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Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische 
tijdschriften (2015)

Pieter De Graef, Arie van Steensel, Jelten Baguet, Stef Espeel, Janna Everaert, 
Dirk Lueb, Laura May, Wout Saelens, Laurence Van Goethem, Wout Vande 
Sompele, Thomas Verbruggen, Boris Horemans en Iason Jongepier

Ook dit jaar neemt Stadsgeschiedenis een overzicht op van wat er verschenen is in Bel-

gische en Nederlandse historische tijdschriften en jaarboeken, een rubriek die al sinds 

2009 in stand wordt gehouden. De massa aan tijdschriftartikels, working papers op 

websites en platforms zoals Academia.edu en ResearchGate maakt het immers vrijwel 

onmogelijk voor de individuele onderzoeker om systematisch alle historische tijdschrif-

ten te doorzoeken, wat tot gevolg heeft dat vele bijdragen in lokale stadshistorische tijd-

schriften onopgemerkt blijven. In samenhang met de jaarlijkse review over de bijdra-

gen in internationale tijdschriften heeft deze rubriek tot doel de laatste ontwikkelingen 

in het stadshistorische veld te signaleren. 58 historische tijdschriften van jaargang 2015 

werden door een groep stadshistorici doorgenomen om uiteindelijk tot voorliggende 

selectie van 67 verschillende artikels te komen. 

Economie en samenleving
In het artikel ‘De industrialisatie van de vlasnijverheid in Zuid-West-Vlaanderen (1890-
1955): een sociotechnische benadering’, De Leiegouw 57 (2015) 5-42 legt Dries Claeys 
de mechanismen bloot achter de industrialisatie van de vlasnijverheid in de dorpen 
Bissegem, Wevelgem en Gullegem rondom Kortrijk. Na de teloorgang van de pro-
to-industriële linnennijverheid medio negentiende eeuw richtte een behoorlijk aantal 
‘vlassers’ zich voortaan op de voorbereidende fases van het productieproces. Claeys 
slaagt er voortreffelijk in om de trage overgang van de traditionele naar de geïndustri-
aliseerde vlasbewerking – met een gestage verspreiding van nieuwe technieken zoals 
het warmwaterroten en het mechanische zwingelen – onder het voetlicht te brengen. 
Om dit trage industrialisatieproces, waarbij traditionele en industriële innovators nog 
decennialang naast elkaar bleven bestaan, te verklaren, hanteert de auteur een sociale 
benadering van de productie. Hij benadrukt dat onder meer de lokale verankering, 
de beperkte verspreiding van wetenschappelijke kennis (in tegenstelling tot vakken-
nis), de specifieke bedrijfshuishouding met weinig tot geen administratief personeel 
en bedrijfsvormen zonder beperkte aansprakelijkheid vele vlassers ervan behoedden al 
te fors en te ingrijpend te investeren. Bovendien konden kleine vlassers nog geruime 
tijd overleven doordat zij een beroep konden doen op de machines van grote vlasfa-
brikanten, die zo een deel van de afschrijvingskosten op hun minder kapitaalkrachtige 
collega’s konden verhalen. Waar de historiografische focus voornamelijk op de stad 
gericht is, nuanceert dit artikel een al te sterk verband tussen industrialisering enerzijds 
en stedelijke groei anderzijds en nodigt het de onderzoeker uit steeds de connectie met 
het rurale hinterland in ogenschouw te nemen. 

Twee artikels van de hand van Jaco Zuijderduijn en Jessica Dijkman in het tijdschrift 
Holland werpen tevens een licht op stad-platteland relaties. In ‘Het dorp: wie weet nog 
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hoe het was? Ondernemende plattelanders vertellen over hun leven in het Rijnland, 
ca. 1540’, Holland 2 (2015) 60-70 neemt Zuijderduijn ons mee naar twee dorpjes nabij 
de stad Leiden. De dorpelingen op het Hollandse platteland konden op de zompige 
bodem onvoldoende broodgraan telen, waardoor de vrij atypische situatie ontstond 
dat de plattelanders afhankelijk waren van graanaankopen. Om geld in het laatje te 
brengen om graan aan te schaffen, commercialiseerden zij hun agrarische (zuivel, 
tuinbouwproducten) en niet-agrarische productie (huisnijverheid). Deze laatste soort 
activiteit veroorzaakte wrevel bij de Leidenaren, die in de plattelandsnijverheid concur-
rentie zagen voor hun stedelijke neringen, die aan nauwere regelgeving en kwaliteits-
controles onderworpen waren. In een poging om deze buitenneringen aan banden te 
leggen (door recente initiatieven van huisnijverheid te verbieden of te laten uitdoven), 
werden de plattelandsbewoners uitgehoord over hun dagdagelijkse bezigheden, wat 
resulteerde in een uniek corpus van zestiende-eeuwse interviews. Deze bronnen geven 
een unieke inkijk in de overlevingsstrategieën van plattelandsbewoners en laten Zuij-
derduijn toe het perspectief van de ‘microstoria’ te hanteren om bredere maatschap-
pelijke ontwikkelingen te kaderen en de actoren achter die ontwikkelingen letterlijk 
aan het woord te laten. In ‘Het dagelijks brood. Omgaan met voedseltekorten op het 
platteland van Holland, 1500-1700’, Holland 2 (2015) 101-110 toont Jessica Dijkman 
aan dat de specifieke stad-platteland relaties in Holland een impact hadden tijdens 
duurtejaren. Het feit dat plattelandsbewoners ook in normale opbrengstjaren afhingen 
van graanaankopen op stedelijke markten, zorgde er niet alleen voor dat er in tijden van 
schaarste al een handelsnetwerk in voege was, maar ook dat de dorpelingen beschikten 
over morele aanspraken op een deel van de stedelijke voorraden. De stedelijke institutie 
van de broodprijszetting werd – hetzij vanuit stedelijke bekommernissen – tevens op 
het platteland geïntroduceerd vanaf de jaren 1650 en bood in tijden van schaarste be-
scherming tegen prijspieken op de vrije markt. Via hogere uitkeringen en het toelaten 
van meer bedeelden verlaagden rurale armenzorginstellingen de druk op de onderlaag 
van de plattelandssamenleving. Dijkman vraagt zich in de conclusie terecht af of het 
toenemende aantal bezitloze plattelanders – en dus wijzigende eigendomsverhoudin-
gen op het platteland – in de zeventiende eeuw een weerslag zou hebben gehad op de 
ontplooiing van rurale armenzorg.1

Dave De Ruysscher en Jeroen Puttevils, ‘The art of compromise: legislative deli-
berations on marine insurance institutions in Antwerp (c. 1550-c. 1570)’, bmgn-Low 

Countries Historical Review 130:3 (2015) 25-49 focussen tevens op concrete actoren 
en belangengroepen en onderzoeken hun rol binnen institutionele structuren. Met 
een casestudy over discussies omtrent de regulering van het zeeverzekeringswezen in 
het Antwerpen van de jaren 1550/1560, proberen zij het onderhandelingsproces en 
het zoeken naar compromissen tussen verschillende belangengroepen bloot te leggen. 
In tegenstelling tot wat Oscar Gelderblom beweert, tonen de auteurs aan dat centrale 
overheden actief betrokken waren bij de besluitvorming omtrent institutionele structu-
ren en deze zelfs stimuleerden. Verder tonen De Ruysscher en Puttevils aan dat lokale 

1  Een vraag die in lijn met het recente onderzoek van Eline Van Onacker en Hadewijch Masure wellicht positief kan 
worden beantwoord: E. Van Onacker en H. Masure, ‘Unity in diversity. Rural poor relief in the sixteenth-century 
Southern Low Countries’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 12:4 (2015) 59-88.



88  pieter de graef e.a. stadsgeschiedenis

magistraten niet louter de commerciële wil van kooplieden inwilligden, maar dat de 
wetgeving omtrent het verzekeren van schepen veeleer de uitkomst en het compromis 
waren van een lang proces tussen verschillende belangengroepen, waaronder centrale 
overheid, lokale overheid en de handelaren zelf. Het inzoomen op de belangen en stra-
tegieën van economische actoren staat tevens centraal in Wout Saelens, ‘Het verraad 
van de ambachtsman. Een nieuwe ‘klassenstrijd’ binnen het Gentse weversambacht in 
de veertiende eeuw?’, Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oud-

heidkunde te Gent 69 (2015) 3-40. Hij gaat in op de socio-economische samenstelling 
van het (wol)weversambacht en hoe de relaties tussen de verschillende leden verander-
den doorheen de met opstanden doorspekte veertiende eeuw. Een prosopografische 
methodologie – uiterst geschikt voor het bestuderen van een grote afgebakende po-
pulatie in tijd, thema en regio – liet de auteur toe om via de proxy’s ‘politieke macht’ 
en ‘economisch kapitaal’ de plutocratische tendensen binnen het veertiende-eeuwse 
Gentse weversambacht bloot te leggen. De titel kan hierdoor verklaard worden vanuit 
een verraad van de meest welgestelde wevers, die hun positie steeds versterkt zagen, 
tegenover hun achterban, die daarentegen hun situatie niet zagen verbeteren. De auteur 
ziet hierin een neo-marxistische dialectiek met enerzijds de sociale differentiatie en an-
derzijds de gildegetrouwe solidariteit binnen de ambachten met de economische onder-

bouw als determinerende factor voor de sociale verhoudingen in de maatschappij. Meer 
geënt op de productie en economische slagkracht van een ambacht, maar tevens vanuit 
een actorperspectief bestuderen Gustaaf Asaert en François Van der Jeught in ‘Mechel-
se scheepsbouwers op de Antwerpse markt in de vijftiende eeuw’, Handelingen van 

de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 119 (2015) 
141-172 de verkoop van Mechelse schepen op de vijftiende-eeuwse Antwerpse markt 
aan de hand van zestien scheepsbouwers – een onderbelicht ambacht in de Brabantse 
en Vlaamse historiografie, zeker in vergelijking met het noorden – uit de Dijlestad die 
ze in de koopcontracten van de Antwerpse schepenregisters aantroffen. De auteurs 
tonen aan dat de Mechelse scheepsbouwers in de jaren 1440-1470 hoogdagen vierden 
en in niet onbelangrijke mate de Antwerpse scheepsbouw beconcurreerden. Boven-
dien verhullen biografische en sociale gegevens een vrij gegoede en exclusieve groep 
van scheepsbouwambachtslieden die nauwe onderlinge banden hadden via bloed- of 
aanverwantschap. Ook informatie over de verkochte vaartuigen aan zowel Antwerpe-
naars, Brusselaars als Vilvoordenaars wijst in de richting van exclusiviteit: de prijs van 
de schepen lag beduidend hoger dan hun gemiddelde prijs elders. Dit alles wijst erop 
dat de Mechelse scheepsbouw van een hoge kwaliteit was en op die manier een groot 
publiek tot ver buiten de eigen stad aansprak.

In een aantal artikels stond het omgaan van verschillende sociale groepen met econo-
mische crisis centraal. In ‘Stabiele welvaart of wankele positie? Vrouwen, vastgoed en 
economische activiteiten in laatmiddeleeuws Brussel’, Eigen Schoon en de Brabander 
98 (2015) 367-396 zoomt Andrea Bardyn in op vrouwen en hun economische mogelijk-
heden in laatmiddeleeuws Brussel. Dit thema wordt meestal vanuit de economische ac-
tiviteiten van de vrouw bestudeerd zoals de positie van vrouwen binnen de ambachten. 
In deze literatuur overheerst de idee dat vrouwen naar het einde van de middeleeuwen 
toe minder kansen kregen om aan de economie deel te nemen. Bardyn test deze stelling 
op een vernieuwende manier door de rol en het profiel van vrouwen op de Brusselse 
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vastgoedmarkt te onderzoeken. Vastgoed was immers één van de belangrijkste pijlers 
van kredietwaardigheid en economisch vertrouwen in het ancien régime. Op basis van 
verschillende cijnsregisters stelt Bardyn dat het profiel van vrouwen die actief waren op 
de immobiliënmarkt erg divers was en dat het zeker niet enkel weduwen betrof, zoals 
vaak wordt aangenomen. Voorts merkt ze een daling op in het aantal vrouwen dat actief 
was op de Brusselse vastgoedmarkt tussen 1356 en 1460. Deze daling koppelt ze vervol-
gens aan de economische toestand van de stad waaruit ze besluit dat de teruggang in de 
economische mogelijkheden van vrouwen versnelde in tijden van crisis. In het artikel 
‘Coping with crisis. Carreer strategies of Antwerp painters after 1585’, De Zeventiende 

Eeuw 31:1 (2015) 18-54 gaat David van der Linden in op de impact van een crisisperio-
de op de carrièremogelijkheden van laatzestiende-eeuwse Antwerpse schilders. De tra-
ditionele kunstgeschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden wil dat een vermeende 
massale emigratie van Vlaamse en Brabantse schilders wegens religieuze vervolging 
en economische crisis op het einde van de zestiende eeuw het artistieke zwaartepunt 
van het zuiden naar het noorden verlegde en aansluitend de kunstnijverheid in de Ne-
derlandse Republiek een Gouden Eeuw bezorgde. Aan de hand van prosopografisch 
onderzoek van Antwerpse schilders in de jaren 1580 nuanceert David van der Linden 
dat beeld echter door erop te wijzen dat het voor contemporaine kunstenaars uit het 
zuiden helemaal geen sinecure was om zomaar alles achter te laten voor een onzekere 
toekomst elders. De meesten bleven inderdaad in Antwerpen en diegenen die vlucht-
ten, vertrokken doorgaans naar steden die reeds nauwe artistieke banden hadden met 
de Vlaamse en Brabantse kunstcentra. Van der Linden toont aan dat kunstenaars in 
Antwerpen, vooraleer emigratie als laatste redmiddel te overwegen, over heel wat car-
rièrestrategieën beschikten, zoals het inzetten van goedkopere arbeidskrachten of het 
omschakelen naar in massa geproduceerde exportschilderijen. Bovendien zorgde een 
nieuwe vraag naar contrareformatorische kunst voor een nieuwe boost op de Antwerp-
se luxekunstmarkt.

Verder in de tijd en niet zozeer vanuit het perspectief van het individu, maar vanuit 
de organisatie en coördinatie op stedelijk niveau bestudeert Holgersen in ‘Crisis and 
the post-industrial city: or is Malmö building yesterday’s city tomorrow, again?’, Tijd-

schrift voor Economische en Sociale Geografie 106 (2015) 231-245 de manier waarop 
het stadsbestuur van het Zweedse Malmö reageerde op twee opeenvolgende crisissen; 
namelijk de industriële crisis van de jaren 1970 en de economische crisis van 2008. 
Malmö evolueerde van een sterk geïndustrialiseerde stad, via een periode van verval, tot 
een toonbeeld van de post-industriële stad. Echter, net zoals de industriële crisis werd 
beantwoord met meer investeringen in industrie, wordt de crisis van 2008 beantwoord 
met meer post-industrieel beleid. Dat roept vragen op of Malmö niet opnieuw dezelfde 
fout maakt als in de jaren 1980, namelijk de reproductie van de voorbijgestreefde stad 
om een crisis het hoofd te bieden. Holgersen beroept zich op door Marx, Schumpeter 
en Keynes geïnspireerde theorieën over crisis en crisismanagement om beide eco-
nomische crisissen, en de daaropvolgende reactie van het stadsbestuur, met elkaar te 
vergelijken.

Wouter Ryckbosch schetst in zijn artikel ‘Early modern consumption history. 
Current challenges and future perspectives’, bmgn-Low Countries Historical Review 
130:1 (2015) 57-84 een overzicht van inzichten en mogelijk aan te snijden thema’s bin-
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nen de vroegmoderne consumptiegeschiedenis. Vanuit een zeer omstandig overzicht 
waarin een brede waaier aan literatuur de revue passeert, toont Ryckbosch aan dat 
consumptiegeschiedenis van de vroegmoderne periode zich de afgelopen decennia op 
zeer uiteenlopende deelaspecten richtte, gaande van veranderende consumptiepatro-
nen doorheen de tijd over de impact van consumptieveranderingen voor verschillende 
sociale groepen tot culturele en materiële verklaringsmodellen. Volgens de auteur zijn 
historici er echter, ondanks vele lokale studies, nog onvoldoende in geslaagd om via 
comparatieve perspectieven (geografisch en temporeel) echte verklaringen te bieden 
voor verandering, continuïteit, maar ook voor mogelijke golfbewegingen binnen con-
sumptiepatronen in zowel stedelijke als rurale leefwerelden. Ryckbosch geeft ook mee 
dat de observatie van nieuwe consumptievoorkeuren en de verspreiding van nieuwe 
spulletjes niet noodzakelijk een bewijs hoeft te zijn van toenemende levensstandaarden, 
dalende sociale ongelijkheid, commercialisatie en economische groei, maar tevens in de 
context van economische stagnatie uitbreiding konden vinden in de vorm van goed-
kopere en minder duurzame consumptieartikelen. De stap naar de twintigste-eeuwse 
consumptiemogelijkheden wordt door Peter Scholliers gezet in zijn artikel ‘Honderd 
jaar koopkracht in België (1914-2014)’, Brood en Rozen 3 (2015) 5-22. Hierin meet hij 
de evolutie van de koopkracht aan de hand van reële bruto- en nettolonen. Daarbij 
komt hij tot de vaststelling dat de reële lonen van industriearbeiders sinds 1896 geste-
gen zijn, maar dat pas sinds 1960 de loonevolutie een sterkere opwaartse groei door-
maakte dan de evolutie van de levensduurte als gevolg van sociale overlegorganen en 
drukkingsmiddelen. Wel zou de sociale ongelijkheid in diezelfde periode – gemeten als 
de afweging tussen de loonevolutie en de evolutie van het totaal nationaal inkomen – 
toegenomen zijn. Scholliers toont ook aan dat pas in de tweede helft van de twintigste 
eeuw de sterke loonverschillen tussen mannen en vrouwen verminderden, maar nuan-
ceert het quasi gelijke uurloon vandaag door te beklemtonen dat vrouwen meer dan 
mannen deeltijds werken, loopbaanonderbreking nemen, in minder ‘sterke’ sectoren 
actief zijn of slachtoffer zijn van discriminatie. Wanneer dit artikel niet specifiek op ste-
den gericht is, biedt het op zijn minst een duidelijk kader waartegen bredere stedelijke 
ontwikkelingen kunnen worden afgezet. In haar artikel ‘Vergelijkingen en verbindin-
gen. De arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland en Nederlands-Indië, 1813-1940’, 
bmgn-Low Countries Historical Review 130:2 (2015) 13-43 zoomt Elise van Neder-
veen-Meerkerk dieper in op de plaats van vrouwen op de arbeidsmarkt, de loonevolutie 
en loonverschillen met mannen. Daarbij neemt zij in een originele en vergelijkende 
insteek de vraag onder de loep hoe arbeidspatronen van vrouwen beïnvloed werden 
door de koloniale banden tussen Nederland en Nederlands-Indië. Zij betoogt dat er 
wederzijdse relaties bestonden tussen kolonie en metropool, zowel op economisch 
als op sociaal beleid. Zowel de inspanningen van organisaties als de Maatschappij van 
Weldadigheid, de industrialisering in Nederland en de invoering van het cultuurstelsel 
in Nederlands-Indië zorgden aanvankelijk voor een verhoogde arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Aan het einde van de negentiende eeuw vond er echter in Nederland een dra-
matische daling in arbeidsdeelname plaats. Interessant is dat van Nederveen-Meerkerk 
hogere reële lonen van mannen in de periode 1860-1890 koppelt aan een terugtrekking 
van vrouwen uit het arbeidsproces. Dit zou volgens haar een indirect gevolg kunnen 
zijn van ontzettend hoge belastinginkomsten uit Nederlands-Indië. In de kolonie 
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bleven – ondanks pogingen ook hier een burgerlijk kostwinnersmodel te implemen-
teren – vrouwen deel uitmaken van het arbeidsproces, onder andere door een etnische 
bevoogding die inheemse vrouwen als natuurlijk geschikt zag arbeid te verrichten.

Demografie en migratie
In zijn artikel ‘Burgers en soldaten in Nijmegen ten tijde van de Republiek. Een de-
mografische studie’, Numaga (2015) 37-73 gaat Hubert Nusteling aan de slag met de 
zogenaamde homeostatische methode om de bevolkingsaantallen en het aandeel van 
het garnizoen daarin van het zestiende- tot achttiende-eeuwse Nijmegen te reconstru-
eren. Concreet extrapoleert deze auteur zijn data via het aantal burgerlijke huwelijks-
aangiften, vertrekkende vanuit de veronderstelling dat er in de pre-industriële periode 
een vrij vaste verhouding bestond tussen het aantal vruchtbare huwelijken en de totale 
bevolking. Nustelings bevindingen zijn niet wereldschokkend nieuw – ze vinden aan-
sluiting bij een vrijwel onuitputtelijke demografische historiografie binnen de Lage 
Landen. De methode is dat echter wel en voorziet een behoorlijk grote precisie van me-
ting voor de pre-statistische periode waarin parochieregisters niet altijd voldoende soe-
laas bieden. Vorsers die niet alleen de stad Nijmegen aansnijden, maar ook een heleboel 
andere Engelse en Nederlandse steden die Nusteling reeds onder de loep nam, kunnen 
het werk van deze auteur niet zomaar naast zich neerleggen: bevolkingsgegevens blij-
ven gewild, al is het maar om andere historische processen in perspectief te plaatsen. 
Owen Lammertink gaat in ‘Kwetsbare vrouwen of sterke moeders? De kwetsbaar-
heid van ongehuwde en gehuwde moeders in het 19de-eeuwse Amsterdam’, Holland 
3 (2015) 118-126 in op de ‘kwetsbaarheid’ van ongehuwde vrouwen, die in 1864 een 
kind kregen, en poogt deze kwetsbaarheid te meten aan de hand van hun doodsoorza-
ken. Op basis van een sample van 50 ongehuwde vrouwen en een sample van gehuwde 
vrouwen komt hij tot de conclusie dat er – in tegenstelling tot wat vaak wordt aangeno-
men – eigenlijk weinig verschillen in doodsoorzaak waren. Vrouwen uit beide groepen 
overleden vooral in de meest armoedige wijken van Amsterdam – een gegeven dat, zo 
geeft de auteur ook aan, waarschijnlijk veroorzaakt wordt omdat daar ook de meeste 
vrouwen woonden. Infectieziekten kwamen relatief vaker voor bij gehuwde vrouwen, 
maar de auteur laat na daar een verklaring voor te geven. De huwelijkse staat heeft vol-
gens Lammertink maar weinig invloed op de doodsoorzaak. Veel meer dan Nusteling 
en Lammertink linkt Christian Pfister-Langanay demografie met economie en sociale 
politiek. In zijn artikel ‘Dunkerque sous la Régence: un collapsus à cerner’, Revue 

du Nord (2015) 797-827 maakt Pfister-Langanay gebruik van allerhande kwantitatieve 
analyses om na te gaan hoe de vernietiging van de Duinkerkse haven in de nasleep van 
de Vrede van Utrecht (1713) een invloed had op de stad. De auteur toont aan dat de 
bevolking van de stad met een derde daalde. De stedelijke inkomsten vielen met maar 
liefst twee derden terug. Ook de inkomsten van de armentafels daalden. Ten gevolge 
van de afbraak van de haven, hoeft het niet te verbazen dat zee- en kooplieden, die in 
de stad gevestigd waren, emigreerden. Een aantal activiteiten wonnen in het decennium 
na de sluiting wel aan belang, met name de visvangst en de handel met de Caraïben. 

In enkele interessante artikels in het eerste nummer van De Zeventiende Eeuw 31:1 
(2015) wordt het migratiepatroon van een specifieke beroepsgroep, namelijk kunste-
naars, onder het voetlicht gebracht. Kunstenaars zijn steeds een erg mobiele groep 
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binnen de samenleving geweest. Dat was ook zo in zestiende- en zeventiende-eeuws 
Europa. Naast het verkrijgen van een opleiding, opdrachten of inspiratie waren in deze 
periode ook de religieuze twisten vaak een reden om te migreren van de ene naar de an-
dere plek. Hans J. van Miegroet bestudeert in ‘New data visualizations on the Mechelen 
export industry and artist migration patterns’, De Zeventiende Eeuw 31:1 (2015) 179-
190 de migratietrajecten van Mechelse kunstenaars op basis van een relationele data-
bank. Vanaf 1540 begon een significant aantal onder hen vanuit Mechelen te migreren 
naar andere plaatsen in de Nederlanden. Tot en met de Opstand was vooral Antwerpen 
een belangrijke aankomstplaats. Daarnaast trokken ook veel kunstenaars richting Italië 
of Dordrecht. Nadien werden vooral Amsterdam en Delft erg belangrijke trekpleis-
ters. Deze laatste stad was vooral populair bij aquarelschilders, waar ze mogelijks 
werk vonden in de tapijtindustrie. Van Miegroet toont echter ook aan dat ondanks de 
sterke emigratie vanuit Mechelen de stad weldegelijk een belangrijk centrum voor de 
productie en export van kunst bleef. De zogenaamde brain drain van Mechelen na 1550 
mag dus zeker niet overschat worden. Eric Jan Sluijter gebruikt in tegenstelling tot Van 
Miegroet een microperspectief en bestudeert de carrièrekeuzes van de gebroeders Van 
Nieulandt in ‘Career choices of migrant artists between Amsterdam and Antwerp. The 
Van Nieulandt brothers’, De Zeventiende Eeuw 31:1 (2015) 101-137. Zowel Guilliam 
ii als Adriaen ii waren geboren in Antwerpen en migreerden reeds op jonge leeftijd 
met hun ouders richting Amsterdam. Guilliam ii keerde echter terug naar Antwerpen 
om daar zijn carrière uit te bouwen terwijl zijn broer in Amsterdam bleef. Sluijter ge-
bruikt deze casus om na te gaan of uitwisselingen tussen de Zuidelijke Nederlanden en 
de Republiek bepaalde nieuwe ontwikkelingen of innovaties stimuleerden. Dat bleek 
hoegenaamd niet het geval te zijn. De stijl en thema’s van beide broers zijn volgens de 
auteur conservatief te noemen. Ondanks de dramatische gebeurtenissen die om hen 
heen plaatsvonden en hun migratiebewegingen, was er een grote mate van continuïteit 
in hun kunstwerken. Barbara Uppenkamp toont echter met de casus van Gilles Coig-
net in haar artikel ‘Gilles Coignet. A migrant painter from Antwerp and his Hamburg 
career’, De Zeventiende Eeuw 31:1 (2015) 55-77 dat migratie weldegelijk de artistieke 
ontwikkeling van een schilder sterk kon beïnvloeden. Coignet was geboren in Ant-
werpen en vluchtte in 1585 als protestant naar Amsterdam om vervolgens in 1595 in 
Hamburg te belanden. In tegenstelling tot de gebroeders Van Nieulandt ontwikkelde 
Coignet doorheen de jaren zijn eigen stijl en is hij moeilijk te classificeren onder één 
welbepaalde school. Het feit dat hij in Hamburg de enige was met een Titiaanse stijl 
en dat combineerde met Nederlandse invloeden verklaren waarschijnlijk voor een deel 
het succes van deze schilder.

Waar bovenstaande auteurs zich voornamelijk richten op de migratie van opgelei-
de kunstenaars in de vroegmoderne periode, onderzoeken Charlotte Verhoeven en 
Abdellah Benotmane de meer recente immigratiegeschiedenis. Verhoeven bespreekt 
in haar artikel ‘De weerbaarheid van transitmigranten ten aanzien van misdadigers in 
Antwerpen, 1920-1930’, Historiant 3 (2015) 107-143 transitmigranten en hun weer-
baarheid tijdens hun verblijf te Antwerpen tijdens het interbellum. Haar belangrijkste 
bronnen zijn de processen verbaal die opgesteld werden door de Rijkscommissaris 
voor Emigratie. Ze toont aan dat velen onder de transitmigranten in staat waren om 
een klacht in te dienen als ze vonden dat ze slachtoffer waren van afzetpraktijken of 
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dergelijke. In tegenstelling tot Verhoeven benadrukt Benotmane in zijn bijdrage ‘Een 
beknopte geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in Kortrijk’, De Leiegouw 
57:2 (2015) 165-188, 173 echter dat de Marokkanen, die vanaf de jaren 1960 in Kortrijk 
tewerkgesteld waren, door een gebrek aan kennis van het Belgische arbeidsreglement, 
onzekerheid en gebondenheid aan het arbeidscontract ‘niet of amper konden opkomen 
voor hun rechten’. Net als de transitmigranten in het begin van de twintigste eeuw, 
beschouwden vele Marokkanen hun verblijf in België ook als tijdelijk wat de zaken 
vaak bemoeilijkte. Er kwam ook pas relatief laat een Marokkaans verenigingsleven in 
Kortrijk op gang. Binnen de historiografie wordt vaak de ondersteuning die migranten 
krijgen via dit verenigingsleven benadrukt. Verhoeven toont echter aan dat vroeg-twin-
tigste-eeuwse transmigranten, die een klacht neerlegden, meestal slachtoffer waren van 
de wanpraktijken van landgenoten. Daarmee brengt ze dus een belangrijke nuance aan 
in de huidige consensus rondom de werking van netwerken en informatiekanalen van 
migranten in deze periode.

Criminaliteit, armenzorg en sociale controle
Verscheidene bijdragen in 2015 vestigen de aandacht op zorgverstrekking en -orga-
nisatie vanuit stedelijke hospitalen, maar belichtten daarbij verschillende aspecten. In 
‘Elk gasthuis zijn buurt? De Brabantse gasthuisbuurten in de late middeleeuwen’, Ei-

gen Schoon en de Brabander 98 (2015) 397-418 gaat Thibault Jacobs dieper in op de 
Brabantse gasthuizen vanuit een ruimtelijke invalshoek. De klemtoon ligt hierbij op 
diegenen die betrokken waren bij het beheer, de handhaving of de activiteiten van gast-
huizen in hun hoedanigheid van provisoren, schenkers of debiteurs. De auteur brengt 
de relaties van deze personen met de gasthuizen cartografisch in beeld voor de ste-
den Brussel, Mechelen en Leuven in de veertiende eeuw. Deze ruimtelijke benadering 
brengt de lokale verankering en de banden met specifieke gemeenschappen aan het 
licht. Op die manier komt niet enkel de socioprofessionele voorkeur naar boven, met 
een welbepaald cliënteel, maar ook de socioruimtelijke verklaring waarbij het gasthuis 
wordt vereenzelvigd met een lokale of representatieve instelling voor haar buurt. Da-
vid Guilardians artikel getiteld ‘De inplanting van hospitalen (gasthuizen/ziekenhui-
zen) met klooster in het hertogdom Brabant en in het bijzonder in Brussel (xviie-xxie 
eeuw)’, Noordbrabants historisch jaarboek 32 (2015) 55-72 neemt tevens de organisatie 
van hospitalen onder de loep. Hij toont daarbij aan dat onderzoek naar de organisatie 
en werking van een hospitaal gecombineerd met een kijk op haar religieuze dimensie 
niet enkel nieuwe inzichten aanlevert, maar vooral ook de evolutie van hospitalen (i.c. 
te Brussel) goed afzet, kadert en plaatst tegen de achtergrond van de ontwikkeling van 
de stedelijke gemeenschap. Zowel archiefgegevens van onder meer de Geheime Raad, 
als bijvoorbeeld archeologisch kennis worden aangewend om de eigenheid van de hos-
pitalen en de verhouding tot haar stedelijke omgeving te bewerkstelligen. De goed on-
derbouwde casus van hospitaalgeschiedenis te Brussel biedt een mooie comparatieve 
opstap voor verder onderzoek. De auteur onderstreept daarbij dat er vooral voldoende 
aandacht moet zijn in toekomstig onderzoek voor de verschillende banden met de di-
verse betrokken actoren die de hospitalen mee vorm gaven. In tegenstelling tot Jacobs’ 
en Guilardians focus op de werking van gasthuizen verkent Jaco Zuijderduijn in ‘Pap 
en brood tijdens de oude dag. Gepensioneerden in Amsterdam aan het einde van de 
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middeleeuwen’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 12:3 (2015) 23-
49 de zorgnemers van zulke instellingen en neemt hij de Amsterdamse bejaardenzorg 
in de vijftiende en zestiende eeuw in ogenschouw. Aan de hand van een overgeleverd 
laatmiddeleeuws register van kostkopercontracten van het Sint-Pietersgasthuis analy-
seert hij verschillende aspecten van de Hollandse ouderenzorg. Zo wordt er nagegaan 
hoeveel van deze contracten werden afgesloten, hoe deze betaald werden, hoeveel ze 
precies kostten, wie hiervoor in aanmerking kwam en waar de oorsprong eventueel 
zou gelegen hebben voor dit fenomeen. Om deze laatste vraag te beantwoorden, valt de 
auteur terug op het historiografisch debat omtrent het ontstaan van het West-Europese 
huwelijkspatroon en wat de invloed hiervan was op de levensloop van de oude van 
dagen en het ontstaan van gespecialiseerde pensioenhuizen of afdelingen van zieken-
huizen die gericht waren op de verzorging van de ouderen in de maatschappij. Ge-
lijkaardig aan dit artikel is de bijdrage van Sigrid van Woerkom, ‘Ouderenzorg in de 
stad Groningen. De bewoners van het Heilige Geest Gasthuis (1775-1800)’, Historisch 

Jaarboek Groningen (2015) 32-49, waarin aan de hand van admissieakten de sociale 
positie van de ouderen binnen een Groningers gasthuis wordt onderzocht op het einde 
van de achttiende eeuw. De auteur gebruikt hiervoor verschillende indicatoren, waar-
onder de inkoopsom, de burgerlijke staat, de leeftijd en het beroep van de bewoners. Er 
is met name gekeken naar verschillen tussen bewoners die een inkoopsom betaalden en 
bewoners die dat niet deden. Er bestond blijkbaar geen duidelijk klassenverschil tussen 
de proveniers die wel betaalden en niet-betalende conventualen. De geringe omvang 
van de geanalyseerde prosopografische informatie van de bewoners – mogelijkerwijs 
te wijten aan beperkt of onduidelijk bronnenmateriaal – doet echter wel de twijfel ont-
staan of dit ruimte laat voor een breder geldende conclusie.

De artikels van Willy Steurs en Dorien Campforts handelen dan weer over kinderen 
en jongvolwassenen. In het artikel ‘Lambert et Dorothée, Thérèse et Marie Louise, 
enfants perdus, enfants trouvés. Contribution à l’histoire sociale (Bruxelles et environs, 
1780-1914)’, Cahiers bruxellois. Revue d’histoire urbaine 47:1 (2015) 330-376 belicht 
Steurs een bijzondere niche in het historisch onderzoek; meer bepaald de evolutie, 
opvang en het maatschappelijk engagement aangaande verweesde kinderen. Hoewel 
specifieke reeksen omtrent wezen in de staatsarchieven en divers juridisch bronnen-
materiaal over het wettelijke statuut van zulke kinderen al veelvuldig bestudeerd 
werd door historici, gooit Steurs het hier over een andere boeg. Aan de hand van vier 
voorbeelden gaat hij na wie betrokken was bij het opvangen van verweesde kinderen 
in Brussel, en welke strategieën door de betrokken partijen werden aangewend om 
wezen opnieuw en voldoende te verankeren in het stedelijke sociale weefsel in de loop 
van de lange negentiende eeuw. Naast morele, juridische en financiële motieven, blijken 
ook filantropische drijfveren een motor geweest te zijn. Dorien Campforts legt zich in 
haar artikel ‘ “Son excuse est dans sa jeunesse.” Jongeren en jeugddelinquentie in het 
Gentse Quartier de Discipline vanuit een gezinsperspectief, 1887-1921’, Tijdschrift 

voor Sociale en Economische Geschiedenis 12:1 (2015) 31-52 toe op laatnegentiende- 
en vroegtwintigste-eeuwse verzoekschriften van het Quartier de Discipline-instituut. 
Niet enkel behandelt ze deze petities op een gedegen bronkritische manier, ze behan-
delt het fenomeen van jeugddelinquentie ook vanuit een bottom-up perspectief, wat 
eerder als vernieuwend in deze niche mag worden beschouwd. Deze petities werpen 
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niet enkel licht op het feit dat jeugddelinquenten niet enkel gereduceerd mogen wor-
den tot product van hun omgeving, maar illustreert eveneens dat ze als slachtoffer van 
hun omgeving moeten beschouwd worden. Aan de hand van een discoursanalytische 
benadering onderscheidt Campforts diverse strategieën die families aanwendden om de 
jonge delinquenten vroeger vrij te krijgen. De auteur merkt niet enkel een emotionali-
sering op in het betoog, maar ook een moralisering, evenals het veelvuldig voorkomen 
van een financiële strategie. 

Griet Vermeesch reconstrueert in ‘ “Miserabele personen” en hun toegang tot het 
stadsbestuur: Pro deo petities in achttiende-eeuws Antwerpen’, Tijdschrift voor Sociale 

en Economische Geschiedenis 12:4 (2015) 1-28 hoeveel pro deo verzoekschriften (een 
type verzoekschrift waarbij men geen zegel- en registratierechten hoefde te betalen) 
ingediend werden. Ze heeft aandacht voor de rol van tussenpersonen die instonden 
voor het opstellen van de verzoekschriften, analyseert de inhoud van de petities en 
heeft oog voor de retorische strategieën die aangewend werden. Vermeesch toont aan 
dat slechts een gering aantal verzoekschriften pro deo werd aangeboden (2 à 3 pro - 
cent). De verzoekschriften vloeiden hoofdzakelijk voort uit de nood aan steun, wer-
den opgesteld naar aanleiding van schulden of hadden betrekking op erfenissen en 
voogdijschap. Inzake de gehanteerde retoriek vallen de petities uiteen in twee groepen, 
waarbij men de ene keer wel en de andere keer niet of nauwelijks de aandacht vestigde 
op de vermeende armoede. Op basis van haar analyse brengt de auteur op overtuigende 
wijze een belangrijke historiografische revisie aan: ze plaatst immers vraagtekens bij 
de gangbare these dat lokale rechtbanken een laagdrempelig karakter hadden. Jonas 
Roelens vestigt dan weer de aandacht op een specifiek soort misdrijf, namelijk vrou-
welijke sodomie, in de context van de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden. Op 
basis van baljuwverslagen en -rekeningen gaat hij in ‘Visible women. Female sodomy 
in the late medieval and early modern Southern Netherlands (1400-1550)’, bmgn-Low 

Countries Historical Review 130:3 (2015) 3-24 dieper in op een misdaad die door 
toenmalige theologen en juristen vaak uitsluitend aan mannen werd toegeschreven. 
Hij stelt echter vast dat er doorheen de vijftiende en zestiende eeuw in de Zuidelijke 
Nederlanden een opvallend hoog percentage van vrouwelijke beklaagden bestond en 
dat de rechtsdocumenten het misdrijf erg gedetailleerd beschreven. Dat staat in schril 
contrast met de rest van Europa waarvoor er slechts een handvol voorbeelden bekend 
zijn. De verklaring voor die waarneming ligt volgens Roelens in de zichtbaarheid van 
de sociale positie van de vrouw in de Zuidelijke Nederlanden. Vrouwen konden ge-
nieten van onderwijs, een beroep doen op rechtspraak, ondernemen op economisch en 
politiek vlak en deelnemen aan religieuze diensten. Bovendien huwden zij op een latere 
leeftijd dan de meeste Europese vrouwen, wat een ruimere periode van onafhankelijke 
ontwikkeling mogelijk maakte. De zichtbaarheid van hun sociale positie had echter 
ook een kostprijs, aangezien er meer kans was dat ‘tegennatuurlijke seksuele hande-
lingen’ werden waargenomen. Roelens benadrukt dan ook dat die periode tussen kind 
zijn en het huwelijk niet moet gezien worden als een overgangsrite waarin sodomie 
werd getolereerd. De autoriteiten in de Zuidelijke Nederlanden traden net erg streng 
op om seksuele onregelmatigheden uit te roeien. Dit vat Roelens uiteindelijk samen als 
de tol van hun prominente sociale positie. Vanaf het moment dat de zichtbaarheid van 
vrouwen en hun deelname aan de publieke sfeer afnam in de zeventiende eeuw, liep ook 



96  pieter de graef e.a. stadsgeschiedenis

het aantal vrouwelijke beklaagden van sodomie in de Zuidelijke Nederlanden terug.
We maken een sprong in de tijd naar de Eerste Wereldoorlog met het artikel van P. 

Jans, ‘Gelenaars en sinjoren in de Eerste Wereldoorlog. Spanningen tussen lokale au-
tonomie en Antwerpse bemoeizucht’, Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel 

(2015) 139-160, waarin Jans de spanningen duidt tussen de Geelse lokale afdeling van 
het Nationale Hulp- en Voedingskomiteit en het Antwerpse provinciale comité. Het 
lokale comité stond in voor de steun aan haar lokale bevolking, terwijl het provinciale 
comité een controlerende functie had. De auteur analyseert de ‘bemoeizucht’ van het 
Antwerpse provinciale comité in de lokale Geelse werking. Hiervoor neemt hij twee 
periodes van spanningen tussen beide niveaus onder de loep, met name de periode 
juli-september 1917 en juni-november 1918. Voor de eerste periode wisselt de auteur 
een relaas van de feiten af met een bondige analyse van hoe er over deze spanningen 
bericht werd in de lokale kranten. Voor de tweede periode beperkt de auteur zich tot 
een opsomming van de feiten. Er worden helaas geen vergelijkingen gemaakt tussen de 
beide periodes, hoewel de tekst zich daar wel toe leent.

Politiek, beleid en elites 
In verschillende tijdschriften werd in 2015 aandacht geschonken aan de relatie tus-
sen het vorstelijke hof en kerkelijke instellingen in de stad. In drie artikels worden 
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne patronagenetwerken ontleed. Zo bekijkt Mario 
Damen in ‘Piëteit of propaganda? Glasschenkingen in het graafschap Holland in de 
late middeleeuwen’, Holland 47:4 (2015) 157-165 hoe het gebrandschilderde glas, dat 
Maximiliaan van Oostenrijk samen met zijn kleinzoon Karel V in 1512 aan de Goudse 
Sint-Janskerk schonk, kadert in het ruimere thema van vijftiende- en zestiende-eeuwse 
glasraamschenkingen in de Nederlanden. Hierbij focust hij op de schenkers en het 
schenken als proces, veeleer dan op de glazen zelf. In de periode 1494-1519 merkt 
Damen een toename op in zowel het aantal schenkingen als de kostprijs van de glazen. 
Achter die verhoogde gulheid zat echter een uitgekiemde strategie. De vele bouwcam-
pagnes die doorheen deze periode in tal van Nederlandse steden werden uitgevoerd, 
boden namelijk een prima opportuniteit om de verbondenheid van de Habsburgse met 
de Bourgondische dynastie te benadrukken en bovendien het imago als ‘vreemde’ vorst 
bij te sturen. In de analyse van het schenkingsproces stelt Damen dat dit echter zelden 
een spontane gebeurtenis betrof. Godshuizen schreven een concreet verzoek waarin 
zij de noodzaak benadrukten en onmiddellijk ook een kostenraming bijvoegden. Ze 
maakten vervolgens gebruik van een intermediair zoals de stadhouder om hun vraag 
bij de vorstelijke administratie voor te leggen. Naast de vorst werden tevens ook hoge 
edelen, topambtenaren of geestelijke hoogwaardigheidsbekleders aangeschreven om 
een bijdrage te leveren. Dat dergelijke secundaire schenkers soms een bijdrage leverden 
buiten hun eigen gebied, illustreert volgens Damen dat de gebrandschilderde glazen in 
godshuizen ook dienst konden doen als relatiegeschenken. 

Twee andere artikels focussen op de patronage van aartshertogen Albrecht en Isa-
bella aan godshuizen in de Zuidelijke Nederlanden in het begin van de zestiende eeuw. 
Stéphanie Verbrugghe belicht in ‘Patronage onder de aartshertogen. De broederschap 
van Sint-Jozef te Gent (1604-1621)’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis 

en Oudheidkunde te Gent 69 (2015) 69-101 zowel de stichtende rol van Magdalena 
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van Trazegnies als het gebruik van Maria en Jozef, de twee patroonheiligen van het 
broederschap, in het kader van de bredere aartshertogelijke cultuurpolitiek (in over-
eenstemming met de criteria van het patronagemodel uitgedacht door Luc Duerloo). 
Vervolgens bekijkt Verbrugghe hoe het patronageproces exact verliep aan de hand van 
de eerste ledenlijsten van het broederschap. Deze lijst illustreert een overduidelijke 
band met het hof, terwijl pas in een latere fase de stad Gent zich inzette voor het broe-
derschap uit prestigeoverwegingen. Via tal van geschenken en rentes, zette Gent de 
claim van zelfbewuste stad en tevens de titel van hoofdstad van Vlaanderen kracht bij. 
Ook de Spaanse aanwezigheid in de stad stimuleerde het patronage aan het broeder-
schap. Op deze manier emuleerde Gent de cultuurpolitiek van de aartshertogen, zoals 
die laatsten dat voor ogen hadden. De stad deed dit echter vanuit andere motieven. Dat 
laatste onderdeel onderstreept ook het besluit van Verbugghe om patronage nooit met 
een te nauwe blik te bekijken. Het broederschap was niet louter een aartshertogelijk 
instrument, maar moet in de culturele, religieuze en stedelijke context van de zeven-
tiende eeuw worden geplaatst. Een gelijkaardige focus hanteert Dagmar Germonprez 
in het artikel ‘De Recette Générale en de restauratie van het Brabantse katholieke land-
schap onder Aartshertogen Albrecht en Isabella’, Noordbrabants Historisch Jaarboek 
32 (2015) 73-88 in een themanummer rond abdijen, kapittels en kloosters in Brabantse 
steden. In tegenstelling tot de studie van Verbrugghe, waarin de patronage over slechts 
één kerk werd belicht, biedt Germonprez een meer kwantitatieve analyse van de aarts-
hertogelijke donaties aan diverse godshuizen in verschillende Brabantse steden. Op 
die manier krijgt de lezer een meer algemeen beeld van de inspanningen die Albrecht 
en Isabella deden ter herstelling van de katholieke infrastructuur. Germonprez be-
studeert hiervoor de Recette Générale, de boekhouding van de Algemeen Ontvanger 
van Financiën, uit het jaar 1617. Hieruit blijkt dat maar liefst 27.854 van de 36.960 
gedoneerde ponden in de Habsburgse Nederlanden bedoeld waren voor godshuizen 
in het Hertogdom Brabant, onder meer voor gebouwen, aankleding en decoratie. Na-
dien volgt een meer gedetailleerde uitwerking van vier in het oog springende donaties: 
textiel aan de Sint-Pieterskerk in Leuven, een schilderij voor de Sint-Hubertuskapel 
in Tervuren, het ontwerp van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Scherpenheuvel en de 
omwalling van Hertoginnedal te Oudergem. Deze casestudy dient als aanzet tot een 
meer systematische analyse van de aartshertogelijke uitgaven over de jaren heen, om zo 
op microniveau te bekijken hoeveel fondsen de aartshertogen vrij maakten voor hun 
katholieke restauratie.

De ontwikkeling van publieke vieringen van belangrijke gebeurtenissen in het leven 
van de leden van de koninklijke familie in de Franse steden Rijsel, Doornik en Kamerijk 
wordt door Laurenne Massy beschreven in haar bijdrage ‘Célébrer les princes. Villes et 
retentissement populaire des destinées royales à Lille, Douai et Cambrai (1765-1791)’, 
Revue du Nord 409 (2015) 11-24. In de tweede helft van de achttiende eeuw probeerden 
de steden de kosten van deze vieringen te drukken en werd er meer rekening gehouden 
met de publieke veiligheid en sociale orde. Het stadsbestuur nam bijvoorbeeld uitge-
breide maatregelen om de festiviteiten naar aanleiding van een prinselijke geboorte in 
1785 in goede banen te leiden. Vanuit dit perspectief betoogt de auteur dat de revoluti-
onaire periode geen breuk betekende in de relatie tussen vorst en volk, maar eerder een 
versnelling van veranderingen die al eerder waren ingezet, al verdwijnen de festiviteiten 
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voor langere tijd uit de bronnen na de vlucht van Lodewijk xvi naar Varennes in 1791.
Naast vorstelijk vertoon en vorstelijke patronage gingen ook enkele artikels in op 

het verzet tegen of het ondergaan van een bepaald beleid of vreemde bezetting. Zo richt 
Valerie Vrancken in haar artikel ‘Opstand en dialoog in laatmiddeleeuws Brabant. Vier 
documenten uit de Brusselse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1489)’, 
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 181 (2015) 209-266, de 
aandacht op de overlegstrategieën van de opstandige Brabantse steden, de landsheer en 
zijn entourage, en de gedeputeerden van de Staten-Generaal. In de toelichting bij de 
vier bronteksten, die de gezichtspunten van de landsheer, de steden en de bemiddelaars 
weergeven, komt naar voren hoe de betrokkenen via het politieke overleg hun stempel 
probeerden te drukken op het verloop van het conflict. De politieke dialoog tijdens de 
stedelijke opstanden in de late middeleeuwen heeft in de geschiedschrijving lang in de 
schaduw van de aandacht voor het militaire geweld gestaan. Het jaarboek Oud Utrecht 

(2015) heeft dan weer als thema ‘Utrechters in oorlog en vrede’. Nettie Stoppelenburg 
gaat in haar bijdrage ‘Een stad in de vuurlinie. Oudewater in 1672’, Oud Utrecht (2015) 
115-132, in op de algemene vraag hoe de inwoners van deze stad en haar omgeving het 
geweld ondergingen. In de zomer van 1672 bezetten eerst de Fransen de stad achttien 
dagen lang, waarna voor langere tijd inkwartiering van ruiters en soldaten uit het Staat-
se leger volgde. In deze periode kwam de stad financieel in de problemen en voelden 
de inwoners de nadelige economische en sociale gevolgen van de aanwezigheid van 
soldaten en de aanleg van verdedigingswerken, maar ze genoten in tegenstelling tot de 
bewoners van het platteland wel bescherming.

Bovenop de artikels over de relaties van vorsten tot steden verschenen ook verschil-
lende bijdragen over strategieën van stedelijke elites. Zo benadert Marike D. Peterzon in 
haar artikel ‘Elites, “patrimonial state” en sociaal kapitaal. De Gezworene Meente van 
Groningen na de aansluiting bij de Republiek’, Tijdschrift voor Sociale en Economische 

Geschiedenis 12 (2015) 53-78 de politieke elite van Groningen in de periode 1594-1694 
vanuit twee verschillende invalshoeken. Enerzijds hangt Peterzon haar elitestudie op 
aan de klassieke debatten rond oligarchisering, aristocratisering en het concept ‘patri-
monial state’, waarbij ze het belang van familierelaties in de mannelijke lijn onderzoekt. 
Anderzijds gaat ze ook na in hoeverre er participatie was door de brede burgerij/de 
middengroepen in het stadsbestuur. Ze baseert zich hiervoor op het concept sociaal ka-
pitaal van Robert Putman, die zowel kijkt naar bonding (interne versterking binnen een 
sociale groep) als naar bridging social capital (het samenbrengen van meerdere sociale 
groepen). Op basis van wisselfrequenties in het bestuur en prosopografische gegevens 
stelt ze vast dat er een gedeeltelijke afscherming was van de bestuursfuncties wat voor 
bonding zorgde, maar dat daarnaast de betrokkenheid van meerdere sociale groepen 
in de verschillende stedelijke instellingen ook zorgde voor bridging. Het artikel ‘Van 
bankier tot edelman. De Mechelse familie Bau(w) (14de-16de eeuw)’, Handelingen 

van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 119 
(2015) 13-103 van Paul De Win is een degelijke en gedetailleerde genealogische studie 
van een Mechelse familie die tot nu toe onderbelicht is gebleven en die bovendien een 
mooi voorbeeld is van sociale mobiliteit tijdens de late middeleeuwen. De Win geeft 
een overzicht van de belangrijkste leden van de familie, hun huwelijksbanden, functies 
en activiteiten, titels en goederen. Aan de hand van deze gegevens kan de lezer de trans-
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formatie van de familie volgen van bankiers, over stadspatriciaat naar adel. Daarnaast 
geeft De Win ook een korte uitleg over de heraldiek van de familie en de relaties met 
de adellijke geslachten van Diest en van (den) Eekhoven. Dit artikel is bijgevolg vooral 
interessant voor onderzoekers die zich bezighouden met elitestudies.

Met het artikel ‘De Poortersloge van Brugge: een sociale en culturele geschiedenis 
van een uniek laatmiddeleeuws gebouw’, Handelingen van het Genootschap voor Ge-

schiedenis te Brugge 152 (2015) 225-284 bestuderen Frederik Buylaert, Jelle De Rock, 
Jan Dumolyn en Ingrid Geelen een plaats waar de politieke toplaag in vijftiende-eeuws 
Brugge elkaar vond. De auteurs benaderen de Poortersloge vanuit verschillende facet-
ten. Ze werd opgetrokken aan het begin van de vijftiende eeuw en diende als ruimte 
voor de socioculturele activiteiten van de lokale elites. In het eerste deel van dit lijvige 
artikel wordt gefocust op bouwkundige en culturele aspecten, waaronder de bouwge-
schiedenis, de symboliek in de diverse sculpturen en de plaats van de Poortersloge in de 
Brugse iconografie. Het tweede deel van de bijdrage focust op het belang van de Poor-
tersloge als ontmoetingsplek voor de Brugse politieke elites, de Vlaamse adel, de entou-
rage van de Bourgondische hertogen, inheemse en uitheemse handelaars, enzovoorts. 
Doorheen het artikel maken de auteurs diverse vergelijkingen doorheen tijd en ruimte.

In ‘Prezent alze manne. De oordeelvinders van het leenhof van de Sint-Pietersabdij 
aan het einde van de 14e eeuw’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en 

Oudheidkunde te Gent 69 (2015) 41-68 vestigt Olivier Eloot de aandacht op een juri-
dische functie die lang onder de radar van (rechts)historici bleef, namelijk het ambt van 
oordeelvinder. In een proces voor de oud-Vlaamse leenhoven geboden de oordeelvin-
ders welbepaalde procedurestappen of velden zij een oordeel. Om dit ambt te bestu-
deren, focust de auteur op het leenhof van de Gentse Sint-Pietersabdij. Wat de sociale 
achtergrond betreft, toont Eloot aan dat de oordeelvinders tot de hogere regionen van 
de Gentse maatschappij behoorden of tot de notabelen van de dorpen waar de Sint-Pie-
tersabdij domeinen en rechtsmacht bezat. Naast hun ambt van oordeelvinder van het 
leenhof van de Sint-Pietersabdij waren deze mannen in sommige gevallen ook actief in 
andere instituties, bijvoorbeeld als oordeelvinder voor de (Gentse) schepenbank. Eloot 
ziet twee redenen waarom men dienst deed als oordeelvinder, namelijk eigenbelang 
(met name vergoedingen opstrijken) of omdat de zaak in kwestie betrekking had op 
hun thuisstreek.

Nicolaas Maddens schenkt in zijn artikel ‘Het grondgebied van de stad Kortrijk in 
het ancien régime: schependom en keurstaken’, De Leiegouw 57:2 (2015) 227-236 aan-
dacht aan het verband tussen de jurisdictie en politieke rechten van een stad en de prak-
tische ruimtelijke afbakening daarvan. De landmeting van 1759 wordt hierbij als basis 
gebruikt. Het eerste deel van dit beknopt artikel behandelt het schependom, namelijk 
het gebied van de stad Kortrijk dat buiten de fortificaties gelegen is. De aandacht gaat 
onder andere uit naar de begrenzing en bewoning van dit gebied. In het tweede deel van 
het artikel staat de zone rondom het schependom centraal. Deze was afgebakend met 
twaalf palen (ofwel: keurstaeken). Binnen dit gebied mochten de Kortrijkse schepenen 
dezelfde belastingen heffen op koopwaar en consumptie als in de stad. De bijdrage 
bevat mooi kaartmateriaal van het schependom en de keurstaken. 

Met het aanvangen van de herdenkingsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog in 
2014 bleef ook het aantal artikels handelend over deze donkere periode uit de wereldge-
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schiedenis niet uit, zeker wat betreft lokale bijdragen uit het Vlaamse landschap. Frans 
Van Hoof, ‘Aarschot slachtoffer van de Duitse wraak’, Eigen Schoon en de Brabander 

98:2 (2015) 149-190 poogt aan de hand van divers bronnenmateriaal vanuit de gemeente 
Aarschot met microhistorisch perspectief de dagelijkse realiteit van deze gemeente, 
haar bestuur en haar inwoners te reconstrueren. Hij behandelt daarbij niet enkel ego-
documenten en interviews van verschillende orde, maar ook archeologisch materiaal, 
evenals beleidsdocumenten op gemeentelijk niveau, wat het overzicht erg volledig doet 
aanvoelen. Het artikel is een uitvoerige, doch beschrijvende analyse van deze penibele 
tijden. Specifiek het krijgsgebeuren op en aan het grondgebied van de gemeente krijgt 
bijzondere aandacht. In ‘Le sac de Louvain: een zwarte pagina uit Leuvens verleden’, 
Eigen Schoon en de Brabander 98:2 (2015) 353-364 bekijkt Maria Ceunen de effecten 
van de oorlog op het Belgisch grondgebied dan weer hoofdzakelijk vanuit een Duitse 
invalshoek. Wanneer Leuven in 1914 in de as werd gelegd, braken voor de stad officieel 
en officieus penibele tijden aan. Ceunen peilt honderd jaar na datum naar de mogelijke 
– strategische – beweegredenen van de Duitse bezetters in deze kleine provinciestad. 
Vooral de idee dat Leuven anno 1914 een belangrijk militair knooppunt vormde, was 
van doorslaggevend belang voor het allesverwoestende machtsvertoon van de Duitse 
bezetter. Op basis van eerder onderzocht én nieuw bronnenmateriaal gaat ze voor de 
inwoners, de bezetters, het bestuur en andere betrokkenen na welk effect die militaire 
centrumfunctie net had. Opnieuw betreft het een excellent beschrijvende analyse, zon-
der dit historisch analytisch uit te puren.

Van heel andere aard, tot slot, is het artikel van Bram Vannieuwenhuyze. In ‘Brussel-
se stadsordonnanties in de databank. Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse 
bronnen, dl. ii)’, Eigen Schoon en de Brabander 98 (2015) 453-516 stelt hij het data-
bankproject ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel’ voor. Op basis van zijn docto-
raats- en bijkomend onderzoek werd met dit project biografische informatie verzameld 
voor zo’n 45.000 laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars. Deze informatie 
is beschikbaar via de functie ‘Zoeken naar Personen’ op de site van het Rijksarchief 
België. Naast deze personendatabank heeft het project echter ook een bronnendata-
bank voortgebracht. Het is op basis van deze bronnendatabank dat Vannieuwenhuyze 
in deze bijdrage een handig overzicht met regesten biedt van 379 laatmiddeleeuwse 
stadsordonnanties waaruit gegevens over Brusselaars werden gehaald. Dit artikel wil 
dan ook de rijke informatie binnen dit project kenbaar maken voor het bredere veld 
van het stadshistorische onderzoek.

Onderwijs
Het tijdschrift Cahiers Bruxellois. Revue d’histoire urbaine wijdt het eerste nummer 
van jaargang 47 aan het thema onderwijs, waarin verschillende auteurs de organisatie en 
invulling van onderwijs binnen de stad Brussel in verschillende tijdsperiodes aan bod 
laten komen. Philippe Annaert onderzoekt in ‘L’éducation des filles à Bruxelles à la fin 
de l’Ancien Régime’, Cahiers Bruxellois. Revue d’histoire urbaine 47:1 (2015) 5-29 de 
evolutie van het meisjesonderwijs binnen de stad Brussel tijdens de zeventiende en acht-
tiende eeuw. In een veelomvattend betoog steekt hij van wal met de ruimtelijke verde-
ling van de verschillende Brusselse instellingen die dergelijk onderwijs aanboden, veelal 
gelinkt aan een monastieke orde, zoals de ursulinen en benedictinessen. Vervolgens 
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overloopt de auteur de evolutie van het aantal schoolgangsters van deze instellingen in 
combinatie met de equipe van personeelsleden die meestal als lesgever optraden. Daar-
naast vermeldt hij eveneens de leerstof die aan bod zou gekomen zijn en de discipline 
die er heerste op basis van overgeleverde egodocumenten. Qua inhoud zou de stof die 
voorgeschoteld werd in dergelijke meisjesscholen bij aanvang niet van hetzelfde niveau 
geweest zijn dan de opleiding van de jongens, maar eerder in een praktijkgericht kader 
vallen. Hoe dan ook ziet de auteur een opmerkelijk verschil tussen de zeventiende eeuw 
en de eeuw van de Verlichting, met in de laatste periode een opvallend lakser en meer ge-
seculariseerd ‘bewind’. In het artikel ‘Lancasteronderwijs, meer dan een voetnoot in de 
Belgische pedagogische historiografie. Lager onderwijs in Brussel (1815-1875)’, Cahiers 

Bruxellois. Revue d’histoire urbaine 47:1 (2015) 30-55 schetsen Frank Simon, Christian 
Vreugde en Marc Depaepe de opkomst, ontwikkeling en ondergang van het Lancas-
teronderwijs in Brussel. Dit type onderwijs, dat vooral populariteit kende in Engeland 
en Frankrijk, werd tijdens het Verenigd Koningrijk der Nederlanden ook in Brussel 
en in andere Belgische steden ingevoerd. Het systeem is gebaseerd op massaonderwijs 
waarbij de leerkracht oudere leerlingen onderwees die op hun beurt andere leerlingen 
onderrichtten. Op beschrijvende wijze geven de auteurs een uitgebreid overzicht van 
de evolutie die dit onderwijssysteem in Brussel doormaakte waarbij ze ook aandacht 
schenken aan het bredere onderwijslandschap van het negentiende-eeuwse Brussel. 

Pol Defosse en Marcel Paspesant vergelijken in ‘De l’École Modèle de Bruxelles 
(1875-1879) à l’École Moderne de Barcelone (1901-1906)’, Cahiers Bruxellois. Revue 

d’histoire urbaine 47:1 (2015) 56-73 twee pedagogische projecten die aan het eind van 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw respectievelijk in Brussel en in 
Barcelona werden opgericht. In beide landen was het lager onderwijs ondermaats, 
wat de initiatiefnemers aanzette tot het oprichten van een eigen schoolsysteem. Beide 
scholen ontwikkelden een gelijkaardige methodologie met veel aandacht voor obser-
vatie, experimenten en intuïtie, en kregen navolging in het buitenland. Een belangrijk 
verschil tussen beide scholen was de revolutionaire aard van de École Moderne, waarbij 
onderwijs diende als middel om een egalitaire samenleving te verkrijgen, daar waar de 
École Modèle in hoofdzaak een louter pedagogisch model was. Jan Brabers bestudeert 
dan weer hoe binnen eenzelfde katholieke onderwijsinstelling omgegaan werd met stu-
denten en academici met afwijkende opvattingen in de loop van de twintigste eeuw. Hij 
geeft in ‘ “Geen katholiek ghetto.” Andersdenkenden aan de (Rooms) Katholieke Uni-
versiteit te Nijmegen, 1923-1973’, Numaga 62 (2015) 93-119, een schets van de omgang 
met andersdenkenden aan de katholieke universiteit, waarvan de oprichting in 1923 tot 
veel rumoer leidde in de stad. Binnen de universiteit waren twee kampen: een groep 
die streefden naar open, maar door katholieken bedreven wetenschap en een groep die 
katholieke studenten wilden beschermen tegen de gevaren van andere universiteiten. 
Hoewel de instelling steeds meer openstond voor andersdenkenden, concludeert de 
auteur: ‘[h]et gekoketteer met andersdenkenden, ofwel het te koop lopen met de eigen 
ruimdenkendheid, vormt een rode draad in de universiteitsgeschiedenis’. In de praktijk 
bleef het aantal niet-katholieke studenten beperkt en verkeerden de niet-katholieke 
academici in een betrekkelijk isolement.

In tegenstelling tot de vorige artikels die de organisatie van het onderwijs onder-
zochten, focust Jaak Ockeley op de graad van analfabetisme in de hoofdstad. De auteur 
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voert in het artikel ‘Analfabetisme in Brussel in 1779’, Eigen Schoon en de Brabander 

98:3 (2015) 445-452 via een beproefde methode een kleine steekproef uit die toelaat 
het analfabetisme te meten in de verschillende Brusselse wijken op het einde van de 
achttiende eeuw. Er werd namelijk nagegaan op welke manier bruiden en bruidegoms 
hun huwelijkscontracten ondertekenden (met een kruisje of door hun naam voluit te 
schrijven). De auteur komt op die manier tot een graad van analfabetisme van om en 
bij 43 procent, met lokale verschillen die te wijten waren aan de sociale achtergrond en 
economische positie van de inwoners. In elk geval is dit korte artikel eerder een aanzet 
voor een vervolgonderzoek binnen een ruimer temporeel en geografisch kader. 

Cultuur
In ‘Brussellaars in beeld. Een nieuwe kijk op portretten van Brusselse groepen voor 
1800’, Cahiers Bruxellois. Revue d’histoire urbaine 47:1 (2015) 289-329 onderwerpt 
Beatrijs Wolters Van Der Wey publieke groepsportretten – bedoeld voor ambachten- 
en gildekamers – aan een nieuwe – en eerder – historische analyse. Dikwijls verzandt 
de discussie in een ouderwets opgevatte typologie, maar Wolters Van Der Wey pleit 
voor een nieuwe frisse historische kijk op de zaak waar ook ruimte is voor alternatief 
bronnenmateriaal. Zo neemt ze niet enkel de bestaande inventarissen van groepspor-
tretten onder de loep, maar kijkt ze ook naar de bewaarde lijsten van inboedels van 
huizen na het bombardement van 1695. Vooral het feit dat lang niet enkel groeps-
devotieportretten de boventoon in het assortiment voerden, vormt een vernieuwend 
inzicht. Kunsthistorica Abigail Newman benadrukt identiteitsvorming van (groepen) 
kunstenaars en hoe dit in relatie stond tot marketing van kunstproductie. Zij laat in 
haar artikel ‘Netherlandish artists and the marketing of “Flemishness” in Madrid’, De 

Zeventiende Eeuw 31:1 (2015) 78-100 zien dat kunstenaars uit de Nederlanden in Ma-
drid gedurende de vroege zeventiende eeuw een gezamenlijke identiteit gingen uit-
dragen. Een speciale rol was hierin weggelegd voor de Noble Guardia de Arqueros de 

Corps, de Bourgondische bodyguard van de Spaanse koning waar vooral immigranten 
uit de Nederlanden deel van uit maakten. Ze had zo een belangrijke netwerkfunctie in 
het samenbrengen van Noordelijke en Zuidelijke Nederlanders. Het is opmerkelijk te 
zien dat dit identificatieproces vooral van buitenaf is opgelegd. De kunstenaars gingen 
zich als ‘Flamenco’ presenteren, zoals ze onder Spanjaarden bekend stonden. Newman 
betoogt verder dat deze kunstenaars hun werken vermarkten aan de hand van deze 
‘Vlaamsheid’. Spanjaarden waren kennelijk meer dan bereid een flinke duit neer te leg-
gen voor ‘Vlaamse’ werken. Hierdoor werd de ‘Vlaamsheid’ van deze kunstenaars niet 
alleen een gedeelde identiteit maar ook een marketingtool.

In ‘Particuliere kunst- en antiekverzamelaars in negentiende-eeuws Gent, door de 
lens van internationale reisliteratuur’, Handelingen der Maatschappij voor Geschie-

denis en Oudheidkunde te Gent 69 (2015) 103-128 brengt Ulrike Müller specifieke 
actoren binnen de kunst- en antiekwereld aan het licht. Zij maakt hiervoor gebruik 
van internationale reisverslagen en reisgidsen die bijzonder lovend waren over de 
grote hoeveelheid kunst- en antiekcollecties die door particuliere verzamelaars 
( d’Ave schoot, d’Huyvetter, Delbecq, Verhelst en Minard waren de vijf belangrijkste 
die tezamen met hun collecties door de auteur breed uitgemeten worden) opengesteld 
waren voor het publiek. Hiermee vervulden de verzamelaars volgens Müller een be-
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langrijke rol in het behoud van lokaal en nationaal erfgoed. De verzamelaars waren bo-
vendien actief in lokale verenigingen en wetenschappelijke kringen en stimuleerden zo 
onderzoek van vaak internationale (kunst-)historici. Müller plaatst in haar bijdrage de 
verzamelaars duidelijk in de vroegnegentiende-eeuwse context van herwaardering van 
het vaderlandse verleden. Wanneer naast het antiquarische verzamelen doorgaans ook 
negentiende-eeuwse geschiedschrijving in verband wordt gebracht met nationale ge-
schiedenissen, die de jonge moderne natiestaten poogden te legitimeren, verandert Ty-
men Peverelli, ‘Kerken en kanonnen. Stedelijk verleden en historische genootschappen 
in Maastricht, 1853-1914’, De Negentiende Eeuw 39:2 (2015) 118-140 het perspectief 
van de camera door de rol van antiquarische en historische genootschappen binnen een 
stedelijke context te belichten. Aan de hand van twee genootschappen uit Maastricht 
illustreert de auteur hoe in de loop van de negentiende eeuw een ware ‘historiezucht’ 
binnen de stad ontstond. Deze stedelijke herinneringscultuur vormde duidelijk de 
keerzijde van een en dezelfde medaille, aangezien ze zich vooral ontwikkelde als reactie 
tegen de toenemende centralisatie van de nationale macht binnen hoofdzakelijk elitaire 
en katholieke kringen die hun sociale en politieke positie steeds verder zagen slinken. 
Waar de auteur jammer genoeg niet op ingaat, is hoe de receptie van het stedelijke ver-
leden zich al dan niet van onderuit heeft ontwikkeld als antwoord op de ontplooiing 
van de burgerlijke democratie – zeker interessant voor een vooraanstaande negentien-
de-eeuwse industriestad als Maastricht.

Religie en kerkelijke instellingen
In ‘In reparationem scandali. Inquisitoriale praxis in een proces tegen Brusselse luthe-
riaenen (1527)’, Eigen Schoon en de Brabander 98:3 (2015) 419-444 poogt Gert Gielis 
een alternatief perspectief te bieden op de inquisitie tegen religieuze hervormingsgezin-
den in de zestiende-eeuwse Nederlanden. Rond die inquisitie bestaat tot op vandaag 
heel wat mythevorming. Een nevel die gecreëerd werd door lastercampagnes, die de 
tirannie en genadeloosheid van de Spaanse vorst in de verf moesten zetten, en lange 
tijd in stand werd gehouden door de historiografische focus op het eenzijdige verhaal 
van de beklaagden. Via een gevalstudie van een ketterijzaak in Brussel in 1527 gaat 
Gielis echter op zoek naar het standpunt van de inquisiteurs en poogt zo meer inzicht 
te verkrijgen in de gehele, vrij complexe inquisitoriale praktijk in de Nederlanden. Het 
bewaarde procesdossier biedt hem de mogelijkheid een overzicht te schetsen van de ge-
beurtenissen die zich afspeelden rond Pasen. Zo verwerft hij in de eerste plaats kennis 
over wat de aanleiding vormde en hoe de initiële aangifte werd gedaan. Daarna wordt 
dieper ingegaan op de verhouding tussen de verschillende betrokken geestelijke en we-
reldlijke autoriteiten, aangezien er in de Lage Landen nooit een centraal georganiseerd 
inquisitieapparaat bestond. Ten slotte belicht hij de inhoud van de vele verhoren en de 
vonnissen die door de rechtbank geveld werden. 

In verschillende bijdragen werd aandacht geschonken aan de rol van en de verhou-
ding tot verschillende religieuze instellingen en genootschappen. Zo onderzoekt Jan 
Kuys in ‘De laatmiddeleeuwse parochie als bedreigde inkomstenbron. Arnhemse pas-
toors als bewakers van hun belangen ten opzichte van kapellen en kloosters’, Bijdragen 

en Mededelingen Gelre 106 (2015) 111-133 hoe patronen en pastoors van Arnhem pro-
beerden te voorkomen dat parochianen gebruik maakten van de diensten van andere 
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religieuze instellingen in de stad. De zielenzorg was een belangrijke inkomstenbron, 
waarover de pastoors graag het monopolie behielden. Zo riep pastoor Willem van 
Meerbach in 1422 niet alleen de hulp in van de paus om parochianen te dwingen hun 
eigen parochie trouw te blijven, hij en zijn opvolgers sloten ook overeenkomsten met 
de belangrijkste concurrenten in de stad, de kloosters, en probeerden de komst van 
de bedelorden tevergeefs te verhinderen. Uiteindelijk slaagden de pastoors erin om de 
financiële gevolgen te beperken, al nam de betekenis van de parochie in de geloofsbele-
ving van de parochianen mogelijk af.

De abdijen, kapittels en kloosters staan ook centraal in het Noordbrabants Histo-

risch Jaarboek 32 (2015), waarin tien bijdragen aan het zeventiende colloquium over 
de Brabantse stad dat in 2014 in Nijvel werd gehouden, zijn gebundeld. De artikelen 
bestrijken het ontstaan van deze religieuze instellingen in de vroege middeleeuwen tot 
de herbestemming van kloosters in de huidige tijd. Claude Bruneel brengt in zijn bij-
drage ‘Hors du temps et dans le siècle. Le couvent dans les villes du Brabant méridional 
(xviiie-xxe siècles)’, Noordbrabant Historisch Jaarboek 32 (2015) 91-111, bijvoorbeeld 
de lange-termijnontwikkeling van religieuze gemeenschappen in de Zuid-Brabantse 
steden in kaart. Uit een analyse blijkt een toename van het aantal religieuzen en religi-
euze instellingen in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de periode tussen het 
einde van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, waarbij er belangrijke verschuivingen 
waren in genderverhoudingen, vestiging op stad en platteland, taken en inkomsten.

Niet zozeer de impact van kerkelijke instellingen, maar wel de rol van religieuze 
genootschappen in emancipatorische bewegingen en veranderende verhoudingen 
tussen de verschillende geloofsgroepen in Nijmegen tijdens de revolutionaire periode 
van de tweede helft van de achttiende tot het begin van de negentiende eeuw vormt het 
onderwerp van Jordy Geerlings, ‘Sociabiliteit en religieuze diversiteit in Nijmegen, 
1750-1815’, Bijdragen en Mededelingen Gelre 56 (2015) 171-194. Daarmee schrijft hij 
zich duidelijk in in de talloze historische studies over het verenigingsleven of de zoge-
naamde civil society in die sinds het werk van Robert Putnam zijn verschenen. Geer-
lings’ narratief is daarin vrij klassiek: hij interpreteert het middenveld van (religieuze) 
verenigingen als essentiële factoren van sociabiliteit die uiteindelijk tot de emancipatie 
van de middenklassen en tot de burgerlijke revoluties rond 1800 hebben geleid. Inte-
ressant is vooral de discrepantie die in de Republiek hierin meespeelde als erfenis van 
de Reformatie tussen eerder conservatieve protestanten en meer verlichte katholieke 
burgers die zich achter de Patriottenbeweging schaarden tegen de reactionaire regen-
ten en stadhouder. Aan de hand van het politieke katholieke genootschap Eendracht 

Maakt Macht illustreert Geerlings mooi hoe een liberaal-katholieke middenklasse in 
Nijmegen de Bataafse Revolutie mee heeft vormgegeven.

Verstedelijking en stedenbouw
In het beknopte artikel ‘Stedelijke gezondheidsregels’, Delfia Batavorum 25 (2015) 
83-89 gaat Hans Houtzager in op de leefbaarheid van de laatmiddeleeuwse/vroegmo-
derne stad Delft. Zo werden er enkele maatregelen genomen die de gezondheid van de 
stedelingen en de leefbaarheid van de stad moesten bevorderen. Er kwamen maatre-
gelen om verontreiniging van het grachtenwater tegen te gaan, om straat- en huisvuil 
te verwijderen en om controle uit te oefenen op de kwaliteit van voedingsmiddelen. 
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Bovendien eiste het stadsbestuur dat geneeskundigen een diploma konden voorleggen 
en dat apothekers één maal per jaar gevisiteerd werden ter controle van de medicijnen. 
De auteur gaat echter niet verder dan deze beschrijving en onderzoekt niet of deze re-
glementeringen weldegelijk een impact hebben gehad op de stedelijke leefbaarheid en 
hoe dit beleid inpaste in de bredere regionale context.2 

Het artikel ‘Stadsgroen onder spanning. Debatten over ruimtegebruik in negentien-
de-eeuws Antwerpen’, Tijdschrift voor Geschiedenis 128:1 (2015) 45-68 van Andreas 
Stynen en Bart Tritsmans kadert ook binnen het thema van de stedelijke leefbaarheid 
en leefomgeving. De auteurs behandelen de manieren waarop Antwerpenaren in de 
negentiende eeuw omgingen met stadsgroen. Historisch onderzoek naar stedelijk 
groen maakt voornamelijk gebruik van officiële reglementen, romans en reisverhalen. 
Hierdoor ontstaat, aldus Stynen en Tritsmans, een éénzijdig beeld dat dient genuan-
ceerd te worden door de ervaringen van de stadsbewoners zelf centraal te stellen. Op 
die manier kan het beleidskader overstegen worden. Ook in de internationale literatuur 
wordt er steeds meer aandacht besteed aan dit gebruikersperspectief. Hieruit blijkt 
dat stadsbewoners stadsgroen vaak op een andere manier benaderden dan het stads-
bestuur. Aanvankelijk werd groenvoorziening in de stad door de autoriteiten louter 
vanuit pragmatisch oogpunt benaderd. Zo werden bomen voornamelijk als een bron 
van inkomsten gezien. In de Franse periode vond een ommekeer plaats in de omgang 
met stadsgroen. De autoriteiten begonnen langzamerhand het decoratieve belang van 
stedelijk groen in te zien. Waar in het officiële discours de nadruk lag op de verfraaiing 
en het prestigieuze karakter van de stadsaanleg, bleken stadsbewoners het stadsgroen 
voornamelijk vanuit een recreatief oogpunt te benaderen. Bovendien werd de burger-
lijke uitstraling die het stadsbestuur nastreefde gecontesteerd door kwajongens, loslo-
pende honden en vandalisme. Door de herinneringen van stadsbewoners, verzameld in 
de bundel Weerspiegeld Antwerpen, centraal te stellen, willen Stynen en Tritsmans een 
alternatief en gelaagd perspectief op de beleving van stadsgroen uitwerken. De auteurs 
nuanceren het officieel discours nog op een tweede manier, namelijk door de blik niet 
enkel op prestigieuze parken te richten maar ook braakliggende gronden en geïmpro-
viseerde groenruimten te bestuderen. Zo vormde de stadsomwalling in het begin van 
de twintigste eeuw een alternatieve stedelijke ruimte die door verschillende groepen 
stadsbewoners, gaande van kinderen tot criminelen, werd gebruikt. Deze informele 
vormen van stedelijk groen zijn tot nu toe onbelicht gebleven.

Verscheidene bijdragen brengen stadsontwikkeling, de stedelijke ruimte en de ruim-
telijke ordening onder de aandacht. Sergio Boffa voert ons terug tot de volle middel-
eeuwen en gaat in zijn artikel ‘L’abbaye et la naissance d’une ville: le cas de Nivelles des 
origines à la fin du xiie siècle’, Noordbrabants Historisch Jaarboek 32 (2015) 15-35 in 
op het ontstaan van de middeleeuwse stad en haar relatie met bisschopsteden, abdijen 
en burchten van feodale heren, een thema waar sinds Les villes du moyen âge (1925) van 
Henri Pirenne reeds heel wat over is geschreven. Aan de hand van de stad Nijvel toont 
Boffa aan dat ondanks een gebrek aan water- en handelswegen en een dichte bebossing 

2  Recent onderzoek toont immers aan dat bijvoorbeeld het afvalbeheer van een stad kon verschillen van andere steden 
naargelang de agrarische structuren van de regio waarin steden ingebed waren, zie bijvoorbeeld: Pieter De Graef, ‘Food 
from country to city, waste from city to country. An environmental symbiosis?’, Journal for the history of environ-

ment and society 2 (2017) (ter perse).
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verstedelijkingsprocessen zeker niet uitgesloten waren in de Waals-Brabantse regio. 
Door haar economische en religieuze aantrekkingskracht gingen pelgrims, handelaars 
en cijns- en pachthouders van het domein zich geleidelijk rond de nabijgelegen abdij 
vestigen. Zo kon zich reeds in de negende eeuw een vicus of handelsnederzetting ont-
wikkelen, die tegen de twaalfde eeuw uitgroeide tot een burgus met verdedigingswer-
ken. Dit artikel breekt overigens met de huidige stroom aan socio-culturele studies over 
stedelijke identiteiten en keert terug naar een economische en geografische geschiedenis 
van de middeleeuwse stad. In het artikel ‘Aspecten van het vroegzestiende-eeuwse 
stadsbeeld van Antwerpen: het belang van het vogelvluchtplan uit 1524-1528’, His-

toriant 3 (2015) 1-23 wijst Marc Hendrickx op de cartografische waarde van één van 
de minder bekende vroege vogelvluchtplannen van Antwerpen. Het plan betreft een 
esthetisch kwalitatieve weergave van het weinig gekende vroeg-zestiende-eeuwse Ant-
werpen. Ondanks de vele lokale vervormingen in de kaart, enkele zwaardere fouten in 
bijvoorbeeld stratentracés en de vaak eerder schematische afbeelding van vele panden, 
bevat het plan zeer precieze afbeeldingen van onder meer bruggen, torens en waterput-
ten. De auteur vergelijkt het plan vervolgens met twee andere iconografische documen-
ten uit die periode, en concludeert dat het plan vanuit wetenschappelijk oogpunt het 
meest interessante van deze selectie is. In het tweede deel van het artikel worden een 
vijftal casestudies (de Oude Beurs, het Hof van Spangen, de huizen van Aken, Portugal 
en van de Hochstetters, de Houten Eeckhof en de Schuttershoven) verder uitgediept. 
Alhoewel deze locaties zeker niet volledig waarheidsgetrouw weergegeven blijken te 
zijn, levert het plan enkele tot nog toe onopgemerkte details omtrent de configuratie 
van deze gebouwen op. Alhoewel de studie van Hendrickx zeer beschrijvend is, wordt 
er treffend geïllustreerd dat ook minder gekende plannen van Antwerpen een grote 
wetenschappelijke waarde voor onderzoek naar stedelijke ruimte en ruimtelijke ont-
wikkeling kunnen hebben.

Niek Grupstra maakt een sprong in de tijd en stelt in ‘Typologie en groei van ne-
derzettingen in de provincie Overijssel tussen 1840 en 2012’, Historisch Geografisch 

Tijdschrift 33:1 (2015) 15-37 een kwantitatieve methode voor om de ontwikkeling van 
nederzettingstypes in de provincie Overijssel te bestuderen. Op basis van een gis-kaart 
waarin 158 nederzettingen, onderverdeeld in zeventien types, zijn opgenomen, onder-
zoekt de auteur hoe deze verschillende nederzettingtypes evolueerden gedurende de 
negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw. Grupstra illustreert de impact van 
het landschap op de verschijningsvorm van nederzettingen aan de hand van een verge-
lijking tussen het zandgebied, het rivierkleigebied, het veengebied en het zeekleigebied 
in de provincie Overijssel. Hieruit blijkt een grote diversiteit aan nederzettingsvormen. 
De sterk op elkaar gelijkende wijken, die Nederland typeren, zijn immers slechts een 
fenomeen van de laatste 75 jaar. Grupstra nuanceert bovendien het beeld dat infrastruc-
tuur de meest bepalende factor is bij de groei van nederzettingen. Het nederzettingsty-
pe bepaalt immers deels of, en welk soort infrastructuur er aangelegd wordt. Thomas 
Coomans legt in zijn artikel dan weer de nadruk op de impact van specifieke beleids-
maatregelen op het stedelijke landschap en maakt duidelijk dat politiek-religieuze 
beslissingen ook gevolgen voor de stedelijke ruimte en leefwereld konden hebben. Hij 
stelt in het artikel ‘De geseculariseerde kloosters in Brussel en Antwerpen: factoren van 
stedelijke transformatie aan het begin van de negentiende eeuw’, Noordbrabants Histo-
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risch Jaarboek 32 (2015) 113-126 het onderzoeksproject ‘De herverkavelde stad’ voor. 
In de nasleep van het Jozefisme en de Franse Revolutie werden kloosters onteigend. 
Vele van deze kloosters werden gesloopt of kregen een andere bestemming als kazerne, 
gevangenis, magazijn of fabrieksruimte. Dit veranderde het stedelijke landschap in die 
zin dat afbraak en/of herbestemming zorgde voor een verlies van referentiepunten in de 
stad en gaten sloeg in het stedelijk weefsel en het collectief geheugen. Dit artikel biedt 
een aanzet tot verdere analyse. Zo ontbreekt een vergelijking met bredere processen 
van stedelijke groei, waarbij herschikking en herbestemming van de stedelijke ruimte 
logische consequenties waren.

In het tijdschrift Blauwe Kamer verschenen enkele bijdragen over contemporaine 
invullingen van stedelijk ruimteontwerp. Zo bepleit Cees van der Veeken in zijn essay 
‘De metropool is een lappendeken. Ruimtelijke ontwikkeling in het tijdperk na de Vi-
nex’, Blauwe Kamer 11:3 (2015) 16-25 om de potenties van de zogenaamde tapijtstad 
– een ruimtelijke structuur waarbij stukken stad, platteland en natuur naast elkaar lig-
gen en onderling verweven zijn met dijken, wegen en lanen – die onbedoeld is gegroeid 
uit het Nederlandse Vinex-beleid, te erkennen en te omarmen. Dit Vinex-beleid, wat 
staat voor ‘Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra’, dateert uit 1991 en plande tussen 
1995 en 2005 een heleboel nieuwbouwwijken aan de rand van steden (de zogenaamde 
Vinex-wijken) om op die manier de verstedelijking te concentreren rond bestaande 
kernen. De implementatie van de nota mondde uit in wat planologen een patchwork 
metropolis of tapijtstad plachten te noemen. Vier kwaliteiten van dit door critici als 
rommelig beschouwde landschap zouden volgens de auteur moeten worden benadrukt 
en versterkt. Het betreft het metropoolgevoel; de combinatie van het stedelijke, het 
platteland en de natuur; de aanwezigheid van de lusten, maar niet de lasten van een 
stad en de groene verbindingen tussen de zogenaamde ‘tapijttegels’. Vooral dit laatste 
element ziet de auteur als noodzakelijk om de nevenschikking van bestemmingen, die 
de tapijtstad karakteriseert, leefbaar te maken. Bovendien is het net die nabijheid van 
groen, aldus van der Veeken, die de tapijtstad aantrekkelijk maakt. Evelien Pieters 
bespreekt in ‘Belgische Toestanden. Groeiende erkenning voor ruimtelijk ontwerp in 
Vlaanderen’, Blauwe Kamer 11:6 (2015) 80-85 hoe er de laatste jaren in België een men-
taliteitswijziging plaatsvond wat ruimtelijke ordening betreft. Er is steeds meer vraag 
naar studies over grootschalige ruimtelijke vraagstukken en naar visies op het ruimte-
lijk beleid. België heeft dan wel een sterke traditie in planologisch onderzoek, door het 
ontbreken van een stedenbouwtraditie werden slechts weinig visies daadwerkelijk uit-
gevoerd. Bovendien zorgt de sterke decentralisatie van de beleidsstructuur en de focus 
op individueel woningbezit ervoor dat regionale ontwerpen moeilijk uit te voeren zijn. 
Eén van de grootste uitdagingen voor de komende jaren wordt dan ook de samenwer-
king tussen de verschillende bestuursniveaus en tussen overheden en private partijen.

Jan Hein Furnée gooit het over een andere boeg en bestudeert hoe een specifieke 
groep (namelijk vrouwen) zich voor een specifieke activiteit (namelijk winkelen) al 
dan niet vrij doorheen de stedelijke ruimte konden bewegen. In zijn artikel ‘Winkelen 
als bevrijding? Vrouwen en stedelijke ruimte in Amsterdam, 1863-1913’, bmgn-Low 

Countries Historical Journal 130 (2015) 92-122 gaat hij dieper in op het verband tussen 
het ontstaan van winkelen als vrijetijdsbesteding en de emancipatie van vrouwen. In de 
literatuur leeft immers de idee – die de auteur voordien ook zelf verdedigde – dat de 
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nieuwe vormen van winkelen uit de tweede helft van de negentiende eeuw bijdroegen 
aan de vrijheid van vrouwen om gebruik te maken van de openbare ruimte. Op basis 
van stadsbeschrijvingen en gedigitaliseerde kranten die handelen over winkelen in Am-
sterdam, nuanceert Furnée dit beeld en toont hij aan dat winkelen ook minstens deels 
een mannelijke activiteit was. Bovendien bleven vrouwen belemmerd in hun vrijheid 
door zaken zoals straatvuil, handtastelijkheden, straatroof, de aanwezigheid van pros-
tituees of ‘morele kwellingen’ over uitgebuite winkelmeisjes. Op basis van de verschil-
lende citaten beschrijft dit artikel op erg concrete wijze de mogelijkheden, maar ook 
de problemen die met deze nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding gepaard gingen. Een 
contextualisering van het bronnenmateriaal, waarbij zou duidelijk gemaakt worden 
hoe de gebruikte bronnen de negentiende-eeuwse realiteit al dan niet goed weergaven, 
had deze beschrijvingen nog kracht kunnen bijzetten. Desalniettemin schetst dit artikel 
duidelijk en genuanceerd welke evoluties het winkelen tijdens de tweede helft van de 
negentiende eeuw doormaakte waardoor het een andere ervaring werd dan pakweg 
honderd jaar voordien.

In het artikel van Jaap Evert Abrahamse, Heidi Deneweth, Menne Kosian en Erik 
Schmitz, tot slot, staat de sociale groep van de (bouw)ondernemers dan weer centraal. 
Vanuit een ondernemersperspectief gaan zij in ‘Gouden kansen? Vastgoedstrategieën 
van bouwondernemers in de stadsuitleg van Amsterdam in de Gouden Eeuw’, Bulletin 

knob 114:4 (2015) 229-256 na hoe de sterke bevolkingsaanwas in het zeventiende-eeuw-
se Amsterdam en de bijhorende stadsuitbreidingen kansen boden aan ambachtslieden 
in de bouwsector om uit te groeien tot aannemer/investeerder. Zij besluiten daarbij op 
basis van kaarten en veilboeken dat ondernemers uit deze sector, zoals timmerlieden en 
metselaars, weliswaar veel actiever waren op de vastgoedmarkt dan hun collega’s uit an-
dere sectoren, maar nuanceren tegelijkertijd dat het slechts een kleine minderheid van 
deze timmerlieden en metselaars betrof. Deze ambachtslui trachtten enerzijds om hun 
eigen onderneming te vestigen in de nabijheid van bouwbedrijvigheid (en dus toegang 
tot werk te verzekeren) en anderzijds om zichzelf toegang te verschaffen tot de nieuwe 
bouwmarkt (bijvoorbeeld via de doorverkoop van verworven gronden, waarop zij 
dan voor de nieuwe eigenaars startten met bouwen). Slechts enkelen onder hen waren 
kapitaalkrachtig genoeg om als echte projectontwikkelaars de hele bouw te financieren 
en als afgewerkt geheel op de markt te huur of te koop aan te bieden.
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