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Arie van Steensel

Gouden tijden voor de stadsgeschiedenis

De middeleeuwse en vroegmoderne stedelijke samenleving staat sinds enkele decennia 
in de warme belangstelling van historici in Nederland, maar vooral in België. Verschil-
lende langlopende onderzoeksprogramma’s en samenwerkingsverbanden hebben in 
het bijzonder bijgedragen aan het systematisch en vergelijkend onderzoek naar de stad 
in de breedste zin van het woord. Heel divers historisch onderzoek wordt tegenwoor-
dig gepresenteerd onder de noemer van stadsgeschiedenis, waardoor het stedelijk leven 
steeds vaker vanuit een interdisciplinaire invalshoek wordt benaderd. De stad is als het 
ware een lens om zeer uiteenlopende historische processen op verschillende niveaus 
te kunnen onderzoeken, of het nu gaat om de interacties tussen steden en hun achter-
land of om de sociale verhoudingen tussen stedelingen. Ten slotte voedt de belangstel-
ling voor de contemporaine stad het historisch onderzoek naar steden als drijvers van 
politieke dynamiek, economische innovatie en culturele creativiteit wereldwijd. Een 
keerzijde van de populariteit van stadsgeschiedenis is echter dat de samenhang tussen 
de verschillende aspecten van het stedelijk leven naar de achtergrond verdwijnt en de 
stad soms slechts als decor verschijnt. 

De rijke oogst van het recente onderzoek komt duidelijk over het voetlicht in de 
twee bundels die besproken worden in dit dossier. De auteurs van Gouden eeuwen, 
samengesteld door Anne-Laure van Bruaene, Bruno Blondé en Marc Boone, beogen 
een breed toegankelijke synthese te geven van het stadshistorisch onderzoek voor de 
Lage Landen tussen 1100 en 1600; vanaf het begin van de eerste verstedelijkingsgolf 
tot de scheiding van de noordelijke en zuidelijke landen ten tijde van de Nederlandse 
opstand. De thematisch georganiseerde hoofdstukken weerspiegelen de recente inhou-
delijke en methodologische ontwikkelingen in het veld. Naast bekende sociale en eco-
nomische thema’s komen ook het politiek handelen van burgers, de stedelijke ruimte, 
stedelijke identiteiten en gemeenschapsvorming, de materiële cultuur en praktijken van 
kennisoverdracht aan bod. Het resultaat is zonder meer een inhoudelijk prikkelende 
en functioneel geïllustreerde sociale geschiedenis van de steden in de middeleeuwse 
Nederlanden.

Gouden tijden, onder redactie van Véronique Lambert en Peter Stabel, heeft een 
andere invalshoek. De bundel verscheen als wetenschappelijke analyse van de econo-
mische ontwikkelingen in de Lage Landen tussen de twaalfde en zestiende eeuw naar 
aanleiding van de tentoonstelling ‘Voor god en geld – Gouden tijd van de zuidelijke 
Nederlanden’ in Gent (2016-2017). De bijdragen zijn daarom bedoeld voor een breder 
publiek en de auteurs – verschillende van hen werkten ook aan Gouden eeuwen mee – 
zijn er goed in geslaagd om op toegankelijke wijze het recente onderzoek te presenteren 
of om thematische overzichten te bieden. Ze beperken zich nadrukkelijk niet tot ste-
delijke of sociaaleconomische processen (de plattelandsgeschiedenis krijgt de aandacht 
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die het verdient in een tweetal informatieve en lezenswaardige hoofdstukken en aan de 
artistieke ontwikkelingen zijn eveneens twee hoofdstukken gewijd), maar de nadruk 
ligt onmiskenbaar op de rol van de stad als katalysator van commerciële activiteiten. De 
ondertitel Rijkdom en status in de middeleeuwen dekt de inhoud niet helemaal, want 
de bijdragen richten zich in geografi sch opzicht op het laatmiddeleeuwse Vlaanderen 
en Brabant.

In tegenstelling tot het handzame Gouden eeuwen is het lijvige Gouden tijden een 
echt koffi etafelboek – het formaat verplicht de lezer daadwerkelijk om het boek aan 
tafel te lezen – op snee vergulden en ongekend rijk geïllustreerd. Veel afbeeldingen 
– soms ook nog eens afgedrukt op uitvouwbare bladen – zijn verrassend te noemen. 
Hierbij moet de kleine kanttekening geplaatst worden dat het leggen van een inhoude-
lijke relatie tussen tekst en beeld in een aantal hoofdstukken aan de lezer wordt overge-
laten, dat is een gemiste kans. Ten slotte kan de vraag gesteld worden of een dergelijke 
rijke uitgave haar doel niet voorbij schiet. De teksten verdienen het eigenlijk om door 
een groter publiek op een meer praktische wijze gelezen te kunnen worden.

De overeenkomst tussen de titels – Gouden eeuwen en Gouden tijden – is opvallend. 
Deze verwijzen naar een idee dat reeds in de klassieke mythologie geformuleerd werd 
en waarvan sommige Duitse romantici in de negentiende eeuw erg waren gecharmeerd. 
Of dit gouden tijdperk nu in een ver verleden ligt of zich voordoet als een mogelijkheid 
in de toekomst, het is een toestand waarin harmonie en vrede heersen omdat de mens 
nog niet of niet meer vervreemd is van zijn of haar natuur. Kunnen de verstedelijkte 
laatmiddeleeuwse Nederlanden als een natuurlijke toestand worden begrepen? Of 
was niet juist de opkomst van steden in vele opzichten het resultaat van een langzame 
onderwerping van de natuur? Hoewel geografi sche factoren van bepalende invloed 
waren op de situering van steden en de vorming van hun netwerken, leggen de auteurs 
inderdaad vooral de nadruk op het handelen van de middeleeuwse stedelingen. Zij ga-

Wikkel van het boek Véronique Lambert en Peter Stabel (red.), Gouden tijden. Rijkdom en 
status in de Middeleeuwen (Tielt 2016).
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ven gestalte aan de stedelijke politiek, economie en samenleving: het ondernemerschap 
van de stedelijke kooplieden, de politieke invloed van de ambachtslieden, de nieuwe 
sociale en religieuze verbanden die een antwoord waren op sociale onthechting van 
migranten in de stad, de sociaal-ruimtelijke inrichting van de stad, of bijvoorbeeld de 
organisatie van de voorziening van de stedelijke vraag naar voedsel en grondstoffen. In 
alle opzichten lijken de stedelijke vorm en de daarbij behorende sociale verhoudingen 
culturele creaties bij uitstek. Met een categoriaal onderscheid tussen natuur en cultuur 
komen we echter niet veel verder om de stad als historisch verschijnsel te begrijpen, 
evenmin is het overtuigend om de middeleeuwse stad als een artificieel fenomeen (en 
atypisch voor de middeleeuwse periode) te bestempelen.

De vraag hoe het stedelijke begrepen kan worden, leidt tot een onderwerp dat in 
de Nederlandstalige stadgeschiedenis nog relatief weinig aandacht heeft gekregen, 
namelijk welke ideeën er in de middeleeuwen en vroegmoderne periode leefden over 
de stad en in hoeverre de ruimtelijke ordening en sociale organisatie van de stad deze 
denkbeelden weerspiegelden. In de bijdragen in Gouden eeuwen over de stedelijke 
politieke gemeenschap die in religieus-culturele praktijken – een ‘stedelijke religie’ die 
typerend voor de Nederlanden voortkwam uit de wisselwerking tussen verschillende 
groepen in de stad – gestalte kreeg, komen deze vragen weliswaar impliciet aan de orde. 
Een nadere uitwerking van deze ideeën zou al te functionalistische verklaringen kun-
nen voorkomen en verbanden leggen met de inrichting, het gebruik en de perceptie van 
de stedelijke leefruimte.1

De verstedelijkte samenleving van de laatmiddeleeuwse Nederlanden zou ook in 
meer praktische zin als een gouden tijdperk kunnen worden begrepen. Het besluit van 
de bundel Gouden tijden motiveert de titel enerzijds als een (voor het grote publiek 
vaak nog noodzakelijke) afrekening met het beeld van de middeleeuwen als donkere 
tijden; anderzijds beklemtoont het dat de Hollandse Gouden Eeuw zonder de vlucht 
van economisch en menselijk kapitaal uit de zuidelijke Nederlanden geheel ondenkbaar 
geweest zou zijn. Over die laatste stelling valt te twisten, maar er zijn bovenal redenen 
genoeg om het stedelijk landschap van de middeleeuwse Nederlanden te bestuderen 
zonder dat te motiveren vanuit een historiografische genoegdoening. Wat beide bun-
dels bloot leggen, is dat het onderzoek naar de middeleeuwse steden in België een voor-
sprong heeft genomen, waardoor er inmiddels veel meer bekend is over de Vlaamse en 
Brabantse steden dan over hun latere noordelijke tegenhangers. De laatsten hebben 
misschien wel langer in de schaduw van de Gouden Eeuw gestaan. Bovendien kwamen 
ze later tot ontwikkeling dan de steden in de zuidelijke Nederlanden met onder meer 
als gevolg dat er verschillen zijn in de aard en omvang van het beschikbare bronmate-
riaal. De stedelijke ontwikkelingen in de middeleeuwse Nederlanden waren chronolo-
gisch verscheiden en onderhevig aan uiteenlopende invloeden. De auteurs van de origi-
nele bijdrage in Gouden eeuwen over de stedelijke materiële cultuur onderkennen dit 
bijvoorbeeld door de regionale variatie in consumptiepatronen te benadrukken. Lang 
niet voor alle steden zijn er voldoende boedelinventarissen bewaard gebleven waaruit 
veranderingen in kledingsmaak of de inrichting van woonhuizen kan worden afgeleid. 
Niettemin is het spijtig dat vrijwel alle auteurs van Gouden eeuwen gespecialiseerd zijn 

1  Zie, in algemene zin: Keith D. Lilley, City and cosmos. The medieval world in urban form (Londen 2009).
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in de geschiedenis van de Vlaamse en Brabantse steden. Hoewel zij uitstekend thuis zijn 
in de literatuur, komen de voorbeelden die het betoog illustreren logischerwijs meestal 
voort uit hun eigen onderzoek. In een studie die een synthese beoogt te geven, had de 
aandacht iets evenwichtiger verdeeld mogen worden over de verschillende regio’s van 
de Lage Landen om de variaties in het verstedelijkingsproces en de organisatie van de 
stedelijke gemeenschap sterker over het voetlicht te brengen. 

Een nadere periodisering van de eeuwen tussen 1100 en 1600 had dergelijke regionale 
en chronologische variaties in het verstedelijkingsproces beter kunnen verduidelijken. 
Aan de hand van kaarten of tabellen hadden de verschillen in bijvoorbeeld het verste-
delijkingsproces in Vlaanderen en Holland voor 1300, de verschuivingen in stedelijke 
netwerken of het proces van ontstedelijking in sommige Vlaamse regio’s inzichtelijker 
gemaakt kunnen worden. De auteurs benadrukken in de tekst ook dat er lang niet 
overal en altijd sprake was van stedelijke groei en bloei. Op basis van het middel-
eeuwse bronmateriaal is het vanzelfsprekend geen sinecure om hierover kwantitatief 
onderbouwde conclusies te trekken; niettemin is het van belang om de indicatoren 
van stedelijke groei en welvaart expliciet te maken, temeer omdat dan pas diachrone 
en synchrone comparatieve beschouwingen mogelijk zijn. Het risico is anders dat 
de typering van de middeleeuwse stedelijke bloei in de Lage Landen als een gouden 
periode niet meer is dan een narratief dat of nog vastzit aan de oudere historiografie,
waartegen de inleiding van Gouden eeuwen zich juist afzet, of aanhaakt bij de heden-
daagse belangstelling voor steden als de motoren van groei, innovatie en creativiteit in 
een globaliserende wereld.2 In de toekomst zal blijken of deze laatste (ideologisch niet 
minder beladen) boodschap – verstedelijking als indicator voor vooruitgang en groei 
– niet te optimistisch is. Uit de middeleeuwse bronnen blijkt in ieder geval dat slechts 
specifieke sociale groepen profiteerden van de handel en de productie in de steden van 
de Lage Landen. De auteurs betogen dan ook dat politieke conflicten, economische 
ongelijkheid en sociale polarisatie (misschien zelfs in toenemende mate) kenmerkend 
waren voor deze stedelijke samenleving.

In de bundels komt een trend in het recente historische stadsonderzoek in het bij-
zonder naar voren. De auteurs richten zich namelijk in de eerste plaats op de intern 
stedelijke ontwikkelingen, waardoor ze vooral oog hebben voor het functioneren van 
de stedelijke gemeenschap. Dit betekent dat de werking van stedelijke netwerken en 
de bredere politieke en economische context meer naar de achtergrond verdwijnen. 
Zonder de staat direct weer centraal te willen stellen, waren de politieke machtsverhou-
dingen in de middeleeuwse Lage Landen een belangrijke factor in de evolutie van de 
stedelijke autonomie en stedelijke netwerken. Het overwicht dat de vorsten behielden 
over de steden dwong hen om overleg te voeren over conflicten en gemeenschappelijke 
belangen. Steden kozen regelmatig voor een gemeenschappelijk opstelling tegenover 
de vorst, ondanks de onderlinge politieke en economische rivaliteit. Afgezien van de 
economische dynamiek die een iets prominentere plaats had mogen krijgen, is het 
voor een goed begrip van de geschiedenis van afzonderlijke steden en de stedelijke 
netwerken derhalve noodzakelijk om de politieke en met name de sociale en culturele 
interacties uit te pluizen. Een dergelijke transstedelijke geschiedenis zou meer inzicht 

2  Verwoord door onder meer: Edward Glaeser, Triumph of the city. How our greatest invention makes us richer, 
smarter, greener, healthier, and happier (New York 2011).
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geven in het verkeer van mensen, ideeën, instituties en technologieën tussen de steden 
in de middeleeuwse Lage Landen. Kort gezegd, de intern stedelijke ontwikkelingen 
moeten in hun samenhang met bredere politieke, sociaaleconomische en culturele 
processen geanalyseerd worden om kunnen te bepalen in hoeverre de stad daarin een 
onafhankelijke variabele was.

Het intern-stedelijke perspectief legt bovendien de nadruk op de culturele dimensie 
van de stedelijke gemeenschap en minder op economische structuren en de sociale geo-
grafie. De stelling die vrijwel alle auteurs uitdragen is dat de stedelijke middengroepen 
– veelal corporatief georganiseerd in gilden, broederschappen, schutterijen, begijnho-
ven of rederijkerskamers – vanaf de late dertiende eeuw een sleutelrol gingen spelen in 
de stedelijke samenleving. De triomf van de mannen en vrouwen van de middling sort 
uitte zich niet alleen in de formele en informele inspraak in de stedelijke politiek, de 
onmisbare rol die zij speelden in de stedelijke productie en consumptie van goederen 
en diensten, of de actieve betrokkenheid in het stedelijke sociaal-culturele leven van de 
stad (verschriftelijking, processies, charitatieve initiatieven), het accent ligt ook op het 
morele aspect. Deze burgers waren de dragers van typische stedelijke waarden, zoals 
nut en profijt, arbeidszin en welgemanierdheid, die in de late middeleeuwen veelvuldig 
gearticuleerd werden in onder meer literaire teksten en opvoeringen. Deze kregen ook 
een politieke invulling, want stadsbestuurders werden geacht rekenschap af te leggen 
aan de stedelijke gemeenschap voor de wijze waarop zij het bien commun nastreefden. 
Deze moreel-kritische houding van de middengroepen richtte zich ten slotte niet alleen 
op de autoriteiten en de leden van de stedelijke elites, want de ontluikende burgermen-
taliteit met sterke economische connotaties werd gezien als richtsnoer voor alle lagen 
van de bevolking. Het ideaal van de corporatief georganiseerde en christelijke gemeen-
schap kon de ongelijkheid en verdeeldheid binnen de stad ook niet verhullen, waardoor 
deze actief en publiekelijk uitgedragen moest worden. Hoewel het wat ver gaat om de 
leden van de middengroepen als voorlopers van de latere verlichte burger te portret-
teren, daarmee zou ook de handelingsruimte van de overige ingezetenen onderschat 
worden, roepen deze prikkelende inzichten nieuwe vragen op over de samenhang van 
de processen die de stedelijke samenleving gestalte gaven. De bloei van de steden in 
de laatmiddeleeuwse Lage Landen was het resultaat van een specifieke samenloop van 
omstandigheden, maar hoe grepen politieke, sociaaleconomische en culturele ontwik-
kelingen in deze periode nu precies op elkaar in (denk aan de aangehaalde discussie 
over het Europese huwelijkspatroon)? Wanneer resulteerden co-evoluties van ideeën, 
praktijken en instituties tot een versterking van de dynamiek van het verstedelijkings-
proces en wanneer tot verstarring?

Een minder gefragmenteerde focus op de stedelijke gemeenschap en meer oog voor 
de complexe samenhang tussen verschillende aspecten van het stedelijk leven zou te-
vens aanknopingspunten kunnen bieden voor verder onderzoek. In Gouden eeuwen 
wordt hiertoe een aanzet gegeven in de bijdragen over materiële cultuur en de kennis-
economie. Een onderzoeksvraag die nog openligt, is op welke wijze de stad een thuis 
vormde voor de vele migranten die van het platteland naar de stad of van stad naar 
stad trokken in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne periode. In tegenstelling tot 
over burgerschap dat politieke en economische privileges aan mannen verleende, is er 
weinig bekend over het gevoel van verbondenheid dat de overige ingezetenen met be-
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paalde groepen of plaatsen in de stad hadden. In hoeverre hadden (groeps)identiteiten 
van deze inwoners een uniek stedelijk karakter? Historisch kaartmateriaal kan door 
middel van digitale bewerkingen en de koppeling met andere (seriële) bronnen nieuwe 
inzichten bieden in de wijze waarop stedelingen hun leefruimte ervoeren en de sociale 
praktijken die eigen waren aan het stedelijke leven.3 Het is bijvoorbeeld mogelijk om 
uit te pluizen waar stedelijke ingezetenen woonachtig waren en op welke afstand zij 
zich bevonden tot plaatsen met centrale functies of bepaalde voorzieningen. Verder 
is het onderzoek naar regelgeving op het bredere terrein van publieke orde, milieu en 
gezondheid in dit opzicht veelbelovend. Het stedelijke beleid op dit vlak werd niet al-
leen ingegeven door praktische overwegingen, maar was tevens gegrond in politieke, 
economische en morele denkbeelden, waardoor de uitvoering een inkijkje geeft in het 
alledaagse functioneren van stedelijke gemeenschappen en de verschillende manieren 
waarop de inwoners daarvan deel van uitmaakten.4

Wat valt er aan het goede werk van de betrokken experts nog toe te voegen? Beide 
bundels zetten de nieuwste inzichten in de complexe geschiedenis van de stedelijke 
samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden reeds helder uiteen. De thematische 
benadering met bijdragen van meerdere auteurs spreekt ook meer aan dan een systema-
tisch overzicht van een enkele auteur. Het maakt de bijdragen geschikt als inleidende 
teksten over specifieke onderwerpen uit de stadsgeschiedenis. Maar de bundels zijn 
geen naslagwerken zoals de al wat oudere en veel omvangrijkere stadsgeschiedenis van 
de Britse eilanden of de meer recente synthese over de Duitse stad in de middeleeu-
wen.5 Een blik over de grenzen zou voor de geschiedschrijving over de premoderne 
stad overigens grote meerwaarde hebben. In verschillende hoofdstukken brengen de 
auteurs de uitzonderlijk hoge verstedelijkingsgraad en het exceptionele karakter van 
de stedelijke samenleving in de Lage Landen ter sprake, bijvoorbeeld wanneer het gaat 
om de typische verschijningsvormen van de politieke cultuur of de civic religion, die 
het resultaat waren van een voortdurende onderhandeling tussen verschillende lagen 
van de bevolking, waarvan de middengroepen weer de belangrijkste waren. Dergelijke 
observaties nodigen uit tot meer systematische Europese vergelijkingen, ook omdat er 
nog weinig theoretische reflectie is over historische variaties in het verstedelijkingspro-
ces en de vormen van stedelijke gemeenschappen. Wanneer daarbij ook nadrukkelijk 
aandacht is voor de samenhang tussen de intern stedelijke processen en de transste-
delijke geschiedenis, dan zijn de gouden tijden voor de stadsgeschiedenis in België en 
Nederland voorlopig nog niet voorbij.

3  Zie, bijvoorbeeld: Nicholas Terpstra en Colin Rose (red.), Mapping space, sense, and movement in Florence. 
Historical GIS and the early modern city (New York 2016).
4  Zie, bijvoorbeeld: Carole Rawcliffe, Urban bodies. Communal health in late medieval English towns and cities 
(Woodbridge 2013).
5  D.M. Palliser (red.), The Cambridge urban history of Britain III (Cambridge en New York 2000); Eberhard 
Isenmann, Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150-1550. Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche, 
Gesellschaft, Wirtschaft (Keulen en Weimar 2014).



Stadsgeschiedenis
Een platform voor reflectie op de geschiedenis van de sta  

Stadsgeschiedenis (opgericht in 2006) is het Nederlands-Vlaamse tijdschrift voor 
on derzoek, reflectie en debat over de stad en haar geschiedenis. De aanpak is inter-
disciplinair en gericht op een breed scala aan thema’s. Naast peer-reviewed weten-
schappelijke artikelen bevat Stadsgeschiedenis dossiers over actuele maatschappelijke 
thema’s, reviews over recente onderzoekstrends en interessante artikelen in binnen- en 
buitenlandse tijdschriften, en interviews met markante stadsbestuurders, architecten 
en wetenschappers. Geografisch richt het tijdschrift zich op de Lage Landen door de 
eeuwen heen. Stadsgeschiedenis richt zich op iedereen die geëngageerd is met de stad en 
haar historische ontwikkeling: van wetenschappers en archiefmedewerkers tot beleids-
makers, architecten en erfgoedwerkers.

Inzendingen: 
in een word-bestand naar inge.bertels@vub.ac.be

Afbeeldingen dienen apart en rechtenvrij te worden aangeleverd. Dit kan in de vorm 
van glansfoto’s of in digitale vorm. Digitale afbeeldingen dienen van voldoende kwa-
liteit te zijn: tenminste 300 dpi op het formaat waarop ze uiteindelijk zullen worden  
afgedrukt. Bij twijfel kan men contact opnemen met Uitgeverij Verloren, telefoon 
+31 (0)35 685 98 56. De redactie poogt zorgvuldig om te gaan met auteursrechten. De 
gebruiken voor wat betreft overname van tekst en beeld in academische publicaties 
worden gevolgd. Wie desondanks meent in zijn rechten te zijn geschonden, richte 
zich tot de uitgever.

Stadsgeschiedenis wordt uitgegeven met steun van de Universitaire Stichting.

Stadsgeschiedenis is een initiatief van het Centrum voor Stadsgeschiedenis van het 
departement Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Het wordt uitgegeven door 
Uitgeverij Verloren, Hilversum en verschijnt twee keer per jaar.

Redactiesecretariaat:
Hilde Greefs
Universiteit Antwerpen
Stadscampus  
Grote Kauwenberg 18 S.D.309, b-2000 Antwerpen 
Tel.: +32 (0)32 65 42 80
e-mail: hilde.greefs@uantwerpen.be

Redactie:
Petra Brouwer (Universiteit van Amsterdam), Greet De Block (Universiteit Antwerpen), Ilja van 
Damme (Universiteit Antwerpen), Heidi Deneweth (Vrije Universiteit Brussel), Jan Hein Furnée 
(Radboud Universiteit Nijmegen, hoofdredacteur), Maartje van Gelder (Universiteit van Amster-
dam), Hilde Greefs (Universiteit Antwerpen, kernredactie), Jelle Haemers (ku Leuven), Harm Kaal 
(Radboud Universiteit Nijmegen, kernredactie); Manon van der Heijden (Universiteit Leiden), Bert 
De Munck (Universiteit Antwerpen), Arie van Steensel (Universiteit Groningen), Antoon Vrints 
(Universiteit Gent)

Redactieraad: 
Claire Billen (Université Libre de Bruxelles), Bruno Blondé (Universiteit Antwerpen), Marc Boone 
(Universiteit Gent), Paul van de Laar (Erasmus Universiteit Rotterdam), Clé Lesger (Universiteit 
van Amsterdam), Hugo Soly (Vrije Universiteit Brussel), Peter Stabel (Universiteit Antwerpen), 
Ed Taverne (Rijksuniversiteit Groningen), Pieter Uyttenhove (Universiteit 
Gent), Anne-Laure Van Bruaene (Universiteit Gent)

Uitgever, abonnementen & advertenties:
Uitgeverij Verloren bv
Torenlaan 25, nl-1211 ja Hilversum
Tel.: +31 (0)35 685 98 56, fax +31 (0)35 685 98 56
www.verloren.nl  bestel@verloren.nl

Prijzen:
Normaal abonnement per jaargang € 35,– (buiten de Benelux € 42,–; digitaal € 15, –)
Abonnement instellingen en instituten per jaargang € 60,– (buiten de Benelux € 67,–; 

digitaal € 50, –)
Studentenabonnement per jaargang € 30,– (buiten de Benelux € 37,–; digitaal € 10, –)
Losse nummers € 20,– (excl. verzendkosten)

Website: www.stadsgeschiedenis.be; www.stadsgeschiedenis.nl 
(webmaster Iason Jongepier, Universiteit Antwerpen)

issn: 1872-0676

Omslagafbeeldingen: 
De Cotton Club aan de Amsterdamse Zeedijk (Nationaal Archief / Anefo, licentie cc-by); Paarden-
stallen per economische sector (© gistorical Antwerp); Postkaart van de maquette voor het nieuw 
op te richten Rijselse oorlogsmonument (Privé-collectie Institut de Recherches Historiques du 
Septentrion (IRHiS), Université Lille3).



 

nummer 2
11e jaargang   -   2016

STADS 
geschiedenis 

ST
A

D
SG

E
SC

H
IE

D
E

N
IS 

11-2016-2

INHOUD  Stadsgeschiedenis 11 (2016) 2
Manon van der Heijden en Jan Hein Furnée
In Memoriam: Pim Kooij (1945-2016), stadshistoricus 121

Ellen Janssens 
Paarden en de moderne stad. De Antwerpse paardeneconomie 123
en het stedelijk leefmilieu (1870-1910)

Karla Vanraepenbusch en Matthias Meirlaen
Van trauma sites naar herinneringsplekken. De integratie van de 146
executies en de gefusilleerden in de stedelijke ruimte van
Antwerpen, Luik en Rijsel (1914-1940)

Werk in uitvoering 
  Gemma Blok
  Heroïne en de stad. Een onderzoek naar de relatie tussen 165
  stedelijke omgeving en drugsgebruik

Dossier: Gouden boeken
  Jelle Haemers
  Gouden boeken? Twee nieuwe syntheses over de laat- 177
  middeleeuwse en vroegmoderne stadsgeschiedenis van 
  de Lage Landen

  Maarten Prak
  Gouden eeuwen, gouden tijden. De Lage Landen in de 182
  middeleeuwen

  Arie van Steensel
  Gouden tijden voor de stadsgeschiedenis 187

Reviews
 Ilja Van Damme, Andrea Bardyn, Bruno Blondé, 
 Heidi Deneweth en Peter Stabel
 Schetsen uit Finland. De ‘herinterpretatie’ van de stad op het  193
 dertiende Internationaal Congres van de European Association
 for Urban History in Helsinki

 Petra Brouwer, Heidi Deneweth, Jan Hein Furnée,
 Maartje van Gelder, Manon van der Heijden en
 Sanne Muurling 
 Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2015) 212

Abstracts 247
Personalia 248

issn 1872-0676 STADS 
geschiedenis




