandaag in zowat 
alle Europese landen terug te vinden is in stedenbouwkundige ontwerpen, stedelijke 
beleid en regelgeving.

4  John Pendlebury, ‘Thomas Sharp and the modern townscape’, Planning perspectives, 24 (2009) 1-2; Idem, ‘The 
urbanism of Thomas Sharp’, 3-27; Erdem Erten, ‘Thomas Sharp’s collaboration with H. de C. Hastings: the formula-
tion of townscape as urban design pedagogy’, 29-49; Peter J. Larkham, ‘Thomas Sharp and the post-war replanning of 
Chichester: confl ict, confusion and delay’, 51-75 en Aidan While en Malcolm Tait, ‘Exeter and the question of Thomas 
Sharp’s physical legacy’, 77-97.
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Abstracts

Elise van Nederveen Meerkerk, Giving after life. Charitable bequests and urban giving 
culture in Utrecht and Zwolle, 1600-1800.

Both contemporaries and historians have generally considered welfare in the early modern 
Dutch Republic (1581-1795) as relatively generous and effi cient. Like in most other 
preindustrial societies, however, Dutch poor relief was not centrally organized, nor publicly 
fi nanced. Although it is supposed that Dutch citizens openhandedly donated private gifts to the 
needy, this has never been underpinned empirically. By looking at bequests by Dutch citizens, 
this article aims to shed light on broader questions about redistribution of income, and the 
relationship between the relative prosperity of the Dutch Republic and its urban provisions 
of social care. Several possible motives for individual citizens to give to charitable goals are 
being scrutinized. It is argued that the ‘proximity’ of givers and receivers on different levels 
was of crucial importance for the giving behaviour of citizens. This proximity was narrowly 
connected to the urban environment and the way local poor relief was organized. Of course, 
individual characteristics and circumstances of donors also played a role, but the closeness of 
the intended receivers – the ‘deserving poor’, usually meaning fellow citizens and even co-
religionists –  was often a decisive motive for benefactors, enabling them to fulfi l their religious 
and civic duties within their town of residence.

Ellen Burm and Bert De Munck, Marrying a baker in Brussels during the transition from 
the ancien régime to the nineteenth century

This article examines marital strategies of a typical urban middling group (bakers) at the end 
of the ancien régime and the beginning of the ‘modern’ era. It does so for Brussels, which at 
the time experienced a transformation from a corporative bulwark to the modern capital of the 
fi rst ‘liberal’ nation on the continent. Unsurprisingly this resulted in tensions between the ‘old 
fashioned’ corporative world on the one hand, and a more modern world controlled by capital, 
fi nance and independent professions on the other hand. Our starting point is that bakers, 
fi rmly rooted in the corporative structures, had to adapt to the requirements of the more 
modern retail sector, which may have resulted in specifi c marital strategies within and between 
(baking) families. In order to analyze this, we call on two sets of theories, one stressing marriage 
strategies in seeking the continuity of assets and property, the other stressing marital strategies 
geared towards the building of larger networks (among bakers and similar professions). We 
conclude that both theories apply partially, but an important new element is that the so called 
‘traditional groups’, in a sense, were used as a lever for the integration of the ‘new and modern’ 
groups in the transition from the eighteenth to the nineteenth century.
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Jens van de Maele, Urban greenspace policy in the Belgian village of Leuven during the 
interbellum period

The fi rst public urban greenspaces (parks, squares, etc.) were not constructed for the lower social 
classes. To a certain degree, they were ‘exclusive’ places, mainly destined for use by the upper 
class. In the international literature, it is pointed out that around 1900, city administrations 
began to take more notice of its working-class inhabitants and their interests, which led to 
urban greenspaces becoming more ‘inclusive’: special areas for workers’ children were created 
(like playgrounds and sports fi elds), working-class neighbourhoods were provided with 
greenspace, etc. This article analyses urban greenspace policy in the provincial town of Leuven 
(Flemish Brabant), and shows that the shift from the ‘exclusive’ to the ‘inclusive’ paradigm was 
not nessecarily absolute. ‘Exclusivist’ views on urban greenspace could persist after the First 
World War; moreover, the implementation of the ‘inclusive’ paradigm could lead to political 
dissension.
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Elise van Nederveen Meerkerk, Donner après décès. Donations charitables et la culture de 
générosité dans les villes d’Utrecht et Zwolle, 1600-1800

Auteurs contemporains et historiens considèrent le système d’assistance charitable des 
Provinces-Unies (1581-1795) relativement généreux et effi cient. Comme dans la majorité des 
sociétés préindustrielles, l’assistance aux pauvres n’était pas organisée de façon centralisée, 
ni fi nancée par des sources publiques. On a supposé que les citoyens néerlandais donnaient 
libéralement aux pauvres, mais cette thèse n’a jamais été bien étayée empiriquement. En 
analysant les testaments des citoyens néerlandais, cet article essaie d’éclairer des questions plus 
larges sur la redistribution des revenus et la relation entre la richesse relative des Provinces-
Unies et l’équipement urbain des soins sociaux. Des mobiles individuels possibles à contribuer 
aux buts philanthropiques sont pris en compte. La proximité à différents niveaux des 
donateurs et bénéfi ciaires avait un impact déterminant sur la générosité des citoyens.  Cette 
proximité était liée étroitement à l’environnement urbain et la façon d’organiser localement 
l’assistance aux pauvres. Evidemment, les circonstances et les caractéristiques individuelles des 
donateurs jouaient aussi un rôle, mais la proximité des bénéfi ciaires – les pauvres ‘méritants’, 
typiquement concitoyens et même adhérents à sa propre foi – était souvent le mobile décisif 
pour les donateurs. Donner aux pauvres de cette façon était pour les donateurs une manière 
d’obéir aux devoirs religieux et civiques dans leur ville de résidence.  

Ellen Burm et Bert De Munck, Épouser un boulanger à Bruxelles lors du passage de 
l’Ancien Régime au XIXe siècle

Dans cette étude on explorera les stratégies maritales d’un group moyen urbain bruxellois 
(les boulangers) pendant la transition de l’Ancien Régime à une période plus moderne. À 
cette époque une transformation intéressante se déroulait: Bruxelles évoluait d’un ‘bastion’ 
corporatif à la capitale de la première nation moderne et libérale au continent. On pourrait 
donc suggérer que les boulangers, enracinés dans le monde corporatif, étaient obligés à s’ 
adapter à un monde où la marchandise libérale en détail devenait le secteur le plus important. 
Sans aucun doute ceci infl uencera aussi leurs stratégies maritales. Pour les examiner, on s’est 
servit de deux thèses. La première concerne les mariages qui étaient célébrés enfi n d’assurer le 
capital et le patrimoine familial. L’autre insiste sur des stratégies où des fi ls boulangers étaient 
presque prédestinés à se marier avec une fi lle boulangère et vice versa. En concluant, beaucoup 
de nuances sont indispensables, mais un élément nouveau est que lesdits ‘groupes traditionnels’ 
pourraient être usés comme levier pour l’intégration des groupes plus ‘nouveaux ou modernes’ 
dans la transition de l’Ancien Régime aux ‘temps modernes’.
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Jens van de Maele, La ligne d’action relative à la nature urbaine à Louvain pendant l’entre-
deux-guerres

Les premiers espaces verts de caractère urbain et public (parcs, squares, etc.) n’ont pas été 
aménagés pour les classes défavorisées. Dans une certaine mesure, il s’agissait d’étendues 
‘exclusives’ destinées à la bourgeoisie. La littérature internationale indique que, vers 1900, les 
administrations communales ont pris conscience des intérêts de leurs habitants appartenant à 
la classe ouvrière, ce qui a eu comme conséquence que les espaces verts des villes sont devenus 
plus ‘inclusifs’. On a aménagé des espaces pour les enfants des travailleurs (terrains de jeux) 
et de petits parcs dans les cités ouvrières. Cet article résume l’analyse de la ligne de conduite 
relative à la nature urbaine, telle qu’elle s’est manifestée à la ville provinciale de Louvain 
(Brabant Flamand), et montre que le passage du paradigme exclusif au paradigme inclusif ne 
devait aucunement être absolu. Les conceptions exclusives pouvaient rester actives même après 
la première guerre mondiale. De plus, l’application du paradigme inclusif pouvait entraîner des 
désaccords politiques.
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