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De middeleeuwse stad, een labyrint?
In de huidige Westerse samenleving is de stedelijke ruimte een complex gegeven. Be-
grippen als ‘stadsgewest’, ‘stedelijke agglomeratie’, ‘nevelstad’ of zelfs ‘tapijtmetro-
pool’ zijn schering en inslag in stedenbouwkundige en planologische literatuur. Ze 
wijzen stuk voor stuk op de grote ruimtelijke heterogeniteit die in vele steden aanwezig 
is. In dit labyrint dienen bewoners, bezoekers en passanten hun weg te zoeken.

Men kan zich afvragen of deze ruimtelijke complexiteit mutatis mutandis ook gold 
voor de steden van het laatmiddeleeuwse Europa. Hoe ervoeren de middeleeuwse ste-
delingen de ruimte waarin zij vertoefden? Ondervonden zij moeite om de ruimtelijke 
structuur van pakweg het veertiende-eeuwse Ieper of het vijftiende-eeuwse Antwerpen 
te doorgronden? Vonden reizigers en bezoekers hun weg in het netwerk van organisch 
gegroeide straten en welke hulpmiddelen stonden hun daarvoor ter beschikking? 
Kortom, hoe percipieerden de tijdgenoten de laatmiddeleeuwse stedelijke ruimte?

Er bestaan vanzelfsprekend uiteenlopende manieren om deze problematiek te on-
derzoeken. De iconografi sche weergave van steden vormt het voorwerp van kunsthis-
torisch onderzoek naar stadsideogrammen en -gezichten. Niet zelden verraadt deze 
iconografi e de aspiraties van opdrachtgevers en/of kunstenaars.1 Ook in literaire docu-
menten als stadskronieken, lofdichten en rederijkersteksten wordt de stedelijke ruimte 
op een subjectieve manier op de scène gebracht.2 Legislatieve teksten bieden dan weer 
een inkijk in de manier waarop de bevoegde overheden de stedelijke ruimte naar hun 
hand trachtten te zetten via allerhande stedenbouwkundige voorschriften.3

In deze bijdrage wordt een andere benadering voorgesteld. De ruimtelijke percep-
tie vindt namelijk ook haar weerklank in de wijze waarop mensen zichzelf, anderen, 
goederen en gebouwen in de ruimte lokaliseren. Men spreekt in dit verband van plaats-
bepaling of lokalisatie. Tegenwoordig bestaan hiervoor talrijke hulpmiddelen. In de 
regel worden gebouwen en onroerende goederen schriftelijk gelokaliseerd door middel 

*  Dit artikel spruit voort uit een lezing op de studiedag Mappaemundi: de ordening van de middeleeuwse wereld, die 
werd georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek aan de Universiteit Gent op vrijdag 14 oktober 2007. 
Ik wens de organisatoren van de studiedag te bedanken voor het opnemen van de lezing alsook het aanwezige publiek 
voor de interessante vragen en suggesties. Verder ben ik Peter Stabel, Jelle Haemers en Jan Dumolyn erkentelijk voor 
de nuttige suggesties.
1  Een recent overzichtswerk is F. Opll (Herausg.), Bild und Wahrnehmung der Stadt (Linz 2004). Wat de Brusselse 
stadszichten betreft, verwijs ik naar Th. Coomans, ‘Stadsgezichten op portretten als weerspiegeling van de ‘sociale 
topografi e’ van de opdrachtgever’, in: Met passer en penseel. Brussel en het oude hertogdom Brabant in beeld (Brussel 
2000) 173-181. 
2  De Brusselse laatmiddeleeuwse en vroegmoderne literatuur wordt vanuit die invalshoek geanalyseerd in H. Pleij, 
‘Het beeld van Brussel in de literatuur van de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd’, in: Met passer en penseel, 
141-148.
3  Het referentiewerk voor de Lage Landen is nog steeds R. Tijs, Tot Cieraet deser Stadt. Bouwtrant en bouwbeleid 
te Antwerpen van de middeleeuwen tot heden (Antwerpen 1993).
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van een kadastraal nummer en een (post)adres. Bij het kadastraal nummer gaat het om 
een unieke code. Het adres is uitgebreider, want opgebouwd uit een combinatie van 
formeel vastgelegde eigennamen (namen van personen of instellingen, straatnamen, 
gemeentenamen, staten) en codes (huisnummer, postbus, postnummer, landcode). De 
combinatie van deze elementen levert steeds een unieke plaats op. Het huidige adres-
systeem is piramidaal (en dus verticaal) gestructureerd. Er wordt telkens uitgezoomd 
naar een hoger ruimtelijk schaalniveau (gebouw < straat < gemeente < land). De op-
eenvolgende niveaus kunnen met elkaar worden verbonden door toevoeging van het 
voorzetsel ‘in’ (het gebouw in de straat in de gemeente in het land). Deze opdeling en 
ontleding van de ruimte helpt de plaatsbepaling enorm vooruit.

Naast adres en kadastraal nummer beschikken we voorts over materiële en/of ico-
nografi sche hulpmiddelen. Kaarten, richtingaanwijzers, straatnaam- en uithangborden, 
vlaggen, enzovoort geven aan waar goederen en gebouwen zich bevinden. De snel 
evoluerende technologische mogelijkheden zorgen ervoor dat deze materiële hulpmid-
delen steeds meer worden verenigd in één medium, de digitale zoekrobots (routeplan-
ners en gps-systemen). Na invoering van de vereiste gegevens in de zoekrobot krijgt 
men een kant en klare handleiding om zich in de reële (stedelijke) ruimte te begeven en 
er gebouwen en goederen te lokaliseren.

Het hier kort geschetste lokalisatiesysteem werd de laatste twee eeuwen op punt 
gesteld. Over de wijze van plaatsbepaling in de periode voordien is echter nog niet zo 
veel bekend. Deze problematiek werd nog niet uitvoerig onderzocht, zeker niet voor 
de steden van de Lage Landen. Gelukkig bestaat er sinds kort een schitterende trendset-
ter. Daniel Lord Smail bestudeerde het lokalisatiesysteem dat gangbaar was in het laat-
middeleeuwse Marseille. Daarbij lanceerde hij interessante concepten als ‘cartografi sch 
lexicon’ en ‘cartografi sche grammatica’. Een cartografi sch lexicon omvat het geheel 
aan toponiemen of plaatsnamen die de leden van eenzelfde taalgemeenschap aan ‘hun’ 
landschap koppelen. Dit lexicon wordt ingepast in een cartografi sche grammatica, een 
linguïstisch en cognitief systeem waardoor het landschap (of algemener: de ruimte) 
op een talige manier kan worden weergegeven.4 Beide samen vormen de basis van het 
cartografi sche systeem om de (stedelijke) ruimte te ontleden en te ordenen.

Smail stelde tevens vast dat er – vanuit hedendaags standpunt bekeken – in het laat-
middeleeuwse lokalisatiesysteem weinig of geen sprake was van een cartografi sche 
norm. Adressen bestaande uit formeel vastgelegde straatnamen en codes waren in de 
laatmiddeleeuwse samenleving nog niet in voege. Deze schijnbare anomalie is echter 
te wijten aan het feit dat er verscheidene ‘linguïstische gemeenschappen’ bestonden, 
die communiceerden op basis van eigen cartografi sche (en sociale) conventies.5 Smail 
maakte hierbij onbewust gebruik van de theorieën van Henri Lefèbvre over de produc-
tie van de ruimte.6 De wijze waarop plaatsen worden geïnterpreteerd, benoemd en ge-
lokaliseerd ten opzichte van het omringende (laatmiddeleeuwse stedelijke) landschap, 
is immers een reproductie van de ruimte én een weerspiegeling van sociale interacties 
en conventies binnen de samenleving.

4  D. Lord Smail, Imaginary cartographies. Possession and identity in late medieval Marseille (Ithaca-London 1999) 
xi. 
5  Smail, Imaginary cartographies, 11.
6  H. Lefèbvre, La production de l’espace (Paris 1974).
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Smail selecteerde drie linguïstische gemeenschappen en onderzocht naar welke 
cartografi sche systemen hun voorkeur uitging. De administratie van de centrale over-
heid verkoos een cartografi sch lexicon van bouwblokken (insulae). Sprekers van de 
volkstaal (het Provençaals) verwezen vaker naar buurten en oriëntatiepunten en hun 
lokalisatiesysteem bleek nauw verbonden met de plaatselijke sociale context. Publieke 
notarissen maakten bij voorbaat gebruik van het stratennet. Smail voegde er echter 
onmiddellijk aan toe dat het gebruik van deze systemen niet exclusief toebehoorde aan 
een bepaalde ‘linguïstische gemeenschap’, maar onderling inwisselbaar was.7 De opvat-
ting van de stad als een netwerk van straten zou weliswaar langzaamaan de bovenhand 
halen bij de cartografi sche reproductie van Marseille (en in alle andere Westerse steden 
overigens). De notifi catie van vastgoedtransacties noopte de notarissen tot een nauw-
keurige situering van de verhandelde onroerende goederen en dit zowel in de tijd als in 
de ruimte. Geleidelijk aan ontwikkelden de publieke notarissen dus de cartografi sche 
norm.8

Plaatsbepaling in laatmiddeleeuws Brussel: mogelijkheden en beperkingen
De stellingen van Smail zijn bijzonder intrigerend. Zijn werk verdient dan ook navol-
ging, zeker in de Lage Landen, waar dit soort onderzoek nog onbestaande is. In dit ar-
tikel zal daarom worden nagegaan welke methoden en technieken de laatmiddeleeuwse 
Brusselaars aanwendden om plaatsen te lokaliseren. Hoewel de onderzoeksvragen gro-
tendeels overeenstemmen, gaat het hier uiteraard niet om een blinde overname van 
Smails onderzoeksmethode en resultaten. De vergelijking heeft namelijk als doel om 
na te gaan of diens concepten ook werkbaar zijn voor andere casussen. Maar bovenal 
zal worden afgewogen of de studie van het laatmiddeleeuwse lokalisatiesysteem effec-
tief kan leiden tot de identifi catie van ‘linguïstische gemeenschappen’ en of dergelijk 
onderzoek ook nog andere resultaten kan opleveren.

Het beantwoorden van deze onderzoeksvragen wordt echter van meet af aan be-
moeilijkt. Hoeft het gezegd dat de laatmiddeleeuwse Brusselse bronnen weinig di-
recte gegevens over de plaatsbepaling aanleveren? Van bij aanvang kunnen trouwens 
al enkele mogelijke informatiekanalen worden uitgesloten. Van een formeel vastgelegd 
adressysteem met huis- en postnummers was in het laatmiddeleeuwse Brussel nog lang 
geen sprake. Huisnummers kwamen in Brussel pas in voege aan het einde van de acht-
tiende eeuw, terwijl de postnummers van de Belgische steden en gemeenten pas werden 
ingevoerd in 1969. Er bestaan evenmin aanwijzingen over het gebruik van straatnaam-
borden en richtingaanwijzers, al is het bekend dat huisnamen en uithangborden in de 
middeleeuwse samenleving op dit vlak een belangrijke rol speelden.9

De laatmiddeleeuwse inwoners van Marseille beschikten niet over stadsplannen.10 
Meer dan waarschijnlijk gold dit ook voor de laatmiddeleeuwse Brusselaars. De oudst 
gekende stadsplannen van Brussel dateren uit de tweede helft van de zestiende eeuw en 
dienden een ander nut dan plaatsbepaling. Het stadsplan van Jacob van Deventer werd 

7  Ibidem, 15.
8  Ibidem, 39.
9  J.R. Schiltmeijer, De gevelstenen spreken (Amsterdam s.d.) 7; J.-C. Bouvier, Les noms de rues disent la ville (Paris 
2007) 42.
10  Smail, Imaginary cartographies, 1-6.
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vervaardigd omwille van militaire imperatieven11 en was om die redenen niet consul-
teerbaar door het publiek. In de jaren 1560-1570 werden Brusselse stadsplattegronden 
in vogelperspectief opgenomen in de bekende zesdelige stedenatlas Civitates Orbis 
Terrarum van Georg Braun en Frans Hogenberg en in de Descrittione di tutti i Paesi 
Bassi van Lodovico Guicciardini. Deze decoratieve luxeartikelen en reisgidsen avant la 
lettre waren al evenmin bestemd voor de doorsnee stedeling. Het lees- en kijkpubliek 
van deze stedenatlassen bestond uit reizigers, kooplieden, bibliofi elen en meerwaarde-
zoekers, in hoofdzaak dus edellieden en rijkere burgers.12

Wat de micro-cartografi e betreft, kwamen kadastrale plannen en landboeken pas 
volop in voege vanaf het begin van de moderne tijd. Ze worden beschouwd als een 
nieuwe manier om informatie over eigendomsrechten en landgebruik te inventari-
seren.13 Technische meetinstrumenten werden in de middeleeuwen wel gehanteerd 
door professionele landmeters en cartografen,14 maar vormden zeker geen alledaagse 
gebruiksvoorwerpen van de modale stedeling. Professionele landmeters (erfscheiders of 
meerers genaamd) worden in Brussel geattesteerd sinds het midden van de veertiende 
eeuw.15 Zij lieten amper eigen bronnen na. Over hun dagdagelijkse praktijk van plaats-
bepaling is dus niets bekend.

Gelukkig bestaan er een aantal andere bronnen die een licht werpen op de wijze van 
plaatsbepaling in het laatmiddeleeuwse Brussel. Bij het vastleggen van goederentrans-
acties in schepenbrieven – vergelijkbaar met de notariële akten uit Marseille – was het 
in het belang van de partijen om de ligging van de goederen in kwestie zo nauwkeurig 
mogelijk te omschrijven. Cijns- en goederenregisters zijn systematisch opgestelde 
lijsten van goederen waarop eigendomsrechten golden of belastingen werden gehe-
ven. Omwille van administratieve en praktische noden werden deze registers meestal 
topografi sch ingedeeld. In de processen-verbaal van de haardtellingen beschreven de 
commissarissen systematisch het parcours dat ze afl egden door de wijken van de stad. 
Smail gebruikte de eerste twee bronnen (notariële akten en cijnsregisters) bij zijn on-
derzoek. Voor dit artikel werd enkel een beroep gedaan op de schepenbrieven en de 
wijkbeschrijvingen. De laatmiddeleeuwse cijnsregisters van Brussel zijn tot op heden 
weinig toegankelijk voor onderzoek.

De schepenbrieven en wijkbeschrijvingen werden nauwkeurig ontleed via de stads-
morfologische analyse. Deze onderzoeksmethode is afkomstig uit de stedenbouw en 
architectuur en werd voornamelijk door Engelse en Franse historici toegepast op de 
middeleeuwse stadsgeschiedenis.16 Ze stelt zich tot doel om de achterliggende logica’s 

11  J.C. Visser, ‘De stadsplattegronden van Jacob van Deventer’, in: Stad in kaart (Alphen aan den Rijn 1984) 29.
12  P.J. Margry, ‘De ontwikkeling van de stadsplattegrond’, in: P.J. Margry, P. Ratsma en B.M.J. Speet, Stadsplat-
tegronden. Werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek (Hilversum 1987) 9.
13  J.B. Harley, ‘Maps, knowledge and power’, in: P. Laxton (ed.), J.B. Harley. The new nature of maps. Essays in 
the history of cartography (Baltimore – London 2001) 61-62; J. Beauroy, ‘La représentation de la propriété privée de la 
terre. Land surveyors et estate maps en Angleterre de 1570 à 1660’, in: Gh. Brunel, O. Guyotjeannin en J.-M. Moriceau, 
Terriers & plans-terriers du XIIIe au XVIIIe siècle (Rennes-Paris 2002) 79-101.
14  A.W. Richeson, English land measuring to 1800: instruments and practice (Cambrigde, Mass.-London 1966); 
H.C. Pouls, ‘Landmeetkundige methoden en instrumenten tot 1800’, in: Stad in kaart, 13-28.
15  J. Mosselmans en Ph. Godding, ‘De verordening van de Brusselse magistraat van 2 december 1451 inzake afpaling 
en buurschap’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van 
België, 41 (2000) 12-13.
16  Recente historiografi sche en bibliografi sche overzichten vindt men terug op de website van het International 
Seminar on Urban Form (www.urbanform.org) en in E. Zadora-Rio, ‘Les approches morphologiques des agglomé-
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van de stedelijke vorm te achterhalen. Hiertoe wordt de stedelijke ruimte opgedeeld in 
een aantal morfologische of ruimtelijke elementen.17 Simpel gesteld komt een ruimtelijk 
element overeen met een ‘stukje ruimte’, dat gedefi nieerd kan worden aan de hand van 
een aantal specifi eke kenmerken (vorm, grootte, inhoud, naamgeving, textuur, ligging, 
enzovoort). Ruimtelijke elementen met één of meer gezamenlijke kenmerken vormen 
een welbepaald type. De ruimtelijke elementen komen op alle mogelijke schaalniveaus 
voor. Het geheel aan ruimtelijke elementen komt dus in zekere mate overeen met het 
‘cartografi sch lexicon’ van Smail, al ligt de nadruk eerder op de inherente ruimtelijke 
eigenschappen dan op de taalkundige weergave. De morfologische analyse brengt dan 
ook minder aan het licht over de wijze waarop de ruimtelijke elementen grammaticaal in 
de teksten werden ingelast, met andere woorden, over de ‘cartografi sche grammatica’.

De schepenbrieven en wijkbeschrijvingen die bij dit onderzoek werden gebruikt, 
dateren uit de periode van de dertiende tot de zestiende eeuw. In die zin komen de 
termijnen overeen met de tijdsperiode die Smail bestudeerde.18 De eindterminus valt 
tevens samen met het moment waarop de oudste stadsplannen van Brussel werden 
vervaardigd (zie boven). Deze onderzoeksperiode wordt echter wel opgevat als één 
geheel. Het was voorlopig niet mogelijk – en aanvankelijk ook niet de bedoeling – om 
evoluties in de wijze van plaatsbepaling op te sporen. Hiervoor is een diepgaandere 
bronnenanalyse vereist.

Lokalisatiemethoden bij goederentransacties
Wanneer in het laatmiddeleeuwse Brussel twee (of meer) partijen een onroerend goed 
verhandelden, dan deden zij voor de notifi catie gewoonlijk een beroep op de schepe-
nen van de stad. Eén van de stadsklerken stelde een schepenbrief op waarin de trans-
actie werd opgetekend en die door twee schepenen in hun hoedanigheid als getuigen 
werd gezegeld. Uiteraard was het voor de partijen belangrijk om naast de aard ook de 
ligging van de verhandelde goederen duidelijk en precies te omschrijven. Deze om-
schrijvingen bieden dus een inzicht in de manier waarop de Brusselaars ‘hun’ stedelijke 
ruimte percipieerden, ontleedden en vervolgens schriftelijk reproduceerden in de akte.

De minuten van de Brusselse schepenbrieven werden opgetekend in schepenregisters 
die in de stedelijke archieven werden bewaard. Geen enkel van deze registers is be-
waard. Vermoedelijk werden ze in 1695 bij het bombardement op de stad vernietigd.19 
Van de expedities van de schepenbrieven zijn echter nog duizenden exemplaren terug 
te vinden. Ze bevinden zich in de rijke archieven van de vele kerkelijke en liefdadig-
heidsinstellingen die Brussel telde. Helaas werd het gros van deze documenten amper 
geïnventariseerd, laat staan uitgegeven.

Omwille van deze hinderpaal en omwille van de omvang van het laatmiddeleeuwse 
stadsterritorium (80 ha) werd ervoor geopteerd om het onderzoek te beperken tot één 

rations: essai d’historiographie’, in: B. Gauthiez, E. Zadira-Rio en H. Galinié (dir.), Village et ville au Moyen Age: les 
dynamiques morphologiques. 1 Textes (Tours 2003) 13-27.
17  H. Galinié, X. Rodier en L. Saligny, ‘Entités fonctionnelles, entités spatiales et dynamique urbaine dans la longue 
durée’, in: Histoire et mesure. Systèmes d’information géographique, archéologique et histoire, 19: 3-4 (2004) 223-242.
18  Smail, Imaginary cartographies, xiii.
19  Ph. Godding, ‘Actes relatifs au droit régissant la propriété foncière à Bruxelles au Moyen Age’, Bulletin de la 
Commission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique, 27 (1951) 88; H.C. van Parys, ‘Le bombardement 
de 1695 et les archives de l’hôtel de ville’, Annales de la société royale d’archéologie de Bruxelles, 48 (1948-1955), 154.
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welbepaalde buurt (zie afbeelding 1 en 2). De keuze viel op de buurt van de huidige 
Lakensestraat en werd ingegeven door de archeologische opgravingen die er plaatsvon-
den in de periode 2004-2006.20 Het daaraan gekoppelde historische onderzoek heeft 
als doel om de stedenbouwkundige evolutie en het grond- en goederenbezit van deze 
buurt te reconstrueren. Daartoe werden reeds om en bij de 300 middeleeuwse schepen-
brieven opgezocht en geanalyseerd.21 

20  Ph. Sosnowska, ‘Maison Dewez: étude archéologique du bâti (Brux.)’, in: J.-M. Blaising e.a. (red.), Archaeologia 
Mediaevalis 28 (Namur 2005) 129-130; B. Claes, ‘Archeologisch onderzoek van het voormalige Arme Klaren klooster 
te Brussel (Br.)’, in: M.C. Laleman en G. Vermeiren (red.), Archaeologia Mediaevalis 29 (Gent 2006) 28-34; B. Claes, 
‘De kapelmuur van het voormalige Arme Klarenklooster (Br.)’, in: A. Degraeve en C. Ortigosa (red.), Archaeologia 
Mediaevalis 30 (Brussel 2007) 27-29.
21  Het gaat in totaal om 287 documenten, die zich in de volgende archieffondsen bevinden: Archief van het ocmw-
Brussel (verder aob): fonds Hôpitaux, h.263 ia, h.263 ib, h.264, h.265, h.266a, h.266b, h.266d, h.819, h.821, h.1201, 

h.1210; fonds Bienfaisance, b.203, b.871, b.14524, b.14525; fonds Sint-Jacobsgasthuis, n° 10. Rijksarchief te Anderlecht 

Afbeelding 1: De buurt van 
de Lakensestraat, afgebeeld 
op het stadsplan van Jacob 
van Deventer ca. 1550-1555 
(KBR), met aanduiding van de 
volgende elementen: 
1. Rechte straat
2. eerste stadsomwalling
3. Binnenste Lakenpoort
4. Zenne
5. Klein Lakenpoortje
6. tweede stadsomwalling
7. Buitenste Lakenpoort
8. begijnhof de Wijngaard
9. Begijnenbeemd
10. arme klarenklooster
11. straatje vander Elst
12. Infi rmeriestraatje
13. Koningstraatje
14. kalkovens.
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De laatmiddeleeuwse buurt van de Lakensestraat kan zeer gemakkelijk worden afge-
bakend. Voor de studie van het laatmiddeleeuwse lokalisatiesysteem is dit des te inte-
ressanter aangezien de buurt als het ware een apart territorium in het laatmiddeleeuwse 
Brussel vormde. In het oosten was de Zenne een duidelijke grens, in het zuiden en het 
noorden lagen respectievelijk de eerste en de tweede stadsomwalling en in het westen 
zorgden de Begijnenbeemd en het immense begijnhof voor een duidelijke afbakening.

De buurt bevond zich dus tussen de beide stadsomwallingen en behoorde tot de semi-
stedelijke en semi-agrarische periferie van de laatmiddeleeuwse stad.22 Ze werd door-
sneden door een invalsweg, de huidige Lakensestraat, die in de middeleeuwen gewoon-
lijk Rechte straat werd genoemd en de Binnenste en Buitenste Lakenpoort met elkaar 
verbond. In de buurt zelf lagen er amper publieke en/of markante gebouwen. Midden 
op de Rechte straat bevond zich de Kleine of Middelste Lakenpoort, die voor het eerst 
werd vermeld in 1373. Aan het uiteinde van de Rechte straat waren kalkovens geves-
tigd. Het laatste markante bouwwerk was het arme klarenklooster, dat aan het begin 
van de zestiende eeuw werd opgetrokken tussen het straatje vander Elst en het Infi r-
meriestraatje. Uit de zestiende-eeuwse cartografi sche documenten blijkt verder dat de 
particuliere bebouwing zich uitstrekte langs de Rechte straat en haar smalle zijstraatjes. 

(verder raand): Kerkelijk Archief van Brabant, n° 5590, n° 5593, n° 6443, n° 6444, n° 6445, n° 6446, n° 6447, n° 6448, 
n° 6449, n° 6451bis, n° 6453, n° 6454, n° 6459, n° 12.551, n° 12.552, n° 13.403, n° 25.456; Schepengriffi es van het ar-
rondissement Brussel, n° 9400, n° 9402, n° 9409; Archief Sint-Goedele, n° 41, n° 49, n° 59, n° 64, n° 71, n° 74, n° 76. 
Archief van de Stad Brussel (verder asb): Archives Anciennes (verder aa), n° IX, n° XXIII, n° 1358, n° 1381, n° 3813. 
Algemeen Rijksarchief Brussel (verder ara): Charters van Brabant, n° 8314.
22  B. Vannieuwenhuyze, ‘Espaces périphériques dans une ville médiévale: la ville de Bruxelles entre les deux encein-
tes au bas moyen âge’, Società e storia, 29 (2006), 317-325.

Afbeelding 2: De buurt van de Lakensestraat, afgebeeld op het stadsplan van Braun & Ho-
genberg, ca. 1570 (KBR), met aanduiding van de volgende elementen: 1. Rechte straat, 2. eerste 
stadsomwalling, 3. Binnenste Lakenpoort, 4. Zenne, 5. Klein Lakenpoortje, 6. tweede stads-
omwalling, 7. Buitenste Lakenpoort, 8. begijnhof de Wijngaard, 9. Begijnenbeemd, 10. arme 
klarenklooster, 11. straatje vander Elst, 12. Infi rmeriestraatje, 13. Koningstraatje, 14. kalkovens.
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De opgespoorde schepenbrieven verschaffen een overzicht van de laatmiddeleeuwse 
goederentransacties die in deze buurt plaatsvonden. Gewoonlijk volgde de tekst van 
een schepenbrief een vast stramien. Schematisch gesteld werden achtereenvolgens de 
handelende partij(en), de rechtshandeling(en), de begunstigde partij(en), de omschrij-
ving van het verhandelde goed, de ligging, eventuele clausules of transactievoorwaar-
den en de goedkeuring van de grondheer vermeld. Vooral de omschrijving van de 
verhandelde goederen en de lokalisatie in de stedelijke ruimte zijn hier belangrijk. De 
ruimtelijke elementen werden uit deze passages geabstraheerd.

Een eerste, logische vaststelling houdt in dat de ruimtelijke elementen die werden 
gebruikt voor de omschrijving van de verhandelde goederen groter in aantal zijn en 
specifi eker worden beschreven dan de ruimtelijke elementen die gebruikt werden om 
de ligging te verduidelijken. Het voorwerp van de rechtshandeling moest uiteraard 
nauwkeurig worden omschreven. Er werd meestal expliciet vermeld uit welke spe-
cifi eke onderdelen (lees: ruimtelijke elementen) het verhandelde goed bestond.23 De 
groep ruimtelijke elementen gebruikt om de ligging te verduidelijken, werden vooral 
in algemene termen beschreven (bijvoorbeeld ‘goederen’, ‘huis’, ‘hofstede’). De analyse 
van deze tweede groep is echter bijzonder interessant om inzicht te verwerven in de 
wijze waarop de tijdgenoten de ruimtelijke opbouw van de buurt ervoeren. Het blijft 
echter wel oppassen, aangezien vaak gebruik werd gemaakt van standaardformulerin-
gen. Deze konden trouwens verschillen van buurt tot buurt. Voor de buurt van de La-
kensestraat werden vele goederen ‘buiten de Lakenpoort, in straat x, tussen de goederen 
van y en de goederen van z’ gelokaliseerd.24

Uit deze vaak voorkomende formulering blijkt onmiddellijk dat er meerdere loka-
lisatieniveaus werden gehanteerd. Deze niveaus verhielden zich onderling niet in een 
piramidaal of verticaal verband. Integendeel, de ‘cartografi sche grammatica’ was opge-
bouwd volgens een horizontaal en relatief lokalisatiesysteem. De ruimtelijke elementen 
werden per niveau gerangschikt met behulp van plaatsbepalende voorzetsels zoals ‘bui-
ten’, ‘tegenover’, ‘naast’, ‘tussen … en …’, enzovoort. Deze niveaus waren trouwens 
onderling inwisselbaar, wat in een piramidaal systeem niet het geval is.

In eerste instantie lokaliseerde men de goederen van de buurt van de Lakensestraat 
ten opzichte van de eerste stadsomwalling, meer bepaald ‘buiten de Lakenpoort’.25 
Deze plaatsbepaling zorgt soms wel voor verwarring aangezien er zich in de buurt drie 
Lakenpoorten bevonden: de Binnenste of Oude Lakenpoort, de Middelste of Kleine 
Lakenpoort en de Buitenste Lakenpoort (zie boven). Met Lakenpoort tout court werd 
meestal de Binnenste of Oude Lakenpoort bedoeld. Het belang van dit gebouw kan 
moeilijk onderschat worden. Het was het enige communicatiemiddel tussen de buurt 
en het stadscentrum van Brussel. De poort werd trouwens in 1573 afgebroken om het 

23  Bijvoorbeeld: ‘een geleeg met twee kalkovens, woonhuis, twee loges, toebehorenen en de helft van een hofje’ 
(een geleeghe met twe calcovenen met enen woenhuyse met twe logien dair op staende ende allen hueren toebehoirten 
ende metter heelicht van enen hoefkene binnen desen goeden staende) vormde het voorwerp van de transactie in een 
schepenbrief van 3 maart 1406 (aob, fonds Hôpitaux, h.266d, akte n° 47).
24  Bijvoorbeeld: ‘buiten de Lakenpoort in de straat genaamd straat vander Elst tussen de goederen van Johannes 
genaamd Adelen en de goederen van Henricus de Merchtinis’ (foris Lakenpoerte in vico dicto de strate vander Elst 
inter bona Johannis dicti Adelen et bona Henrici de Merchtinis), zie: aob, Hôpitaux, h.266d, akte n° 7, schepenbrief 
van 18 januari 1371.
25  Zie de voorbeelden in voetnoten 24, 27 en 30.
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verkeer tussen de bovenstad op de rechteroever en het pas aangelegde kanaal Brussel-
Willebroek op de linkeroever vlotter te laten verlopen.26 

Als tweede lokalisatieniveau werd meermaals gebruik gemaakt van het begijnhof 
de Wijngaard. Het begijnhofcomplex speelde overduidelijk een beeldbepalende rol, al 
lag het stricto sensu niet in de buurt zelf. Verscheidene goederen werden gelokaliseerd 
tegenover de molen, de bakkerij, de infi rmerie of de poort van het begijnhof.27 Indien 
de goederen niet gepositioneerd konden worden ten opzichte van het begijnhof, dan 
deed men gewoonlijk een beroep op het lokale stratennet (het derde lokalisatieniveau), 
in hoofdzaak het netwerk van kleine straatjes tussen de Rechte straat en de Zenne.28 
De Rechte straat werd slechts zelden aangewend als lokalisatiemiddel. In vele geval-
len kwamen het tweede en derde lokalisatieniveau samen voor.29 De plaatsbepalingen 
eindigden gewoonlijk met een vierde lokalisatieniveau, waarbij werd verwezen naar 
aanpalende goederen, meestal via de geijkte formule ‘tussen de goederen van x in de 
ene zijde en de goederen van y in de andere zijde’. In enkele gevallen werd nog een 
extra vijfde lokalisatieniveau toegevoegd, bijvoorbeeld wanneer het verhandelde goed 
achteraan grensde aan de Zenne.30

De morfologische analyse van de schepenbrieven laat ook toe om te bepalen welke 
ruimtelijke elementen het meest in trek waren bij de plaatsbepaling van bezittingen in de 
buurt van de Lakensestraat. Hiertoe werden de ruimtelijke elementen uit het volledige 
aantal schepenbrieven opgelijst. De resultaten van deze statistische oefening spreken voor 
zich (zie grafi ek 1). Privaat bezit en straten spanden de kroon.31 Binnen de groep straten 
werd vooral verwezen naar de zijstraatjes van de Rechte straat (205 van de 260 vermel-
dingen). De Rechte straat zelf werd amper 29 maal vermeld. De overige 26 vermeldingen 
hebben betrekking op straten waarvan de naam niet werd vermeld of op private wegen.

Bij de plaatsbepaling werd ook een beroep gedaan op markante gebouwen, met in 
afl opende rangorde de Lakenpoort, het begijnhof de Wijngaard (en haar markante on-

26  asb, aa, liasse 111.
27  Bijvoorbeeld: ‘buiten de poort genaamd de Lakenpoort tegenover de bakkerij van het begijnhof de Wijngaard 
van Brussel tussen de goederen van Johannes genaamd Bonaert, steenhouwer, en de goederen van Johannes genaamd 
van den Rade, wever’ (foris portam dictam de Lakenporte in oppositum pisture curtis beghinarum de Vinea Bruxellensis 
inter bona Johannis dicti Bonaert, lathomi, et bona Johannis dicti vanden Rade, textoris). Zie: raand, Kerkelijk Archief 
van Brabant, n° 6445, akte n° 254 (schepenbrief van 14 juli 1394).
28  Bijvoorbeeld: ‘in de straat genaamd Koningstraatje buiten de poort genaamd de Lakenpoort tussen de goederen 
van wijlen Soete genaamd tsLeus en de goederen van wijlen genaamd Stephanus de Laken’ (in vico dicto Coeninxstreet-
ken foris portam dictam de Lakenpoerte inter bona quondam Soete dicte tsLeus et bona quondam dicti Stephani de 
Laken). Zie: oab, fonds Hôpitaux, H.265, akte n° 50 (schepenbrief van 20 november 1363).
29  Bijvoorbeeld: ‘tegenover het begijnhof binnen deze stad in het straatje genaamd het straatje vander Elst tussen de 
goederen van Henric de Beckere in de ene [zijde] en de goederen van Jan Clauwens in de andere [zijde], komende achter-
aan aan de goederen van wijlen Gielis Pauwels’ (tegen over dBagijnhoff binnen deser stadt int straecken aldaer geheeten 
het straecken van der Elst tusschen de goeden Henricx de Beckere in deen ende de goeden Jans Clauwens in dandere, co-
mende achter aen de goeden wijlen Gielis Pauwels). Zie asb, aa, n° 1358, f° 47 v°-48 v° (schepenbrief van 15 maart 1531).
30  Bijvoorbeeld: ‘buiten de oude poort genaamd de Lakenpoort in de straat genaamd straatje vander Elst tussen de 
goederen van Egidius genaamd vanden Berge in de ene zijde en de goederen van Johannes Hobraken in de richting van 
de Zenne aldaar in de andere [zijde], rakende achteraan aan een zekere kleine straat genaamd Infi rmeriestraatje’ (foris 
antiquam portam dictam de Lakenpoerte in vico quodam dicto tstreetken vander Elst inter bona Egidij dicti vanden 
Berge ex una parte et bona Johannis dicti Hobraken versus Zennam ibidem ex altera, venien. retro ad quemdam parvum 
vicum nuncupatur tFirmerij streetken). Zie: aob, fonds Hôpitaux, H.266d, akte n° 36 (schepenbrief van 20 januari 1491).
31  Uit de tabel zou kunnen worden afgeleid dat verwijzingen naar privaat bezit dubbel zo vaak voorkwamen als 
verwijzingen naar straten. Deze conclusie is echter verraderlijk aangezien meestal werd verwezen naar de naburige 
goederen langs beide kanten (meestal via de geijkte formule ‘tussen de goederen van x in de ene zijde en de goederen 
van y in de andere zijde’). Het aantal verwijzingen naar private goederen (528) moet dus worden gehalveerd. 
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derdelen) en een aantal andere markante gebouwen (zoals de kalkovens). Waterlopen, 
natuurelementen en kleine ruimtelijke elementen werden dan weer weinig tot niet 
gebruikt. Voor de volledigheid vermeld ik ook dat 27 verwijzingen betrekking hadden 
op de stad Brussel of het dorp Laken. Het ging in die gevallen meestal om goederen die 
gesitueerd werden in de richting van één van beiden.32

De voorgaande vaststellingen en voorbeelden brengen ons tot de volgende conclusies. 
Vooreerst wordt één van de stellingen van Smail afgezwakt. Hij stelde dat het lokalisa-
tiesysteem in de notariële akten (in het geval van Brussel: de schepenbrieven) in grote 
mate werd bepaald door de publieke notarissen (in het geval van Brussel: de stadskler-
ken, in dienst van de schepenen). Zij zouden langzaamaan een cartografi sche norm ont-
wikkelen met het stratennet als ijkpunt. Hier wordt zeker niet ontkend dat de Brusselse 
stadsklerken een grote rol speelden in het optekenen van de akten. Maar in één beweging 
beweren dat zij ook verantwoordelijk waren voor de wijze waarop de lokalisatie van de 
verhandelde goederen werd bepaald, is te kort door de bocht. Integendeel, verscheidene 
elementen lijken erop te wijzen dat de betrokken partijen zelf ook een grote rol speelden.

De analyse van de schepenbrieven wijst immers uit dat het juridische kader van de 
laatmiddeleeuwse goederentransacties in de eerste plaats stoelde op de plaatselijke 
ruimtelijke en sociale structuur. Deze was vooral bekend bij de betrokken partijen, hun 
directe buren en buurtbewoners. Het standaardzinnetje ei ibidem suffi cienter assignata 
(of: hem aldair genoech bewijst), dat steevast volgde op de beschrijving van de goederen 

32  Bijvoorbeeld: ‘bij de plaats genaamd ten Kalkoven bij het begijnhof van Brussel tussen de goederen die waren 
van wijlen Geldolph genaamd Meerte, die nu in het bezit zijn van Jacob Rootheens genaamd Langcoppens, richting 
de vesten van de stad Brussel in de ene zijde en de goederen van Wilhelm van den Hove, die waren van de weduwe en 
erfgenamen van wijlen Henric de Smet in de richting van Brussel in de andere [zijde]’ (ad locum dictum ten Calcho-
venen prope beginagium Bruxellensis inter bona que [quondam fuerunt] Geldolphi dicti Meerte que nunc sunt Jacobi 
Rootheens dicti Langcoppens, versus meina opidi Bruxellensis ex una parte et bo [na Wilhelmi] vanden Hove que qu-
ondam fuerunt relicte et heredum quondam Henrici de Smet versus Bruxellam ex altera). Zie: aob, Hôpitaux, h.819, 
[doos 1], charter n° 6, (schepenbrief van 7 april 1505). 
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Grafi ek 1: Vermelding van de ruimtelijke types in de schepenbrieven die betrekking hebben op 
de buurt van de Lakensestraat.
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in de schepenbrieven, toont overduidelijk aan dat de aanwijzing in situ de basis vormde 
van de beschrijving van de verhandelde goederen en – op een hoger niveau – van de 
rechtshandeling zelf. Dit lijkt een belangrijke aanvulling op de ‘Brusselse waarschap’, 
de offi ciële juridische waarborg die in de schepenbrieven werd opgetekend.33

De veelvuldige plaatsbepaling ten opzichte van de buren is opvallend, zeker vergeleken 
met ons hedendaagse systeem van formeel vastgelegde codes en eigennamen. Toch wijst 
ook dit op het feit dat de plaatselijke socio-ruimtelijke structuur een enorm belangrijke 
rol speelde in het plaatsbepalingsysteem. Enkel de plaatselijke bewoners wisten wie waar 
precies woonde. Voor buitenstaanders – en hiertoe behoren ook de historici – was/is het 
bijzonder moeilijk om een inzicht te verwerven in de plaatselijke topografi sche situatie 
en in het sociale weefsel van de buurt. Iemand die de rechtshandeling of de eigendoms-
rechten wou betwisten, moest dus op de hoogte zijn van deze socio-ruimtelijke situa-
tie. Vergelijk opnieuw met het huidige systeem: om eigendomsrechten of -aanspraken 
te staven of te betwisten, volstaat tegenwoordig een formulier waarop de noodzakelijke 
gegevens, codes en stempels te vinden zijn. Dergelijke formulieren worden vaak niet ter 
plaatse opgesteld, maar verleend op de kantoren van de bevoegde administraties.

Het is ten slotte opmerkelijk dat er bijzonder veel werd verwezen naar goederen van 
overleden buurtbewoners. Dit gebeurde via de geijkte formulering ‘de goederen van 
wijlen x’.34 Er zijn twee mogelijke verklaringen voor dit fenomeen. Misschien is de oor-
zaak te zoeken in de toenmalige administratieve praktijk waarbij men formuleringen 
uit vroegere schepenbrieven als het ware recycleerde in nieuwe documenten. Derge-
lijke praktijken waren schering en inslag in de middeleeuwse kanselarijen, onder meer 
bij het opstellen van cijnsregisters.35 In het licht van de voorgaande vaststellingen is het 
echter ook mogelijk dat de schepenbrieven door deze formuleringen aan rechtskracht 
wonnen. De plaatselijke bewoners waren immers het best op de hoogte van de ligging 
van de goederen van overleden buren.

Voorlopig concludeer ik dat het lokalisatiesysteem in belangrijke mate was gebaseerd 
op de plaatselijke socio-ruimtelijke situatie, de espace vécu van plaatselijke buurtbewo-
ners die als geen ander de buurt kenden. Wil dit zeggen dat de identiteit en de aspiraties 
van de opstellers van de akten – de stadsklerken, in dienst van de schepenen – totaal niet 
weerklonk in de aangewende lokalisatiemethode, zoals Smail vooropstelde? Integendeel. 
Het valt immers op dat er in de plaatsbeschrijvingen meestal een vaste volgorde in de lo-
kalisatieniveaus werd gehanteerd: eerst buiten de (Binnenste) Lakenpoort, vervolgens te-
genover het begijnhof en/of in een bepaald straatje en ten slotte tussen die en die goederen.

De logica achter deze volgorde houdt verband met het standpunt van de opstellers 
van de akten. Vanaf de veertiende en vijftiende eeuw vormde het stadhuis op de Grote 
Markt de uitvalsbasis van schepenen en stadsklerken. De logica van de plaatsbepaling is 
opgebouwd vanuit dit centrale punt in de stad (zie afbeelding 3). Wellicht weerspiegelde 
dit de centralistische aspiraties van de Brusselse stadsoverheid, die vanaf de veertiende-
vijftiende eeuw enorm de kop opstaken. Net zoals vele andere middeleeuwse steden, 

33  Ph. Godding, ‘Actes’, 93-94; Ph. Godding, Le droit foncier à Bruxelles au Moyen Age (Brussel 1960) 273-279.
34  Zie de voorbeelden in voetnoten 28, 29 en 32.
35  M. Martens, ‘Bruxelles en 1321. D’après le censier ducal de cette année’, Cahiers bruxellois, 4 (1959) 225; Y.J.A. 
Welings, C.J.M. van der Heijden en J.G.M. Sanders, Hoenen en kapoenen. Gids van cijnsregisters betreffende Noord-
Brabant, 14de-20ste eeuw (’s-Hertogenbosch 2000) 25-26.
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voerde Brussel in elk geval een zeer centralistische politiek ten opzichte van haar hin-
terland.36 De creatie van de Grote Markt en de bouw van het stadhuiscomplex wijzen 
uit dat dergelijke praktijken ook werden toegepast binnen het eigen stadsterritorium.37 

Ten slotte wens ik stil te staan bij het feit dat de kleine zijstraatjes een veel prominen-
tere rol speelden in de plaatsbepaling dan de Rechte straat. Dat is vrij opmerkelijk, ze-
ker omdat deze as steevast werd beschouwd als één van de belangrijke invalswegen van 
het middeleeuwse Brussel. Men zou logischerwijze verwachten dat goederen vooral ten 
opzichte van deze as werden gelokaliseerd. Misschien was het overbodig om naar de 
Rechte straat te verwijzen omdat dit op administratief vlak geen onderscheid maakte. 
Alle goederen van de buurt lagen immers in of in de omgeving van de Rechte straat.

Toch ligt de verklaring voor dit fenomeen waarschijnlijk niet verscholen in de ad-
ministratieve praktijk. Andere invalsassen van het laatmiddeleeuwse Brussel, zoals de 
Hoogstraat of de Steenweg, werden namelijk wel frequent als lokalisatiemiddel aange-
wend. De oorzaak valt opnieuw te zoeken in de plaatselijke landschappelijke context. 
Er bestaan aanwijzingen dat de Rechte straat helemaal niet zo oud en belangrijk was als 
vaak wordt gedacht. Recent onderzoek wijst uit dat deze as kunstmatig werd ingeplant 
ten tijde van de aanleg van de eerste stadsomwalling. De zijstraatjes schijnen daarente-
gen terug te gaan op een oudere landschappelijke structuur.38 De wanverhouding in het 
aantal vermeldingen is wellicht een indicatie voor het feit dat het middeleeuwse lokali-
satiesysteem nog steeds verwees naar of herinnerde aan het voormalige stadslandschap, 
ook al was dat ondertussen grondig gewijzigd. Er is dus een duidelijke parallel met de 
veelvuldige verwijzingen naar de goederen van overleden buurtbewoners.

De analyse van de schepenbrieven levert heel wat nuttige informatie op met betrek-
king tot het lokalisatiesysteem dat in het laatmiddeleeuwse Brussel werd aangewend. 
Kort samengevat werd er bij de lokalisatie van goederen enorm gebruik gemaakt van 
de plaatselijke socio-ruimtelijke context, waarbij sociale aspecten en topografi sche 
elementen een rol speelden. Desalniettemin was de plaatsbepaling tot op zekere mate 
ook doordrongen van enkele administratieve en centralistische aspiraties van de opstel-
lers van de akten, in casu de stadsklerken, die handelden in opdracht van het Brusselse 
stadsbestuur. Voorts was het lokalisatiesysteem horizontaal en relatief opgebouwd, 
waarbij bij voorkeur werd verwezen naar naburige private goederen en oude – en dus 
goed gekende – landschappelijke elementen.

De wijken beschreven
In wat volgt worden de bovenstaande resultaten gewikt en gewogen ten opzichte van een 
tweede soort bron, de wijkbeschrijvingen. Ook hierin vindt men indicaties terug over 
de wijze waarop de plaatsbepaling geschiedde in de laatmiddeleeuwse stad. In tegenstel-
ling tot wat een aantal historici beweerden,39 dateert de verdeling van het stadsterritori-

36  Ph. Godding, ‘Impérialisme urbain ou auto-défense: Le cas de Bruxelles (12e-18e siècles)’, in: Bijdragen tot de 
Geschiedenis. De Brabantse stad. Vierde Colloquium, Brussel 29-30 maart 1974, 58 (1975) 117-138.
37  Chloé Deligne bereidt over dit aspect een artikel voor onder de titel ‘La création des “grands marchés” dans 
les villes des Pays-Bas méridionaux: dialogues politiques et transformations des espaces (12e-15e siècle). Quelques 
réfl exions’, dat weldra zal verschijnen in het volgende boekdeel van de serie Mélanges de l’Ecole française de Rome.
38  B. Vannieuwenhuyze, Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte (onuitgegeven docto-
raatsverhandeling, Universiteit Gent 2008) 221-226.
39  G. Des Marez, ‘Le Développement territorial de Bruxelles au Moyen-Age’, in: 1e Congrès international de géo-
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um in wijken uit het midden van de vijftiende eeuw. Een stadsordonnantie van 10 janu-
ari 1453 verschaft een systematische opsomming en beschrijving van de 21 wycken van 
Brussel, die op dat ogenblik wellicht werden gecreëerd.40 Ze werden onderverdeeld in 
twee groepen, waarvan er tien binnen de dertiende-eeuwse (of eerste) stadsomwalling 
en elf binnen de veertiende-eeuwse (of tweede) stadsomwalling werden gelokaliseerd. 
Beide stadsomwallingen fungeerden dus duidelijk als grenzen van de wijkindeling.

In 1496 en 1526 werden nieuwe systematische lijsten met de Brusselse wijkindeling 
opgesteld. Joseph Cuvelier gaf deze documenten integraal uit41 en bestempelde ze als 
de ‘processen-verbaal’ van de commissarissen van de haardtellingen, die toen in het 
hertogdom Brabant werden georganiseerd. De onderverdeling in twee groepen wijken 
bleef behouden, maar het aantal wijken bleek nagenoeg verdubbeld. Zowel in 1496 
als in 1526 beschikte Brussel immers over 41 wijken, waarvan er 19 tussen de beide 
stadsomwallingen lagen en 22 binnen de eerste stadsomwalling. De stadsomwallingen 
functioneerden nog steeds als duidelijke grens.

graphie historique, 3 (1935) 18; P. Bonenfant, ‘Le “Marais” Saint-Jean, où “l’on noyait les adultères”…’, Annales de la 
société royale d’archéologie de Belgique, 46 (1942-1943) 233.
40  B. Vannieuwenhuyze, ‘Form and Functions of Intra-Urban Territories in Late Medieval and Early Modern 
Brussels (15th-16th centuries)’, in: L. Klusáková en L. Teulières (eds.), Frontiers and identities. Cities in regions and 
nations (Pisa 2008) 77.
41  J. Cuvelier, Les dénombrements de foyers en Brabant (XIVe-XVIe siècles) (Brussel 1912).

Afbeelding 3: Schematische 
voorstelling van de logica 
in de volgorde van lokali-
satieniveaus (afgebeeld op 
het stadsplan van Jacob van 
Deventer, KBR).
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De beweegredenen achter het opstellen van deze lijsten waren niet telkens dezelfde. 
De oudste versie vormde een soort appendix bij de stadsordonnantie van 10 januari 
1453 die kaderde in de organisatie van de stedelijke brandbestrijding en ordehandha-
ving. Deze voorzag in de eerste plaats in de creatie van een nieuw stadsambt, de wijk-
meesters. De stadsoverheid van Brussel verplichtte zichzelf om jaarlijks binnen elke 
wijk ‘twee goede, eerbare en vreedzame mannen’ te kiezen, met als voornaamste taak 
bijstand te verlenen aan de inwoners van de wijk in geval van brand en andere noodsi-
tuaties.42 In 1496 en 1526 was de situatie anders. De Brabantse administratie had nood 
aan repartitieschema’s om de haardtelling te organiseren. Er werd gebruik gemaakt van 
de wijkindeling om de haarden systematisch te tellen. In de documenten worden de 
naam en de beschrijving van de wijken telkens gevolgd door het aantal bewoonde, on-
bewoonde en arme haarden. De lijsten van de wijken werden deze maal dus opgesteld 
omwille van fi scale bekommeringen.

In tegenstelling tot de verschillen in de achterliggende ontstaansmotieven en in het 
aantal wijken, was de manier waarop de wijken in 1453, 1496 en 1526 werden beschre-
ven nagenoeg identiek. De analyse van het ‘cartografi sche lexicon’ brengt heel wat aan 
het licht over de manier waarop de stedelijke ruimte werd gepercipieerd en waarop 
plaatsen werden gelokaliseerd. Het onderstaande, willekeurig gekozen voorbeeld van 
de beschrijving van de ‘wijk van het begijnhof’ anno 1526 maakt dit duidelijk.

Onder den wijcke van aen Sinte Kathelijnen [bovengeschreven: van tvoirseide be-
gijnhoff], daer nu die honderste man aff is Geert Mombaers Mommarts.

Welcken wijck begint van aen Sinte Katelijnen poirte int straetken oft grefte 
(gracht, b.v.) tegens over tgoidshuys van Jerico lanx der Begijnen hergrecht tot Sinte 
Baeffshuys toe, incluys, ende totten Zwairten poirten toe. Ende van den selven 
Zwairten poirten totten Bagijn hove in beyden zijden van den voirseide straeten, 
tselve Bagijnhoff excluys. Ende van daer voirts gaende opte rechte zijde voir bij 
den clarissen ende den zijde straetkens, doer dwincket achter den kackhovenen 
(kalkovens, b.v.) totter [toegevoegd: Buyter] Laecken poirten toe, excluys. Ende 
van daer [bovengeschreven: voirts] comende lanx den vesten tot aen het [bovenge-
schreven: ijseren] bremken, excluys, op dander zijde van den straeten, doer tvoir-
seide wincket totten voirseide Bagijnhove wersomme, excluys, aldaer desen wijcke 
eyndende is.43 (mijn cursivering, b.v.)

Een eerste reeks vaststellingen dringt zich op. De term ‘beschrijving’ is hier zeker ge-
wettigd. De omvang en de inhoud van de wijk worden woordelijk beschreven. In het 
tekstfragment worden geen precieze grenzen aangeduid, laat staan dat er aanwijzingen 
over de oppervlakte worden meegedeeld. Niets wijst er op dat de afbakening van het 
territorium is gebeurd met behulp van kaarten of landmeetkundige instrumenten. Men 
krijgt eerder de indruk in de voetsporen van de commissarissen van de haardtelling te 
lopen. Als lezer legt men het parcours in de wijk als het ware mee af.

42  B. Vannieuwenhuyze, “Allen dengenen die in der stad dienste sijn.” Een overzicht van de stedelijke openbare 
ambten en diensten in het laatmiddeleeuwse Brussel 1229-1477 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit 
Gent 2002) 140; Vannieuwenhuyze, Brussel, 117-119.
43  ara, Rekenkamer, n° 45.796.
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In plaats van te verwijzen naar meetbare elementen (oppervlakten, precieze grens-
punten en -lijnen) of een opsomming te geven van de samenstellende elementen van 
de wijk (een systematische lijst van straten, gebouwen of bewoners) wordt gebruik 
gemaakt van een reeks visuele aanknopingspunten (het ‘cartografi sch lexicon’). Ik 
beschouw deze opnieuw als ruimtelijke elementen. In hun onderlinge verband (de ‘car-
tografi sche grammatica’) geven ze vorm aan de beschrijving van de wijk. Met andere 
woorden, de wijk wordt als het ware bepaald of omschreven door een keten van derge-
lijke ruimtelijke elementen: plaatsnamen, publieke gebouwen, straten, infrastructuren, 
enzovoort. Soms wordt gebruik gemaakt van eigennamen (toponiemen), soms ook 
niet. In de beschrijving van de ‘wijk van het begijnhof’ uit 1526 worden aldus vijftien 
ruimtelijke elementen44 aan elkaar gelast door middel van een aantal specifi eke plaats-
bepalende voorzetsels (‘aan’, ‘langs’, ‘tegenover’, enzovoort).

Mits een goed inzicht in de topografi e van middeleeuws Brussel is het mogelijk om 
het parcours van de commissarissen – en dus ook de omvang van de wijken – op kaart 
te visualiseren. Bij uitbreiding kan de wijkstructuur van de gehele stad worden gere-
construeerd (zie afbeelding 4). Dit werd gerealiseerd na identifi catie en lokalisatie van 
de in totaal 543 ruimtelijke elementen die in de haardtelling van 1526 worden vermeld. 
En net zoals bij de schepenbrieven kan het inzicht in het middeleeuwse lokalisatiesys-
teem worden verfi jnd door frequenties in het gebruik van de ruimtelijke elementen te 

44  Vier stadspoorten (de Sint-Kathelijnepoort, de Zwarte poort, de Buitenste Lakenpoort en het wiket), andere de-
fensieve infrastructuur (de Begijnenheergracht, een andere gracht en de vesten), kloosters of godshuizen (het godshuis 
van Jericho, het begijnhof, het klarissen- of arme klarenklooster), een refuge (het Sint-Baafshuis) niet bij naam ge-
noemde straten, industriële infrastructuur (de kalkovens) en een soort afsluiting (het ijzeren braamke). Deze elementen 
werden gecursiveerd in het tekstfragment. Sommigen komen meermaals voor.

Afbeelding 4: Reconstructie van het 
parcours dat de commissarissen van de 
haardtelling in 1526 afl egden in de wij-
ken, gebaseerd op de identifi catie en loka-
lisatie van de ruimtelijke elementen. De 
donkere bollen en vlakken wijzen op een 
zekere lokalisatie; de lichte op een hypo-
thetische lokalisatie.
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analyseren. Daartoe dienen de ruimtelijke elementen typologisch te worden opgedeeld 
(zie boven). Aldus kunnen de 543 ruimtelijke elementen van de haardtelling van 1526 
worden opgedeeld in 81 verschillende types.45

De frequentie in het gebruik van deze types verschaft inzicht in de plaatsbepalende 
en structurerende elementen van de laatmiddeleeuwse stad Brussel (zie grafi ek 2). Zo 
hebben de commissarissen van de haardtelling hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 
wegen, publieke en private gebouwen. De ruimtelijke types ‘straat’, ‘straatje’, ‘weg’, 
‘kruisweg’, ‘steenweg’, ‘plek’ en ‘plaats’ vertegenwoordigen samen ongeveer 30 pro-
cent van het totale aantal gebruikte ruimtelijke elementen. De publieke gebouwen 
nemen één vierde voor hun rekening, terwijl nagenoeg één vijfde van dit totaal wordt 
ingenomen door de types ‘huis’, ‘huisje’, ‘woning’, ‘erf’ of ‘haardstede’.

Het gebruik van andere types ruimtelijke elementen ligt daarentegen bijzonder laag. 
Opvallend is het zeldzame gebruik van hydrografi sche elementen, waterputten en fon-

45  In alfabetische volgorde: bakkerij, baliën, beek, begijnhof, bijvang, blekerij, borre, borreput, borretje, braderij, 
bramen, broodhuis, brug, brugje, camme, convent, crucifi x, draaiboom, erf, fontein, gasthuis, gatje, geesthuis, godshuis, 
goot, gracht, haardstede, herberg, hertogelijk hof, hof huis, huisje, infi rmerie, ingang, kanselarij, kapel, kapelletje, kerk, 
kerkhof, keten, klooster, korenhuis, kruisweg, markt, molen, munt, muur, oven, plaats, plek, poort, proosdij, puttenbor-
re, rekenkamer, school, schuttershof, schuur, staak, stadhuis, steen, steenweg, stoof, straat, straatje, toebehorenen, toren, 
trap, uitgang, varia, vesten, vleeshuis, vroente, warande, water, weg, werf, wijzer, wiket, wissel, woning en Zenne. De 
ruimtelijke elementen die onder geen van voorgaande types konden worden ondergebracht, vallen onder de noemer varia.

waterpunten (puttenborre, 
borre, fontein, borreput, borretje) 

2% 

karakteristiek gebouw (herberg, 
camme, bakkerij, blekerij, molen, 
toren, stoof, steen, braderij, oven, 

schuttershof, schuur) 
6% 

bekend gebouw (vleeshuis, stadhuis, 
rekenkamer, korenhuis, kanselarij,

 broodhuis, hertogelijk hof, 
proosdij, munt, wissel, vroente, 

school, warande) 
3%  

onderdelen van percelen 
(muur, trap, hof, toebehorenen, bijvang) 

2% 

water (Zenne, gracht, 
beek, water) 

2%

omwalling 
(vesten, gatje)

0%

natuurlijk element (bramen) 1%

straatmeubilair (staak, keten, 
goot, crucifix, draaiboom, 

baliën, wijzer) 
1% 

markt, 
werf

brug, brugje 
2% 

kerkhof 1%

huis, huisje, woning, erf, 
haardstede

varia

religieuze en liefdadige complexen (godshuis, gasthuis, 
klooster, geesthuis, kerk, kapel, kapelletje, 

Begijnhof, infirmerie, convent) 
8%

poort, wiket, ingang, uitgang 

wegennet (straat, 
straatje, weg,  kruisweg,
steenweg, plek, plaats) 

29%

Grafi ek 2: Procentuele verhouding van de ruimtelijke types in de wijkbeschrijvingen van 1526.
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teinen, bruggen, straatmeubilair en perceelsgrenzen. Ook al vervulden deze elementen 
een belangrijke rol in de stedelijke structuur, toch leken ze weinig in trek als aankno-
pingspunten bij de plaatsbepaling.

Deze korte analyse van de laatmiddeleeuwse wijkbeschrijvingen bevestigt de vast-
stellingen uit de analyse van de schepenbrieven. Ook in de wijkbeschrijvingen werd 
gebruik gemaakt van een beschrijvend, relatief en horizontaal lokalisatiesysteem. Dit 
systeem was niet opgebouwd uit formeel vastgelegde eigennamen en codes die in een 
piramidaal lokalisatiesysteem werden geplaatst, maar uit een reeks ruimtelijke elemen-
ten (het ‘cartografi sch lexicon’) die op een horizontaal plan aan elkaar werden gekop-
peld met behulp van plaatsbepalende voorzetsels (de ‘cartografi sche grammatica’).

Net zoals in de schepenbrieven waren het wegennet en de publieke en private gebou-
wen de meest voorkomende oriëntatie- of aanknopingspunten. Water, natuur en kleine 
ruimtelijke elementen waren weinig of niet in trek. De oorzaken voor dit onderscheid 
zijn waarschijnlijk legio. Er is uiteraard het schaalverschil (wat groot is, valt meer op), 
maar ook de zichtbaarheid in de publieke ruimte speelt een rol. Straten en gebouwen 
sprongen meer in het oog dan kleinere ruimtelijke elementen. Water en natuur waren in 
middeleeuws Brussel eerder buiten de publieke ruimte te zoeken.46 De Zenne en andere 
waterlopen waren in het laatmiddeleeuwse Brussel vrij slecht toegankelijk. Ze waren 
vaak enkel bereikbaar via de achtererven van particulieren. Aan het Sint-Gorikseiland 
en bij de middeleeuwse haven lagen er enkele bruggen, maar elders sloten de wegen 
slecht aan op de rivier.

Conclusies: buren, straten en aanknopingspunten
Bij wijze van conclusie vat ik de karakteristieken van het lokalisatiesysteem in laatmid-
deleeuws Brussel kort samen. Hierbij maak ik nogmaals gebruik van het waardevolle 
conceptuele kader van Smail. Een logische vaststelling is dat het systeem in grote mate 
verschilde van de wijze waarop men tegenwoordig goederen en gebouwen in de ruimte 
lokaliseert. In de laatmiddeleeuwse Brusselse schepenbrieven en wijkbeschrijvingen 
werd de stedelijke ruimte gepercipieerd, gestructureerd en gereproduceerd op een be-
schrijvende, relatieve, horizontale en topografi sch gestructureerde wijze. Dit systeem 
werd door Smail ‘cartografi sche grammatica’ genoemd. In de plaats van formeel vastge-
legde eigennamen en codes werd gebruik gemaakt van allerhande types ruimtelijke ele-
menten, die samen een ‘cartografi sch lexicon’ vormen. Deze ruimtelijke elementen wer-
den ten opzichte van elkaar gepositioneerd door middel van plaatsbepalende voorzetsels.

Binnen dit lokalisatiesysteem werd hoofdzakelijk gerefereerd naar naburige goederen, 
straten en markante gebouwen. De plaatselijke socio-topografi sche structuren vormden 
de basis van het systeem. Tegenwoordig is geometrische en administratieve kennis vereist 
om plaatsen te lokaliseren. In de laatmiddeleeuwse stad was kennis over het plaatselijke so-
ciale weefsel van buren en vroegere bewoners en over de plaatselijke topografi e essentieel.

Deze conclusie zwakt de stellingen van Smail over het lokalisatiesysteem in laatmiddel-
eeuws Marseille enigszins af. Op basis van variaties in de ‘cartografi sche lexica en gram-
matica’ meende hij het bestaan van ‘linguïstische gemeenschappen’ te kunnen afl eiden. 
Zij gaven het lokalisatiesysteem vorm. Het onderzoek van de Brusselse schepenbrieven 

46  Vannieuwenhuyze, Brussel, 282-283 en 297-302.
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leidde niet tot dezelfde conclusie. Is hiervoor diepgaander onderzoek nodig? Momenteel 
is de kennis over de sociale achtergronden van de handelende partijen en stadsklerken 
immers ontoereikend. Toch lijkt het onderzoek uit te wijzen dat niet zozeer de aspira-
ties van de ‘linguïstische gemeenschappen’, maar vooral de plaatselijke socio-topogra-
fi sche structuur de basis vormde van het lokalisatiesysteem. De schepenbrieven waren 
trouwens geen product van één specifi eke ‘linguïstische gemeenschap’, maar kwamen 
tot stand na onderhandeling en communicatie tussen meerdere mensen: de handelende 
partijen (soms vertegenwoordigd door derden), de stadsklerken, de schepenen en even-
tueel ook de grondheren. De passages waarin de goederen werden gelokaliseerd, werden 
geconstrueerd op basis van wat de partijen meedeelden aan de schepenen en stadsklerken, 
die dit standaardiseerden in een juridisch jargon. Deze passages weerspiegelen dan ook 
meerdere perspectieven op het stedelijke landschap: in de eerste plaats de lokale socio-
topografi sche context (ingebracht door de partijen), een juridisch-administratief keurslijf 
(ingebracht door de klerken) en een centralistisch beleid (ingebracht door de schepenen).

Misschien focuste Smail te veel op de activiteiten van de publieke notarissen, die hij 
als de eerste cartografen van de stedelijke ruimte bestempelde. Wegens de nood aan 
een normatief lokalisatiesysteem ontwikkelden zij een lokalisatiesysteem waarbij de 
stedelijke ruimte gepercipieerd en gereproduceerd werd als een netwerk van straten. 
Dit laatste fenomeen valt niet te ontkennen en werd na verloop van tijd ook in Brus-
sel geïntroduceerd, maar wellicht moet de prominente rol van notarissen/stadsklerken 
worden afgezwakt. Zou deze perceptie en reproductie van de stedelijke ruimte niet 
eerder het gevolg zijn van een steeds toenemende bebouwingsdichtheid? Naarmate de 
stad volgebouwd geraakte, werd de publieke ruimte steeds schaarser en tegelijkertijd 
dus nauwer afgelijnd. In de middeleeuwse Brusselse toponymie wordt dit fenomeen 
trouwens duidelijk weerspiegeld: de Putterij werd na verloop van tijd Putterijstraat, het 
Warmoesbroek evolueerde naar Warmoesbroekstraat of kortweg Broekstraat.47

Het spreekt voor zich dat deze studie verre van afgerond is. Om dit onderzoek verder 
uit te diepen is een grondige kennis van de stedelijke topografi e en van de eigendoms-
verhoudingen vereist. Regressief huizenonderzoek en reconstructies van het primitie-
ve kadaster kunnen hieraan verhelpen. Zij bieden de noodzakelijke basis om inzicht te 
verwerven in de manieren waarop de tijdgenoten de stedelijke ruimte trachtten te be-
grijpen en te ordenen. Een analyse van de kostumiere rechtspraktijk zou dan weer gege-
vens kunnen opleveren over de oorsprong van het laatmiddeleeuwse lokalisatiesysteem. 
Ook een vergelijking tussen de stedelijke ruimte, de perifere gebieden en het platteland 
kan interessant zijn, bijvoorbeeld om verschillen in de plaatsbepaling op te sporen. Ten 
slotte loont het zeker de moeite om naast de wijkbeschrijvingen ook andere stadstrajec-
ten en parcours te ontleden. De beschrijvingen van processies, ommegangen en blijde 
inkomsten leveren zeker en vast bijkomende stof om het laatmiddeleeuwse lokalisatie-
systeem en de achterliggende socio-politieke logica’s te doorgronden.48 

47  Vannieuwenhuyze, Brussel, 147.
48  Zie in dit licht bijvoorbeeld É. Lecuppre-Desjardin, ‘Parcours festifs et enjeux de pouvoirs dans les villes des 
anciens Pays-Bas bourguignons au XVe siècle’, in: Histoire Urbaine, 9 (2004) 29-45.

SG04 2009-2_Binnenwerk.indd   114 25-11-09   08:32



Jan Muylle

Het genot van de locus amoenus
De villa rustica rondom Antwerpen en het topografi sche landschap circa 
1545-1585

Inleiding
In de loop van de zestiende eeuw had de groei van de stad Antwerpen een belangrijke 
invloed op het landeigendom in haar omgeving. Vele gefortuneerde patriciërs, burgers 
en kooplui investeerden immers niet alleen in handel en fi nanciële transacties, zij be-
legden ook geld in vastgoed binnen en buiten de stad. Sommigen, onder wie talrijke 
buitenlanders, waren eigenaars van uitgestrekte landgoederen en boerderijen. Hun 
beweegredenen voor deze aankopen waren divers van aard. Onroerend goed verze-
kerde hen van een veilige belegging en een regelmatige bron van inkomsten. Bovendien 
schonk het hen fi nancieel krediet. Ook winsten behaald door het speculeren op de 
landbouwprijzen waren niet onbelangrijk, al moeiden de eigenaars zich niet direct met 
de productie van de boerderijen die zij verpachtten. De pachters waarborgden de ver-
pachters met gedeeltelijke betalingen in natura tevens een voedselvoorraad, onafhanke-
lijk van de markt. Ook ambachtslui en bouwondernemers zoals Jacob van Henxthoven 
en Gilbert van Schoonbeke kochten, ingegeven door mercantiele overwegingen, gron-
den op het platteland.1

Naast deze praktische overwegingen verleende het bezit van een landgoed met een 
hoeve of een meer residentiële woning de stedeling ook prestige. Deze villegiatura be-
vestigde zijn status en aanzien. Hij kon er zich met zijn gezin en vrienden tijdens korte 
weekendverblijven of gedurende de zomermaanden lichamelijk en geestelijk ontspan-
nen. Beschaafd en ongedwongen converseren, tuinieren en wandelen, jagen en vissen, 
kaatsen en feestvieren, alsook het bijwonen van boerenkermissen lieten toe de zorgen 
en bekommernissen van het drukke stadsleven te vergeten.2 Prestige en ontspanning 
verklaren mede de opkomst en verspreiding van het landelijke verblijf, het hof van 
plaisantie of de villa rustica in de omgeving van Antwerpen. Sommigen bevestigden 
hun rijkdom en prestige vanaf de jaren 1540 zelfs met de aankoop van heerlijkheden. 
Enkele voorbeelden mogen volstaan om dit proces te documenteren. Erasmus Schetz, 
ondernemer en koninklijk raadgever, werd in 1545 heer van Grobbendonk. Gapsar 
Ducci, bankier met relaties aan het hof, werd in hetzelfde jaar heer van Hoboken en in 
1547 heer van Kruibeke. In Hoboken betrok hij het Schoonselhof. In Kruibeke was 

1  M. Limberger, Sixteenth-century Antwerp and its rural surroundings. Social and economic changes in the hin-
terland of a commercial metropolis (ca. 1450-ca. 1570) Studies in European urban history (1100-1800) 14 (Turnhout 
2008) 189-192. Een algemene stand van zaken over het onderzoek naar de stedelijke elite en haar residentiële verblijven 
verschaffen J. Dunne en P. Janssens, ‘Urban elites and their residences in Europe from the renaissance to industria-
lization’, in: Idem (red.), Living in the city. Elites and their residences. 1500-1900 Studies in European urban history 
(1100-1800) 13 (Turnhout 2008) 11-28.
2  Vgl. M. Van Vaeck en J. Verberckmoes, Trap op. Trap af. Zeventiende-eeuwse presentaties van feest en vermaak in 
en rond het kasteel (Leuven 1998); J. de Jongste, J. Roding en B. Thijs (red.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne 
tijd (Hilversum 1999).
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hij eigenaar van het Steenland. Deze evolutie zette zich verder door in de volgende 
twee decennia. De drie oudste zonen van Erasmus Schetz verwierven heerlijkheden 
in de jaren 1560. Gaspar erfde de heerlijkheid van Grobbendonk; Melchior verwierf 
onder andere de heerlijkheden van Rumst, Boom en Willebroek; Balthasar werd in 
opvolging van Gaspar Ducci heer van Hoboken (1560).3 Karel van Mander schrijft 
dat Gillis Mostaert het blijde onthaal schilderde van de gebroeders Schetz door de 
boeren van Hoboken.4 Deze blijde intrede verraadt het verlangen van de gebroeders 
Schetz naar een adellijke titel. De gebroeders Jan en Aert Vleminck werden heer van 
Wijnegem, respectievelijk in 1567 en 1568.5 Al deze protagonisten onderhielden bo-
vendien zakelijke en soms ook familiale relaties met elkaar.

In dezelfde periode dat veel welgestelde Antwerpenaren in de omgeving van de stad 
een villa rustica verwierven, kunnen we in de Antwerpse beeldende kunst de opkomst 
constateren van het zogenaamde ‘topografi sche landschap’. Voor het eerst begonnen 
kunstenaars landschapschetsen te maken ‘naer ’t leven’, als een autonoom genre dat 
los stond van een verhalende religieuze of historische voorstelling en betekenis. Al 
rond 1560 bleek dit genre zo populair dat er binnen enkele jaren tijd verschillende 
prentreeksen op de markt verschenen, waarin het omringende Brabantse landschap als 
hoofdonderwerp centraal stond.6 De opkomst van het topografi sche landschap liep 
hiermee een halve eeuw vooruit op de Noordelijke Nederlanden, waar de opkomst 
van dit genre pas tussen 1600 en 1610 plaatsvond.7 

In hoeverre hingen de opkomst van de villa rustica en de ‘uitvinding’ van het to-
pografi sche landschap in midden zestiende-eeuws Antwerpen met elkaar samen? Dit 
artikel laat zien dat deze twee fenomenen op zijn minst eenzelfde culturele achtergrond 
deelden. Zowel de recreatieve interesse van de Antwerpse burgerij voor het bezit van 
een hof van plaisantie, als de artistieke productie en consumptie van het topografi sche 
landschap zijn te verklaren vanuit de doorwerking van de literair-humanistische tra-
ditie van de verheerlijking van het landleven. De relatie tussen beide fenomenen lijkt 
echter nog hechter. Kunsthistorici hebben recent opgeworpen dat het ontstaan en de 
betekenis van het topografi sche landschap tot op zekere hoogte kan worden verklaard 
uit de zakelijke en recreatieve belangstelling van de Antwerpse burgerij voor het omlig-
gende platteland.8 Mede op basis van nieuw materiaal over de villa rustica verschaft 
dit artikel deze these een steviger fundament. De makers van deze topografi sche 

3  Limberger, Sixteenth-century Antwerp, 192-199.
4  K. van Mander, Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche, en Hoogduytsche schilders (Haarlem 1604) fol. 216v. 
Cf. Recueil des bulletins de la propriété 18 (1886) 15-16. R. Corremans, Sorghvliedt. Van buitenplaats tot districtshuis. 
Vijfhonderd jaar domaniale en sociale geschiedenis van een villa rustica te Hoboken (Hoboken 1997) 15-17, 27-28. 
Zie ook A. Monballieu, ‘De “Kermis van Hoboken” bij P. Bruegel, J. Grimmer en G. Mostaert’, Jaarboek Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (1974) 139-169; Idem, ‘Nog eens Hoboken bij Bruegel en tijdgenoten’, 
Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (1987) 185-206.
5  Cf. infra. Andere kooplui en magistraten die heerlijkheden in de omgeving van Antwerpen verwierven, vermeldt 
W.S. Gibson, Pieter Bruegel and the art of laughter (Berkeley etc. 2006) 77-105.
6  De belangrijkste recente studies over de opkomst van het ‘topografi sche landschap’ in Antwerpen zijn: W.S. Gibson, Plea-
sant places. The rustic landscape from Bruegel to Ruisdael (Berkeley en Los Angeles 2000); De uitvinding van het landschap. 
Van Patinir tot Rubens 1520-1650 (tent. cat. Antwerpen 2004); A. Onuf, Local terrains. The ‘Small Landscape’ prints and the 
depiction of the countryside in early modern Antwerp (onuitgegeven verhandeling Columbia University, New York 2006).
7  B. Bakker, Landschap en wereldbeeld. Van Van Eyck tot Rembrandt (Bussum 2004) 264-265. Vergelijk met 
Gibson, Pleasant places, 1.
8  Onuf, Local terrains, 76-147.
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landschappen stapten, zo zouden we kunnen zeggen, letterlijk en fi guurlijk in de 
voetsporen van hun medeburgers. Op hun beurt hielpen zij de burgerij waartoe zij 
zelf behoorden, haar urbane kijk op het leven op het platteland te omschrijven. 

De villa rustica
De Vrijheid van Antwerpen en de omliggende heerlijkheden telden in het midden van 
de zestiende eeuw naar schatting ongeveer 370 villae rusticae. De eigenaars waren aris-
tocraten en de burgerlijke elite, waaronder kooplui, bankiers, muntmeesters, onderne-
mers, grond- en geldspeculanten, verder geleerden en humanisten, maar ook ambachts-
lui en enkele kunstenaars. De spreiding van deze villa’s reikte van de onmiddellijke 
omgeving van de stad, zoals de verkavelingen van de Markgravelei en het Papenmoer, 
tot omliggende dorpen zoals Ekeren, Merksem, Deurne, Wijnegem, Mortsel, Hobo-
ken, Aartselaar, Niel en Schelle. Het Gestelhof van kanunnik Pieter van Dale bevond 
zich op een respectabele afstand van ongeveer 25-30 kilometer van de stad. Het Steen-
landgoed van Ducci en het hof De Neuzenberg van Pieter van Montmorency tonen aan 
dat de elite niet alleen belangstelling koesterde voor het platteland op de rechteroever, 
maar ook belangen had in het Land van Waas. 

Een villa rustica kon diverse vormen aannemen. Sommige burgers kochten bestaande 
hoeves, eventueel met behoud van de domaniale activiteiten. Anderen waren de trotse 
bezitters van een kasteel.9 Deze gebouwen werden eventueel verbouwd conform de 
normen van de Italianiserende renaissance-architectuur, zoals die onder anderen 
door Pieter Coecke van Aelst vanaf 1539 met zijn vertalingen en bewerkingen van de 
traktaten van Vitruvius en Sebastiano Serlio werd gepropageerd.10 Er werden echter 
ook geheel nieuwe villa’s opgetrokken. Gilbert van Schoonbeke realiseerde in het 
domein Ter Beke een gehele verkaveling, met aangepaste straten en aanplantingen 
(1547). De hoofdstraat was de Markgravelei. De rijkelijk ingerichte villa suburbana 
van Nicolaes Jongelinck was hier toonaangevend, maar wellicht niet echt representa-
tief. Rondom 1570 telde deze verkaveling meer dan honderd speelhoven, de meeste 
blijkbaar eerder bescheiden van opzet. Er bevond zich ook een kaatsbaan.11 Een meer 
kleinschalige verkaveling, Papenmoer in Berchem, was het initiatief van Hendrik van 

9  R. Baetens, ‘La “villa rustica”, phénomène italien dans le paysage brabançon au 16ème siècle’, in: Aspetti della vita eco-
nomica medievale (Florence 1985) 171-191; Idem, ‘La “bellezza” et la “magnifi cenza”. Symboles du pouvoir de la villa 
rustica dans la région anversoise aux temps modernes’, in: R. Baetens en B. Blondé (red.), Nouvelles approches concernant 
la culture de l’habitat (Turnhout 1991) 159-179; Idem, ‘Culture and power. Italian and local infl uences on the “villa rus-
tica” in the Antwerp region (16th-18th cenury)’, Antwerp design sciences cahiers 3:1/2 (2001) 23-30. Heel wat informatie 
over hoven van plaisantie is her en der verspreid in de jaargangen van Recueil des bulletins de la propriété (1869-1893).
10  R. Rolf, Pieter Coecke van Aelst en zijn architectuuruitgaves van 1539 (Amsterdam 1987); J. Offerhaus, ‘Pieter 
Coecke et l’introduction des traités d’architecture aux Pays-Bas’, in: J. Guillaume (red.), Les traités d’architecture de la 
Renaissance, (De Architectura) (Parijs 1994) 443-452; K. de Jonge, ‘Vitruvius, Alberti and Serlio. Architectural treatises 
in the Low Countries 1530-1620’, in: V. Hart en P. Hicks (red.), ‘Paper palaces’. The rise of the renaissance architectural 
treatise (New Haven etc. 1998) 281-296; Idem, ‘“Antickse wercken”. La découverte de l’architecture antique dans la 
pratique architecturale des anciens Pays-Bas. Livres de modèles et traités (1517-1599)’, in: M.-C. Heck, F. Lemerle 
en Y. Pauwels (red.), Théorie des arts et création artistique dans l’Europe du Nord du XVIe au début du XVIIe siècle, 
Collection travaux et recherches de l’Université Charles de Gaulle-Lille, 3 (Rijsel 2002) 55-74.
11  Recueil des bulletins de la propriété 13 (1881) 22-26. H. Soly, Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de 
eeuw. De stedebouwkundige en industriële ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke (Brussel 1977) 186-191; R. 
Van Passen, ‘Kaatsspelen te Antwerpen in de 15de-18de eeuw’, Naamkunde 20 (1988) 13; Onuf, Local terrains, 102-
105; L. Heyrman, De ‘villa rustica’ en de verkavelingen rond Antwerpen midden 16e eeuw (onuitgegeven verhandeling 
Universiteit Gent 2007) 33-57.
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Berchem (1556). Deze residentiële buurt telde circa 1575 een zestigtal percelen. Een 
ervan behoorde toe aan Christoffel Plantin.12

Antwerpen vormde zeker geen uitzondering. Een gelijkaardige ontwikkeling stelt 
men namelijk ook vast in de omgeving van Brussel. De families Nassau, de Croy, Mar-
nix en kardinaal de Granvelle hadden er een buitenverblijf.13 De dichter Jan Baptist 
Houwaert genoot van het buitenleven in zijn hof Klein Venetië aan de Maalbeek te 
St.-Joost-ten-Node (circa 1574). De naam van zijn villa getuigt hoe hij zich bewust 
spiegelde aan de villabouw langs de Brenta in de Veneto, waar in de zestiende eeuw 
niet minder dan 257 villa’s werden gebouwd.14 Kleinere steden vertoonden dezelfde 
trend. Vermelding verdient bijvoorbeeld het domein Speelhoven nabij Aarschot.15

In deze landelijke woningen konden de eigenaars zich tijdelijk onttrekken aan het 
drukke leven vol maatschappelijke verplichtingen in de overvolle, rumoerige en stin-
kende stad.16 Zij konden genieten van de aangename geneugten van het landleven 
zoals deze werden bezongen door antieke auteurs als Vergilius en Horatius. Deze lof 
van de solitudo rustica en het otium was door humanisten als Desiderius Erasmus,17 
Antonio de Guevara en Charles Estienne in de zestiende eeuw opnieuw verspreid.18 
In Antwerpen was dergelijke literatuur op verschillende plaatsen te vinden, onder 
andere op het Crauwelshof van Michiel van der Heyden, schepen in de stadsmagi-
straat en fortifi catiemeester van de nieuwe stadswallen, op Zurenborg in Berchem 
(1542-1547).19 De Antwerpenaar Christoffel Plantin, eigenaar van een perceel op het 

12  F. Donnet, Le ‘Papen moer’ à Berchem (Antwerpen 1921); Onuf, Local terrains, 105-107; Heyrman, De ‘villa 
rustica’, 59-75. Een nieuw onderzoek van archivalia lijkt wenselijk: Stadsarchief Antwerpen (verder saa), Tresorij 138, 
fol. 7v-34v. en Rekenkamer 2179, fol. 16v-37v.
13  Baron de Troostembergh, ‘Pathmos, maison de plaisance des abbés du Parc à Saint-Josse-ten-Noode’, l’Indica-
teur généalogique, héraldique et biographique, april-mei (1912) 1-5; C. de Maegd, ‘“En ung sien jardin de plaisance 
au faubourgs de ceste ville”. La maison de plaisance de Charles de Croy à Saint-Josse-ten-Noode vers 1600’, Bulletin 
du Dexia banque 55: 218 (2001) 45-68; K. De Jonge, ‘Granvelles Gärten zu Brüssel und Sint-Joost-ten-Noode’, Die 
Gartenkunst 14:1 (2002) 19-25; J. De Beul, ‘Van een stadsschilder en topmagistraten, het hof te Walle in Lennik’, in: J. 
Ockeley, J. Janssens en F. Gotzen (red.), Recht en geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de 
Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd aangeboden aan Fernand Vanhemelryck (Leuven 2005) 133-160.
14  F. Van Vinckenroye, ‘J.B. Houwaert en zijn landgoed “Cleyn Venegien”’, in: E. Cockx-Indestege en F. Hen-
drickx (red.), Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Descamps, vol. 3 (Leuven 1987) 213-228; J.-F. Chau-
vard, ‘Palais urbains et maisons de campagne. Les résidences des élites vénitiennes à l’époque moderne’, in: Dunne en 
Janssens (red.), Living in the city, 73.
15  E. Op de Beeck, ‘Hof van Speelhoven en Speelhovenstraat’, in: Aarschot. Evolutie van een stadsbeeld (Aarschot 
1982) 220.
16  P. Poulussen, Van burenlast tot milieuhinder. Het stedelijk leefmilieu. 1500-1800 (Kapellen 1987).
17  L.L.E. Schlüter, Niet alleen. Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het ‘Convivium reli-
giosum’ van Erasmus (Amsterdam 1995); Desiderius Erasmus, Het goddelijke festijn. Samenspraak, vert. uit het Latijn 
door J. De Landtsheer (Rotterdam 2004).
18  Cf. P.A.F. van Veen, De soeticheydt des buyten-levens vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van 
een georgische literatuur, Utrechtse herdrukken 26 (Utrecht 1985); W. de Vries, Wandeling en verhandeling. De ont-
wikkeling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710) (Hilversum 1998); Onuf, Local terrains, 
109-129. Zie verder ook M. Morford, ‘The stoic garden’, Journal of garden history, 7 (1987) 151-175, J.S. Ackerman, 
La villa de la Rome antique à Le Corbusier, vert. uit het Engels door S. Séraudie e.a. (Parijs 1997) 135-159; M. Sza-
franska, ‘Il poeta nel giardino di campagna. L’idea della vita nella villa rustica del Cinquecento’, Arte-documento, 14 
(2000) 110-113; N. Büttner, ‘Pulchrum et utilitas. Naturverständnis und Welterfahrung in der frühen Neuzeit am 
Beispiel der “Granvella-Garten”’, Die Gartenkunst, 14:1 (2002) 26-34.
19  I. Buchanan, ‘The collection of Niclaes Jongelinck: II. The “Months” by Pieter Bruegel the Elder’, The Burling-
ton magazine, 132 (1990) 548. Zie ook A. Monballieu, ‘P. Bruegels “Schaatsrijden bij de St-Jorispoort te Antwerpen.” 
De betekenis van het jaartal 1553 en een archiefstuk’, Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
(1981) 17-30.
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Papenmoer, bracht in 1566 zelfs een Nederlandse vertaling op de markt van Esti-
enne’s L’agriculture et maison rustique (Parijs 1564), onder de titel De landtwinninge 
en de hoeve. Deze publicatie droeg hij op aan burgemeester Antoon van Stralen, 
bezitter van een villa in Merksem, die ‘zelf groot ghenoechte heeft in planten, saayen 
en allerley lantneeringhe’. Marnix van St.-Aldegonde tuinierde ijverig op zijn goed 
West-Souburg nabij Vlissingen.20 Weer anderen klommen zelf in de pen. Hugo Favo-
lius, stadsgeneesheer in Antwerpen, beschreef in lovende bewoordingen een prachtig 
buitengoed met vijvers en fonteinen op Walcheren, misschien Westhove nabij Dom-
burg.21 Jan Baptist Houwaert, die zichzelf als tuinman liet vereeuwigen,22 bezong zijn 
hof als een plaats waar het aangenaam vertoeven was, een locus amoenus.23

De aristocraat Jonker Jan van der Noot, die in de jaren 1562 en 1565 schepen was van 
Antwerpen, dichtte hoe hij op een dag kort voor zes uur ‘s ochtends met een bezwaard 
gemoed Antwerpen verliet en via de Markgravelei over Beerschot op het Kiel in Ho-
boken de Scheldeoever opzocht. Daar verscheen hem als in een droom een mooie nimf 
die zijn zorgen verdreef:

Na des Mercgraven lyd’, en voordt na stille hoeken
Om ergheringhs in t’ veldt een claer water te soeken
En mijn aesicht daer in te wassen, ghelijc pleghen
De veur-vaders te doen als sy een Ghesicht creghen.
Soo ic alleen’ dan gingh claghende deur de velden
By Beer-schot, westwaert op, na t’ versch water der Scelden
Soo quam my in t’ ghemoet een Nymphe wel soo schoone
Als ick ooyt heb ghesien […].24

Van der Noot wandelde dus via de verkaveling van Van Schoonbeke in de omgeving van 
de Markgravelei naar het Prelaatshof of het Michielshof in Beerschot dat in 1582 werd 
beschreven als ‘een groot schoon huys van plaisancien uyten water gemetst met eene 
wateringe rontsomme breet omtrent 100 voeten; metten hove totter zelver huysinge 
dienende, met den neerhove, stallinge, schuere, veehuyse, verkenscoye ende allen den 
toebehoorten gelyck en alle dermanieren den abt van Sinte Michiels dat gebruyckt heeft 
gehadt; en de daertoe noch vier bunderen winnende lants daer by ende aen gelegen’.25

Het recreatieve karakter van de landelijke residentie helpt ten dele ook haar localisa-
tie en geografi sche verspreiding te verklaren. Het is inderdaad opvallend dat vele villa’s 
zich bevonden in de onmiddellijke omgeving van waterrijke gebieden, waterlopen en 
kanalen. Michiel van der Heyden wenste via de Herentalse vaart per boot het traject 
tussen het Crauwelshof op Zurenborg en zijn stadswoning aan de Wapper af te leggen 
(een droom die hij overigens niet heeft kunnen waarmaken).26 De waterrijke omgeving 

20  Hij correspondeerde uitvoerig over het kweken van planten en bloemen met ondermeer Carolus Clusius en Jus-
tus Lipsius. J.M.D. Cornelissen, ‘Marnix en de tuinbouw’, Historisch tijdschrift, 19 (1940) 223-251; I. Schoups en A. 
Wiggers (red.), Philips van Marnix van Sint Aldegonde (Antwerpen 1998) 85, 151 e.v. Cf. P. Fuhring (red.), De wereld 
is een tuin. Hans Vredeman de Vries en de tuinkunst van de renaissance (Gent en Amsterdam 2002).
21  H. Favolius, Theatri orbis terrarum enchiridion (Antwerpen 1585) 76-77.
22  J. Vanderheijden, ‘De grafzerk van J.B. Houwaert’, Het Boek, 20 (1931) 161-165.
23  Van Vinckenroye, ‘J.B. Houwaert’, 213-228.
24  A. Verwey (red.), Gedichten van Jonker Jan van der Noot (Amsterdam 1895) 142-143.
25  Recueil des bulletins de la propriété 10 (1878) 6-7.
26  Ibidem 19 (1887) 30-34; F. Prims, ‘De Herentalsche vaart’, Antwerpiensia, 6de r. (1932) 405-412.
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van de Herentalse vaart en het Schijn boden de gewenste omgeving om er villa’s op 
te trekken. De verkaveling van Gilbert van Schoonbeke langs en rondom de Mark-
gravelei was gelegen langs de beek die vanuit Wilrijk richting Kiel spoelde. Vandaar 
de benaming Hof ter Beke. De naam het Papenmoer in Berchem, waar Hendrik van 
Berchem zijn verkaveling realiseerde, wijst op eenzelfde landschappelijk kader. Het 
Steenlandgoed van Gaspar Ducci in Kruibeke lag niet ver van de Schelde. Ook het 
hof De Neuzenberg in de heerlijkheid van Burcht en Zwijndrecht, eigendom van 
Pieter van Montmorency, bevond zich nabij de Scheldedijk.27 Kanunnik Pieter van 
Dale verbond zijn hof te Gestel met de Grote Nete.28 Waterrijk gebied zorgde in de 
zomer voor koelte. Water werd gebruikt om eventueel een ringgracht aan te leggen. 
Het was tevens aantrekkelijk voor wild. Het kon ook gebruikt worden voor de aanleg 
van visvijvers. Wie op zijn goed Klein Venetië aan de Maalbeek in St.-Joost-ten-Node 
naar buiten keek, zag volgens Jan Baptist Houwaert:

De revier voghelen duycken swemmen en bayen, 
De schoon witte Swanen hun int water doopen,
Alderhande visschen sietmen hier met hoopen,
Wellustelijck spelen en in water swemmen,
en al wispel steerten nu daelen dan clemmen.29

Het is niet verwonderlijk dat ook in de Zennevallei en langs het kanaal Brussel-Wille-
broek talrijke speelhoven werden opgetrokken. Zoals te Antwerpen kon men ook hier 
onbekommerd genieten van de landelijke en waterrijke omgeving.30 Onwillekeurig 
denkt men aan de de situatie in Venetië. De rijke inwoners van de lagunestad bereik-
ten hun villa’s aan de oevers van de Brenta per boot.

Schaarse iconografi sche bronnen helpen het beeld van de villa rustica te verfi jnen. 
Het gaat telkens om tekeningen van hofsteden in de omgeving van Antwerpen die ge-
maakt zijn circa 1545-1565. In de eerste casus treedt Pieter Bruegel op het voorplan. De 
tweede casus behandelt het hof De Neuzenberg van Pieter van Montmorency. 

Het Louvre bewaart een tekening van een hoeve te Wijnegem toegeschreven aan 
Pieter Bruegel. Hendrik Hondius maakte in 1640 een kopie naar deze tekening. Ook 
deze kopie vermeldt ondubbelzinnig dat het gaat om een hoeve te Wijnegem (zie af-
beelding. 1).31 Interessant is dat deze hoeve kan worden geïdentifi ceerd met het nog 
bestaande, maar verbouwde huis De Zwaan.32 Dit huis lag op het goed Ter Borcht 
nabij een omwaterd kasteel, dat was opgetrokken door Sebastiaan Vleminck, burge-

27  Cf. infra.
28  Cf. infra.
29  J.B. Houwaert, Paraensis politica. Politijcke onderwijsinghe […] (Leeuwarden 1614; geschreven circa 1585) 37. 
Van Vinckenroye, ‘J.B. Houwaert’, 226.
30  C. De Maegd, ‘Deux cartes précadastrales de Mathieu Bollin des environs de 1600’, Bulletin du Crédit Commu-
nal, 52: 204 (1998) 49-76; Idem, ‘Een einde en een nieuw begin. De creatie van een hof van plaisantie te Lembeke in 
1618’, M & L, 17:1 (1998) 6-44; Idem, ‘“En ung sien jardin de plaisance”’, 45-68; A. Deknop, Van ’t stadt en schoone 
buytens. Tekeningen van F.-J. Derons en A. Martin (tent. cat. Brussel, 2007-2008).
31  Louvre, Cabinet des Dessins, inv. nr. 21.003. De kopie van Hendrik Hondius wordt bewaard in het Rijksprenten-
kabinet te Amsterdam, inv. nr. 1905:74 (16,0 x 19,0 cm). M. Schapelhouman, Nederlandse tekeningen omstreeks 1600, 
Catalogus van de Nederlandse tekeningen in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam, 3 (’s-Gravenhage 
1987) 54 nr. 34.
32  Turnhoutsebaan 387, B-2110 Wijnegem. Met dank aan Dhr. Raymond Correns (Wijnegem) voor deze informatie.
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meester van Limburg aan de Vesder.33 Zijn zoon Jan, die gehuwd was met Isabella 
Schetz, dochter van Gas par Schetz, werd heer van Wijnegem in 1567 en zou dit blij-
ven tot aan zijn overlijden in 1568. Zijn broer Aert verwierf toen dezelfde titel. De 
Antwerpse stadsgeneesheer en fi loloog Johannes Goropius Becanus publiceerde 
enkele Latijnse gedichten van ‘Johannes Flemingus’. Bij de aanvang van de dialoog 
Vertumnus huldigde Becanus zijn overleden vriend. Hij schrijft hoe hij en Gerardus 
Falkenburgius op een mooie ochtend naar Wijnegem wandelden om er de broer van 
de overledene te bezoeken. Zij vonden het aangenaam verpozen op het platteland dat 
hen veel afwisseling bood: 

Kijk eens hoe de bermen van de grachten aan weerszijden van onze weg ons toelachen 
met het bonte groen van de planten en ons nodigen tot een gesprek! Genieten onze 
ogen hier niet van een zeer aangenaam schouwspel (amoenissimum spectaculum)? 
Kan onze tong niet proberen in de diverse smaken de verschillende eigenschappen 
te ontdekken? Snuift onze neus niet de vele geuren, zodat hieruit een mening over 
de natuur kan gevormd worden? Een zo grote verscheidenheid moet toch onze 
geest een enorme stof bieden tot lange en vele beschouwingen, vind je niet […]?34 

33  W. Couvreur, ‘Antwerpse laat-achttiende-eeuwse stadsgezichten van Hendrik de Cort’, Gentse bijdragen tot de 
kunstgeschiedenis, 25 (1979-80) 237 nr. 21, afb. 26.
34  J.G. Becanus, Opera, vol. 3 (Antwerpen 1580) 1: ‘Videsne ut utraque fossarum quibus via haec includitur, ripa 
vario herbarum virore nobis arrideat, & ad colloquium invitet? Habentne hic oculi amoenissimum spectaculum? ha-
bentne lingua in quo se exerceat, ut diversas e diversis saporibus facultates colligat? habentne nares varios odores, ut 

Afbeelding 1: Hendrik Hondius naar Pieter Bruegel, Hoeve te Wijnegem (Amsterdam, 
Rijksprentenkabinet).
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Jan en Aert Vleminck onderhielden net als Gaspar Schetz contacten met de beeldhou-
wer en muntmeester Jacques Jongelinck, de broer van Nicolaes, die eigenaar was van 
de villa suburbana nabij het Hof ter Beke. Hier bewaarde Nicolaes tot 21 februari 
1566 niet minder dan zestien schilderijen van de Pieter Bruegel.35 Het is aannemelijk 
dat Bruegel, toen hij nog in Antwerpen werkzaam was, het landgoed van Vleminck 
bezocht en daar het huis De Zwaan schetste.36

Een kaart, misschien gemaakt in 1546, duidt de ligging aan van het ‘Huys van 
Joncker Pieter van Montmorency’ gelegen op de grens van de Borgerweertpolder in 
de heerlijkheid Burcht en Zwijndrecht in het Land van Waas.37 Dit hof is bekend 
gebleven als De Neuzenberg. De identifi catie van Pieter van Montmorency is niet 
evident, omdat het geslacht van Montmorency in de zestiende eeuw verschillende 
naamgenoten Pieter telde. Wellicht gaat het om Pieter van Montmorency, die in 1533 
namens zichzelf en zijn zoon Jan vier lenen van de vierschaar van Melsele in eigen-
dom had, niet ver van Burcht en Zwijndrecht.38 De eigenaars Montmorency moesten 
het hof De Neuzenberg uiteindelijk verkopen. Toch slaagde Jan van Montmorency 
er in 1575 in het hof opnieuw te verwerven.39 Enkele jaren later restte er nog weinig 
van het goed. Het doorsteken van de dijken zorgde ervoor dat grote delen van het 
domein dagelijks bij vloed werden overspoeld. Plunderende en muitende soldaten 
lieten een verbrand landhuis achter. Toch werd eind zestiende eeuw het goed nog 
steeds in verband gebracht met Pieter van Montmorency.40

Een anonieme ingekleurde tekening die op 15 april 1555 in opdracht van Pieter van 
Montmorency gemaakt is naar aanleiding van een proces, toont een panoramisch ver-
gezicht op een deel van de Borgerweertpolder (zie afbeelding. 2). Rechts bovenaan staat 
te lezen: ‘Geexhibeert in judicio by meester matheeus sermeus [seymens?] den procu-
reur van pieter de montmerency desen vden aprilis xvc liiij voor paesschen [gesigneerd] 
Boullers [Boullere?].’41 De kaart is georiënteerd. Links herkent men de Schelde met de 
rede van Antwerpen. Tussen de dijk en de ‘sceltwech’ aan de zuidzijde en de ‘Gho-
rikewech’ met de plek ‘de gheest’ aan de noordzijde ziet men op het voorplan aan de 

& ex illis de natura iudicium petatur? Haec igitur tanta varietas quantum, rogo, materiae adferet ad interna mentis col-
loquia diu multumque alenda’. J. IJsewijn, ‘De humanistische literatuur in Vlaanderen’, Vlaanderen, 39:4 (1990) 84-85.
35  I. Buchanan, ‘The collection of Niclaes Jongelinck: I: “Bacchus and the Planets” by Jacques Jongelinck’, The 
Burlington magazine, 132 (1990) 102-113; Idem, ‘The collection of Niclaes Jongelinck: II’, 541-550; L. Smolderen, 
Jacques Jonghelinck. Sculpteur, médailleur et graveur de sceaux (1530-1606) (Louvain-la-Neuve 1996) 30, 33, 102-106, 
302-304, 481 e.v. Over de handelsactiviteiten van de familie Schetz cf. H. Kellenbenz, ‘Die Aachener Kupfermeister’, 
in: Idem, Kleine Schriften, 2. Dynamik in einer quasi-statischen Welt, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte. Beihefte 93 (Stuttgart 1991) 102-111; R. van Uytven, ‘De “Vieille Montagne” en het galmeimonopolie van de 
Schetsen’, Bijdragen tot de geschiedenis 84 (2001) 191-203.
36  Van Mander, Het leven, fol. 233r verhaalt hoe Bruegel en zijn vriend, de Nurenbergse koopman Johannes Franc-
kaert (Hans Franckert), boerenbruiloften bezochten vermomd als boeren. Over Johannes Francaert cf. Smolderen, 
Jacques Jonghelinck, 263-264. De koopman en bankier, Lazarus Tucher, eveneens afkomstig uit Nurenberg, was circa 
1550 eigenaar van het kasteel of ‘het huys van plaisantien’ Gallifort in Deurne; cf. Recueil des bulletins de la propriété 
12 (1880) 3-8.
37  D. Verelst, Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, 1. Landschap, heerlijkheid, dorpsbestuur, bevolking, econo-
mie, ontspanning voor 1795 (Zwijndrecht 1990) 177 (met bronvermelding).
38  Ibidem, 102, 183-184.
39  Ibidem, 184 (met bronvermelding).
40  Ibidem, 184-185 (met bronvermelding).
41  Algemeen Rijksarchief, Kaarten en plattegronden in handschrift, 2640 (30 x 62 cm.), microfi lm 3180. Verelst, 
Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, 183-184. Met dank aan Prof. Dr. Hubert Meeus en Prof. Dr. Guido Marnef 
(Universiteit Antwerpen) voor hun hulp bij de lezing van de tekst.
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oostzijde ‘Een dwer[s]wech’ [?]. Deze weg markeert ‘De streke van borcbrouck’. Aan 
de westzijde begrenst de ‘tarwen poldre’ ‘deynde vande streke’ met de ‘groot molen-
dijck’ en de ‘corten molendijck’. Hierachter licht het groots ingerichte goed ‘Neu-
senborch’ dat met een fraaie gracht is omwald. Het hof is gelegen in een boomrijke 
omgeving. De opdrachtgever vraagt duidelijk aandacht voor het Borkbroek omsloten 
door de drie wegen, de tarwepolder en het hof. De vermelding ‘dit zijn de V. gemeten 
in questien’, genoteerd even links van het goed, wijst op de betwisting die aanleiding 
was tot het tekenen van dit panoramische vergezicht. De tekening is verder gestof-
feerd met enkele schepen, ruiters, wandelaars en reizigers in een huifkar. De kaart is 
vooral een document, maar niet zonder enige artistieke kwaliteiten. Wie de tekenaar 
was blijft onbekend. Misschien was het dezelfde naar wie Pieter van Montmorency 
op 30 september 1546 een dienaar in Antwerpen stuurde met de vraag de heerlijkheid 
van Burcht en Zwijndrecht in kaart te brengen.42

Deze tekening is in menig opzicht uitzonderlijk. Zij sluit aan bij een beperkt aantal 
gedateerde voorstellingen van hoeves uit de omgeving van Antwerpen die alle circa 
1545-1565 zijn vervaardigd. Zo is er het schilderij van een anonieme kunstenaar met 
de voorstelling van een boerderij met duiventil, gedateerd 19 april 1546.43 Een tweede 
geschilderd exemplaar, eveneens anoniem en niet gedateerd, toont dezelfde hoeve 
(zie afbeelding 3).44 Deze hoeve komt ook voor in het Errera-album uit ca. 1540, een 

42  Verelst, Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht, 177 (met bronvermelding).
43  Bewaarplaats onbekend (23x32 cm.). E. Haverkamp Begemann, ‘Joos van Liere’, in: A. von Simson en M. Winner 
(red.), Pieter Bruegel und seine Welt (Berlijn 1979) pl. 11, fi g. 12. Het oudste, nauwkeurig gedateerde topografi sche 
landschap – 7 augustus 1473 – is De Vallei van de Arno door Leonardo da Vinci (Florence, Uffi zi).
44  Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv. nr. 4704 (20,5 x 27,5 cm.). Cf. Haverkamp-Begemann, 
‘Joos van Liere’, 17-28, 23. Met passer en penseel. Brussel en het oude hertogdom Brabant in beeld (tent. cat. Brussel 
2000) 104-105 nr. 36; P. Vandenbroeck, in: De uitvinding van het landschap, 110 cat. nr. 12. Cf. H. Mielke, Pieter 
Bruegel d. Ä. als Zeichner. Herkunft und Nachfolge (tent. cat. Berlijn 1975) 135-137 cat. nr. 181.

Afbeelding 2: Anoniem, Het hof De Neuzenberg te Zwijndrecht (Brussel, Algemeen Rijksar-
chief. Kaarten en plattegronden in handschrift, nr. 2640).
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schetsboek met een groot aantal landschappen (fol. 112).45 In 1563 schetste een niet 
geïdentifi ceerde monogrammist aan weerszijden van een blad papier boerderijen in 
de omgeving van Antwerpen. Nauwkeurig noteerde hij telkens de dag van zijn ob-
servaties: ‘dit staet beij hoeboken 1563 19 september’ en ‘dit staet buten hantwerpen 
1563 den 21 september op matteus dach’ (zie afbeelding 4-5).46

Uitzonderlijk is verder het panoramische perspectief. De tekenaar heeft gekozen 
voor een vogelperspectief om de polder met het hof De Neuzenberg duidelijk te situe-
ren. Zo kwam hij ongetwijfeld tegemoet aan de verzuchtingen van zijn opdrachtgever. 
De tekening is in dit opzicht een treffend voorbeeld van landschapschorografi e. Zij situ-
eert zich binnen het spanningsveld tussen cartografi e en het topografi sche landschap.47 

45  C. Wood, ‘The Errera sketchbook and the landscape on grounded paper’, in: N.E. Muller, R.J. Rosasco en J. Mar-
row (red.), Herri met de Bles. Studies and explorations of the world landscape tradition (Turnhout 1998) 101-116. De 
tekening en de twee paneeltjes wijzen erop dat het gaat om de eigendom van een welgestelde familie die het als bui-
tengoed of hof van plaisantie bewoonde. De nauwkeurige datum verwijst misschien naar de dag van aankoop. Lucas 
van Valckenborch schilderde in 1574 dezelfde hoeve met duiventil. Hij voegde er fi guratief bijwerk aan toe, met name 
feestvierende boeren. Zie A. Wied, Lucas und Marten van Valckenborch (1535-1597 und 1534-1612). Das Gesamtwerk 
mit kritischem Oeuvrecatalog (Freren 1990) 140 cat. nr. 21 (bewaarplaats onbekend; 61 x 80,5 cm.).
46  Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv. nr. 1953: 457. Cf. Haverkamp Begemann, ‘Joos van Liere’, pl. 12, fi g. 13 en 14; S. 
Hautekeete, ‘Van stad en land. Het beeld van Brabant in de vroege topografi sche tekenkunst’, in: Met passer en penseel, 54.
47  Petrus Apianus, Cosmographicus Liber (Ingolstadt 1524) fol. 2r verklaart en illustreert het onderscheid tussen 
geografi e en chorografi e in navolging van Ptolemaeus. Cf. L. Nuti, ‘De schilder en de chorograaf: twee verschillende 
visies op de wereld’, in: Met passer en penseel, 21-27; N. Büttner, Die Erfi ndung der Landschaft. Kosmographie und 
Landschaftskunst im Zeitalter Bruegels (Göttingen 2000) 53-54, 159-164, 172-177; P. Huvenne, ‘Landschapschorogra-
fi e’, in: De uitvinding van het landschap, 67-70.

Afbeelding 3: Toegeschreven aan Herri met de Bles, Hoeve met duiventil (Brussel, Konin klijke 
Musea voor Schone Kunsten).

SG04 2009-2_Binnenwerk.indd   124 25-11-09   08:32



4 (2009) 2 het genot van de LOCUS AMOENUS  125

Afbeelding 4: Onbekende monogrammist, Hoeves te Hoboken (Amsterdam, Rijkspren-
tenkabinet).

Afbeelding 5: Onbekende monogrammist, Hoeves buiten Antwerpen (Amsterdam, 
Rijksprentenkabinet).
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Afbeelding 6: Anoniem, Het hof Popkensburg (Den Haag, Nationaal Archief).

Afbeelding 7: Anoniem, Het hof Popkensburg (Den Haag, Nationaal Archief).
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Jonkheer Arend van Valkestein liet op een gelijkaardige wijze door een schilder-land-
meter twee ingekleurde en georiënteerde kaarten maken van zijn nieuw verworven 
landgoed met hoeve Popkensburg op het eiland Walcheren (1567) (zie afbeelding 6-7). 
Zoals de maker van de tekening van het hof De Neuzenberg verkoos de kunstenaar 
een panoramisch standpunt. De tekening met het vooraanzicht van de hoeve stoffeer-
de hij met decoratief-anekdotisch bijwerk: zwijnen en kippen lopen op het erf rond; 
de tekenaar toont zichzelf aan het werk op het voorplan tussen de bomen. De andere 
tekening toont de plattegrond van het domein met de opgave van de afmetingen en de 
plattegrond van de hoeve met de indeling van de kamers en stallen. Blijkbaar werden 
een omwatering en een kruidtuin gepland.48 

De iconografi sche documenten, noch de archivalia laten toe een nauwkeurig beeld te 
vormen van de architecturale kwaliteiten van het goed De Neuzenberg. Het hof moet 
er na de doortocht van het krijgsvolk als een ruïne hebben bijgelegen. Een gelijkaardig 
lot ondergingen vele andere villa’s.49 Niet toevallig is een bundel tekeningen van de 
zeventiende-eeuwse schilder Egidius Neyts getiteld Geopende-Lantstreken oft ver-
scheyde gesichten van Speelhoven, vervallen gebouwen etc.50

Over de inrichting van de vele villae rusticae is weinig bekend. Michiel van der Heyden 
had op zijn hof Crauwels een rijke schilderijencollectie en een verzameling boeken on-
dergebracht.51 Nicolaes Jongelinck was de trotse bezitter van sculpturen van zijn broer 
Jacques en schilderijen van Frans Floris en Pieter Bruegel.52 We mogen veronderstel-
len dat Gaspar Ducci het Schoonselhof in Hoboken en het Steenland in Kruibeke rij-
kelijk inrichtte, zoals hij dat ook deed met zijn somptueuze stadswoning.53 Dit waren 
zeer gefortuneerde eigenaars. Kooplui en andere burgers met wellicht minder fi nanci-
ele mogelijkheden die zich toch een tweede woning op het platteland konden permit-
teren, trachtten deze ook op te smukken.54 Van tenminste zeven dergelijke hoven van 
plaisantie zijn inventarissen bewaard gebleven. Zij dateren tussen 1574 en 1582. Vijf van 
deze villa’s waren in het bezit van kooplui of hun weduwen, uitzonderlijk van een chi-
rurgijn en van kanunnik Pieter van Dale, sinds 1558 heer van Gestel. Van een speelhof 
is het aantal kamers niet vermeld. De anderen varieerden in grootte van zes tot dertien 
kamers, uitgezonderd het hof en slot van Pieter van Dale te Gestel nabij Berlaar, dat ca. 

48  Den Haag, Nationaal Archief, inv. nr. Verz. Hingmann Suppl. 289 (41x54 cm en 39x59 cm). Büttner, Die Erfi n-
dung der Landschaft, 162. I.H. Vogel-Wessels Boer, ‘Popkensburg’, Nehalennia, afl . 152 (2006) 27.
49  Een document van 1592 beschrijft de ruïneuze toestand van het dorp Goetsenhoven nabij Tienen na de verwoes-
tingen van 1568. Het ‘huys’ of kasteel van Aart van Merode, heer van Goetsenhoven en groot-meier van Luik, bleef 
niet gespaard. Cf. P. Kempeneers, ‘“Ellendighen Staet van den Dorpe Goidsenhoven affgebrandt anno 1568”’, Arca 
Lovaniensis artis atque reserans documenta, 32 (2003) 102.
50  A.M. Hind, Catalogue of drawings by Dutch and Flemish artists preserved in the Department of prints and draw-
ings in the British Museum, 2. Drawings by Rubens, Van Dyck and other artists of the Flemish school of the XVIIth 
century (Londen 1923) 122-123 nr. 28 en 29.
51  saa, Genealogisch fonds 49-50 (inventaris 24 juni 1552). J. Denucé, Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaam-
sche kunst, 2. De Antwerpsche ‘konstkamers’. Inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e 
eeuwen (Antwerpen 1932) 1-4.
52  Buchanan, ‘The Collection of Niclaes Jongelinck: I’, 102-113; Idem, ‘The Collection of Niclaes Jongelinck: II’, 541-550.
53  P. Maclot en S. Grieten, ‘Het renaissance-interieur van palazzo Ducci: fl irt van een Italiaans bankier met keizer 
Karel’, in: S. Grieten (red.), Vreemd gebouwd. Westerse en niet-westerse elementen in onze architectuur (Turnhout-
Antwerpen 2002) 61-92.
54  Rijke vorm en bonte kleur in ’t Antwerps burgerinterieur omstreeks 1585 (Antwerpen 1985); C.E. Goldstein, 
‘Artifacts of domestic life. Bruegel’s paintings in the Flemish home’, in: J. de Jong, B. Ramakers en H. Roodenburg 
(red.), Wooncultuur in de Nederlanden 1500-1800, Nederlands kunsthistorisch jaarboek 51 (2000) 174-193.
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1562 in de nabijheid van de Grote Nete werd opgetrokken. Het telde 37 kamers, inclu-
sief een hooizolder, de woning van de kastelein, een bakhuis, een brouwershuis, stallen 
en een schuur. De expliciete vermelding dat het om een hof en slot ging, onderscheidde 
het duidelijk van de andere eigendommen die consequent als speelhuizen of eenmalig als 
een stenen huis werden bestempeld. In al deze buitenhuizen waren naast het noodzake-
lijke meubilair ook schilderijen en in mindere mate ook wat beeldhouwwerk aanwezig.55 

Het topografi sche landschap
In dezelfde periode dat de villa rustica rondom Antwerpen opgang maakte, ontstond in 
Antwerpen het landschap als een autonoom genre in de beeldende kunst. Naast het his-
toriserende landschap maakten sommige kunstenaars, met name vooral in tekeningen en 
prenten, ook niet-verhalende, topografi sche landschappen, landschappen ‘naer ’t leven’ of 
geconterfeite landschappen. Een aantal van hen lieten anoniem gebleven verzamelingen 
tekeningen na, zoals het Errera-album uit circa 1540. Hierop zien we naast rots- en berg-
partijen, ook boomrijke landschappen met kastelen en dorpen. Een rivierlandschap met 
een dijk en windmolen roept ondubbelzinnig de nabijheid van de Schelde op (fol. 49)56 

Het meest bekend en ook meest opmerkelijk zijn echter de verschillende prentenreek-
sen met topografi sche landschappen die rond 1560 te Antwerpen werden uitgegeven. In 
1559 gaf Hieronymus Cock een reeks van veertien landschappen uit die de landelijke 
omgeving van Antwerpen als hoofdonderwerp hadden, onder de titel Multifariarum 
casularum ruriumq. lineamenta curiose ad vivum expressa. Vele ende seer fraeye ghe-
leghentheden van diverssche Dorphuysinghen, Hoeven, Velden, Straten, ende dyer ghe-
lijcken, met alderhande Beestkens verciert. Al te samen gheconterfeyt naer dleven, ende 
meest rontom Antwerpen gheleghen sijnde. In 1561 volgde hij met de uitgave van een 
tweede reeks die tenminste zeventwintig prenten telde: Praediorum villarum et rustica-
rum casularum icones elegantissimae ad vivum in aere deformatae libro secondo. Volgens 
de titelpagina’s zijn deze landschappen ‘naer ’t leven’ of ad vivum gemaakt. Christoffel 
Plantin noemde deze prentenreeksen ‘dorphuysboecken’, of ‘livres de maisons de vil-
lages’ en ‘livres de fermes’. zijn onder kunsthistorici het meest bekend onder de naam De 
Kleine Landschappen. Hun auteurschap is betwist. Soms worden de ontwerptekeningen 
toegeschreven aan de Meester van de Kleine Landschappen, maar ook Pieter Bruegel, 
Cornelis Cort en Joos van Liere worden als mogelijke tekenaars genoemd.57 Hoe dan 

55  B. Hendrickx, Het schilderijenbezit van de Antwerpse burger in de tweede helft van de zestiende eeuw: een socio-
economische analyse (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Leuven 1997): boedelnummer 25bis – speelhuis en 
hoeve de Moesmortere te Nijlen van koopman Michiel Tacquet (1574), boedelnummer 27bis – speelhuis onder Deurne 
van chirurgijn Michiel Bredesteyn de Oude (+1574), boedelnummer 35bis – speelhuis te Kontich van Paulyne van den Ast, 
weduwe van koopman Jacob Peeters (1575), boedelnummer 48 – speelhuis op de hoeve onder Deurne van Margareta van 
der Meeren (+1577), weduwe van koopman Jan Gremit, boedelnummer 49bis – speelhuis Den Odevaertsnest te Merksem 
van koopman Vincent de Smit (+1577), boedelnummer 68bis – stenen huis buiten op de hoeve te Mortsel van koopman Jan 
Goubau de Oude (1581), boedelnummer 75bis – het hof en slot van Gestel nabij Berlaar van kanunnik Pieter van Dale (1582).
56  Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. nr. 4130: Wood, ‘The Errera sketchbook’, 
101-116. Zie ook H. Bevers, ‘The “Antwerp sketchbook” of the Bles workshop at the Berlin Kupferstichkabinett’, in: 
Muller, Rosasco en Marrow (red.), Herri met de Bles, 39-50.
57  N.M. Orenstein, Pieter Bruegel the Elder, vol. 3 (Ouderkerk aan den IJssel 2006) 197-235, 236-251; Onuf, Local 
terrains, 13-75, 148-206 (met informatie over zeventiende-eeuwse gebundelde heruitgaven, onder andere door Claes 
Jansz Visscher); B. Bakker, ‘“Pictores adeste!” Hieronymus Cock recommending his print series’, Simiolus, 33 (2007-
2008) 62-63; P. Parshall, ‘Imago contrafacta. Images and facts in the northern renaissance’, Art history, 16 (1993) 570-
572 (over het begrip conterfeiten i.v.m. de serie de Kleine Landschappen).
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ook, Cock schijnt met deze landschappen een geïnteresseerde groep kunstliefhebbers 
te hebben aangesproken, want al in 1562 publiceerde hij de twaalf- tot veertiendelige 
reeks De Grote Landschappen, naar ontwerpen van Hans Bol. Ook deze prenten to-
nen, naast drie riviergezichten met bergpartijen, onmiskenbaar het Brabantse landschap 
met buitens en kastelen.58

De prentreeksen van Cock stonden niet op zichzelf. Zo bracht Hans van Luyck rond 
1575-80 eveneens twee prentreeksen met topografi sche landschappen op de markt, res-
pectievelijk uit de omgeving van Antwerpen en uit de omgeving van Brussel.59 Maar 
ook tapijten en schilderijen met topografi sche landschappen waren gegeerd. De we-
ver Michel de Bos richtte in januari 1564 een verzoek tot het Antwerpse stadsbestuur 
tapijten te mogen vervaardigen voor de ‘staetcamere’ in het nieuwe stadhuis. Het on-
derwerp was de loop der Schelde: ‘naden cours vander Riviere van Middelborch aff 
tot Brussele mette brabantssche landouwe daer omtrent na d’leven gelegen syn.’ Op 
13 januari 1564 werd het aanbod van De Bos overgemaakt aan Antoon van Stralen en 
Melchior Schetz, dekens van de Lakenhal. Zij adviseerden hem samen met de stads-
schilder, Jan Leys, ‘contrefaicten’ te maken van de ‘quartieren’ die de stadsbestuur-
ders voorgesteld wensten te zien.60 Deze opdracht gelijkt op de vraag van het Brussel-
se stadsbestuur aan Pieter Bruegel het graven van het kanaal Brussel-Willebroek, dat 
feestelijk geopend werd in oktober 1561, op ‘eenighe stucken’ vast te leggen, een taak 
die hij wegens zijn overlijden in 1569 niet kon afmaken.61 Interesse voor geschilderde 
topografi sche landschappen betoonde ook kardinaal de Granvelle. De vicaris-gene-
raal van het aartsbisdom Mechelen Maximiliaan Morillon schreef hem op 9 december 
1572: ‘J’ai envoié Christian le poinctre pour acheter les xxv poinctures sur toille de 
perspective et paisages en Anvers’. Hij voegde er fi jntjes aan toe dat sinds het overlij-
den van Pieter Bruegel diens stukken slechts tegen een zeer hoge prijs te koop waren.62

De opkomst van het topografi sche landschap in Antwerpen ging, zo wordt duidelijk, 
gelijk op met het verschijnsel van de villa rustica. Maar in hoeverre hadden beide fenome-
nen met elkaar te maken? Sommige kunsthistorici menen dat we achter de opkomst van 
het topografi sche landschap niet teveel moeten zoeken. De bekende prentreeksen van de 
Kleine Landschappen zouden primair zijn bedoeld als een repertorium waaraan een kun-
stenaar-inventor motieven kon ontlenen voor het samenstellen van een meer ambitieuze 

58  F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, vol. 3 (Amsterdam z.j.) 
50; H.G. Franz, ‘Hans Bol (1534-1593). Entwurfszeichnungen zur grossen Landschaftsfolge von 1562’, Weltkunst, 
58 (1988) 100-104.
59  De prenten zijn gestoken door Hans Collaert I, maar ook hier is het auteurschap onduidelijk. Hans Bol of Jacob 
Grimmer, de vader van Abel Grimmer, komen hiervoor in aanmerking. Beide reeksen van Hans van Luyck zijn begin 
zeventiende eeuw door Claes Jansz Visscher in Amsterdam heruitgegeven. Hautekeete, ‘Van stad en land’, 47-57; ‘Wat 
d’yser can bemaelen.’ Prenten van de Antwerpse graveursfamilie Collaert (1550-1630) (tent. cat. Brussel 2005) 60; A. Diels 
en M. Leesberg, The Collaert dynasty, vol. 5 (Ouderkerk aan den IJsel 2005) 216-220, 233-234. Van Mander, Het leven, fol. 
256v schrijft over Jacob Grimmer: ‘Hy dede veel ghesichten van Landtschappen nae‘t leven, ontrent Antwerpen en elder’.
60  A. Wauters, Les tapisseries bruxelloises (Brussel 1878) 176-177; I. Buchanan, ‘Michel de Bos and the tapestries of 
the ‘Labours of Hercules’ after Frans Floris (c. 1565). New documentation on the tapestry maker and the commission’, 
Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis, 63 (1994) 52-53; Büttner, Die Erfi ndung der Landschaft, 100.
61  Van Mander, Het leven, fol. 233v. Cf. Buchanan, ‘Michel de Bos’, 53-54; Büttner, Die Erfi ndung der Landschaft, 
99-100.
62  C. Piot (red.), Correspondance du cardinal de Granvelle 1565-1586, Collection de chroniques belges inédites. 
Académie royale de Belgique. Commission royale d’histoire. Publications in 4°, 18, vol. 4 (Brussel 1884) 524 nr. 131. 
De Granvelle was eigenaar van het hof Cantecroy te Mortsel. Cf. Recueil des bulletins de la propriété 15 (1883) 102-106.
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compositie. Hier zit zeker wat in. Toen Philips Galle in 1601 een heruitgave publiceerde, 
vermeldde hij in de nieuwe titelprent dat zij bestemd waren ‘in Pictorum gratiam’. Claes 
Jansz Visscher bevestigde dit in zijn Noord-Nederlandse heruitgave (Amsterdam 1612). 
Recent onderzoek leert inderdaad dat de landschapschilder Abel Grimmer sommige van 
deze prenten circa 1600-1620 als modellen gebruikt heeft. In enkele van zijn landschap-
pen zijn hofsteden te zien die hij direct aan de gedrukte voorbeelden heeft ontleend.63 

De topografi sche tekeningen en prenten tonen bovendien meestal dorpsgezichten en 
hoeves, slechts zelden iets wat lijkt op een nieuw gebouwde villa rustica, laat staan een 
kasteel. Een voorbeeld is het slot Rivieren te Ganshoren uit de serie buitenplaatsen in de 
omgeving van Brussel uitgegeven door Hans van Luyck. Dit was nog een kasteel in een 
oudmodische stijl. Hans Vredeman de Vries’ opstand en plattegrond van een ‘playsante 
huysinghe op eenen hof’ toont een ideale villa in de moderne Italiaanse stijl (1577).64 Het 
lijkt weinig waarschijnlijk dat een hof van plaisantie naar dit ontwerp is opgetrokken. 
Topografi sche landschappen uit het begin van de zeventiende eeuw tonen de ruïneuze 
toestand van villa’s na de voorbije turbulente jaren. Het goed van Antoon van Stralen 
te Merksem lag er inderdaad desolaat bij.65 Uitzonderlijk toont een tekening van circa 
1600 een nieuw opgetrokken villa, zoals Het Blauwhof van Edward Ximenez in Bazel.66

Toch is dit niet het hele verhaal. Naast de functie als modelboeken, is er immers nog 
een andere dimensie die het succes en de invloed van deze topografi sche landschappen 
en van gelijkaardige reeksen helpt te verklaren. Terwijl de villa rustica aan de trotse 
bezitter een omgeving bood waarin het aangenaam vertoeven was, zo waren de land-
schappen ook aangenaam om naar te kijken. Was de villa rustica een hof van plaisantie, 
dan was het voorgestelde landschap ook plezant om te bekijken – ook al werden er op 
de landschappen zelf niet altijd villae rusticae afgebeeld. Beide fenomenen werden naar 
onze mening gedragen door eenzelfde ideeëngoed en een zelfde praktijk.

Het plezante karakter van de landschapskunst werd met name in Italië al vroeg 
geprezen. Leonardo da Vinci poneert binnen de context van het paragone-debat dat, 
wanneer de schilder op een warme zomerdag de stad verlaat, de aanblik van de natuur 
met ‘allegri siti’, lommerrijke valleien, meanderende rivieren en kleurrijke bloemen zijn 
geest, ondanks de hitte en de gevaren van de reis, opvrolijkt (‘piacere’). Ook het thuis 
bekijken van schilderijen gemaakt naar deze door hem bezochte landelijke omgeving, 
noemt hij een aangename bezigheid (‘tuoi piaceri’), zeker in de winter. Poëtische be-
schrijvingen van het landschap verschaffen minder genot.67

63  A. Onuf, ‘Small landscapes in seventeenth-century Antwerp’, The Burlington magazine, 150 (2008) 190-193.
64  H. Vredeman de Vries, Architectura (Antwerpen 1577) fol. 9. Cf. D.A. Nuytten, ‘Theory and example in Vre-
deman de Vries’s “Architectura” (1577). Intentions between a modern treatise and a practical model book’, in: P. 
Lombaerde (red.), Hans Vredeman de Vries and the artes mechanicae revisited Architectura moderna. Architectural 
exchanges in Europe. 16th-17th centuries, 3 (Turnhout 2005) 47-49.
65  W. Adler, Jan Wildens. Der Landschaftsmitarbeiter des Rubens (Fridingen 1980) 52-92, 249 afb. 226 (bewaar-
plaats onbekend).
66  F.G.L.O. van Kretschmar, ‘Towards the identifi cation of a drawing of a Flemish château’, Master drawings, 16 
(1978) 45-48.
67  Cf. A.P. McMahon (red.), Leonardo da Vinci. Treatise on painting [Codex Urbinas Latinas 1270], vol. 1 (Prince-
ton 1956) 29-30. Vgl. Leonbattista Alberti, De architectura (Florence 1486) Liber IX, Kap. 4 die stelt dat de voorstel-
ling van het boerenleven geschikt is voor tuinen [galerieën], omdat dit soort schilderkunst de meest aangename is; hij 
vermeldt uitdrukkelijk pictas amoenitates regionum: ‘[…] quod omnium sit ea quidem iucundissima. Hilarescimus 
maiorem in modum animis cum pictas videmus amoenitates regionum, et portus, et piscationes, et venationes, et 
natationes, et agrestium ludos, et fl orida et frondosa.’ In vertaling: ‘Onze geesten worden buitenmatig opgevrolijkt bij 
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De anonieme auteur van de tekst in de cartouche bij de prent Het Gezicht op Genua 
naar Antoon van den Wyngaerde (1552) zegt dat van alle genot, ‘fra tutti quei piaceri’, 
dat de schilderkunst kan schenken, het grootste genoegen is ‘la descrittione di luochi: 
conciosia che la non debba solamente cognoscere la proportione humana, anzi de cog-
noscere la perspectiua, scultura, & architectura, per saper rileuare le altezze delli monti, 
la dipressione delli valloni, l’umbraggi di grotte, la fertilita delli campi & l’unde delle 
fi umate torrenti & della marina.’68 

De gedachte dat het (voorgestelde) landschap aangenaam en plezant, gezond en ge-
noeglijk is treffen we ook in vroeg zeventiende-eeuwse prentenreeksen meermaals aan. 
Het landelijke kuuroord Spa in de Ardennen werd in een prent van Willem van Nieu-
landt naar Jan Brueghel bestempeld als Vicus Spadanus amoenissimus et saluberrimus.69 
Het meest expliciet vinden we deze gedachte verwoord in het vers op het titelblad van 
de topografi sche landschappen Plaisante Plaetsen uit de omgeving van Haarlem die 
Claes Jansz Visscher uitgaf (Amsterdam, 1611-1612):

Plaisante Plaetsen hier, meught ghij aenschouwen radt.
Liefhebbers die geen tijt en hebt om veer te reijsen, […].

De Latijnse versie luidt:

Villarum varies facies, variosaque viarum
Cernere qui gaudes anfractus, undique amoenos:
His avidos planis oculos, agè, pasce tabellis;
Sijlvosa Harlemi tibi quas vicinia praebet.70

In deze begeleidende teksten bij de landschapsprenten staat het kijkplezier duidelijk 
voorop. De titels van gelijkaardige prentenreeksen die tijdens de eerste decennia van 
de zeventiende eeuw in Amsterdam onder anderen door Claes Jansz Visscher zijn uit-
gegeven, getuigen van eenzelfde lust voor het oog, ‘ad oculorum oblectamentum’.71

het zien van schilderijen met de voorstelling van aangename plaatsen, havens, vissen, jagen, zwemmen, het spel van de 
herders, bloemen en verdure.’ Paolo Giovio noemde de landschappen van Dosso Dossi ‘cunta id genus spectatu oculis 
iucunda.’ Zie E.H. Gombrich, ‘The renaissance theory of art and the rise of landscape’, in: Idem, Studies in the art of 
the renaissance, 1. Norm & form (Londen-New York 1978) 113-114.
68  Vertaling: ‘Onder alle vreugden die de aangename en kunstzinnige schilderkunst te bieden heeft, is er geen die ik 
hoger acht dan de voorstellingen van plaatsen: en wel omdat de voorstelling ervan moet rekening houden niet alleen met de 
menselijke proportie, maar ook met perspectief, beeldhouwkunst en architectuur, om de hoogten der bergen, de depressies 
der valleien, de diepten der rotsen, de vruchtbaarheid der velden en de golven van de rivieren en van de zee voor te stellen.’ 
Zie E. Haverkamp-Begemann, ‘The Spanish Views of Anton van den Wyngaerde’, Master drawings, 7 (1969) 393-394.
69  Hollstein, Dutch and Flemish etchings, vol. 14 (Amsterdam z.j.) 167 nr. 114.
70  Vertaling: ‘Gij, die graag het wisselende voorkomen der landerijen aanschouwt en de steeds weer verschillende, 
maar altijd liefl ijke bochten der wegen, komaan, laat uw gretige ogen gaan over deze weidse taferelen, die de bosrijke 
omgeving van Haarlem u biedt.’ Cf. B. Bakker, ‘Levenspelgrimage of vrome wandeling? Claes Janszoon Visscher en zijn 
serie Plaisante Plaetsen’, Oud Holland, 107 (1993) 97-114; Bakker, Landschap en wereldbeeld, 308-318; H. Leefl ang, 
‘Dutch landscape: the urban view. Haarlem and its environs in literature and art, 15th-17th century’, in: R. Falkenburg e.a. 
(red.), Natuur en landschap in de Nederlandse kunst 1500-1850, Nederlands kunsthistorisch jaarboek, 48 (1997) 69-71.
71  Matthäus Merian de Oude, Verscheyden playsante lantschappen met sinnebeelden verciert (voor 1624); Idem, Novae 
regionum aliquot amaenissimarum delineationes (1624); Idem, Novae regionum aliquot amaenissimarum delineationes. 
Ex naturali locorum positu desumptae (1625); voor editie door Claes Jansz Visscher zie Hollstein, Dutch and Flemish 
etchings, vol. 38 (Roosendaal 1991) 182-184; F.W.H. Hollstein, German engravings, etchings and woodcuts. 1400-1700, 
vol. 26 (Roosendaal 1989) 10-21, 22-40; Geertruyd Rogman, Plaisante lantschappen ofte vermakelijcke gesichten na ’t le-
ven geteekent (1645-1648); zie Hollstein, Dutch and Flemish etchings, vol. 20 (Amsterdam 1978) 57-59; voor editie door 
Claes Jansz Visscher zie Hollstein, Dutch and Flemish etchings, vol. 38 (Roosendaal 1991) 148; Jan van de Velde de Jonge, 
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Ook in de zeventiende-eeuwse kunstliteratuur zien we dezelfde gedachte meermaals 
terug. Karel van Mander sprak zich lovend uit over de ‘vroylijcke’ landschappen van 
Lucas en Maarten van Valckenborgh en van Hans Bol.72 Hij begint het kapittel over de 
landschapschilderkunst in Den grondt der edel vry schilder-const (Haarlem, 1604) ove-
rigens met erop te wijzen dat een ochtendlijke wandeling tijdens de zomer in de natuur 
rondom de stad de jonge schilder veel ontspanning biedt.73 Cornelis de Bie schreef over 
Maarten Rijckaert dat die faam genoot als landschapschilder: ‘seer vermaert in Landtschap 
en Ruinen, gheberghten, water-vallen, veer verschieten en plasante valeyen’.74 Gerard de 
Lairesse schrijft begin achttiende eeuw nog dat een geschilderd landschap de kijker ver-
maakt en vrolijk stemt. Zonder de gevaren en ongemakken van het reizen kan hij zo on-
vermoeibaar door de hele wereld wandelen. ‘Wat is vermaakelyker dan een donkere bos-
schaadje, digte waranden, en klaare waterbeeken, rotsen, fonteinen, hemelshooge bergen, 
en diepe deizige dalen, die men alle teffens kan beschouwen, en in welke te zien de zwaar-
moedigste geesten stoffe genoeg vinden om hunnen kommerlykheden te verdryven?’75

Ongetwijfeld zijn in deze teksten stereotypen en topoi vervlochten.76 Het genieten 
van landschappen ‘naer ’t leven’ is veilig, tijdsbesparend en ontspannend. Toch zijn 
deze passages belangwekkend, omdat precies hun stereotiepe karakter correspon-
deert met het stereotiepe karakter van de topografi sche landschappen zelf. Zij tonen 
de urbane kunstliefhebbers en eigenaars van een hof van plaisantie het geïdealiseerde, 
idyllische droombeeld van een elitaire levensvorm in de nabijheid van de stad. Zij 
stralen de rust uit van een niet in vraag gestelde maatschappelijke orde. Meer nog, de 
arbeid van de boer wordt niet getoond. Zijn voornaamste bezigheid is het rustig rond 
kuieren in de natuur. Zelfs de cyclus der seizoenen lijkt onderbroken. Het zomert 
steeds. De hoven van plaisantie zijn loci amoeni voor de stedeling. De topografi sche 
landschappen met hoeves tonen hem loci amoeni.77

Amoenissimae aliquot regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae (1615); Idem, Regiunculae quoddam amenae, 
ruinaeque anti quidres, ad vivum plurimae deliniatiae (1616); Idem, Vetustae ruinae et venustissimae aliquot regiones, ad 
oculorum oblectamentum et picturae adjumentum (1616); Idem, Amenissimae aliquot regiunculae (1616); Idem, Playsante 
lantschappen ende vermakelycke gesichten, na ’t leven geteykent (na 1641); zie Hollstein, Dutch and Flemish etchings, vol. 33 
(Roosendaal, 1989) 60-65, 66-69, 70-73, 75-95, 105-115; voor editie van Claes Jansz Visscher naar Cornelis Claesz van Wie-
ringen, Amaeniores aliquot regiunculae (1613) zie Hollstein, Dutch and Flemish etchings, vol. 38 (Roosendaal 1991) 149-150.
72  Van Mander, Levens, fol. 259v-260r.
73  K. van Mander, Den grondt der edel vry schilder-const (Haarlem 1604) fol. 34r-v. Van Mander vermeldt dat de 
topografi sche stadsgezichten van Joris Hoefnagel gemaakt zijn op ‘de schilderachtighste maniere’: Van Mander, Het 
leven, fol. 262v. Cf. B. Bakker, ‘“Schilderachtig”: discussions of a seventeenth-century term and concept’, Simiolus, 23 
(1995) 150-151. De grootvader van Joris Hoefnagel, de goudsmid, provoost van de munt en juweel- en tapijthandelaar 
Joris Veselaer (Vezeler), bouwde in de jaren 1544 en 1561 op de heide van Lippelo in Deurne het Lanteernhof. Cf. 
Recueil des bulletins de la propriété 13 (1881) 40-46.
74  C. de Bie, Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst (Lier 1661) 413. 
75  G. de Lairesse, Groot schilderboek, vol. 1, (Haarlem 1740; oorspr. Amsterdam 1707) 344. Andere voorbeelden 
van het reizen in de leunstoel geeft Büttner, Die Erfi ndung der Landschaft, 18-19, 166-172.
76  Het is niet uitgesloten dat teksten als deze beïnvloed zijn door antieke auteurs zoals Plinius de Jonge en Cicero. 
Cf. W.S. Melion, Shaping the Netherlandish canon. Karel van Mander’s Schilder-boeck (Chicago en Londen 1991) 
175-176. Zie ook Plinius de Oude, Naturalis historia, Liber XXXV-116 die de landschappen van Spurius Tadius, ook 
bekend als Studius of Ludius, uitermate geestig noemde: ‘plurimae praeterea tales argutiae facetissimi salis.’ Jacob 
Campo Weyerman vergeleek deze landschappen met de landschappen van Jan Brueghel en David Teniers: ‘een vrolijk 
gezicht voor de Aanschouwers’. J.C. Weyerman, De Levens-Beschrijvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en 
Konst-Schilderessen, met een Uytbreyding over de Schilder-Konst der Ouden vol. 1 (Den Haag 1729) 98-99.
77  Over de topos locus amoenus cf. E.R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (7e editie; Bern 
1948) 202-206. K. Garber, Der locus amoenus und der locus terribilis. Bild und Funktion der Natur in der deutschen 
Schäfer- und Landlebendichtung des 17. Jahrhunderts (Keulen en Wenen 1974).

SG04 2009-2_Binnenwerk.indd   132 25-11-09   08:32



4 (2009) 2 het genot van de LOCUS AMOENUS  133

Het is ook opmerkelijk dat nagenoeg gelijktijdig in niet-artistieke kringen in Italië 
verwante ideeën op een meer expliciete wijze zijn verwoord. Onder anderen de arts 
Giulio Mancini beweerde rond 1620 dat gezondheid het gevolg is van een evenwichtige 
combinatie van matige lichaamsbeweging en voldoende geestelijke activiteit. Balspel, 
paardrijden, jagen, vissen, dansen, schermen en vooral wandelen sterken het lichaam. 
Poëzie, muziek en schilderkunst oefenen de geest. Het is tijdens het wandelen in een 
groene omgeving met gezonde lucht dat de wandelaar kan fi losoferen en gericht kan 
kijken. Dit verheugt en ontspant zijn lichaam, ziel en geest. In dezelfde context pre-
senteert hij ook het aandachtig bekijken van landschapschilderingen als een aangename 
bezigheid die zelfs melancholie en cholerische buien kan verdrijven. De kunstkenner 
die in beslotenheid van zijn palazzo of villa zijn collectie landschappen beoordeelt, 
maakt als het ware een reis met de ogen.78 

Helaas zijn er uit het zestiende-eeuwse Antwerpen geen bronnen bekend die on-
dubbelzinnig aantonen dat eigenaars van een villa rustica in het bezit waren van de 
moderne topografi sche landschappen, laat staan dat zij met deze tekeningen en prenten 
een denkbeeldige reis door het landschap maakten die hen bijna evenveel plezierde als 
hun nieuwe buitenleven. Toch zijn er enkele aanwijzingen die een dergelijk verband 
wel suggereren. Zo zijn er de literaire lofzangen op het aangename buitenleven van Van 
der Noot, Favolius, Becanus en Houwaert. Van der Noot verdrijft zijn zwaarmoedig-
heid met een ochtendlijke wandeling in de nabijheid van Antwerpen. Becanus prijst 
het amoenissimum spectaculum tijdens de wandeling naar Wijnegem. De aanwezigheid 
van enkele landschappen in het sterfhuis van Gilbert van Schoonbeke (1556), in het 
bijzonder van ‘een stuck schilderye op lyenwaet van een lanthuys’, kan zeker hebben 
beantwoord aan diens verlangen ook in zijn stadswoning te kunnen genieten van de 
idylle van het leven op een landgoed.79 Dit geldt ook voor de tresorier Aert Molcke-
man die in zijn woning te Brussel door Hans Vredeman de Vries een ‘Somer-huys 
in Perspectyf’ liet schilderen. Deze genoeglijke wanddecoratie werd tot groot plezier 
van de opdrachtgever door Pieter Bruegel stiekem beschilderd met een vrijend boe-
renkoppel ‘waerom seer ghelacchen en den Heer seer aenghenaem was die ’t om groot 
gelt niet hadde laten uytdoen’.80 Michiel van der Heyden hing zelfs in de kinderkamer 
van zijn hof Crauwels een schilderij ‘met personnagien ende lantschappen ende met 
een speel huys daer inne’.81 Hoe zulk een schilderij er kan hebben uitgezien, toont De 
Hoeve met duiventil (zie afbeelding 3) of nog Jacob Grimmer met zijn Gezicht van het 
Kiel met een hof van plaisantie (1579), wellicht de eigendom van Cornelis de Schot. 
Met het profi el van de stad op de achtergrond haast zich op het voorplan een stoet 
feestgangers na een dagje uit terug naar de stad. De eigenaar van het landgoed en zijn 
familie scheppen een luchtje in de tuin van hun buiten.82 

Het is goed denkbaar dat de Antwerpse eigenaars van een villa rustica met hun 
belangstelling en zelfs directe opdrachten lokale kunstenaars aanmerkelijk hebben 

78  F. Gage, ‘Exercise for mind and body. Giulio Mancini, collecting, and the beholding of landscape painting in the 
seventeenth century’, Renaissance quarterly, 61 (2008) 1184-1185 en 1188-1189.
79  P. Génard, ‘De inventaris van het sterfhuis van Gillebert van Schoonbeken’, Antwerpsch archievenblad, 17 (1880) 236.
80  Van Mander, Het leven, fol. 266r-v. Cf. A. Monballieu, ‘Een werk van P. Bruegel en H. Vredeman de Vries voor 
de tresorier Aert Molckeman’, Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (1969) 113-135.
81  Denucé, Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst, 3.
82  Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 671.
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gestimuleerd om het omliggende platteland in autonome landschappen te verbeel-
den. De relatie tussen de villa rustica en de kunstenaars ging echter verder. Want ook 
sommige kunstenaars waren zelf eigenaar van een speelhof. De edelman en dilettant-
landschapschilder Cornelis van Dalem genoot van een villa in Berchem (1562) alvorens 
hij zich terugtrok op het landgoed Yperlaar in Bavel nabij Breda (1565).83 Kunstenaars 
kwamen met hun landschappen dus niet alleen tegemoet aan de nieuwe belangstelling 
onder de stedelijke elite voor het omringende land, maar maakten soms ook zelf deel 
uit van deze elitaire trek naar buiten. 

Dat de opkomst van de landschapskunst op zijn minst samenhing met het moderne 
genot van een landschappelijke wandeling klonk enkele generaties later nog duidelijk 
na. De Brit Edward Norgate schreef circa 1625 de vermeende uitvinding van het land-
schap, zij het op een anekdotische en topische wijze, toe aan een Antwerpse ‘Gentle-
man’ en kunstliefhebber die na een lange reis door het Land van Luik en de Ardennen 
verslag uitbracht aan een bevriende schilder in Antwerpen. Tot verbazing van deze 
heer slaagde de schilder erin, nog voor hij zijn verhaal had voltooid, een treffende 
weergave te maken van wat hij tijdens zijn reis gezien had. Alhoewel in deze anekdote 
het paragone-debat naklinkt en er weliswaar geen sprake is van een hof van plaisantie, 
wordt het schilderen van landschappen in direct verband gebracht met het genot van 
het landschap ‘or what soever delightfull view the Eye takes pleasure in’.84

Besluit
Het ontstaan van het topografi sche landschap in Antwerpen en de opkomst van de vil-
la rustica rondom Antwerpen circa 1545-1585 zijn twee verschijnselen met eenzelfde 
culturele achtergrond. Beide fenomenen gingen uit van een urbaan en humanistisch 
milieu en werden ingegeven door een typisch stedelijke visie op het platteland en zijn 
bewoners. Het betrekken van een plattelandswoning werd niet alleen ingegeven door 
fi nancieel-economische overwegingen. Prestige en ontspanning waren ook belangrijke 
motieven om een speelhof te verwerven. Het landhuis verzekerde agrarische produc-
tie en vormde het kader van aangename verstrooiing. Dit verbond van opbrengst en 
plezier versterkte de identiteit van de stedeling.85 Het topografi sche landschap beves-
tigde en deelde deze visie op het aangename landschap, de locus amoenus. Door het 
fenomeen van de villa rustica met iconografi sche, literaire en archivalische bronnen 
meer in detail te beschouwen, wint de hypothese aan kracht dat het topografi sche 
landschap mede kan worden verklaard uit de zakelijke en recreatieve interesse van de 
Antwerpse burgerij voor het platteland in de omgeving van de stad.86 

83  D. Allart, ‘Un paysagiste à redécouvrir. Cornelis van Dalem’, Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 62 
(1993) 95-130.
84  J.M. Muller en J. Murrell (red.), Edward Norgate. Miniatura or the art of limning (New Haven 1997) 82-84.
85  Chauvard, ‘Palais urbains et maisons de campagne’, 72.
86  Het is opmerkelijk dat toen een generatie eerder in Venetië kunstenaars zoals Titiaan en Domenico Campagnola 
de landschapschilderkunst begonnen te beoefenen, de rijke Venetianen op de Terraferma hun villa’s bouwden. Vanaf 
circa 1600-1610 zou zich een gelijkaardige evolutie voltrekken in de Noordelijke Nederlanden. Cf. Leefl ang, ‘Dutch 
landscape’ 53-115. Bakker; Landschap en wereldbeeld, 262-298.
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Gabri van Tussenbroek

Dendrochronologisch onderzoek in Amsterdam 
(1490-1790)
Bouwhout als materiële bron*

Inleiding 
Dat de historische materiële cultuur van een stad niet alleen bij archeologisch onder-
zoek, maar ook boven de grond waardevolle gegevens voor de stadsgeschiedenis kan 
opleveren, wordt steeds vaker aangetoond door bouwhistorisch onderzoek.1 Dit on-
derzoek levert gegevens over stadsontwikkeling, perceelsopbouw, materiaalgebruik 
en wooncultuur. Een belangrijk hulpmiddel bij bouwhistorische analyses is dendro-
chronologisch (jaarringen) onderzoek. In de eerste plaats dient dit onderzoek voor de 
datering van gebouwen of onderdelen daarvan.

Dendrochronologisch onderzoek biedt echter meer mogelijkheden. Het kan ge-
bruikt worden om bouwhistorische fenomenen, typologieën en constructieprincipes 
nauwer in de tijd af te bakenen. Door een interdisciplinaire vraagstelling levert de 
som van de analyses bovendien een bijdrage aan de geschiedenis van de houthandel. 
In de eerste plaats gaat het daarbij om het gebruik van verschillende soorten hout en 
veranderingen die hierin plaats gevonden hebben, maar ook om de vraag óf en hoe 
vaak hout werd hergebruikt en hoe de herkomstgebieden van hout veranderden, 
onder invloed van politieke en macro-economische factoren. Voorwaarde om dit 
onderzoek te kunnen verrichten, is dat het bronnenmateriaal – de historische bouw-
substantie – in relatief onbeschadigde toestand is overgeleverd en dat de historische 
bebouwing niet te veel hiaten vertoont, zodat inzicht in het houtgebruik in het ver-
leden kan worden verkregen.

De historische binnenstad van Amsterdam voldoet, samen met de zeventiende-
eeuwse stadsuitbreidingen, relatief goed aan dit criterium. Uit alle uitbreidingsfases 
van de stad is bouwsubstantie overgeleverd. Verder is vanaf de tweede helft van de 
vijftiende eeuw bovengrondse bouwsubstantie en bouwhout te verwachten, vanaf de 
periode dat ook historische gegevens talrijker worden (zie afbeelding 1).

Ondanks deze gunstige omstandigheden stelt de vraag naar de representativiteit 
van de dendrochronologisch verkregen gegevens de onderzoeker voor grote proble-
men. Zo kunnen het aanzienlijke aantal houtmonsters van 325 stuks die in dit voorlig-
gende onderzoek zijn verwerkt in kwantitatief opzicht niet als representatief gelden.2 

*  Een woord van dank gaat uit naar Karl-Uwe Heußner. Hij verstrekte de auteur heel wat waardevolle raadgevin-
gen. Voor zover niet expliciet vermeld, was Bärbel Heußner (Petershagen, D) verantwoordelijk voor de laboratori-
umanalyse van alle voor dit onderzoek genomen houtmonsters. Ad van Drunen en Dirk de Vries inspireerden tot 
dit onderzoek in Amsterdam. Verdere dank voor collegiale hulp en discussies gaat uit naar Bernd Adam, Thomas 
Eißing, Ronald Glaudemans, Ranjith Jayasena, Edwin Orsel, Erhard Preßler, Albert Reinstra, Dik de Roon, Jos Smit, 
Jørgen Veerkamp, Pieter Vlaardingerbroek en naar alle bewoners, eigenaren en beheerders van de voor dit onderzoek 
bezochte panden.
1  Zie R. Stenvert en G. van Tussenbroek (red.), Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude 
gebouwen (2e dr., Utrecht 2009) 129 voor een uitgebreide literatuuropgave.
2  Amsterdam telt alleen al binnen de grachtengordel 7841 geregistreerde monumenten.
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De onderstaande analyse van dendrochronologische resultaten moet dan ook in de 
eerste plaats worden gezien als een eerste, steekproefsgewijs, onderzoek naar de cor-
relatie tussen gebouwd erfgoed en historische gegevens.

Dendrochronologisch onderzoek in Amsterdam
Sinds het voorjaar van 2006 verricht het Bureau Monumenten & Archeologie (bma) 
van de gemeente Amsterdam dendrochronologisch onderzoek naar monumenten.3 
Binnen het bureau bestond behoefte aan een nauwkeurigere datering van bouwhis-
torische fenomenen, met als doel het onderzoeksinstrumentarium te verfi jnen. Vanaf 
het begin van de jaren negentig was al sporadisch dendrochronologisch onderzoek 
uitgevoerd naar een klein aantal Amsterdamse gebouwen. Zo kon in 1992 een hout-
monster uit de Drapenierskapel van de Nieuwe Kerk in het najaar of de winter van 
1503 worden gedateerd,4 terwijl een in 1991 bij de restauratie beschikbaar gekomen 
dakspoor van de Waalse Kerk uit het jaar 1489 bleek te dateren.5 Slechts de kappen 
van de Oude Kerk werden systematisch onderzocht.6 Ook sommige huizen werden 
in de jaren negentig gedateerd, waaronder Prins Hendrikkade 35, dat tegenwoordig 
in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen staat (1529).7 Verder konden zo ook Zeedijk 
1 (1546 en 1550)8 en Zeedijk 30 (1560 achterhuis en 1616 voorhuis) gedateerd wor-

3  De bemonstering vond plaats door ondergetekende, in veel gevallen in samenwerking met collega Dik de Roon.
4  D.J. de Vries, ‘Monumenten dendrochronologisch gedateerd (4)’, Bulletin KNOB, 91:1 (1992) 27-35, 28.
5  D.J. de Vries, ‘Monumenten dendrochronologisch gedateerd (6). Torens en kerken’, Bulletin KNOB, 95:4 (1996) 
128-135, 128.
6  H. Janse, De Oude Kerk te Amsterdam. Bouwgeschiedenis en restauratie (Zwolle etc. 2004), Dendrochronologisch 
onderzoek door D.J. de Vries, datering door ring.
7  M. van Herpen en P. Meurs, ‘De Nieuwezijds Houttuinen; bijzondere ontdekking achter Prins Hendrikkade 35 
en 36’, Ons Amsterdam, 39 (1987) 12, 340-344 en R. Glaudemans en J. Smit, ‘De houten stad. Het lange leven van het 
Amsterdamse houtskelet’, in: J. Gawronski, F. Schmidt en M.-Th. Van Thoor, Monumenten & Archeologie, 2 (Am-
sterdam 2003) 25-39, 28. De datering werd uitgevoerd door Roald Rozendaal, destijds Bureau baac.
8  R. Meischke, Huizen in Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de 

Afbeelding 1: Ontwikkeling 
van Amsterdam binnen de 
Singelgracht (BMA, Dik de 
Roon).
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den.9 Een spectaculaire vondst, die van internationaal kunsthistorisch belang blijkt 
te zijn, was de dendrochronologische datering van een renaissancistisch cassettepla-
fond, in het achterhuis van Warmoesstraat 145, uit circa 1560.10

Het probleem bij deze dateringen was dat het onderzoek incidenteel en per toeval 
tot stand kwam. Afgezien van de vraag naar de datering van een bouwfase, lag er geen 
bredere vraagstelling aan ten grondslag. Bovendien berustten sommige van deze da-
teringen op slechts één of twee houtmonsters, zodat de statistische betrouwbaarheid 
met betrekking tot de correlatie met de onderzochte bouwfase niet optimaal was. 
Met de aanschaf van een boormachine en een holle boor van ongehard staal werd het 
mogelijk in eigen beheer houtmonsters te nemen.11

Het principe van de dendrochronologie gaat uit van het gegeven dat bomen die 
binnen een bepaald gebied groeien, hetzelfde groeipatroon vertonen.12 De dendro-
chronoloog onderzoekt de breedte en afwisseling van jaarringen, die een verschil 
in seizoenen laten zien. Door het groeiverloop van een individuele boom onder de 
microscoop te analyseren en te vergelijken met standaardcurves van verschillende 
herkomstgebieden (micro-klimaat), kan de kapdatum van een boom worden bepaald. 
Voorwaarde is dat er voldoende kernhout, een spintgrens, spinthout en idealiter ook 
de wankant (wk) met de buitenkant van de boom aanwezig is (zie afbeelding 2). In 
dat geval kan exact worden bepaald wanneer de boom is opgehouden met groeien. De 
interpretatie van de datering is afhankelijk van de bouwhistorische context. Na een 
statistisch betrouwbare datering van een partij hout moet gekeken worden of deze 
binnen de aangetroffen context past.

Om tot een datering van een bouwfase te komen, worden indien mogelijk vier tot 

Vereniging Hendrick de Keyser (Zwolle etc. 1995) 163. De datering van de monsters werd uitgevoerd door J.W. 
Bloemink, destijds ibid.
9  Glaudemans en Smit ‘De houten stad’, 30. De monsters werden genomen door D.J. de Vries, de datering is uit-
gevoerd door ring. 
10  R. Glaudemans, ‘“Welgetimmerd” wonen in de Warmoesstraat. Het oudste cassetteplafond van Nederland 
ontdekt’, in: J. Gawronski, F. Schmidt en M.-Th. van Thoor (red.), Amsterdam. Monumenten & Archeologie, 5 (Am-
sterdam 2006) 129-137 en D.J. de Vries, ‘Een achterafje met Serlio in de Warmoesstraat’, in: A. Ouwerkerk (red.), Het 
Nederlandse binnenhuis gaat zich te buiten. Internationale invloeden op de Nederlandse wooncultuur. Leids Kunst-
historisch Jaarboek 14 (Leiden 2007) 130-145.
11  Het voordeel daarvan is dat tijdens een bouwhistorisch onderzoek ad hoc kan worden besloten een constructie te 
bemonsteren, waarmee de bemonstering optimaal op de vergaarde bouwhistorische inzichten kan worden afgestemd.
12  D.J. de Vries, Bouwen in de late Middeleeuwen: Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht 
(Utrecht 1994) 367-385. Over de toepassing van de dendrochronologie in Nederland publiceert dezelfde auteur met enige 
regelmaat in het Bulletin KNOB, onder de titel ‘Monumenten dendrochronologisch gedateerd’. Verschenen zijn: (1) 86 
(1987) 85-89; (2) 87:2 (1988) 71-73; (3) 89:5 (1990) 19-26; (4) 91:2 (1992) 27-35; (5) 92:3 (1993) 64-71; (6) 95:4 (1996) 128-
135; (7) 99:3 (2000) 74-84. Zie ook E. Jansma, Rememberings: The development and application of local and regional 
tree-ring chronologies of oak for the purposes of archaeological and historical research in the Netherlands (Amsterdam 
1995); W. Bloemink en R. Rozendaal, ‘Dendrochronologie’, Bouwsporen I (’s-Hertogenbosch 1995) 39-49. Voor 
naaldhout: Ute Sass-Klaassen, ‘Dendrochronologisch onderzoek aan naaldhout uit Nederlandse monumenten’, Bulletin 
KNOB 99:3 (2000) 85-95. Een overzicht vindt men bij E. Jansma e.a., ‘Historische dendrochronologie in Nederland; de 
stand van zaken anno 2001’, Praktijkboek Instandhouding Monumenten. Diverse onderwerpen III, 4:9, februari 2002. 
Verder: U. Sass-Klaassen, T. Vernimmen en C. Baittinger, ‘Dendrochronological dating and provenancing of timber 
used as foundation piles under historic buildings in The Netherlands’, International Biodeterioration & Biodegradation, 
61 (2008) 96-105. Zie ook P. Hoffsummer (red.), Les charpentes du XIe au XIXe siècle. Typologie et évolution en France 
du Nord et en Belgique, Cahiers du patrimoine 62 (Paris 2002) en Th. Eißing, Kirchendächer in Thüringen und dem 
südlichen Sachsen-Anhalt. Dendrochronologie – Flößerei – Konstruktion. Arbeitsheft der Thüringischen Landesamtes 
für Denkmalpfl ege und Archäologie. Neue Folge 32 (Erfurt 2009) 34-64.
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vijf houtmonsters per bouwfase genomen.13 Wanneer de bouwhistorische context 
zeer duidelijk is en de kwaliteit van de monsters goed is, volstaan soms drie monsters. 
Bij het nemen van monsters wordt er consequent op gelet of de wankant van een te 
bemonsteren constructieonderdeel behouden is. Is dat niet het geval, dan wordt in 
veruit de meeste gevallen van bemonstering afgezien.14

Een van de bijzondere aspecten van dendrochronologisch onderzoek in Amster-
dam is dat er naar Nederlandse verhoudingen zeer veel grenenhout (Pinus sylvestris) 
kan worden bemonsterd. Het onderzoek in Nederland heeft zich in het verleden  
hoofdzaklijk op eikenhout geconcentreerd en de problemen om naaldhout, in het 
bijzonder grenen te dateren, waren aanzienlijk.15 Bij laboratoriumanalyse bleek de 
datering van het Amsterdamse grenenhout echter nauwelijks moeilijkheden op te le-
veren. Dateringen van grenenhout konden gekoppeld worden aan die van eikenhout 
uit dezelfde bouwfase, de verkregen dateringen pasten in voldoende gevallen binnen 
het beeld dat uit het bouwhistorische onderzoek naar het pand te voorschijn was ge-
komen en de monsters hadden in de meeste gevallen een grote onderlinge correlatie.

Dendro-provenancing
Rond het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw startten dendrochrono-
logen hun eerste pogingen om niet alleen de ouderdom, maar ook de herkomst van 
hout te traceren. Gezien het feit dat er toen slechts van enkele herkomstgebieden stan-
daardcurves bestonden, was dit in het begin een hachelijke onderneming. In de loop 

13  Losse stukken hout worden meestal niet gedateerd, omdat er te veel statistische onzekerheden in individuele 
dateringen schuilgaan. 
14  Voor de schatting van het aantal ontbrekende spintjaarringen bestaan verschillende methoden. De schatting is 
afhankelijk van herkomst van het hout uit de boom zelf, de soort, de ouderdom van de boom, de ‘sociologische’ positie 
van de boom in het bos en de geografi sche herkomst. Zie T. Wa ny, Aufbau und Anwendung der Dendrochronologie 
für Eichenholz in Polen. Dissertation Universität Hamburg (Hamburg 1990) 184-187 en U. Heußner, ‘Wieviel fehlt?’- 
Ein Beitrag zur Genauigkeit von dendrochronologischen Datierungen’, in: E. Cziesla, Th. Kersting en St. Pratsch 
(red.), Den Bogen spannen… Festschrift für B. Gramsch. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Band 
20 (Weißbach 1999) 523-525.
15  Sass-Klaassen, ‘Dendrochronologisch onderzoek’; Jansma ‘Historische dendrochronologie’.

Afbeelding 2: Eiken en grenen houtmonster met specifi eke kenmerken (foto auteur).
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van de jaren zeventig leverde deze methode echter steeds meer resultaten op.16 Een 
probleem dat nog steeds ter discussie staat is de vraag of de referentie-chronologieën 
daadwerkelijk de herkomst van het hout representeren, of dat zij eerder de plaats aan-
wijzen waar dit hout werd verhandeld (de Gotland-chronologie is bijvoorbeeld niet al-
leen toepasbaar voor hout afkomstig van Gotland, maar ook op hout van het Zweedse 
vasteland).17 Zo wezen Eckstein en Wrobel erop, dat naarmate men verder teruggaat in 
de tijd, de exactheid van de houtherkomst onduidelijker wordt, omdat bij de opbouw 
van een chronologie gebruik kan zijn gemaakt van hout uit verschillende herkomstge-
bieden. De ontwikkeling van dendro-provenancing is daarom nog in volle gang.

Als indicatieve factor voor de herkomst van hout is dendrochronologisch on-
derzoek echter wel degelijk bruikbaar. De combinatie met historische gegevens en 
bouwhistorisch onderzoek biedt een sterke basis om meer inzicht te krijgen in de 
historische houthandel. De mogelijkheden hiertoe zijn in Amsterdam uitstekend. Als 
handelsplaats waar honderden jaren lang op grote schaal hout uit alle windstreken is 
verhandeld, met een nog steeds uitermate rijk monumentenbestand én de gegevens 
die in de rijke archieven te vinden zijn, bezit Amsterdam alle elementen om tot meer 
inzicht in de historische houthandel én stadsontwikkeling te komen.

Onderzoeksmateriaal
Tussen het voorjaar van 2006 en het voorjaar van 2009 werden 325 houtmonsters ge-
nomen uit in totaal 50 objecten.18 40% van de monsters betrof eikenhout, 53,5% gre-
nenhout en 6,5% bestond uit sparren of dennenhout. In de meeste gevallen waren de 
houtmonsters afkomstig uit een bouwhistorische context. 53 monsters stamden uit een 
archeologische context. Hierbij ging het vrijwel uitsluitend om funderingshout. 

Het slagingspercentage voor zowel eikenhout als grenenhout is hoog, wat te 
danken is aan het relatief hoge gemiddelde aantal jaarringen dat in Amsterdams 
bouwhout wordt aangetroffen en aan een kritische afweging met betrekking tot de 
slagingskans, alvorens de houtmonsters worden genomen (zie tabel 1). 

Het lagere slagingspercentage van grenen is toe te schrijven aan een relatief grote, 
heterogene partij funderingshout, waarvan de monsters onderling niet correleerden 
en niet konden worden gedateerd. Bij het weglaten van deze monsters ligt het sla-
gingspercentage aanzienlijk hoger: 106 geslaagde dateringen op een totaal van 137 
monsters levert in dat geval een percentage van 77,3% op, waarmee het algemene 
slagingspercentage op 77,1% uitkomt.19 Toch waren er ook bouwhistorische vondst-
complexen die niet tot een datering leidden. Een balklaag van het pand Akoleienstraat 
8, het souterrain van Warmoesstraat 38 en de kapconstructie van Passeerdersgracht 
15 leverden weliswaar mooie houtmonsters op, maar deze leidden tijdens de analyse 
tot geen enkele ‘match’.

16  Zie voor een overzicht D. Eckstein en S. Wrobel, ‘Dendrochronological proof of origin of historic timber – re-
trospect and perspectives’, Trace, 5 (2006) 8-20.
17  Met dank aan Karl-Uwe Heußner. Vergelijk met K.-U. Heußner, ‘Handel mit Holz’, in: H. Jöns, F. Lüth en H. 
Schäfer (red.), Archäologie unter dem Straßenpfl aster. 15 Jahre Stadtkernarchäologie in Mecklenburg-Vorpommern 
(Schwerin 2005) 127.
18  Gegevens van 25 eerder in Amsterdam genomen houtmonsters werden eveneens in de analyse meegenomen.
19  Bij systematische bemonstering van archeologische vindplaatsen zijn de discrepanties veel kleiner.
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Overzicht van de belangrijkste resultaten
De geslaagde dateringen bevestigden zoals kon worden verwacht voor een belangrijk 
deel de bestaande inzichten met betrekking tot de stadsontwikkeling van Amsterdam. 
Dit neemt echter niet weg dat de resultaten voor wat betreft het Amsterdamse hout-
gebruik en de houtstapelmarkt een aantal verrassende ontdekkingen opleverde, die de 
stedelijke omgang met de beschikbaarheid van hout als bouwmateriaal in een nieuw 
perspectief plaatst.20

Voor een aantal individuele gebouwen kon echter ook een bevestiging worden 
gevonden van de bouwtijd, of kwamen juist tegenstrijdige gegevens beschikbaar die 
om een hernieuwde bouwhistorische interpretatie vroegen. Zo was van het pand Klo-
veniersburgwal 47 bekend dat het in een gedeelte van de stad staat dat rond het jaar 
1600 bij de slechting van de laatmiddeleeuwse stadsmuur voor het eerst is bebouwd. 
Het pand, dat achter de huidige voorgevel twee oudere huizen verbergt, gaat terug tot 
deze eerste bebouwing (zie afbeelding 3a). Van de zes genomen houtmonsters, kon-
den er vijf worden gedateerd. Behalve een datering van beide panden kort na 1600, 
wijzen de analyses erop dat het eikenhout uit het westen van Zweden afkomstig was.21

Een ander pand dat voor het eerst betrouwbaar kon worden gedateerd, was War-
moesstraat 38. Samen met Warmoesstraat 40 en 42 maakte dit pand deel uit van een 
uitgebreid bouwhistorisch onderzoek naar drie bijzonder goed bewaarde huizen in 
wat in de zestiende eeuw de belangrijkste straat van Amsterdam was. In Warmoes-
straat 38 – ‘Het witte Postpaard’ – werden in totaal 21 houtmonsters genomen, die 
een gedetailleerd inzicht in de bouwfasering gaven. De belangrijkste ontdekking in 
het voorhuis van Warmoesstraat 38 was dat dit pand op de grens van een grote brand 
van 10 juni 1597 ligt. In de kapconstructie van het voorhuis werden brandsporen 
aangetroffen (zie afbeelding 3b). Onderzoekers hebben zich al sinds het begin van 
de twintigste eeuw met de begrenzing van deze brand beziggehouden.22 Hierbij was 
duidelijk geworden dat in ieder geval Warmoesstraat 36 ten prooi was gevallen aan 
de vlammen.23 De onaangetaste onderdelen van de kap van Warmoesstraat 38 wer-

20  Vergelijk met G. van Tussenbroek, ‘Dachwerke des 17. und 18. Jahrhunderts in Amsterdam. Tradition und 
Erneuerung’, in: P. Zalewski (red.), Dachkonstruktionen der Barockzeit in Norddeutschland und im benachbarten 
Ausland (Petersberg 2009) 116-120.
21  De resultaten van de monsters uit het rechter deel van het pand luiden 1605 (+/- 10), 1600 (wk) en 1584 (+/- 10). 
De monsters uit het linker deel leverden de data 1599 (wk) en 1600 (+/- 10). De dateringen met de +/-waarden zijn 
tot stand gekomen na synchronisatie met de middelwaarde van de twee monsters waarvan de wankant aanwezig was.
22  Zie over deze brand verder: J.C. Breen, ‘Een zware brand in 1597’, Jaarboek Amstelodamum, 10 (1912) 137-148; 
J.G. Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat. Typoscript (Amsterdam 1968); H.F. Wijnman, ‘De herberg De 
Gulden Hand in de Warmoesstraat als centrum van de oosterse handel te Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum 55 
(1963) 57-76.
23  Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat, 32-34.

Houtsoort Aantal monsters Aantal dateringen Slagingspercentage

Eiken 130 100 76,9%
Grenen 174 119 68,4%

Totaal 304 219 72,0%

Tabel 1: Slagingspercentage van dendrochronologische analyse van historisch Amsterdams 
bouwhout (eiken en grenen)
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den bemonsterd. Drie monsters beschikten over wankant en leverden de jaartallen 
1535, 1535 en 1538 op, wat erop wijst dat de kapconstructie rond 1540 is gebouwd. 
Gevoegd bij de datering van een monster van de begane grond, van 1529 +/- 10, is het 
dus aannemelijk dat het hele voorhuis van Warmoesstraat 38 rond 1540 compleet is 
vernieuwd en bij de brand van 1597 nog juist werd gespaard.

Een volgende grote bouwfase in het voorhuis kon vastgesteld worden kort na het 
midden van de zeventiende eeuw. Het achterste gedeelte van de kapconstructie is 
kort na 1650 gewijzigd. Drie dennenhouten monsters leidden tot een datering kort 
na 1640, na 1645 en na 1650. Het betrof dennenhout uit het zuiden van Duitsland en 
vormt daarmee vooralsnog het oudste gedateerde voorbeeld van dennenhout uit het 
Zwarte Woud in Amsterdam.

Wat het vroegste gebruik van grenenhout betreft, leverde de datering van Oude-
zijds Voorburgwal 98 een eerste indicatie (zie afbeelding 3c). Het pand beschikt over 
zware, dicht bij elkaar gelegen balklagen en zal dus van oorsprong een pakhuisfunctie 
hebben gehad. Aan de voorzijde zijn enkele sporen van een hijsinstallatie aanwezig. 

Afbeelding 3a: Amsterdam, Kloveniersburg-
wal 47.

Afbeelding 3b: Warmoesstraat 38.
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In de achttiende eeuw heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden, waarbij het 
huis een nieuwe gevel heeft gekregen. Drie grenenhouten monsters bleken te stam-
men uit 1602 en 1603, zodat ervan uit kan worden gegaan, dat het pand in 1605 of 
1606 zal zijn gebouwd. Het is hiermee een van de vroegste complete constructies in 
grenenhout, hoewel de kapconstructie – die ten gevolge van verregaande aantasting 
niet kon worden bemonsterd – nog in eikenhout is uitgevoerd.

Andere voorbeelden van dateringen die de historische context bevestigden, zijn die 
van het pand Herengracht 12 en Keizersgracht 123, het Huis met de Hoofden (zie 
afbeelding 3d en afbeelding 3e). Van Herengracht 12 werd aangenomen dat het kort 
na het begin van de Derde Uitleg van Amsterdam, in 1613 is gebouwd.24 In januari 
1614 werden de eerste percelen verkocht, waaronder het perceel waarop Herengracht 
12 staat. Uit de vroegste fase van het pand werden zeven monsters genomen, waarvan 
er vijf tot een datering leidden. Het betrof twee monsters van eikenhout, afkomstig 
uit het stroomgebied van de Elbe. De kapdatum hiervan was 1612 en 1613. De overige 

24  Het besluit voor de uitleg werd op 29 november 1613 genomen. P. Spies e.a., Het Grachtenboek. Vier eeuwen 
Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht (Den Haag, 1991) 38.

Afbeelding 3c: Oudezijds 
Voorburgwal 98.
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drie monsters waren van grenenhout, afkomstig van Gotland of het aangrenzende 
Zweedse vasteland. De datering was in twee gevallen 1613 en in één geval 1611. Hier-
mee zien we een bevestiging dat dit hout soms pas meerdere jaren nadat het werd 
gekapt werd verwerkt, maar dat de marges klein zijn. Dit bleek ook uit de kelder 
van het pand, waaruit drie houtmonsters van paalkoppen werden gezaagd. Slechts 
één hiervan leverde een datering op. Het betrof een monster van grenenhout, met als 
datering 1613, afkomstig van Gotland of het aangrenzende Zweedse vasteland. De 
twee andere monsters, van vurenhout, bezaten te weinig ringen om tot een datering 
te leiden. De later vernieuwde voorgevel kan niet eerder dan 1710 tot stand zijn ge-
komen. Een bij deze bouwfase behorende balk bleek in het jaar 1709 te zijn gekapt.

Het Huis met de Hoofden is iets later gebouwd dan Herengracht 12. De bemonste-
ring van een aantal balken uit de kapconstructie leverde de jaartallen 1619 en 1620 op, 
wat aangeeft dat de jaartalsteen in de gevel waarop 1622 te lezen is, het daadwerkelijke 
bouwjaar weergeeft. Het hout was afkomstig uit midden-Zweden, en mogelijk ten 
westen van de Sont verhandeld.25

Discrepanties in dateringen werden eveneens aangetroffen. Een goed voorbeeld 
hiervan was de datering van de kapconstructie van Prins Hendrikkade 94-95, beter 
bekend als de Schreierstoren (zie afbeelding 3f).26 Tijdens het uitgebreide onderzoek 
van het muurwerk van deze laatmiddeleeuwse verdedigingstoren werd een hori-
zontale bouwonderbreking ontdekt, die aanvankelijk niet kon worden verklaard. 

25  Ik verwijs hier slechts naar F. Schmidt, ‘De architect van het Huis met de Hoofden. Moderne architectuur anno 
1631’, in: J. Gawronski, F. Schmidt en M.-Th. van Thoor (red.), Amsterdam Monumenten & Archeologie 5 (Amster-
dam 2006) 58-69.
26  Zie meer uitgebreid G. van Tussenbroek, ‘De Schreierstoren van binnen en van buiten. Een van de laatste restanten 
van de Amsterdamse stadsommuring bouwhistorisch onderzocht’, Bulletin KNOB, 106 (2007) 4:5, 201-214.

Afbeelding 3d: Herengracht 12. Afbeelding 3e: Keizersgracht 123.
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De bouw van de stadsmuur waartoe de toren behoorde, startte in 1481 of 1482, en 
naar algemeen werd aangenomen was de toren rond 1490 gereed. Het hout van de 
nog aanwezige historische kapconstructie bleek echter in de winter van 1498-1499 te 
zijn gekapt, wat betekent dat de toren pas veel later onder dak was dan tot nog toe is 
aangenomen. Nadat het muurwerk tot de hoogte van de stadsmuur was opgetrokken, 
is het werk onderbroken en pas aan het einde van de vijftiende eeuw, waarschijnlijk 
in de zomer van 1499 of 1500 voltooid. Waarschijnlijk hebben de bouwers in 1482 
besloten om eerst de stadsmuur te bouwen zodat de stad verdedigd kon worden. Dit 
werk was rond 1490 klaar. Pas daarna kwamen de torens aan de beurt.

Hoewel Oudezijds Voorburgwal 19 door een jaartalsteen in de gevel in 1656 wordt 
gedateerd, leidden enkele bouwhistorische onduidelijkheden tot het besluit hout-
monsters te nemen (zie afbeelding 4). Uit de kap werden drie monsters genomen, 
waarvan de datering verrassend was. Het eerste monster dateerde in 1620, het tweede 
was in de zomer van 1629 gekapt en het derde in 1628. Het grenenhout was afkomstig 
uit Zweden. Deze datering wijst er op dat het huis een generatie ouder is dan de rijke 
gevel met pilasterstelling en dolfi jnen als schouderstukken doet vermoeden. Niet al-
leen in de achttiende en negentiende eeuw werden nieuwe gevels voor oudere panden 
gezet, maar ook al in het midden van de zeventiende eeuw.

Afwijkende dateringen konden echter niet altijd goed verklaard worden. Van het 
pand Kromme Waal 16 werd aangenomen dat het na 1585 is gebouwd. De Kromme 
Waal was oorspronkelijk een verdedigingswal en later de kade van de Lastage. Om aan 
de behoefte aan woonruimte tegemoet te komen besloot het stadsbestuur in 1585 de 

Afbeelding 3f: Schreierstoren 
(foto’s BMA, Han van Gool).
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Lastage te bebouwen.27 Tijdens het dendrochronologisch onderzoek werden drie mon-
sters van de balklaag van het souterrain van het voorhuis genomen. Op grond van de 
consoles die onder de balken waren aangebracht, werd een datering in de zeventiende 
eeuw verwacht. De drie genomen monsters bleken echter te stammen van na 1508, uit 
1521 en uit 1538. Gezien de relatief grote spreiding van de datering en het feit dat het ge-
bied van de Kromme Waal pas na 1585 daadwerkelijk mocht bebouwd worden, is aan te 
nemen dat voor het souterrain hergebruikt hout is toegepast. Dit wordt bevestigd door 
de consoles, die zeker niet in de eerste helft van de zestiende eeuw tot stand zijn geko-
men, toen in Amsterdam nog gotische vormentaal werd toegepast.

Een voorbeeld van hergebruik dat bij het bouwhistorisch onderzoek duidelijker 
te herkennen was, werd aangetroffen in Herengracht 78. Evenals Herengracht 12 
en Keizersgracht 123 ligt het in het gebied van de Derde Uitleg. Het pand is oor-
spronkelijk gebouwd door metselaar Hendrick Gerritszoon, als onderdeel van een 

27  J. Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorrechten, koophandel, gebouwen etc, 
(tweede stuk Amsterdam 1765) 65.

Afbeelding 4: Oudezijds 
Voorburgwal 19 rond 1930 
(foto BMA).
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rij kleine huisjes met trapgevels.28 Het 
pand kwam in 1614 gereed en onderging 
in de eeuwen daarna enkele ingrijpende 
veranderingen. De voorgevel werd in de 
achttiende eeuw nieuw opgetrokken (zie 
afbeelding 5). De kapconstructie bestaat 
uit relatief zwaar uitgevoerde onderde-
len, en de aanwezige telmerken volgen 
een onlogisch systeem, met de cijfers 7 en 
8, terwijl er in de kleine kap niet zoveel 
jukken zijn toegepast. Omdat deze mer-
ken meestal de volgorde van de jukken 
aangeven, die voorafgaand aan de bouw 
op de grond werden vervaardigd, ont-
stond het vermoeden dat de onderdelen 
van een oudere, grotere kap afkomstig 
waren en bij de bouw van het pand in 
1614 werden hergebruikt. Het dendro-
chronologisch onderzoek bevestigde dit 
vermoeden. Twee monsters leverden de 
jaartallen 1585 en 1589 op.

Dat houtschaarste in Amsterdam tij-
dens de Derde Uitleg een groot pro-
bleem was, werd bevestigd door een 
onderzoek in de Munttoren. De Munt-
toren is een overblijfsel van de laatmid-
deleeuwse Regulierspoort, die in het laat-
ste kwart van de vijftiende eeuw bij de 
aanleg van de Amsterdamse stadsmuur 
is gebouwd. In 1601 was de poort ver-
worden tot een binnenpoort, ten gevolge 
van een stadsuitbreiding aan de zuidzij-
de, waarbij een nieuwe Regulierspoort 

op het huidige Rembrandtplein verrees. Een deel van het oude poortgebouw werd 
in gebruik genomen als glasblazerij, die op 28 januari 1619 geheel uitbrandde. 
Slechts de westelijke toren – de huidige Munttoren – werd een jaar later herbouwd 
en van een spits werd voorzien, naar een ontwerp van Hendrick de Keyser.29

Het dendrochronologisch onderzoek was erop gericht een antwoord te vinden op 
de vraag of er in de toren nog middeleeuws houtwerk aanwezig was, zoals dat eerder 
bij de Schreierstoren was vastgesteld. In totaal werden zeven houtmonsters genomen. 

28  J. Jehee, Gedane Zaken. 37 jaar bouwhistorisch onderzoek (Zeist 2003) 70 en Vier Eeuwen Herengracht. Gevelte-
keningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars 
en bewoners (Amsterdam 1976).
29  K. Ottenheym, P. Rosenberg en N. Smit, Hendrick de Keyser. Architectura Moderna. Moderne bouwkunst in 
Amsterdam 1600-1625 (Amsterdam 2008). Zie ook D. de Roon en G. van Tussenbroek, ‘De Munttoren te Amsterdam. 
Bewogen geschiedenis van een stedenbouwkundige wees’, Maandblad Amstelodamum, 95:6 (2008) 3-25.

Afbeelding 5: Doorsnede van Herengracht 
78 (tekening auteur, naar opmeting van Jan 
Jehee).
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Wat opviel bij de bemonstering, was de deels zeer grove staat waarin het hout ver-
keerde (zie afbeelding 6).30 Eén van de balken leverde het jaartal 1607 (+/- wk) op, de 
overige vier dateerden alle in het jaar 1609, waarbij twee met zomerwankant. Deze 
zeer homogene datering van het hout, dat een Nederlandse herkomst had, maakt het 
waarschijnlijk dat het hout in één partij is gekocht. De vraag naar eikenhout was in 
1619, de tijd van het Twaalfjarig Bestand én de Derde Uitleg van Amsterdam, enorm. 
Op 4 augustus 1619 klaagde glasmaker Jan Hendricksz Soop dat hij masten had moe-
ten gebruiken als brandhout en dat hij vier maanden lang überhaupt geen hout had 
gehad om te stoken.31 Dit kan de verklaring zijn voor het grove karakter van het hout 

30  Vergelijk met G. van Tussenbroek, ‘Hout voor de Derde Uitleg. De bouw van de Amsterdamse grachtengordel’, 
in: V. van Rossem, G. van Tussenbroek en J. Veerkamp (Red.), Amsterdam. Monumenten & Archeologie 7 (Amster-
dam 2008) 119-129.
31  J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam. Tweede 
deel 1612-1632. Rijks Geschiedkundige Publicatiën 78 (’s-Gravenhage 1933) 300, nr. 485.

Afbeelding 6: Amsterdam, 
Munttoren. Onbewerkt hout 
(foto auteur).
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in de Munttoren, dat bij verdere bewerking een (te) klein formaat had opgeleverd. 
Andere stedelijke bouwprojecten uit deze tijd worden gekenmerkt door veel strakker 
afgewerkt hout.

Hoe gespannen de houtmarkt op dit moment was, bleek ook uit het onderzoek naar 
de kapconstructie van een aanbouw van de Noorderkerk. De bouwgeschiedenis van de 
Noorderkerk is in grote trekken bekend.32 Op 28 februari 1620 accepteerde het stadsbe-
stuur een voorstel tot de bouw van de kerk. Op 15 juni 1620 werd de eerste steen gelegd, 
in 1622 kwam de toren gereed en op 16 april 1623 werd de eerste preek gehouden. De 
lagere aanbouwen in de vier hoeken stammen uit de eerste fase (zie afbeelding 7). Drie 
gedateerde houtmonsters leverden echter een verrassend resultaat op: het hout bleek in 
alle gevallen in de zomer van het jaar 1497 te zijn gekapt.33 Deze zeer onverwachte da-
tering duidt erop, dat bij de bouw van de Noorderkerk gebruik is gemaakt van afbraak-
hout. Het gaat mogelijk om zwaardere balken die voor de nieuwbouw zijn bewerkt.

De prijs van bouwmaterialen bleef hoog, zodanig, dat hergebruik bleef voorkomen, 
ook nadat de grote stadsuitbreiding was voltooid. Dit bleek tijdens het onderzoek 
van het grenenhout van de kapconstructie van het achterhuis van Binnenkant 44. Het 

32  R.C. Vervoorn (red.), Noorderkerk Amsterdam. Bouw. Interieur. Orgel. Restauratie. Functie (Amsterdam 1992).
33  Met dank aan Th. Westphal.

Afbeelding 7: aanbouw 
Noorderkerk met herge-
bruikt hout in kapconstructie 
(foto BMA).
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huis staat op het Waalseiland, dat in 1644 na gedeeltelijke dichtslibbing van de Oude 
Waal werd aangeplempt. In 1646 werden de eerste percelen uitgegeven, waarmee in 
de dringende woonbehoefte van bij handel en scheepvaart betrokken Amsterdam-
mers werd voorzien. Twee dateringen van grenen monsters uit de kap van het achter-
huis correspondeerden niet met de historisch-stedenbouwkundige achtergrond van 
het Waalseiland. Het hout was gekapt in de zomer van het jaar 1612, 32 jaar voordat 
het eiland werd aangelegd. Deze opmerkelijke datering maakt duidelijk dat er bij de 
bouw van het achterhuis gebruik is gemaakt van ouder hout, hoogstwaarschijnlijk 
vanwege de nog steeds heersende schaarste op de houtmarkt.

De voortdurende vraag naar hout zorgde ervoor dat vanuit de meest uiteenlopende 
gebieden in Europa hout voor de Amsterdamse markt werd geleverd. Een fraai voor-
beeld hiervan leverde het onderzoek van het pand Noorderstraat 7. Hoewel dit huis 
vanaf de straat niet als bijzonder oud herkenbaar is, bezit het aan de achterzijde een 
veel oudere kap en balklagen. Twee van de vier genomen monsters konden worden 
gedateerd. Het eerste monster dateerde na 1679, het tweede uit 1696, zodat het niet 
onwaarschijnlijk is dat het pand rond 1700 is gebouwd. Het hout was afkomstig uit 
het gebied rond het Onegameer in Karelië, ten noord-oosten van Sint-Petersburg. 
Aan het einde van de zeventiende eeuw lijkt het hout op de Amsterdamse markt van 
steeds verder weg te komen.

Behalve met hergebruik en verschuivende handelsinvloeden die in Amsterdam een 
rol speelden, moet bij het onderzoek ook rekening worden gehouden met reparaties 
van gebouwen. Een voorbeeld hiervan werd aangetroffen in het souterrain van Krom-
me Waal 22, waarvan ook de kapconstructie werd gedateerd. Het pand – dat nog een 
houtskelet bezit – moet kort na 1612 zijn gebouwd, maar de datering uit het souterrain 
leverde een heel ander beeld op. Twee balken waren afkomstig uit Estland, waarvan de 
ene datering ná 1703 is, en de andere in het jaar 1723. De derde balk, uit midden Zweden, 
leverde een datering in het jaar 1765 op. Dit nogal diffuse resultaat kan te maken hebben 
gehad met het incidenteel vervangen van rotte balken in de achttiende eeuw.

Een nog ingrijpendere restauratie werd aangetroffen tijdens het bouwhistorisch 
onderzoek van de Montelbaanstoren, die in 1516 of 1517 is gebouwd en in 1606 
door stadssteenhouwer Hendrick de Keyser en stadstimmerman Hendrik Staets van 
een bekroning werd voorzien.34 Nadat deze verhoging al in 1611 voor stabiliteits-
problemen had gezorgd,35 bleek tijdens het bouwhistorisch onderzoek dat er in de 
achttiende eeuw nogmaals grote ingrepen noodzakelijk waren geweest. Het hout-
onderzoek maakte duidelijk dat het reparatiehout was gekapt in de jaren 1754, 1755 
en 1759. Het hout was afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden en het Elbegebied. 
Archiefonderzoek leverde helaas geen aanvullende gegevens op met betrekking tot 
deze reparatie.36

Een rode draad in het onderzoek vormt de datering en afbakening in de tijd van 
bepaalde bouwhistorische fenomenen: onderzoek in Warmoesstraat 38 wees uit 

34  F.J. Dubiez, ‘De Montelbaanstoren, zijn betekenis voor de verdediging van Amsterdam in vroeger dagen’, Ons 
Amsterdam, 10 (1958) 26-32 en G. van Tussenbroek, ‘Lotgevallen van Malle Jaap. De restauratiegeschiedenis van 
de Montelbaanstoren’, in: V. van Rossem, G. van Tussenbroek en J. Veerkamp (red.), Amsterdam. Monumenten en 
Archeologie 6 (Amsterdam 2007) 11-23.
35  O. Dapper, Historische Beschryving der Stadt Amsterdam etc. (Amsterdam 1663) 403.
36  Met dank aan Geert van Nieuwstadt.
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dat het pand rond 1540 is gebouwd. Op basis van kunsthistorische analyse van de 
peerkraalsleutelstukken van het houtskelet werd eerder aangenomen dat dit huis uit 
het laatste kwart van de vijftiende eeuw kon stammen (zie afbeelding 8a). Naar nu 
blijkt is het pand dus aanzienlijk jonger. Een dergelijke bijstelling op basis van jaar-
ringonderzoek kan grote repercussies hebben voor andere, op basis van aanwezige 
peerkraalsleutelstukken tot nog toe in de vijftiende eeuw gedateerde panden in de 
Amsterdamse binnenstad.

Ditzelfde geldt voor fenomenen als geprofi leerde balklagen, zwanehalskorbelen, 
typologie van kapconstructies en merksystemen die op het hout zijn aangebracht, als 
spoor van de historische houthandel of constructiewijze. Zo beschikt Spuistraat 51 
over een houtskelet van vier gebinten met zwanenhalskorbelen (zie afbeelding 8b). 
Traditioneel worden dergelijke korbelen op kunsthistorische gronden zeer globaal in 
de eindfase van de houtskeletbouw, tot ongeveer 1620 gedateerd. Toch zijn er indica-
ties dat het zwanenhalskorbeel al vroeger is toegepast. In Warmoesstraat 145 werden 
zwanenhalskorbelen aangetroffen die dendrochronologisch rond 1560 dateerden.37 
Rijkbewerkte korbelen in Warmoesstraat 42 stamden van kort na 1570. In Spuistraat 
51 werd eveneens een poging ondernomen om tot een datering te komen. De kapdatum 
van één van de genomen monsters dateerde van rond 1526, een ander van rond 1548. 
Helaas ontbrak in beide gevallen de wankant, en was er weinig geschikt hout om te 
bemonsteren.

Oudezijds Voorburgwal 40 – bekend als Museum De Amstelkring, of Ons’ Lieve 
Heer op Solder – is meermaals verbouwd, maar onduidelijk was uit welke fase de 
ongebruikelijk geconstrueerde kapconstructie stamde (zie afbeelding 9). De analyse 
van het Westzweedse hout leverde de jaartallen na 1650 en circa 1653 op, terwijl drie 
monsters 1656 opleverden. Voorlopig betreft het de vroegste A-spantconstructie in 
Amsterdam, maar naar verwachting zullen nog vroegere kappen van dit type in de 

37  Glaudemans ‘“Welgetimmert” wonen’. Vergelijk met Glaudemans en Smit, ‘De houten stad’.

Afbeelding 8: Amsterdam, peerkraalsleutelstuk in Warmoesstraat 38 en zwanenhalskorbeel in 
Spuistraat 51 (foto BMA/auteur).
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Amsterdamse binnenstad worden gevonden.
Een laatste element dat hier zal worden genoemd zijn de veelvuldig in oude houtcon-

structies aan te treffen merktekens en houtvlotpluggen.38 Sommige van deze elementen 
hebben een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt, zoals telmerken, die tot in de zes-
tiende eeuw met een ritsmes werden aangebracht en later met een beitel. Over andere 
merktekens en houtvlotverbindingen was in Amsterdam tot voor kort weinig bekend. 
Het beste voorbeeld hiervan is een onderzoek dat in het oude ’s Lands Zeemagazijn 

38  Over dit fenomeen: G. van Tussenbroek, ‘Het wisgat als bouwhistorische mythe? Sporen van houtvlotten in 
Amsterdamse kappen (en elders)’, Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 40 (2006) 7-15. Vergelijk met. Th. 
Lutz, ‘Das Bauholz: Flösserei, Provenienz, Handelsformen, Kennzeichnung’, in: Th. Lutz en G. Wesselkamp (red.), 
Dächer der Stadt Basel (Basel 2005) 115-137.

Afbeelding 9: overzicht van 
kapconstructies: 
A: Damrak 57 (ca 1500), 
B: Nieuwmarkt 28 (tweede 

helft zestiende eeuw), 
C: Herengracht 12 (1614d), 
D: Herengracht 78 (1585d/ 

1614a), 
E: Oudezijds Voorburgwal 

40 (1656d), 
F: Oude Schans 11 (ca. 

1730d) 
(A auteur, naar opmeting 
H.J. Zantkuijl en Ronald 
Glaudemans; B auteur, naar 
opmeting Dik de Roon; C 
auteur, naar opmeting Maar-
ten de Boer; D auteur, naar 
opmeting Jan Jehee; E+F 
auteur).
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werd verricht, het huidige Scheepvaartmuseum, aan het Kattenburgplein 1. Dit gebouw 
brandde in de nacht van 5 op 6 juli 1791 geheel uit en werd vrijwel direct daarop her-
steld.39 In het souterrain van het gebouw werden grote grenen stammen met een lengte 
van ongeveer zeven meter en een diameter van 50 x 39 centimeter gebruikt. Op deze bal-
ken waren twee soorten merktekens aangebracht (zie afbeelding 10). Dendrochronolo-
gische datering leidde tot de vaststelling dat het hout tussen 1785 en 1790 was gekapt. De 
verschillende soorten merken konden aan twee herkomstgebieden worden toegewezen, 
namelijk het Odergebied en het centrale Elbe- of Havelland. Hiermee kon worden vast-
gesteld dat de handelsmerken aan twee verschillende stroomgebieden toebehoorden.40

Amsterdam in de internationale houthandel
De resultaten van het objectgerichte onderzoek in de hierboven genoemde en andere 
panden leveren nieuwe inzichten in bouwgeschiedenis en ontwikkeling van bouwhis-
torische fenomenen. Maar ook met betrekking tot de Amsterdamse houthandel kon-
den enkele nieuwe inzichten worden verzameld. Daarbij gaat het vooral om opvallende 
overeenkomsten en discrepanties tussen het praktijkonderzoek en de kennis die er met 
betrekking tot de Amsterdamse houthandel in het verleden voorhanden is.41 De geana-

39  R. van Rhoon, ‘De brand in ’s Lands Zeemagazijn te Amsterdam, in den nacht van 5 op 6 juli 1791’, Maandblad 
Amstelodamum, 28 (1941) 158-160; P.C. van der Heiden, Bouwhistorische aantekening. Amsterdam Kattenburger-
plein ’s Lands Zeemagazijn. Rapport Rijksgebouwendienst (februari 1998) 13-14; S. de Meer, ’s Lands Zeemagazijn 
(Zutphen 1994). Uitgebreid over het gebouw: De Fabryck – Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek vof, Neder-
lands scheepvaartmuseum Amsterdam. Bouwhistorisch onderzoek (Utrecht, oktober 2004).
40  Voor de uitwerking van dit onderzoek: G. van Tussenbroek, ‘Geheimschrift in oude constructies. Amsterdam en 
de internationale houthandel in de zeventiende en achttiende eeuw’, Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 
45 (2008) 37-51.
41  De historiografi e vertoont aanzienlijke lacunes op dit onderwerp. Zie voor de belangrijkste literatuur: J. Buis, 
Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis. II. Houtmarkt en houtteelt tot het midden van de negentiende eeuw 
(Utrecht 1985) 487-518; C. Lesger, ‘Lange-termijnprocessen en de betekenis van politieke factoren in de Nederlandse 
houthandel ten tijde van de Republiek’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, 55 (1992) 105-142.

Afbeelding 10: In het souter-
rain van het Scheepvaart-
museum aangetroffen han-
delsmerken op grenenhout 
(tekening auteur).
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lyseerde monsters bieden immers inzicht in de herkomst van het hout en de spreiding 
daarvan over een lange periode (1490-1790) (grafi ek 1). Het aspect van representativi-
teit speelt ook hier wederom een rol. Zo veroorzaakt het hier verder niet behandelde 
onderzoek naar het Paleis op de Dam42 met in totaal 55 monsters een piek in de jaren 
1640, 1650 en 1660. Anderzijds is de bouwhausse tijdens de Derde Uitleg in het tweede 
decennium van de zeventiende eeuw eveneens duidelijk afl eesbaar, wat ook geldt voor 
de malaise in het bouwvak tijdens het begin van de Opstand.

De herkomstgebieden van het Amsterdamse bouwhout zijn grofweg in vier hoofd-
groepen te verdelen. Ten eerste bouwhout dat werd aangevoerd over de Maas en Rijn, 
uit de Zuidelijke Nederlanden en het Rijnland en Westfalen. Ten tweede hout dat 
afkomstig was uit Zweden en Noorwegen, en dat aan de westkust van Noorwegen 
in steden als Bergen en Stavanger werd geladen en dus niet door de Sont hoefde te 
worden vervoerd. Ten derde betreft het hout dat afkomstig was uit Noord-Duitsland 
en Polen en dat in steden als Hamburg, Stettin en Danzig werd geladen. Tot slot, ten 
vierde, hout dat afkomstig was uit het Baltische gebied.43

Vanzelfsprekend is het historische beeld zeer gedifferentieerd: Amsterdam was 
al vroeg tot houtimport gedwongen. Weliswaar werd uit sommige regio’s in de 
Nederlanden nog lange tijd hout betrokken voor bouwwerken,44 maar over het alge-
meen was het noordwesten van Nederland te zeer ontbost om de eigen behoefte aan 
bouwhout te dekken. Tussen 1350 en 1370 transporteerden Hamburgse handelaren 
aanzienlijke hoeveelheden hout naar de stad.45 Toen in 1373 herstelwerkzaamheden 
aan de voorburcht van het Muiderslot werden uitgevoerd, kocht men bij ‘Peter Hol-
land tot Aemstelredamme’ eiken ‘sparren’.46 Begin vijftiende eeuw kocht men voor

42  De resultaten hiervan mogen vooralsnog niet openbaar worden gemaakt.
43  Buis, Historia Forestis, 505-518. Buis spreekt van Noordse handel, waarbij Noorse en Baltische handel onder één 
noemer worden gevat.
44  E. Vink, ‘Bosch’ bouwhout onderweg. Een historisch onderzoek naar de herkomst van Bosch bouwhout in de 
vijftiende en zestiende eeuw’, Bulletin KNOB, 94:5 (1993) 129-140.
45  Maandblad Amstelodamum, 1 (1914) 77; J.G. van Dillen, Het economisch karakter der middeleeuwsche stad. I. 
De theorie der gesloten stad-huishouding (Amsterdam 1914) 136.
46  H. Janse, Bouwers en bouwen in het verleden. De bouwwereld tussen 1000 en 1650 (Zaltbommel 1965) 38. Dit wa-
ren vierkante ribben, die in lengte konden variëren van twaalf tot veertig voeten. E.J. Haslinghuis en H. Janse, Bouw-
kundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie (4e dr., Leiden 2005) 439.

Grafi ek 1: Spreiding van het aantal houtmonsters per decennium.
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de bouw van de Sint-Pieterskerk te Leiden in Amsterdam veel wagenschot (kwartiers 
gezaagd eikenhout van hoge kwaliteit), terwijl het Leidse stadsbestuur in 1412 voor 
‘die tymeringhe upter stede huys’ in Amsterdam Pruisische delen kocht.47 Voor de 
Dom van Utrecht werd steigerhout uit Amsterdam gehaald.48 Dat het Amsterdamse 
wagenschot zeer gewild was, blijkt bijvoorbeeld ook uit de rekeningen van de ver-
bouwing van het kasteel van Hoogstraten (B). Bij deze verbouwing, onder leiding van 
Rombout II Keldermans, in opdracht van Antoine de Lalaing en zijn vrouw Elisabeth 
van Culemborch liet men een grote partij wagenschot uit Amsterdam komen.49

Onderzoek door Dirk Jan de Vries naar een aantal rekeningen uit de periode tussen 
1342 en 1565 in plaatsen buiten Amsterdam leverde een totaal van 125 houtaankopen 
op.50 Het ging om plaatsen als Gent, Utrecht en Zutphen, waarbij bleek dat op de 
Amsterdamse markt allerhande houtproducten te koop waren. De 125 geanalyseerde 
houtaankopen bestonden uit sporen (30%), planken, delen, e.d. (23%), wagenschot 
(21%), balken en stijlen (6%), ribben en rijen (4%) en diversen (16%).51 Verreweg 
het meeste hout dat in deze periode werd verhandeld was eikenhout. Naaldhout nam 
slechts een bescheiden plaats in, hoewel dit in de loop van de zestiende eeuw wel 
toenam.

Al in de dertiende en veertiende eeuw werd hout uit het Rijn- en Maasland in Hol-
land verhandeld. Pas vanaf het einde van de vijftiende eeuw zou de invloed van boven-
rijns hout toenemen, waarbij de eerste handelsovereenkomst over levering van hout 
uit het Zwarte Woud uit 1593 stamt.52 Aan het einde van de zestiende eeuw kwam het 
Rijngebied sterk op als productiegebied voor Holland en dat zou zo blijven tot ver in 
de achttiende eeuw. Tijdens de Dertigjarige Oorlog kwam de export van eiken over de 
Rijn naar de Republiek vrijwel tot stilstand.53 Maar anders dan vaak wordt aangeno-
men, werd ook in de zeventiende eeuw nog veelvuldig eikenhout gebruikt voor bouw-
werken, afkomstig uit het Nederlandse grensgebied.

De geschiedenis van de houthandel in en rond Amsterdam na 1648 is dankzij het 
werk van C.A. Schillemans uit 1947 in Nederland beter onderzocht dan de periode 
daarvoor, zij het met als uitgangspunt de houtveilingen van Zaandam, die vanaf 1655 
plaatsvonden.54 Hier werd voornamelijk ongezaagd hout uit het Rijngebied geveild. 
Van het totaal aantal onderzochte veilingen tussen 1655 en 1714, was 75,5 % afkomstig 
uit de Rijnstreek, 14,9 % uit het gebied dat Schillemans onderscheidt als de Noordzee-

47  Maandblad Amstelodamum 1 (1914) 77; Van Dillen, Het economisch karakter, 137. In de jaren 1476 tot 1479 
kocht men voor de verbouwingen aan het Huis Windenburg te Dreischor op Schouwen-Duiveland niet alleen hout in 
Dordrecht en Zierikzee, maar ook in Amsterdam. Janse, Bouwers en bouwen, 39.
48  Ibidem.
49  bma, brief van W. Aerts aan H.J. Zantkuijl, 19 augustus 1979, met kopieën van de rekeningen. Gelmel-Rekening, 4, 
sept.-dec. 1525, f. 27 v, Betaelt bijden drossaet voer de vrecht van eenen hondert wagescot gecomen van Amstelredamme 
tot inde logie iiii£ i st Ende noch voer de oncosten vanden anderen iic wagescots gesonden bijden Rentmeester van Noor-
tholland XXXVII st. Vergelijk met L. Mertens, ‘Het Gelmelslot te Hoogstraten ten tijde van Antonis de Lalaing: een 
bouwkundige reconstructie van het vroeg zestiende-eeuwse kasteel’, Jaarboek Erfgoed Hoogstraten, 2 (2006-2007) 5-111.
50  De Vries, Bouwen in de late middeleeuwen, 44.
51  Ibidem.
52  Buis, Historia Forestis, 505-506.
53  J. Tossavainen, Dutch forest products’ Trade in the Baltic from the late middle ages tot the peace of Munster in 
1648 (Jyväskylä 1994) 83. Zie ook Lesger ‘Lange-termijn processen’, 111.
54  C.A. Schillemans, De houtveilingen van Zaandam in de jaren 1655-1811 (’s Gravenhage, 1947). Ook gepubli-
ceerd in: Economisch Historisch Jaarboek 23 (1947) 171-315.
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havens Hamburg en Bremen, de Oostzeehavens van Duitsland, de Baltische Staten en 
Rusland/ Finland. Slechts 0,4 % was afkomstig uit Scandinavië.55

Op basis van het dendrochronologisch onderzoek in Amsterdam lijkt de weer-
gave van Schillemans geen adequate afspiegeling van de werkelijke verhoudingen te 
zijn voor waar het de complete houthandel en de situatie in Amsterdam betreft. De 
invloed van Noorwegen nam in de tweede helft van de zeventiende eeuw weliswaar 
geleidelijk af, maar ongetwijfeld is het beeld van de Zaanse veilingen sterk beïnvloed 
door de netwerken van de hier actieve handelaren, die zich veel sterker op het Rijnge-
bied hebben geconcentreerd, dan op Scandinavië. Om een voorbeeld te geven: van de 
25 genomen monsters uit de periode tussen 1655 en 1714, was maar liefst 96 procent 
van het grenenhout uit Scandinavië, het stroomgebied van de Elbe of het Balticum 
afkomstig, wat het aandeel van de Rijnhandel dus aanzienlijk nuanceert.

De aanwezigheid van Rijns hout op de Hollandse houtmarkt steeg overigens sinds 
het einde van de zeventiende eeuw sterk.56 De Schiffergesellschaften uit het Zwarte 
Woud concurreerden steeds succesvoller met de houthandelaren uit het gebied van de 
Neder-Rijn. De vroegste voorbeelden van hout in het Zwarte Woud in Amsterdam 
zijn vooralsnog aangetroffen in de kapconstructie van het achterhuis van Warmoes-
straat 38. Het ging daarbij om dennenhout uit de jaren kort na 1640, 1645 en 1650.

Ten gevolge van de Noordse Oorlog (1700-1721) nam de rol van de Rijnhandel toe, 
ten koste van die van de Oostzeehandel. De houthandel op de Rijn betrof voor een be-
langrijk deel vuren en grenenstammen uit het Zwarte Woud, producten die in deze peri-
ode niet met zekere regelmaat uit Finland en Scandinavië konden worden betrokken.57

Hout van elders
In de jaren 1440 werd de handel in hout tussen Hollandse steden en het Noorse Bergen 
geopend, dat toen onder Deens bestuur stond.58 Het hout uit Noorwegen werd in ste-
den als Kopferwick, Christiansand, Gothenborg en Trondheim ingekocht,59 maar kon 
in feite afkomstig zijn uit midden-Zweden. De eerste dendrochronologische dateringen 
in Amsterdam hebben aangetoond dat de provincies Dalarna en Jämtland in Zweden 
veelvuldig als houtleverancier hebben gediend, maar voorlopig zijn deze vondsten niet 
eerder dan het einde van de zestiende eeuw in een passende bouwhistorische context 
te plaatsen. De producten die hier werden ingekocht waren grenen- en vurenhouten 
delen, balken en masten.60 Het aanbod van hout uit Noorwegen, dat al veel langer op 
de Hollandse markt was, nam rond 1580 sterk toe.61

55  Schillemans, De houtveilingen, 71-72.
56  Schillemans, De houtveilingen, 77.
57  Schillemans, De houtveilingen, 80; Lesger ‘Lange-termijn processen’, 112, 125-126. Zie ook L.A. van Prooije, 
‘Dordrecht als centrum van de Rijnse houthandel in de 17e en 18e eeuw’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, 
55 (1992) 143-158.
58  De literatuur is niet eenduidig over dit begin. Tossavainen, Dutch forest products, 14 en 30. Vergelijk met J.R. 
Bruijn, ‘The maritime industries of the Dutch Republic, in particular the timber trade, in the 17th and 18th centuries’, 
in: Timber and trade. Articles on the timber export from the Ryfylke-area to Scotland and Holland in the 16th and 17th 
century. Fagrapport nr. 1, Lokalhistorisk Stiftelse (1999) 58-70, 63.
59  Buis, Historia Forestis, 509.
60  Buis, Historia Forestis, 510.
61  Buis, Historia Forestis, 509.
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In het begin van de zestiende eeuw waren in Noorwegen al zaagmolens bekend.62 
Boeren uit het Noorse Neset betaalden in 1519 hun belastingen met Deventer tex-
tiel.63 Schippers voeren langs Stavanger en handelden direct met lokale boeren en 
houtproducenten. Het aandeel hout uit Westzweden is in de zestiende eeuw in Am-
sterdam duidelijk aanwezig: verrassend genoeg bleek bij het dendrochronologische 
onderzoek niet alleen naaldhout hier vandaan te zijn gekomen, maar tevens aanzien-
lijke hoeveelheden eikenhout.

Ten gevolge van de teruglopende handel met Danzig, nam de Nederlandse import 
uit Noorwegen in de jaren 1620 en 1630 sterk toe en in 1628 stond de Deense koning 
toe dat er eikenhout naar de Republiek werd geëxporteerd. Het aantal houtzaagmolens 
aan de westkust van Noorwegen was enorm (zie afbeelding 11).64 Vanaf 1635 werd 
de handel in het westen echter door Schotten beheerst en verdwenen de Hollanders 
naar andere gebieden.65 Volgend op de teruglopende handel in het Ryfylkegebied ont-
stonden in 1640 problemen, waarbij Denemarken de export van hout uit Noorwegen 
naar Holland stopte, wat in 1645 een confl ict tussen Denemarken en de Republiek tot 
gevolg had.66 In de loop van de zeventiende eeuw verschoof de Noorse houthandel 
meer naar het oosten, omdat het zuiden en westen ontbost raakten. Hierdoor nam het 
transport over de rivieren in het binnenland toe.67

De verhouding tussen Holland en Noorwegen bleef moeizaam. In 1647 sloten de 
Staten Generaal na hevige confl icten een verdrag met de Deens-Noorse gezant waarin 
werd geregeld dat Nederlandse schepen in Noorwegen tol zouden betalen naar lading, 
en niet naar kwaliteit van de waren.68 Nederlandse schepen van meer dan vijftig last 
transporteerden in 1647 en 1648 minstens 47.000, maar mogelijk 60.000 tot 70.000 last 
Noors hout.69 Johan Schreiner berekende dat van de ongeveer 600 Nederlandse sche-
pen die tussen 1625 en 1650 in Amsterdam voor de Noorse houthandel werden ge-
charterd, meer dan 98% uit Noord-Holland en Friesland afkomstig waren.70

Zoals hierboven reeds gezegd trachtte de Deense koning de Noorse houthandel te 
beschermen en te monopoliseren. In 1671 verleende hij de Nederlandse vestingbouw-
meester en ondernemer Hendrik Ruse – die in 1652 nog stadsingenieur en kapitein van 
Amsterdam was geweest – een octrooi om masten uit Noorwegen te exporteren. De 

62  S.I. Langhelle, ‘The timber export from the Tysvær-Area in the 16th and 17th Century’, in: Timber and trade, 
24-36, 25.
63  Ibidem.
64  K. Newland, ‘Norwegian Timber and the Scottish Great House’, Architectural Heritage XVIII (Edingburgh 
2007) 35-53, 41.
65  A. Lillehammer, ‘The timber trade and the Ryfylke Farmers c. 1500-1700’, in: Timber and trade, 6-23, 7. Lil-
lehammer baseert zich op onderzoek van de lokale zeventiende-eeuwse Custom Books, 14. In 1606 waren er alleen in 
Ryfylke al 64 (water)zaagmolens. In 1621 waren dit er 83. In de loop van de zeventiende eeuw nam dit aantal wat af, 15.
66  Tossavainen, Dutch forest products, 78.
67  S. Sogner, ‘Popular contacts between Norway and the Netherlands in the Early Modern Period’, in: J. Roding, L. 
Heerma van Voss (ed.), The North Sea and culture. Proceedings of the International conference held at Leiden 21-22 
April 1995 (Hilversum 1995) 185-198, 187-188; Lesger, ‘Lange-termijn processen’, 120-121.
68  Hierbij werd veel gefraudeerd. J. Schreiner, ‘Die Niederländer und die norwegische Holzausfuhr im 17. Jahrhun-
dert’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 49 (1934) 303-328, 303, 326-327.
69  Ibidem, 307. De schepen van minder dan vijftig last zijn niet meegerekend. 58% van de schepen was afkomstig 
uit Amsterdam, al woonden de schippers soms elders. Zie ook Bruijn ‘The maritime industries’, 64. Tussen 4 augustus 
1663 en 4 augustus 1664 werden met 412 scheepsladingen 65.359 last hout uit Noorwegen gehaald. Schreiner ‘Die 
Niederländer’, 310. Het werkelijke aantal was waarschijnlijk nog groter.
70  Schreiner ‘Die Niederländer’, 324.
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Amsterdamse handelaren Jan en Heinrich Decquer kregen de alleenverkoop en hadden 
in september 1671 al tien- tot twaalfduizend masten naar Amsterdam gehaald.71 Toch 
probeerde de Deense koning de beste producten voor zijn eigen vloot te reserveren 
en was de handel in de tweede helft van de zeventiende eeuw moeizaam.72 Pas na het 
sluiten van de Vrede van Utrecht in 1713, kreeg de Noorse houtexport naar Nederland 
een opleving.73 In 1717 werd de directe handel door boeren hoger op de fjorden bij 
koninklijk besluit verboden, niet alleen met Holland, maar ook met Schotland.74 De 
districten Ryfylke, Hordaland en verder naar het noorden Møre-Trøndelag bleven tot 
in de achttiende eeuw van belang. Ook uit Agder, Telemark en verder naar het oosten 
kwam hout. Hier bestond de houtadel, – ‘Plankeadelen’ – uit rijke handelaren met 
internationale connecties.75

71  S. Hart, ‘Een bijdrage tot de geschiedenis van de houthandel’, in: S. Hart, Geschrift en getal. Een keuze uit de 
demografi sch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800 
(Dordrecht, 1976) 71-92, 85.
72  Meer uitgebreid bij Lesger ‘Lange-termijn processen’, 120-123.
73  Hart, Geschrift en getal, 85. In de jaren 1715-1718 werden 66 scheepsladingen hout vanuit Noorwegen naar 
Amsterdam geëxporteerd. Schreiner, ‘Die Niederländer’, 305. Zie ook Lesger, ‘Lange-termijn processen’, 120-121.
74  Lillehammer, ‘The timber trade’, 7.
75  Lillehammer, ‘The timber trade’, 11 en 19.

Afbeelding 11: Verspreiding 
van zaagmolens ten noor-
den van Stavanger tussen 
circa 1600 en 1630 (tekening 
auteur, naar Lillehammer 
1999).
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De handel tussen het Baltisch gebied, het Oostzeegebied en Holland kwam al in de 
tweede helft van de dertiende eeuw op gang, ten gevolge van contacten met de Hanze.76 
Amsterdamse handelaren waren hier sinds ongeveer 1360 actief, terwijl kooplieden uit 
Danzig en andere steden zich op hun beurt weer in Amsterdam vestigden.77 Het hout 
uit het (Poolse) achterland van Danzig werd een regulier product op de Hollandse 
houtmarkt. Ook van verder weg kwam hout, waarbij duidelijk mag zijn, dat deze han-
del niet los te zien is van de graanhandel met het Baltisch gebied.

In de vijftiende eeuw waren er verschillende regio’s in het Baltische gebied die hout 
naar het westen exporteerden. Uit Pruisen kwam eik, beuk en grenen, terwijl ook het 
hertogdom Mazovië (centraal Polen met als hoofdstad Warschau) en Litouwen een 
belangrijke houtleverancier was (zie afbeelding 12). Dit hout werd over rivieren naar 
de zeehavens gevlot. De belangrijkste haven naast Königsberg en Riga bleef Danzig, 
dat tot het midden van de vijftiende eeuw had geprofi teerd van de toenemende vraag 
naar hout vanuit het westen. In de tweede helft van de vijftiende eeuw trad echter een 
kentering op en de hoeveelheden hout die de stad exporteerde werden minder.78

De handel in hout uit deze contreien was vrijwel geheel in handen van kooplieden 
uit Danzig zelf, maar in de tweede helft van de vijftiende eeuw nam het aandeel van 
Hollandse handelaren sterk toe.79 De handel met Noorwegen, het feit dat de Hollan-
ders de Duitse Orde in de jaren 1450 en 1460 van oorlogsmaterieel voorzagen én de 
toenemende graanhandel maakte de Hollandse positie in het Oostzeegebied sterker 
en zette de positie van Danzig onder druk. Hollanders kochten hout in Königsberg 
(Kaliningrad), Memel (Klaipeda), Riga, Pernau (Pärnu), Reval (Tallinn) en Dorpat 
(Tartu).80 Door handelsposten te openen slaagden de Hollanders erin hout direct van 
de plaatselijke adel en grootgrondbezitters te kopen en zodoende de stapelmarkt van 
Danzig te omzeilen.

Sporen van deze handel zijn in de doorgaans jongere Amsterdamse monumenten 
nog niet aangetroffen. In de zestiende eeuw slaagden de Hollanders erin de Oostzee-
handel te gaan beheersen, met name bulkgoederen, zoals graan en hout.81 Confl icten 
met Lübeck zorgden ervoor dat de Sont soms voor Hollandse schepen werd geslo-
ten. Maar het Verdrag van Kopenhagen van 1532 en de Vrede van Speyer van 1544 
maakten voorgoed een einde aan deze dreiging.82 Gedurende de rest van de zestiende 
eeuw werd de Hollandse handel in het Oostzeegebied alleen incidenteel bedreigd 
door oorlogen, misoogsten en interne politieke problemen.

Behalve enorme hoeveelheden luxe wagenschot werd ook naaldhout uit het Oost-

76  Tossavainen, Dutch Forest Products, 13. Aan het einde van de dertiende eeuw is er ook al Baltisch hout naar 
Holland verscheept. Vergelijk met P.H. Winkelman, Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen 
1588-1602). Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Eerste deel. 
Rijks Geschiedkundige Publicatiën 133 (’s-Gravenhage 1971).
77  M. van Tielhof, De Hollandse graanhandel 1470-1570. Koren op de Amsterdamse molen (Den Haag, 1995) 86-121.
78  Tossavainen, Dutch forest products, 29. T. Wa ny, ‘Historical timber trade and its implications on dendrochrono-
logical dating’, in: Proceedings international symposium “Tree rings and environment,” 3-9 september 1990, Ystad, 
Sweden. Lundqua Report, 34, 331-333.
79  Tossavainen, Dutch forest products, 29.
80  Tossavainen, Dutch forest products, 30. Vanwege de langere af te leggen weg zou het nog enige tijd duren voordat 
ook de meer noordelijk gelegen Zweedse en Finse bossen werden aangesproken
81  Vanaf 1562 zijn er kwantitatieve gegevens voorhanden.
82  Tossavainen, Dutch forest products, 32.
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zeegebied aangevoerd. Het scala aan producten uit het Oostzeegebied was gevarieerd: 
klapborden of -houten,83 wagenschot, delen, planken, duigen, stokken, scheppen, 
masten, roeispanen, meubels, kisten etc.84 Tot 1585 was Danzig de belangrijkste 
exporthaven voor wagenschot en klapborden, gevolgd door Königsberg, dat sterk in 
opkomst was. De handel was hier in handen van Hollanders.85 

Sinds het begin van de Opstand was de handel in wagenschot echter tanend, dit in 
tegenstelling tot de export van klapborden, die was toegenomen.86 In de jaren tachtig 
van de zestiende eeuw had het noordelijker gelegen hertogdom Koerland – ten wes-
ten van Riga – Königsberg van de tweede plaats verdrongen, voor zover het ging om 
de handel in wagenschot. Koerland was in 1561 onder Pools leenheerschap gekomen. 
Ook in Lübeck en Stralsund werd wagenschot verkocht.87

Na de val van Antwerpen in 1585 nam het aantal Hollandse schepen in de Sont aan-
zienlijk toe. In 1586 werden 2 miljoen stukken hout door de Sont getransporteerd, in 
1587 4 miljoen, in 1589 en 1590 5 miljoen en in 1595 zelfs meer dan 6 miljoen.88 Zoals 
voorheen bleven Danzig, Königsberg en het Koerland de belangrijkste leveranciers. 
Opvallende nieuwkomer was de export van delen en planken door Zweden. Derge-
lijke producten maakten echter slechts een klein deel van de gehele houtexport uit.

Het einde van de zestiende eeuw markeerde enkele belangrijke omslagen. Opval-

83  Dit zijn stukken gekloofd eikenhout van ongeveer 1,50 tot 1,80 m lengte.
84  Tossavainen, Dutch forest products, 16 en 48. Afgeleide bosproducten als teer, pek en potas worden hier buiten 
beschouwing gelaten.
85  Zie Kyung-Chul Jou, Le Commerce des Bois entre Königsberg et Amsterdam 1550-1650, Typoscript (Parijs 1992). 
Met dank aan Oscar Gelderblom.
86  Tossavainen, Dutch forest products, 50.
87  Over de uitbreiding van het herkomstgebied van in Westeuropa gebruikt hout uit het Baltisch gebied: T. Wa ny, 
‘The origin, assortments and transport of Baltic timber’, in: C. Van de Velde et al. (red.), Constructing wooden images. 
Proceedings of a symposium on the organization of labour and working practices of late Gothic carved altarpieces in 
the Low Countries (Brussel 25-26 oktober 2002) 116.
88  Tossavainen, Dutch forest products, 60.

Afbeelding 12: Herkomst 
van in Amsterdam gebruikt 
bouwhout, met de dendro-
chronologisch gevonden 
vroegste datering. E=eiken, 
G=grenen, D=dennen, 
S=spar (tekening auteur).
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lend zijn de ontwikkeling van de houtzaagmolen, de sterk toenemende vraag naar 
hout voor scheepsbouw en een veranderende handelspolitiek in het Oostzeegebied. 
Vooral de vraag naar wagenschot nam sterk toe, maar in de herkomstgebieden begon 
men zich zorgen te maken over het uitdunnen van de bossen.89

In het eerste decennium van de zeventiende eeuw werd Riga steeds belangrijker in de 
handel van wagenschot. In het zuidelijke deel van het Baltisch gebied ontstond een tekort 
aan zwaardere houtproducten. Langzaam begonnen Finland en Zweden in deze vraag te 
voorzien.90 De Oostzeehandel ondervond tevens nogal wat negatieve effecten van de Der-
tigjarige Oorlog, maar ook al eerder was een zekere terugval in de handel met het westen 
te zien geweest. Na een aarzelend begin was de Hollandse handel tijdens het Twaalfjarig 
Bestand weer aanzienlijk toegenomen.91 De enorme toename van de Hollandse scheeps-
bouw leidde tot een grote vraag naar wagenschot. Maar ook houten verpakkingsmateri-
aal, waarvoor klapbord werd gebruikt, nam toe. Het succes van de haringvisserij speelde 
hierbij een belangrijke rol. Daarnaast groeide de export uit het Oostzeegebied van delen 
en planken sterk. In de periode 1610-1621 ging het jaarlijks om zo’n 67.400 eiken delen 
en planken uit Danzig en Königsberg.92 Zweden, dat in oorlog met Denemarken was, 
slaagde er niettemin in zijn houtexport sterk uit te bouwen. In de periode 1610-1621 ex-
porteerde het maar liefst 250.000 stuks delen en planken van naaldhout.93

In de tweede helft van de jaren twintig halveerde het aantal Hollandse schepen dat 
jaarlijks de Sont passeerde, ten gevolge van de Dertigjarige Oorlog. De export van 
hout uit Danzig werd in de periode van 1622 tot 1648 tot een fractie gereduceerd, 
waarbij de eikenbossen al langer aan uitputting leden.94 Blokkades, slecht bosbeheer 
en de toenemende vraag van groeiende Poolse steden in het achterland leidde tot een 
dramatische terugval van de aanvoer van eikenhout naar Danzig.95

De rol van Hollandse handelaren in de Oostzeehandel werd in de zeventiende eeuw 
steeds kleiner, waarbij de Negenjarige Oorlog aan het einde van de eeuw (1689-1697) nog 
eens veel kwaad deed.96 Wagenschot werd nog wel steeds gekocht in het Koerland, Riga 
en Königsberg, terwijl Zweden steeds belangrijker werd in de export van delen en plan-
ken, een ontwikkeling die zich al eerder had ingezet. Daarbij werd het aan de Zweedse 
westkust gelegen Göteborg de belangrijkste houthaven, zodat de Hollandse schippers en 
handelaren niet meer afhankelijk waren van de doorvaart door de Sont. Van het hout dat 
wel door de Sont werd getransporteerd, was in de periode 1622-1648 het meeste hout uit 
Zweden afkomstig. Op de tweede plaats volgde Königsberg, met ongeveer 65% van de 
hoeveelheid die Zweden exporteerde, terwijl Lübeck daar juist onder zat. De fl uctuaties 

89  Dit blijkt onder andere in de (wellicht incidentele) aanleg van een industriebos. T. Poklewski-Koziełł en T. 
Wa ny, ‘The Ł czyca evidence of planting an industrial forest about the year 1590’, Fasciculi Archaeologica Historicae, 
18 (2006) 29-34.
90  Tossavainen, Dutch forest products, 66. Zie in dit kader ook J. Thomas Lindblad, ‘Evidence of Dutch-Swedish 
trade in the 17th century’, in: J.Ph.S. Lemmink en J.S.A.M. van Koningsbrugge (red.), Baltic affairs. Relations between 
the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800. Baltic Studies I (Nijmegen, 1990) 205-228.
91  Zie voor een overzicht van Hollandse handelaren in Danzig: M. Bogucka, ‘Dutch merchants’ activities in Gdansk 
in the fi rst half of the 17th century’, in: J.Ph.S. Lemmink en J.S.A.M. van Koningsbrugge (ed.), Baltic affairs, 19-32.
92  Tossavainen, Dutch forest products, 70-71.
93  Tossavainen, Dutch forest products, 72.
94  Zie over de Poolse bosgeschiedenis Wa ny Aufbau und Anwendung, m.n. 68-69.
95  Tossavainen, Dutch forest products, 77-78.
96  M. van Tielhof, ‘De handel op de Oostzee. Een unieke momentopname van het bedrijfsleven’, Holland, 31 (1999) 
261-271.
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in de hoeveelheden uit Lübeck waren groot, terwijl ervan uit moet worden gegaan, dat 
veel van het daar ingescheepte hout, in feite reeds afkomstig was uit Zweden. De rol van 
Riga bleef in de genoemde periode aanzienlijk.97 Die van Noorwegen nam in de jaren 
die volgden aanzienlijk af, zoals we hierboven reeds hebben gezien.

Voor de Amsterdamse houtmarkt hadden al deze ontwikkelingen duidelijke gevol-
gen. Het valt niet te betwijfelen dat de Zaanstreek in de loop van de zeventiende eeuw 
als houtstapel sterk heeft gewonnen. Maar Simon Hart heeft er reeds op gewezen 
dat de Amsterdamse houthandel daar niet voor hoefde onder te doen. In de periode 
1714-1750 was het aantal houtveilingen dat in Amsterdam werd gehouden een veel-
voud van die in Zaandam, waarbij het aantal veilingen in Amsterdam alleen nog maar 
toenam, ten koste van Zaandam aan het einde van de achttiende eeuw.98

Gebruik in Amsterdam
Voor de hele onderzochte periode is vast te stellen dat de aanvoer van eikenhout voor 
het grootste gedeelte over de grote rivieren is geschied. Als herkomstgebieden mogen 
Nederland, het aangrenzende Duitsland en België gelden, evenals het wat verder weg 
gelegen Rijnland en de Ardennen. Als belangrijkste andere herkomstgebied van eiken-
hout is West-Zweden te noemen. De vroegst gedateerde monsters met deze herkomst 
stammen uit ca. 1480, 1526 en 1548 waarvan enkele in een secundaire context, met een 
duidelijke toename aan het einde van de zestiende eeuw. Tussen 1585 en 1606 zijn tien 
monsters met deze herkomst aangetroffen, wat er voorlopig op wijst dat de Zweedse 
eikenimport in Amsterdam in deze jaren zijn hoogtepunt beleefde. Ten tijde van de 
gewapende strijd met het zuiden werd eikenhout meer dan voorheen in het noorden 
gekocht. Andere opvallende herkomstgebieden van eikenhout zijn te vinden langs de 
Elbe (1595, Montelbaanstoren, 1612, 1613 eikenhouten krommers Herengracht 12) en 
daarna pas in 1759 (herstellingen Montelbaanstoren). Het betreft echter individuele 
vondsten.

De grote afwezige in de tot nog toe onderzochte houtmonsters is eikenhout uit het 
Baltisch gebied. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de aard van het onderzochte 
materiaal. Constructie-eiken was doorgaans uit andere contreien afkomstig en het 
was vooral wagenschot dat via Danzig of andere Baltische havens werd geïmporteerd. 
Hiervan zijn tot nog toe nauwelijks voorbeelden bemonsterd.

Grenenhout was aanvankelijk vooral afkomstig uit Scandinavië en het Baltische ge-
bied. De vroegst gedateerde voorbeelden van grenen stammen uit 1508, 1515, 1517 en 
1521, maar evenals de chronologisch hierop volgende elf voorbeelden tot aan het einde 
van de zestiende eeuw, zijn deze niet in een primaire bouwhistorische context aange-
troffen.99 Het betrof voornamelijk vloerdelen en souterrainbalken, die qua datering geen 
onderlinge correlatie vertoonden en enkele voorbeelden van fundamenthout. Het vroeg-
ste eenduidig bouwhistorische vondstencomplex van grenenhout zijn drie monsters uit 
de jaren 1602/1603, afkomstig uit het pand Oudezijds Voorburgwal 98. De herkomst is 
Zweden. De herkomst van het tot nog toe geanalyseerde grenenhout na 1600 wordt tot 
circa 1670 gedomineerd door Zweden, West-Zweden en Midden-Zweden, terwijl ook 

97  Tossavainen, Dutch forest products, 79.
98  Hart, Geschrift en getal, 84-85.
99  Dit was bij de monstername niet duidelijk.
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een aantal monsters over de standaardcurve van Gotland konden worden gedateerd. Na 
1670 zijn tot nog toe nauwelijks Amsterdamse houtmonsters met Zweedse curves geda-
teerd, hoewel Noord-Europees grenenhout tot in de achttiende eeuw een rol blijft spelen.

Rond deze tijd lijkt de handel via de Havel en de Elbe echter sterk aan belang te 
winnen, wat te maken kan hebben gehad met de aanwezigheid van vele Nederlanders 
in Berlijn, Brandenburg en Hamburg.100 Hout uit het Havelgebied is tot nog toe ge-
dateerd in 1620 (hergebruikt), 1667, 1668, 1673, 1682, 1684, 1688 en enkele voorbeel-
den in de achttiende eeuw. Uit het Odergebied zijn enkele losse vondsten uit 1605, 
1785 en 1790 gedateerd, maar deze handel lijkt een veel minder structurele invloed op 
Amsterdam te hebben gehad.101 Andere losse grenenvondsten zijn gedateerd in 1612 
(Nederrijn) en 1644 en 1656 (Hessen). Aan het einde van de zeventiende eeuw lijkt de 
naaldhoutimport zich mede onder invloed van problemen in Noorwegen verder naar 
het noordoosten te verschuiven. Vanaf 1679 komen houtmonsters voor die konden 
worden gedateerd met curves van het Onegameer (Karelië) en Estland. Dat de handel 
met deze contreien in die tijd toenam, is reeds vastgesteld door Lesger in zijn artikel 
uit 1992, waarbij na 1680 een enorme toename is geconstateerd.102

Omloopsnelheid
Over de tijd tussen het kappen van hout en het gebruik in een gebouw ontstaat re-
gelmatig discussie. Algemeen wordt aangenomen dat hout in het verleden snel werd 
verwerkt en dus niet lang werd gewaterd en gedroogd.103 Voor eikenhout werd vastge-
steld dat 96% van het hout binnen twee jaar werd verwerkt.104 Voor naaldhouten fun-
deringspalen werd een vergelijkbaar beeld vastgesteld.105 Hierbij moet overigens ook 
rekening worden gehouden met het gegeven dat het hout binnen een exportlading niet 
per se uit één jaar hoeft te stammen, zoals bij een lading wagenschot in een gezonken 
schip bij Danzig is vastgesteld.106

In Amsterdam konden soms afwijkingen van dit patroon worden vastgesteld. In acht 
gevallen kon de dendrochronologische datering worden gerelateerd aan archivalische 
gegevens met betrekking tot de bouw of inscripties of jaartalstenen in het gebouw zelf 
(tabel 2). Hierboven is al aan de orde geweest dat bij de zestiende-eeuwse voorbeelden 
van grenenhout vrijwel uitsluitend hout uit secundaire context bleek te zijn bemon-
sterd. Maar ook in een opvallend aantal andere gevallen blijkt hout voor een tweede 
keer te zijn gebruikt. Zo was het hout voor één van de aanbouwen van de Noorderkerk 
(bouwtijd 1620-1623) in 1497 gekapt. Het hout van Herengracht 78 (gebouwd 1614), 
was afkomstig uit een oudere kapconstructie uit 1590. Het constructiehout van het 
achterhuis van Binnenkant 44 (op het Waalseiland, aangeplempt 1644-1646) stamde 
uit 1612. Ook bleek het regelmatig voor te komen dat binnen één context afwijkende 

100  G. van Tussenbroek, Grachten in Berlijn. Hollandse bouwers in de Gouden Eeuw (Amsterdam, 2006).
101  De handel liep via Stettin. Het nadeel was dat dit hout dan alsnog via de Sont moest worden verscheept. De handel 
via Hamburg was effi ciënter en lucratiever. Met dank aan Bernd Adam. De bossen langs de Elbe moeten aan het begin 
van de achttiende eeuw al grotendeels gekapt zijn geweest. Lesger ‘Lange-termijn processen’, 113.
102  Lesger ‘Lange-termijn processen’, 110-111 en 123-125.
103  De Vries, Bouwen in de late middeleeuwen, 379.
104  Ibidem, 380.
105  Sass-Klaassen, Vernimmen en Baittinger, ‘Dendrochronological dating’, 103, waarbij moet worden opgemerkt dat 
het hier in vrijwel alle gevallen twintigste-eeuwse voorbeelden betrof.
106  Wa ny, ‘The origin, assortments and transport’ 121. Het wagenschot stamde uit 1405-1408.
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balken voorkwamen (Herengracht 12, Kromme Waal 16, Kromme Waal 22 e.a.). De 
reden hiervoor is de hoge prijs van hout in Amsterdam. De kostprijs aan de haven van 
export, moet met ongeveer tien worden vermenigvuldigd, om de prijs in Amsterdam 
te berekenen.107 In tabel 3 is weergegeven in hoeveel procent van de gevallen het aan-
getroffen materiaal uit primaire of secundaire context afkomstig was. Gemiddeld een 
op de vijf gedateerde monsters blijkt hergebruikt hout te betreffen. Hierbij valt op dat 
het eikenhout tot circa 1530 relatief vaak in een secundaire context wordt aangetroffen. 
Voor grenenhout geldt dit tot na de Alteratie van 1578. Hierna lijkt het hergebruik 
minder grillig en incidenteler voor te komen, hoewel ook tijdens de Derde Uitleg we-
derom regelmatig hout is hergebruikt (tabel 3).

Dit hergebruik maakt duidelijk hoe er in Amsterdam in het verleden met het materi-
aal werd omgegaan. Voor de onderzoeker van tegenwoordig bevestigt het de noodzaak 
om per bouwfase genoeg monsters te nemen en de bouwhistorische context van het 
hout zorgvuldig vast te leggen. De vaststelling dat er tussen houtkap en verwerking 
binnen de aangetroffen context soms grote discrepanties bestaan doet echter weinig 
af aan het principe, dat hout in de regel zo snel mogelijk nadat het was gekapt, werd 
verwerkt.

Besluit
De eerste aanzet tot systematisch dendrochronologisch onderzoek in de binnenstad 
van Amsterdam heeft een aantal verrassende resultaten opgeleverd. Behalve dateringen 
van prominente objecten, zoals de Schreierstoren en de Montelbaanstoren, kon ook 
een aantal huizen exact worden gedateerd. Vooral in de middeleeuwse stadskern is dit 
van groot belang, omdat tot nog toe vooral slechts dateringen bij benadering beston-
den. Een opvallende conclusie hierbij is dat het grenenhout bij analyse in het laborato-
rium geen noemenswaardige problemen oplevert en tot vergelijkbare resultaten leidt 
als de analyse van eikenhouten monsters. 

Wat de herkomst van het hout betreft was het een verrassing dat er in de tweede 
helft van de zestiende eeuw substantiële hoeveelheden eikenhout uit Zweden zijn 

107 Wa ny ‘The origin, assortments and transport’ 123. Dit geldt ook voor hout uit Brandenburg.

Gebouw Hout (d) Archief/ Inschrift Verschil

Montelbaanstoren 1601-1606 1606 0 à 5 jaar
Herengracht 12 1611/1613 1614/1615 1 à 4 jaar
Munttoren 1609 1619 10 jaar*

Korenmetershuis 1618 1620 2 jaar
Keizersgracht 123 1619/1620 1622 2 à 3 jaar
Portugese Synagoge 1666 1671-1675 5 à 9 jaar**

Keizersgracht 324 1786 1788 
(gebouw gereed)

2 jaar

Scheepvaartmuseum
(herbouw)

1785-1790 1791-1793 1 à 8 jaar

*  Gedurende enorme krapte op de Amsterdamse houtmarkt.
**  De bouw van de synagoge heeft vanwege het rampjaar enige tijd stilgelegen.

Tabel 2: Verschillen tussen het jaar waarin het hout is gekapt en waarin het is verwerkt.
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geïmporteerd. Ook de discrepantie tussen de conclusies van Schillemans met be-
trekking tot de Zaanse houtveilingen na 1648 en de uit de analyses geëxtrapoleerde 
herkomstgebieden was opvallend; de rol van Noord Europa als houtleverancier was 
vele malen groter dan Schillemans veronderstelde, wat overigens door onder andere 
Lesger aan de hand van geschreven bronnen ook al was vastgesteld.

Het houtgebruik in Amsterdam biedt inzicht in de marktontwikkeling in het verle-
den. De grote vraag op de krappe houtmarkt tijdens het Twaalfjarig Bestand wordt di-
rect weerspiegeld in het houtgebruik, zoals bleek in de Munttoren, het Korenmetershuis, 
Herengracht 78 en de Noorderkerk. Nu al is de verwachting uit te spreken, dat de inter-
nationale houtmarkt een hoogst ontwikkelde, complementaire, organisatiegraad had.108

Verder onderzoek naar Amsterdamse huizen en naar bouwhistorische fenomenen 
zoals houtskeletten, kapconstructies en profi leringen zal de kennis van de stad aan-
zienlijk vergroten, wat voor de bouw- en architectuurgeschiedenis van de stad van 
belang is. Houtonderzoek, in combinatie met onderzoek naar bevrachtingscontrac-
ten, houthandelaren en hun commerciële netwerken, zal verdere inzichten opleveren 
met betrekking tot de geschiedenis van de Amsterdamse houtmarkt. Op deze manier 
blijkt het hout in Amsterdamse monumenten meer dan alleen een drager van vloeren 
of daken te zijn, maar een werkelijk archief, dat kan worden geraadpleegd alsof het 
geschreven bronnen zijn.

108  Vergelijk met Lesger, ‘Lange-termijn processen’, 128.

Houtsoort Aantal monsters Primair Secundair

Eiken
Grenen

113
106

96 (84,9%)
83 (78,3%)

17 (15,1%)
23 (21,7%)

Totaal 219 179 (81,7%) 40 (18,3%)

Tabel 3: Overzicht van het aantal gedateerde monsters en de verhouding primair: secundair 
gebruik.
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De Schiphol-regio als ‘nevelstad’*

Een nieuwe benadering van stedelijke transformaties 
in de late twintigste eeuw

Stedelijke nevel
In 1992 schreef André Corboz in het tijdschrift Archis de pakkende zinsnede: ‘Weldra 
zal Europa één stedelijke nevel zijn.’ Hij verwees daarbij naar het gestaag uitdijen van 
de stedelijke ruimte sinds de jaren vijftig, die gepaard is gegaan met een alles doordrin-
gende invloed van de stedelijke cultuur.1 ‘Nevelstad’ of ‘città diffusa’ is een concept dat 
sinds de jaren negentig geregeld in de literatuur opduikt om recente stedelijke ontwik-
kelingen te duiden.2 Het verschijnsel ‘nevelstad’ is onder die noemer tot nu toe vooral in 
Italië en Vlaanderen beschreven. Het heeft echter een langere voorgeschiedenis. Ameri-
kaanse en Europese geografen, stadssociologen en (stads)planners hadden het bewuste 
verstedelijkingsproces al aan het begin van de jaren zestig herkend. De fysieke verschij-
ningsvorm van het nieuwe type stedelijke ruimte duidden zij onder meer aan als ‘urban 
sprawl’, ‘super-cities’ of ‘megalopolis’3, waarbij Gottman de karakteristiek ‘nebulous’ 
hanteerde en naar hemisferen in melkwegstelsels verwees. Aan het procesmatige karak-
ter daarvan voegde Corboz veertig jaar later twee eigenschappen toe: a) een ruimtelijke 
voorstelling met een heel eigen concept en betekenis en b) een communicatieve digitale 
laag, die onderdeel uitmaakt van, of zelfs voorwaarde is voor de netwerkverbindingen. 
Een ‘nevelstad’ is dus een bijzonder gelaagd verschijnsel, dat zijn geheim niet gemak-
kelijk prijsgeeft.

De term ‘nevelstad’ is geënt op een verdwenen klassiek stadsbeeld. Stedelijke ontwik-
keling werd vroeger doorgaans afgemeten aan de mate waarin een ensemble een materiële 
en zichtbare samenhang vertoonde. De middeleeuwse en de vroegmoderne stad werden 
als helder afgebakende domeinen gezien, geaccentueerd door herkenbare plaatsen van 
overgang tussen stad en land. In de loop van de negentiende eeuw werd deze zichtbare 
markering vervangen door een soort mix: vestingwerken verdwenen uit de stad, parken 

*  Dit artikel biedt een eerste neerslag van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Stedelijke nevel: metamor-
fose van de regio Schiphol in de 20ste eeuw’, dat deel uitmaakt van het nwo programma ‘Urbanisation and urban 
culture. Urban development and urbanism in the Netherlands’.
1  A. Corboz, ‘De stedebouw van de 20steeeuw: een profi el’, Archis, 6:5 (1992) 51-52.
2  Zie F. Indovina, La città diffusa (Venetië 1990). Verder de themanummers over de ‘nevelstad’ van Oase, 60 (2002) 
en Agora, 19 (2003) 3. B. de Meulder en M. Dehaene, ‘Hybride fi guren in de nevelstad. Retroactieve stedebouw van 
het Vlaamse stadslandschap’, De architect,31:12 (2001) 33-37. Voor het Duitse taalgebied: Th. Sieverts, Zwischenstadt. 
Zwischen Ort und Welt, Raum, Zeit, Stadt und Land (Braunschweig en Wiesbaden 1997); F. Oswald en P. Baccini, 
Netzstadt. Designing the urban (Basel, Boston en Berlijn 2003). In Nederland: E. Frijters e.a., Tussenland(Rotterdam 
en Den Haag 2004); B. Colenbrander, ‘1700 vliegtuigen per dag. Profi el van een druk tussengebied in de Randstad: de 
Haarlemmermeerpolder’, Archis, 8:4 (1994) 52-61; Z. Hemel, ‘Verstrooiing binnen netwerken. Een nieuwe visie op de 
stad’, Stedebouw & ruimtelijke ordening,79 (2002) 2, 3-5; Xaveer de Geyter Architects, After sprawl. Research for the 
contemporary city (Rotterdam en Antwerpen 2002).
3  A.L. Strauss, Images of the American city (New York 1961) 254; J. Gottmann, Megalopolis. The urbanized 
Northeastern seaboard of the United States (New York 1964); J. Friedmann en J. Miller, ‘The urban fi eld’, Journal of 
the American Institute of Planners, 31 (1965) 312-320; C.A. Doxiadis, Between dystopia and utopia, (Londen 1966).
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verschenen. In de twintigste eeuw waaierden de suburbs uit over het platteland. De vraag 
is welke voorstelling men zich maakt van een stad die niet meer als visuele eenheid waar-
neembaar is. Is er dan nog wel sprake van een ‘stad’? Of kan het zijn dat de ‘nevelstad’, 
omdat deze zich op andere manieren voordoet dan voorheen, ons misschien juist be-
ter inzicht verschaft in onze aannames ten aanzien van de klassieke stad? Zoals Anselm 
Strauss al eerder heeft betoogd, doet ook in de klassieke stad de verbeelding zijn werk, 
en is het stadsbeeld resultante van heterogene stedelijke fragmenten die zich verdichten.4 
Maar in de ‘nevelstad’ is de gelaagdheid van het stadsbeeld frappanter zichtbaar dan ooit.

De stand van het debat
In de Vlaamse literatuur over de ontwikkeling van de ‘nevelstad’, die vooral uit de hoek 
van architecten en stedebouwkundige onderzoekers afkomstig is, wordt het fenomeen 
primair beschouwd als een geval van ‘fragmentatie’ van stedelijke structuur. Deze frag-
mentatie zou in de hand worden gewerkt door de geografi e van het landschap, de ex-
treme verkaveling van de grond, de verregaande lokale autonomie en de aanleg van een 
bijzonder fi jnmazige infrastructuur die de territoriale spreiding van stedelijke elemen-
ten nog verder heeft bevorderd.5 De ruimtelijke verschijningsvorm van dit netwerk 

4  Strauss, Images of the American city, 32. Zie tevens H. Molotch, W. Freudenburg en K.E. Paulsen, ‘History repeats 
itself, but how? City character, urban tradition, and the accomplishment of place’, American sociological review, 65:6 
(2000) 791-823.
5  P. van den Broeck, ‘Omgaan met transformatie’, Stedebouw & ruimtelijke ordening, 81:2 (2000) 21; M. Dehaene 
en M. Loopmans, ‘De argeloze transformatie naar een diffuse stad. Vlaanderen als nevelstad’, Agora, 19:3 (2003) 4-5. 

Afbeelding 1: Fotograaf: Ruud Taal, ANP.
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wordt bestudeerd op het niveau van het perceel, de typologie van de bebouwing en 
de disparate relaties van de netwerkbewoners in de publieke ruimte, maar ook op het 
niveau van het verkeers- en transportnetwerk zelf.

Hetzelfde verschijnsel is de afgelopen jaren onder verschillende benamingen inter-
nationaal ook vanuit andere disciplines bestudeerd. Ruimtelijke economen spreken van 
de vorming van edge cities in Amerika, dat wil zeggen: de verplaatsing èn clustering van 
werk- en woonlocaties buiten traditionele stadscentra. Een edge city is een polycen-
trisch gevormde stedelijke agglomeratie, waarin bedrijven in verschillende, ruimtelijk 
gescheiden clusters zijn geconcentreerd. Zij ontstaan in de ‘tussengebieden’ van een 
‘megalopolis’ (verstedelijkt gebied op grotere schaal dan een metropool) als zich tege-
lijk concentrerende en spreidingseffecten voordoen. De verklaring voor deze ontwik-
keling zoekt men deels in de interactie tussen economies of scale, transportkosten en 
de mobiliteit van productiefactoren (zoals arbeid), en deels in strategische keuzes van 
grote projectontwikkelaars. De nadruk in deze benaderingswijze ligt dus op de wer-
king van marktmechanismen en de beslissingen van ‘rationeel’ handelende actoren.6 

Vanuit de stadssociologie en communicatiesociologie is de term ‘netwerkstad’ geïn-
troduceerd om aan te geven dat de ontwikkeling van infrastructurele netwerken, zowel 
in de vorm van asfalt en spoorrails als in de vorm van ict, een wezenlijke verandering 
in de vorm van stedelijkheid teweegbrengt. De voortgaande vernieuwing in de infor-
matie- en communicatietechnologie heeft volgens Manuel Castells geleid tot een trans-
formatie van stedelijke geografi e en van sociale relaties. Decentralisatie en concentratie, 
individualisering en netwerkvorming gaan zijns inziens hand in hand. Betrekkingen 
zijn losser en vloeiender dan vroeger, maar verlopen nog wel via bepaalde knooppun-
ten. Deze knooppunten kunnen zich zowel in historische stadscentra bevinden als in 
nieuwe clusters daarbuiten, die op snijpunten van (fysieke) infrastructurele netwerken 
(overstapplaatsen, doorgangsgebieden) tot ontwikkeling kunnen komen.7 

Voor schrijvers en fi losofen ten slotte verschijnt de grote stad niet langer als een 
klassieke ruimte die wordt geordend door het centraal perspectief en symmetrie, maar, 
in de bewoording van Heinz Brüggemann ‘als herinnerings- en beeldruimte van elkaar 
overlappende en doordringende tijden, van haar culturele meertaligheid en spreekwij-
zen, van een steeds groeiende afvalhoop en rommelmarkt van ontwaarde symbolen, van 
achtergelaten meubilair uit verbleekte interieurs, zojuist verdwenen modes, gedateerde 
wereldbeschouwingen’.8 De gefragmenteerde stad, de nevelstad, ziet men als summum 
van een moderne heterogene stedelijke cultuur, die is opgebouwd uit fragmenten die 
voortkomen uit verschillende en vaak tegenstrijdige convenanten tussen uiteenlopende 
partijen en die dateren uit verschillende tijdvakken. Als het patroonvormende principe 
achter de verstedelijking ziet men het transportnetwerk dat stromen van goederen en 

6  J. Garreau, Edge city (New York 1988); P. Krugman, The self-organizing economy (Cambridge Mass. 1996); F. 
Medda. The assembled city. Analyses of multiple urban dimensions (Amsterdam 2000), hoofdstuk 6; E. Glaeser en 
M.E. Kahn, Sprawl and urban growth, Discussion paper Harvard Institute of Economic Research, Number 2004 
(Cambridge Mass. 2003).
7  M. Castells, The information age. Economy, society and culture. Vol. 1: The rise of the network society, (Oxford 
1996); C. van Uum, ‘Stedelijkheid in de netwerkstad. Over stedelijke transformaties van infrastructuur’, Stedebouw & 
ruimtelijke ordening,81:2 (2000) 15-20.
8  H. Brüggemann, Architekturen des Augenblicks. Raum-Bilder und Bild-Räume einer urbanen Moderne in Lite-
ratur, Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts (2002) 366.
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individuen faciliteert. Door de optelsom van pendelbewegingen vermenigvuldigt de 
(spoor)weg zich tot een netwerk, waarin de klassieke stad en het klassieke platteland 
in elkaar vloeien. ‘Talrijke steden, dorpen en landstreken transformeren zich de facto 
tot halteplaatsen in een ontketend verkeer, waarin het montere moderne kapitaal onder 
zijn vijfvoudige metamorfose, als waar, geld, tekst, beeld en prominentie zijn intocht 
houdt’, aldus Peter Sloterdijk.9 

Hoewel de opkomst van de ‘nevelstad’ Vlaamse en Italiaanse onderzoekers eerder 
is opgevallen dan hun collega’s in Nederland, zijn de ontstaansvoorwaarden dus niet 
specifi ek gebonden aan Vlaanderen of Italië. André Corboz noemde de groei van de 
stedelijke nevel een Europa-breed verschijnsel en studies over netwerksteden behan-
delen zowel ontwikkelingen in de Verenigde Staten als in Europa. Ook Nederland is 
niet aan dit fenomeen ontkomen – en dat is een intrigerende kwestie. De tegenkrachten 
tegen de ‘verneveling’ waren hier in theorie immers sterker dan in andere landen van 
Europa of in de Verenigde Staten. Was Nederland in de twintigste eeuw niet het land 
van planning bij uitstek geworden? ‘Nergens in Europa is waarschijnlijk langer aan het 
ideaalbeeld van “de Europese stad” vastgehouden dan in Nederland’, schreef Marco 
Bontje. ‘Steden moesten vooral zo klein en compact mogelijk blijven, georganiseerd 
rond hun historische centra, waar een levendige mix van wonen, werken, winkelen en 
cultuur te vinden was’.10 Toch is ook in Nederland al lang voordat dit ideaalbeeld aan 
het eind van de twintigste eeuw werd losgelaten, de groei van de nevelstad begonnen. 
De regio Schiphol in de Randstad Holland is daarvan een sprekend voorbeeld. Hoe kon 
zelfs in het utopia van de planning de verneveling om zich heen grijpen? Anders dan in 
Vlaanderen kan het antwoord niet louter worden gezocht in een samenstel van histo-
risch gegroeide omstandigheden en een woekering van ongeplande, lokale initiatieven. 
Er moeten meer variabelen in het spel zijn geweest.

De Schiphol-regio als casus
Het project ‘Stedelijke nevel: metamorfose van de regio Schiphol in de 20ste eeuw’ dat in 
2006 aan de Vrije Universiteit Amsterdam van start ging, beoogt het ontstaan en de ont-
wikkeling van dit nieuwe stedelijke fenomeen te traceren en te analyseren aan de hand van 
de langetermijn-geschiedenis van de Schiphol-regio. Onder de ‘Schiphol-regio’ verstaan 
wij de regio in het midden van Holland, die ruwweg wordt begrensd door de ringvaart 
van de Haarlemmermeer in het westen en zuiden, het Noordzeekanaal in het noorden 
en de oostgrens van de agglomeratie Amsterdam in het oosten. De benaming ‘Schiphol-
regio’ duidt op een kernaspect van de metamorfose die zich in het westen van Nederland 
in de laatste decennia van de twintigste eeuw voltrok: de veranderende verhouding tussen 
de ‘klassieke’ stedelijke metropool Amsterdam en de nieuwe groeipool Schiphol. Aan 
het eind van de twintigste eeuw is het evenzeer de luchthaven die de ontwikkeling van 
de metropool Amsterdam beïnvloedt als de metropool Amsterdam die de ontwikkeling 
van de luchthaven bepaalt. Centrum en periferie, stad en platteland zijn steeds minder te 
onderscheiden. Die veranderende verhouding tussen een groeipool die oorspronkelijk 
louter als een verkeersknooppunt fungeerde en een gevestigde stedelijke metropool was 
een cruciaal element in de opkomst van de nevelstad in dit deel van Nederland.

9  P. Sloterdijk, Het kristalpaleis. Een fi losofi e van de globalisering (Amsterdam 2005) 38.
10  M. Bontje, ‘Onbegrensde deconcentratie. De mythe van het stedelijk veld’, Agora, 19 (2003) 24.
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Als een nevelstad een uitdijende ‘plaatsloosheid’ is met een ‘kluwen van taferelen’, 
zoals de Belgische architect Paul Vermeulen het formuleert,11 dan laat juist de luchtha-
ven de diffuusheid en gelaagdheid van de nevelstad in optima forma zien. Toch is er 
geen sprake van fragmentatie, maar – ten opzichte van de voorbije toestand – veeleer 
van ‘reclustering’.12 Luchthavens bieden grotendeels dezelfde faciliteiten, politieke en 
sociale krachten en instituties als de klassieke stad, maar met een heel eigen verschij-
ningsvorm en organisatie. Een vliegveld is ook een uitzonderlijke ruimte, die eigen 
associaties oproept en beelden vormt – positief geladen marketingbegrippen als air-
portcity en mainport, maar ook academische, negatief geladen begrippen als non-lieu 
(Augé) en heterotopia (Foucault).13 

Nemen we het centrale plein van Schiphol als uitgangspunt, dan zien we een typisch 
stadscentrum met een groot station, een compleet winkelcentrum met verschillende 
horecabedrijven, een museum- en entertainmentgelegenheden (Casino, trouwzaal!), 
hotels, en daaromheen grote concentraties van bedrijvigheid. Voor een deel zijn deze 
bedrijven luchthavengebonden, andere bedrijven hebben weinig of niets met de lucht-
havenactiviteiten van doen. Dat geldt vooral voor dienstverlening, fi nanciële sectoren, 
ict en vastgoedbedrijven. Het Amsterdamse Bos, dat zich op korte afstand van Schip-
hol bevindt, voorziet de ‘nieuwe stad’ van het nodige water en groen voor recreatie, 
culturele en sportactiviteiten, zoals de geplande golfbaan en sportcomplexen. Binnen 
een straal van 15 kilometer rondom Schiphol – waar de geluidscontouren mede een 
stempel op het landschap drukken – bevinden zich talrijke snel groeiende stedelijke 
gebieden zoals Hoofddorp, Nieuw Sloten, de Zuidas, de Arena en omgeving, Haarlem 
en Velserbroek. De luchthaven is op de grond voorzien van een netwerk van verschil-
lende soorten verkeers- en vervoersverbindingen op uiteenlopende ruimtelijke schaal-
niveaus (regionaal, nationaal en internationaal). En zij is van materiële constructie ook 
uitgegroeid tot een mentaal concept: een mondiale airportcity. De Schiphol-regio zien 
we vanwege dit scala aan aspecten als een bij uitstek geschikte casus die de mogelijkheid 
biedt om de groei van de nevelstad in al haar gelaagdheid en uitgestrektheid over een 
lange periode in kaart te brengen en te analyseren. De gelaagdheid van het fenomeen 
‘nevelstad’ betekent dat deze niet vanuit één bepaald perspectief – stedenbouwkun-
dig, geografi sch, economisch, sociologisch, politiek, cultureel, visueel – begrepen kan 
worden. Bij dit onderzoek hanteren we daarom een benadering waarin inzichten en 
begrippen uit verschillende disciplines met elkaar worden gecombineerd. Naast – deels 
historisch bepaalde – geografi sche en morfologische omstandigheden (zoals de verka-
velingsstructuur) betrekken we in onze analyse ruimtelijk-economische factoren (zoals 
de ontwikkeling van infrastructurele netwerken, agglomeratievoordelen en mobiliteit 
van productiefactoren), de evolutie van planningsconcepten en de betekenis van beel-
den en symbolen voor ‘stedelijkheid’ en ‘knooppunten’ (zoals het idee van de airport-

11  P. Vermeulen, ‘Platteland in de nevelstad’, Oase, 60 (2002) 103.
12  L. Boelens, ‘Beyond the plan; towards a new kind of planning’, disP, 42:4 (2006) 31. Boelens becommentarieert al 
langere tijd de discussies over de netwerkstad. Zie bijvoorbeeld L. Boelens (red.), Nederland netwerkland. Een inven-
tarisatie van de nieuwe condities van planologie en stedenbouw (Rotterdam 2000); L. Boelens en B. de Jong, ‘Schiphol 
in netwerken’, in: T. Spit en B. Wissink (red.), Planning zonder overheid (Rotterdam 2006) 25-40.
13  M.B. Salter, ‘Airport assemblage’, in: M.B. Salter (red.), Politics at the airport (Minneapolis en Londen 2008), ix; 
M. Augé, Non-lieux (Parijs 1992), vertaald als Non-Places. Introduction to an anthropology of supermodernity (Londen 
1995); M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison (Parijs 1975).

SG04 2009-2_Binnenwerk.indd   169 25-11-09   08:32



170  bosma, burgers, davids, el makhloufi en de mare STADSGESCHIEDENIS

city). Deze nieuwe benadering van stedelijke transformaties in de late twintigste eeuw 
zullen we in het vervolg van dit artikel uiteenzetten en illustreren.

Collectieve arrangementen
Een centrale veronderstelling van ons project is dat de zojuist genoemde variabelen niet 
at random op elkaar inwerken, maar via het handelen van actoren hun neerslag vinden 
in ‘collectieve arrangementen’, die op hun beurt de stedelijke ontwikkeling beïnvloe-
den. Een ‘collectief arrangement’ vatten we in de kern op als een geheel van door acto-
ren gedeelde formele/informele afspraken, conventies, visies en beelden die stedelijke 
ontwikkelingen vorm geven en interpreteren. Zij worden door actoren gemaakt, maar 
kunnen zich tot een relatief autonome factor ontwikkelen die op zijn beurt padafhan-
kelijke effecten teweeg kan brengen. Een collectief arrangement omvat dus verschil-
lende registers, reikend van formele/informele afspraken en conventies (bijvoorbeeld 
op het gebied van bouwactiviteiten, milieu, geluidshinder), tot en met conceptuele 
corpora (infrastructurele plannen en concepten, architectonische ontwerpen, visuele 
voorstellingen, p.r.- en marketing campagnes), die door verschillende actoren worden 
verwerkelijkt, maar op hun beurt ook het denken en handelen van de actoren kunnen 
gaan beïnvloeden. ‘Verneveling’ is dus in zekere zin een uitvloeisel van afspraken, maar 
dan wel afspraken die op den duur een eigen leven kunnen gaan leiden.

De actoren die een collectief arrangement maken, bestaan voor een deel uit min of 
meer concrete gemeenschappen van beroepsbeoefenaren, zoals professionele adviseurs, 
architecten, planners, beleidsmakers, lobbyisten, onderzoekers. In het geval van de 
Schiphol-regio zijn deze bijvoorbeeld te vinden in de Schiphol Group n.v., de klm, de 
Gemeente Haarlemmermeer, de Gemeente Amsterdam, architectenbureaus en lucht-
vaartinstellingen. Daarnaast kunnen ook groepen die niet direct een beroepsmatige 
interesse hebben maar wel bepaalde belangen behartigen of vertegenwoordigen, zoals 
bewonersgroepen of de milieubeweging, mede als makers van een collectief arrange-
ment optreden. 

Een collectief arrangement komt niet eenvoudigweg tot stand doordat actoren dat 
op zeker moment bewust beslissen. Dat uiteenlopende partijen tot een ‘arrangement’ 
kunnen komen, vooronderstelt een zekere gedeelde ‘mentale horizon’, een gedeelde 
verbeeldingswereld, vergelijkbaar met wat Anderson in 1983 de imagined community 
noemde.14 Hij verstond daaronder een collectief geheel dat niet plaatsgebonden is, 
waarbij ruimtelijke nabijheid niet noodzakelijk is en mensen elkaar niet behoeven te 
kennen. Er is sprake van connectedness, een streven om verbindingen aan te brengen 
tussen verschillende schaalniveaus. De imagined community is geen zichtbaar ensem-
ble, maar een aanwijsbare confi guratie die gedefi nieerd is door ideeën, voorstellingen 
en beelden die door mensen worden gedeeld, en die geschraagd en verankerd worden 
door de uitwisseling en mobiliteit tussen verschillende schaalniveaus. 

Met het begrip ‘collectief arrangement’ als uitgangspunt kan een belangrijke, leiden-
de onderzoeksvraag worden geformuleerd om de groei van de nevelstad te begrijpen: 
hoe zit een collectief arrangement in elkaar, hoe verandert het in de loop van de tijd en 
hoe is deze metamorfose gerelateerd aan de – mogelijk padafhankelijke – wisselwerking 

14  B. Anderson, Imagined communities. Refl ections on the origin and spread of nationalism (Londen en New York 
2006 [1983]).
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tussen actoren en de factoren, gegeven de min of meer gedeelde verbeeldingswereld 
waarbinnen zij opereren? Bij de uitvoering van alle deelprojecten volgen we ongeveer 
hetzelfde traject. Elk deelproject maakt eerst op grond van de eigen data een recon-
structie van veranderingen in de loop van de tijd (diachroon). Daarvan uitgaande pro-
beert elk deelproject connecties tussen veranderingen op verschillende velden te tra-
ceren (synchroon). Samengevoegd kunnen de deelprojecten vervolgens inzicht bieden 
in niet alleen de verschuivingen en ontwikkelingen in de eigen registers, maar ook in 
de (cor)relaties ertussen en daarmee in de wijze waarop de transformatie in collectieve 
arrangementen in de Schiphol-regio zich concreet heeft voltrokken.

In het Schiphol-regio project proberen we de eerder geformuleerde vraag vanuit 
een combinatie van perspectieven te beantwoorden. De invalshoeken die we hebben 
gekozen zijn te omschrijven als: economisch-ruimtelijk, formeel-visueel, planmatig en 
infrastructureel. Binnen het project worden verschillende deelprojecten uitgevoerd, 
die telkens één van deze invalshoeken als primaire focus hanteren. Schematisch is de 
benadering weergegeven in afbeelding 2.

In de rest van dit artikel laten we in het kort zien hoe wij in ons project te werk gaan. 
Daarbij zullen we ons concentreren op de linkerkant van het schema, met de op dit 
moment lopende onderzoeken naar de ruimtelijk-economische ontwikkelingen en de 
beeldvorming en de relatie hiervan met collectieve arrangementen in de Schiphol-regio. 
Het rechterdeel van het schema omvat de vrijwel afgeronde studie naar de planolo-
gische concepten die in het geding zijn,15 evenals het recent gestarte onderzoek naar 
ontwikkelingen in de infrastructuur.16

15  Dit promotieonderzoek is verricht door architectuurhistoricus mr.drs. Michel Geertse en is vrijwel afgerond.
16  Dit onderzoek wordt verricht door freelance architectuurhistorica drs. Marieke Berkers en is onlangs gestart.

Afbeelding 2: Relatiesche-
ma van instituties en arran-
gementen. Maker: Bureau 
LUST, Den Haag.
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Collectieve arrangementen en ruimtelijk-economische ontwikkelingen
In het deelproject over ruimtelijk-economische ontwikkelingen maken we gebruik van 
theoretische benaderingen uit diverse (economische) subdisciplines.17 We combineren 
theorieën afkomstig uit de economische geografi e, vooral toegespitst op agglomeraties, 
urban sprawl en netwerken, met theorieën uit de nieuwe institutionele economie. We 
veronderstellen dat de ruimtelijk-economische en de institutionele omgeving elkaar via 
terugkoppelingsmechanismen permanent beïnvloeden en in de vorm van collectieve 
arrangementen hun stempel drukken op de wording van de ‘nevelstad’. Na een korte 
beschouwing over deze theorieën zullen we hieronder laten zien hoe we deze toepas-
sen in het onderzoek naar de metamorfose van de Schiphol-regio.

Ruimtelijk-economische veranderingen van steden en regio’s worden bepaald door 
veranderingen in de relaties tussen personen, bedrijven onderling en bedrijven en 
hun omgeving. De interacties tussen actoren en de schaalniveaus waarop die inter-
acties plaats vinden zijn bepalend voor het verklaren van de ruimtelijk-economische 
dynamiek van steden en regio’s.18 Specialisatie en differentiatie zijn de bouwstenen 
van theorieën over agglomeraties, urban sprawl en netwerken. Ze worden gezien als 
drijvende krachten achter de economische groei van steden en stedelijke gebieden. De 
doorwerking ervan op stedelijke regio’s vindt plaats via twee tegenstrijdige krachten: 
sterke zuigkrachten (pull-effecten), die activiteiten (en personen) naar de stad trekken 
(lage transport-, productie- en transactiekosten, hoger inkomen, ruimtelijke kwaliteit), 
en spreidingkrachten (push-effecten), die optreden na het overschrijden van een zekere 
drempel. Beide krachten leiden tot uitdijing van de grote steden (suburbanisatie of 
spreiding naar de omliggende stedelijke gebieden dan wel naar andere steden of re-
gio’s) en tot de verschuivingen in de economische structuur van de stedelijke gebieden 
(concentratie en/of spreiding van clusters van bedrijven). In deze ontwikkeling kunnen 
twee fasen worden onderscheiden: in de eerste fase is de zuigkracht van de uitdijende 
stad sterk gericht op naburige gebieden. Dat komt tot uitdrukking in de structuurwij-
ziging van de economie: diensten concentreren zich in het centrum van de stad, waarbij 
industrie, groothandel en logistieke activiteiten zich naar de stedelijke kernen verplaat-
sen. In een latere fase treden spreidingseffecten op naar andere regio’s langs corridors 
en transportassen of naar stedelijke grensgebieden. De structuurverandering van steden 
wordt dus niet alleen door de dynamiek van bedrijvigheid bepaald, maar in zekere zin 
ook door personen, de diensten, de effecten van de stijgende welvaart (uitgedrukt in 
stijging van inkomens en het aantal banen) en de verandering in leefstijlen (uitgedrukt 
in woningbehoefte). De regionale variatie in leefstijlverdelingen vinden we terug in 
de handelingspatronen van de verschillende huishoudens. Ook de ontwikkeling van 
vervoerstechnologieën en de daarbij behorende verandering in goederenvervoer en 
verplaatsingsgedrag van huishoudens en personen dragen bij aan de verandering in de 
ruimtelijke structuur van steden en regio’s.

In de institutionele economie staat de rol van instituties en institutionele arrange-
menten in de economische groei centraal. Daarbij moeten we denken aan zowel for-

17  Dit deelproject wordt uitgevoerd door econoom dr. Abdel el Makhloufi .
18  P. Krugman, The self-organizing economy (Cambridge Mass. 1996); J.G. Lambooy, Ruimte voor complexiteit. 
Over veranderende structuren, zelforganisatie en netwerken in de economische geografi e (Afscheidsrede Universiteit 
Utrecht 2002). 
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mele instituties (alle types formele regels zoals wetten, instellingen en organisaties die 
een effect hebben op het economische verkeer), als informele instituties (zoals normen 
en waarden, ongeschreven regels, conventies, tradities). Zij kunnen verschillende struc-
turen aannemen, reikend van hiërarchieën tot markten of netwerken. Institutionele 
arrangementen beïnvloeden de handelingen van en interacties tussen actoren, de wijze 
waarop actoren hun acties coördineren en hoe de economische en politieke besluitvor-
ming zich voltrekt. Institutionele arrangementen kunnen dus veranderen als gevolg van 
transformaties in de economische, politieke of maatschappelijke omgeving. In de prak-
tijk doen deze veranderingen zich meestal geleidelijk voor en duren ze dus vrij lang.19 
Instituties en institutionele arrangementen zijn doorgaans betrekkelijk stabiel. De 
stabiliteit kan verstoord worden door onverwachte, korte turbulente periodes waarbij 
deze arrangementen sprongsgewijs kunnen veranderen, bijvoorbeeld bij onvoorziene 
externe gebeurtenissen (zoals oorlogen en natuurrampen). 

In de economie worden instituties en institutionele arrangementen beschouwd 
als belangrijke instrumenten die allerlei onzekerheden omtrent eigendomsrechten, 
markttransacties, markten en gedrag van ondernemingen reduceren.20 Eén van de 
belangrijkste kenmerken van instituties en institutionele arrangementen is hun pad-
afhankelijkheid. Instituties en institutionele arrangementen ontwikkelen zich langs 
historische paden waarbij keuzes of gebeurtenissen in het verleden (vrijwel) onomkeer-
bare effecten kunnen hebben. Dit heeft deels te maken met ooit uitgesloten alternatieve 
paden, deels met eerder gedane investeringen (sunk costs). Is eenmaal in een bepaald pad 
geïnvesteerd, dan wordt het moeilijk, want duur, om dit pad te verlaten. Deze padaf-
hankelijkheid heeft ook belangrijke ruimtelijk-economische dimensies.

Binnen dit institutionele domein kunnen schaalniveaus worden onderscheiden, 
elk met eigen institutionele arrangementen (en deelarrangementen) tussen actoren. 
Markten en organisaties kunnen worden beschouwd als coördinatiemechanismen en 
tegelijkertijd als twee uitersten van institutionele arrangementen. Institutionele ar-
rangementen zijn ontworpen om structuur te geven aan de handelingen van actoren, 
zodra zij gaan samenwerken of concurreren. Als samenhangende complexen van voor-
schriften, conventies en regels, beïnvloeden institutionele arrangementen wat de acto-
ren mogen en moeten. Omgekeerd worden arrangementen beïnvloed door actoren, de 
institutionele omgeving en de beschikbaarheid van hulpbronnen zoals kapitaal, arbeid 
en technologieën. Waar markten en organisaties elkaar overlappen treffen we hybride 
vormen of netwerken van actoren aan.

Collectieve arrangementen, die centraal staan in het Schiphol-regio project, zijn 
verwant maar niet identiek aan institutionele arrangementen. Het verschil tussen insti-
tutionele en collectieve arrangementen ligt vooral in het feit dat de eerste gestandaar-
diseerd en verduurzaamd, dus ‘geïnstitutionaliseerd’, zijn. Collectieve arrangementen 
daarentegen bewijzen pas op termijn hun waarde, en moeten een zekere stabiliteit en 
standaardisatie bereiken voordat ze uiteindelijk geïnstitutionaliseerd worden. Ze zijn 
eenvoudiger te veranderen dan institutionele: ze kunnen onder invloed van collectieve 
acties van actoren of door verandering in coalities van actoren vrij snel worden gewij-
zigd. Een voorbeeld daarvan is de vervanging in de jaren vijftig van de ‘Gemeentelijke 

19  D.C. North, Institutions, transaction costs and economic growth (Oxford 1987) 420-421.
20  D.C. North, Institutions, institutional change and economic performance (Cambridge 1990) 6.
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Luchthaven Schiphol’ als basisarrangement door een nieuw arrangement, de (natio-
nale) ‘Luchthaven Schiphol n.v’ (zie onder). 

Instituties, institutionele arrangementen en collectieve arrangementen kunnen wor-
den voorgesteld als een piramidale constructie met verschillende lagen: instituties vor-
men de top, in het midden de institutionele arrangementen en de collectieve arrange-
menten vormen de basis (zie afbeelding 3). 

Om de ruimtelijk-economische verschuivingen te kunnen achterhalen is het, uit-
gaande van de theorieën over agglomeraties, urban sprawl en netwerken, van belang 
om vier factoren en processen in het oog te houden: veranderingen in ruimtelijk-eco-
nomische structuur; veranderingen in verplaatsingsgedrag van personen en huishou-
dens, economische structuurveranderingen en institutionele veranderingen. Om deze 
factoren en processen in beeld te krijgen hebben we voor het westen van Nederland 
gedurende een zo lang mogelijke periode (in de praktijk voornamelijk de periode na de 
Tweede Wereldoorlog) zoveel mogelijk gegevens verzameld over een aantal variabelen 
en deze in tijdreeksen en gis-kaarten samengevat:21

1  Sociaal-demografi sche variabelen zoals de bevolkingssamenstelling (leeftijd, 
verdeling man/vrouw, aantal kinderen, etc.), bevolkingsgroei (geboorte, sterfte), 
(binnenlandse) migratie, aandeel van de beroepsbevolking per gemeente/regio, 
inkomens, huishoudensamenstelling, omvang huishouden en verdeling naar wo-
ningen en woningtype, consumptiepatroon; 

2  Vestigingsgedrag en verplaatsingsgedrag van personen en huishoudens; toename 
van de woningproductie en woningvoorraad, woon-werkverkeer, mobiliteit en 
pendelstromen; 

21  In dit onderzoek zijn verschillende bronnen gebruikt, zoals de Volkstellingen, bedrijventellingen en woningtel-
lingen die zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Daarnaast zijn historische reeksen 
verzameld op gemeentelijk niveau zoals de Historische Data van de Nederlandse Gemeenten (hdng) en historische 
reeksen uit de archieven van de Gemeente Amsterdam (Onderzoek & Statistiek) en de Gemeente Haarlemmermeer 
(Sociografi sch bureau Meerlanden). Voor de luchthaven Schiphol wordt gebruik gemaakt van cijfers uit de jaarver-
slagen (1926-2007). Voor de gis-data zijn op perceelsniveau gegevens verzameld uit het Kadaster en de archieven 
(Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Provincie Noord-Holland in Haarlem; Gemeenten Amsterdam 
en Haarlemmermeer). Deze gis-gegevens worden met de statistische gegevens gecombineerd om kaartbeelden te 
produceren.

Afbeelding 3: Maker: A. el 
Makhloufi  (2009), VU Am-
sterdam.
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3  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: arbeidsparticipatie/beroepsbevolking, aan-
deel vrouwen en mannen in de totale beroepsbevolking, opgesplitst naar sectoren 
en plaatsen, de hoeveelheid banen, opgesplitst naar sectoren en regio’s, omvang 
van de werkloosheid; 

4  Veranderende economische structuur: samenstelling en verdeling bedrijven/ves -
tigingen, gesplitst naar verschillende sectoren en regio’s, productieniveau, inves-
teringen, toegevoegde waarde, bruto regionaal product, mate van specialisatie, 
diversiteit en concurrentie;

5  Verandering in grondgebruik in de regio Schiphol en de regio Amsterdam door 
gebruik van gis-kaarten en de koppeling van gis-gegevens met verschillende sta-
tistische data. Dit geldt ook voor de ruimtelijke transformatie van de luchthaven 
Schiphol (uitbreidingsplannen, veranderingen op perceelniveau).

Naast deze ruimtelijk-economische verschuivingen hebben we de ontwikkeling van 
institutionele en collectieve arrangementen rond de luchthaven Schiphol cartografi sch 
in relatie gebracht met bredere economische, technologische en institutionele veran-
deringen en vervolgens een fasering gemaakt.22 Het ruimtelijk-economisch beeld van 
de Schiphol-regio dat hieruit naar voren komt is, globaal genomen, in drie fasen te 
onderscheiden.

1  Karakteristiek voor de periode 1900-1960 was een monocentrisch en hiërarchisch 
stedelijk systeem met één dominante stedelijke kern (Amsterdam) en afhanke-
lijke landelijke gebieden, waarin diverse activiteiten (werken, wonen, openbare 
voorzieningen, vermaak) in de kernstad van de stedelijke regio waren gebundeld. 
Voor de luchthaven betekende dat in het tijdvak 1926-1945 het ontstaan en de 
ontwikkeling van als innovatieknooppunt en platform van de burgerluchtvaart. 
Onder meer de luchthaven-groeiconcepten, technische ontwikkelingen in start-
banen en vliegtuigmaterialen waren hierop afgestemd.

2  Tussen circa 1960 en 1985 veranderde dit ruimtelijke systeem in een polynucle-
aire agglomeratie. In de loop van de jaren zestig kwam een proces van economi-
sche deconcentratie en de-industrialisatie op gang. Werkgelegenheid verplaatste 
zich vanuit het centrum (Amsterdam) naar perifere gebieden in de grootstedelijke 
regio of in het geval van bedrijven zelf naar andere regio’s. Dit ging gepaard met 
verdere scheiding van woon- en werkplek met als gevolg toenemende geografi -
sche mobiliteit van de beroepsbevolking (aantal verplaatsingen) en de forensen-
stromen tussen steden en regio’s.23 Tegelijkertijd nam de beroepsbevolking (en 
dus de werkgelegenheid) in de dienstensector gestaag toe. Overheid en gemeen-
ten probeerden de stroom van huishoudens naar suburbane gebieden tegen te 
houden door deze op te vangen in ‘overloopgebieden’ en ‘groeikernen’. Dit werd 
ondersteund door een beleid van ‘gebundelde deconcentratie’. In de periode tot 
1970 groeide Schiphol uit tot een internationale luchthaven, transportknooppunt 
en een moderne, commerciële (staats)onderneming. 

22  Het betreft hier voornamelijk de gis-gegevens van grondgebruik (op perceelniveau) van de luchthaven en de 
regio Schiphol. De historische reconstructie van de ruimtelijke expansie van de luchthaven en de regio zijn gebaseerd 
op verschillende historische kaarten zoals kadastrale kaarten, uitbreidingsplannen (kaarten) van de luchthaven vanaf 
1926, de uitbreidingsplannen van de gemeente Amsterdam in de negentiende en twintigste eeuw. 
23  In 1930, bijvoorbeeld, was 3 percent van de in Amsterdam werkzame personen forens, in 1947 was dat 9 percent; 
in 1993 was het aandeel van de forensen gestegen naar 42 percent (bron: cbs. Volkstellingen).
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3  Vanaf de jaren tachtig ontstond een polynucleaire agglomeratie. De Schiphol-
regio transformeerde in een ‘stedelijk netwerk’ of ‘stedelijke veld’. Schiphol 
positioneerde zich als Gateway to Europe en als Mainport in internationale 
netwerken en vanaf 2005 als Airportcity (het managen en exploiteren van de 
Airportcity-formule). 

In de loop van deze transformatie blijkt een verschuiving te zijn opgetreden in de do-
minante coördinatiestructuur waarbinnen collectieve arrangementen in de Schiphol-
regio tot stand kwamen. Uitgedrukt in termen van de institutionele economie gaat het 
om een verschuiving van een hiërarchische structuur naar een marktstructuur. In de 
periode tussen 1926 en de Tweede Wereldoorlog werden de expansie en de verdere 
modernisering van het vliegveld vanuit de luchthaven zelf en de gemeente Amster-
dam tot stand gebracht.24 Vanaf de jaren vijftig werden de collectieve arrangementen 
vooral vanuit de marktstructuur bepaald. Toen eenmaal was besloten van Schiphol een 
internationale luchthaven te maken met een bijbehorende nieuwe organisatievorm, de 
‘Luchthaven Schiphol nv’, functioneerde Schiphol meer en meer als een bedrijf dat 
werd gestuurd door marktmechanismen, oftewel een marktstructuur. In de jaren tach-
tig, toen de luchthaven Schiphol inmiddels zowel in omvang (ruimte) als qua econo-
misch belang voor de regio en de Randstad een sleutelpositie innam, verschoof het 
coördinatieraamwerk van een markt- naar een netwerkstructuur, wat onder meer bleek 
uit een snelle toename van het aantal betrokken actoren en van deelarrangementen die 
de ontwikkeling van de luchthaven stuurden, met een corresponderende groei in coa-
lities en overlegorganen. 

Het interessante is nu dat het belang van Schiphol in de stedelijke ontwikkeling van 
de hele regio juist in de laatste decennia groter is geworden dan zuiver op basis van 
ruimtelijk-economische factoren en processen valt te verklaren. Schiphol is de wer-
king van de zuiver ruimtelijk-economische dynamiek gaan ontstijgen en is daarmee 
in zekere zin zelf een autonome factor in de verstedelijkingsprocessen in de regio 
geworden. Schiphol is niet louter meer een infrastructureel knooppunt in een wereld-
wijd netwerk of economisch centrum binnen de regio. Het is primair een grenzeloos 
stedelijk fenomeen geworden met enorme economische potentie en uitwaaiering. 
Schiphol laat zich minder en minder in traditioneel administratieve en bestuurlijke 
constellaties vangen. Als belangrijkste knooppunt met de meeste verbindingen in het 
ruimtelijk-economische landschap in Nederland (als hub met de meeste links), wordt 
Schiphol gezien als een netwerksysteem met geweldige ontwikkelingskansen voor de 
verdere groei van de stedelijke regio in het bijzonder en van de Nederlandse economie 
in het algemeen. Dit komt enerzijds omdat Schiphol het belangrijkste zwaartepunt 
is geworden in de spinnewebachtige netwerkstructuren waar talloze verbindingen 
worden gebundeld. Anderzijds is Schiphol een broedplaats voor vernieuwingen van 
verschillende soorten verkeers- en communicatietechnieken. Onze hypothese is dat 
deze verandering in het gewicht van Schiphol mede is bepaald door andere cruciale 
variabelen in collectieve arrangementen: de conceptuele corpora, waaronder de beeld-
vorming.

24  H. Kaal, ‘Ondernemende burgemeesters. De betrokkenheid van de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag bij de lokale economie, 1900-1940’, Stadsgeschiedenis, 3 (2008) 54-56. 
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Afbeelding 4: Historische kaart van de regio Haarlemmermeer-Haarlem-Amsterdam vóór de 
droogmaking van het Haarlemmermeer. Uit de Topografi sche Militaire Kaart ca. 1836. Schaal 
1:50.000.
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Afbeelding 5: Historische kaart van de regio Haarlemmermeer-Haarlem-Amsterdam in 1900. 
Kaarten samengesteld op basis van de historische ‘Bonne’-bladen voor Amsterdam en omge-
ving ca. 1900. Schaal 1:50.000.
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Afbeelding 6: Historische kaart van de regio Haarlemmermeer-Haarlem-Amsterdam in 1930
(nieuw: gemeentelijke luchthaven Schiphol). Kaarten samengesteld op basis van de historische
‘Bonne’-bladen voor Amsterdam en omgeving 1930. Schaal 1:50.000.
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Afbeelding 7: Bewerkingen door A. el Makhloufi  (2009) op basis van verschillende kaarten van 
de luchthaven Schiphol, geprojecteerd op verschillende Kadastrale Topografi sche kaarten tus-
sen de jaren 1950 en 1990. Schaal 1:50.000.
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Afbeelding 8: Bewerkingen door A. el Makhloufi  (2009) op basis van verschillende kaarten van 
de luchthaven Schiphol, geprojecteerd op verschillende Kadastrale Topografi sche kaarten tus-
sen de jaren 1950 en 1990. Schaal 1:50.000.
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Wat maakt de chronologie van statistische thematische reeksen, verankerd in kaarten 
van de Schiphol-regio nu eigenlijk zichtbaar? Door de kaarten naast elkaar te leggen, 
laat zich nauwkeurig registreren op welke momenten, op welke plekken en in welk 
tempo de verneveling zich voltrekt (patroonvorming). We kunnen nog een stap verder 
gaan door deze gebiedsgerichte statistiek van sprongsgewijze verneveling te vergelij-
ken met enerzijds de in elke periode dominante en door de overheden gekoesterde 
verstedelijkingsmodellen, ruimtelijke concepten en metaforen, en anderzijds met de 
meer algemene maatschappelijke verbeelding over vliegen, luchthavens, stedelijkheid, 
etcetera. Juist deze niet als een geheel te vatten verneveling genereert zelf beelden en 
zorgt ervoor dat de institutionele en collectieve arrangementen niet simpelweg op 
harde statistiek zijn gestoeld, maar evenzeer op de inbreng van een imagined commu-
nity. De ongrijpbaarheid van de verneveling blijkt ingebed te zijn in een mythologische 
verbeelding die daar boven uit (en soms ook aan vooraf) gaat . 

Collectieve arrangementen en beeldvorming
Beeldvorming speelt in het stedelijk leven steevast een rol. Er kan een beeld van een 
stad ontstaan, zelfs wanneer de stedelijkheid in de gangbare betekenissen ontbreekt.25 

25  Een greep uit de omvattende en zeer gevarieerde studies naar deze kwestie: R. Wohl and A.L. Strauss, ‘Symbolic 
representation and the urban milieu’, The American journal of sociology, 63 (1958) 523-532; K. Lynch, The image of 

Afbeelding 9: Weergave van de statuswijzigingen van de luchthaven Schiphol (boven) en verstedelij-
kingsprocessen van de regio (onder). Op het niveau van de luchthaven zijn vier fasen te onderschei-
den die corresponderen met het ontstaan van nieuwe en/of het continueren van het bestaand collectief 
arrangement: 1) het ontstaan van het militaire vliegveld en de overgang naar de gemeentelijke lucht-
haven; 2) de naoorlogse periode en wederopbouw van de nieuwe luchthaven Schiphol, waarin Schip-
hol wordt aangewezen als nationale luchthaven en in 1958 Schiphol een private organisatie wordt 
met een publiek belang; 3) Schiphol ontwikkelt zich tot een hub and spoke luchthaven en adopteert 
de mainport strategie; 4) Schiphol richt zich op landzijde activiteiten en adopteert het AirportCity 
concept, d.w.z. luchthaven als stad binnen de stedelijke netwerken. Het onderste gedeelte van de 
tijdbuis schematiseert de verstedelijkingsprocessen op het niveau van de regio Amsterdam-Schiphol. 
Drie fasen worden hier onderscheiden; 1) het monocentrisch en hiërarchisch stedelijk systeem met 
één dominante stedelijke kern (Amsterdam) en afhankelijke landelijke gebieden (1900-1960); 2) in 
het tijdvak 1960-1986 verandert dit ruimtelijk systeem in een polynucleaire agglomeratie waarbij de 
meerkernige stad de grootstedelijke regio overheerst en de grenzen tussen stad en land vervagen door 
de snel toenemende mobiliteit van de beroepsbevolking en forensenstromen tussen steden en regio’s; 
de economie verschuift van industrie naar diensten; 3) vanaf de jaren tachtig ontstaat een polynucle-
aire agglomeratie: de Schiphol-regio transformeert in een ‘stedelijk netwerk’ of ‘stedelijk veld’.
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Ook in de ‘nevelstad’ worden beelden gevormd. Mede in het licht van wat in de vorige 
paragraaf werd besproken, rijst nu de vraag of de verbeelding voorafgaat aan de tot-
standkoming van het collectief arrangement (waarbij het dus een sturende factor in dat 
proces kan zijn) of pas in werking treedt nadat het collectief arrangement is beklonken. 
Of is het misschien zo dat de publieke beeldvorming zich op beide momenten aan-
dient? Is deze verbeelding met andere woorden in de kern dialectisch van aard en heeft 
zij naar gelang het moment een andere werking en andere effecten? 

Beelden hebben invloed op ons denken, hoewel de mechanismen daarvan, zeker op 
massale schaal, nog niet precies zijn opgehelderd. Beelden bezitten een enorme overtui-
gingskracht, waarbij kleur, lijn en kader grote impact hebben op onze emoties.26 In de 
twintigste eeuw is er sprake van een exorbitante productie en toepassing van beeldmate-
riaal. Toekomstplannen worden in schetsen, tekeningen, maquettes en animaties gevisua-
liseerd, statistieken worden in diagrammen en grafi eken gepresenteerd, en nieuwsberich-
ten worden begeleid door illustraties, foto’s en fi lm. De dagelijkse toevloed van statische 
en bewegende beelden, zeker door de opkomst van de televisie en het internet, is groot. 
Hoewel tegenwoordig het aantal beeldprikkels per persoon kan oplopen tot honderden 
per dag, is bekend dat mensen zeer selectief zijn in wat zij zien.27 Slechts een klein deel 
wordt bewust herinnerd, wat niet wil zeggen dat beelden hun werk niet doen of slechts 
een wat losse verzameling vormen, zonder onderling verband. Een systematische analy-
se van dit heterogene beeldarchief kan op dit laatste punt licht werpen. Het zoeken naar 
patronen in de beeldvorming verloopt chronologisch gezien parallel aan de geschetste 
ruimtelijk-economische analyse. Het raakvlak van de beide typen patronen kan worden 
gevonden in de ruimtelijke concepten, modellen, metaforen en stedelijke visualiseringen.

De Schiphol-regio is sinds de oprichting van de luchthaven op veel verschillende ma-
nieren verbeeld. Ook de manier waarop is door de geschiedenis heen enorm veranderd. 
Zo wordt de luchthaven tegenwoordig gezien als een nationale motor en tegelijkertijd 
als een provinciale last. In de beginfase van de luchtvaart stond Schiphol echter voor 
vooruitgang en avontuur. Schiphol is in minder dan honderd jaar getransformeerd van 
een vliegweide tot een airportcity. Schiphol bestaat als fysiek fenomeen, als een meetbaar 
en tastbaar object in een polder bij Amsterdam. Maar Schiphol bestaat ook als mentaal 
concept, ontstaan door beeldvorming, die niet minder ‘hard’ is gegeven het dossier dat 
inmiddels bestaat. Naar wij vermoeden heeft dit mentale concept aantoonbare impact 
gehad op de besluitvorming rondom en ontwikkeling van de luchthaven (en heeft het 
die impact ook nog steeds). 

De veranderde mentaliteit met betrekking tot Schiphol is traceerbaar in de manier 
waarop Schiphol is beschreven in boeken, krantenartikelen en verhalen en is verbeeld 

the city (Cambridge Mass, 1960); Y. Birò, Profane mythology. The savage mind of the cinema (Bloomington 1981); 
D.B. Clarke (red.), The cinematic city (Londen en New York 1997); H. de Mare en A. Vos (red.), Urban rituals in Italy 
and the Netherlands. Historical contrasts in the use of public space, architecture and the urban environment (Assen 
1993) 5-25; E. Dimendberg, Film Noir and the spaces of modernity (Cambridge Mass 2004); J. Donald, Imagining the 
modern city (Minneapolis 1999). 
26  E.H. Gombrich, ‘The visual image. It’s place in communication’, in: idem, The image and the eye. Further stud-
ies in the psychology of pictorial representation (Oxford 1982) 138-140; S. Sontag, ‘The Image-World’, in: idem, On 
photography (New York 1978) 153-180; D. Bordwell en K. Thompson, Film Art. An introduction (2008; achtste druk). 
27  Het exacte aantal is moeilijk te bepalen en varieert per persoon, per omgeving. Zie H. van Driel (red.), Beeldcul-
tuur (Amsterdam 2004); M. Mieras, Ben ik dat? Wat hersenonderzoek vertelt over onszelf (2007); A. Dijksterhuis, Het 
slimme onbewuste (Amsterdam 2007).

SG04 2009-2_Binnenwerk.indd   183 25-11-09   08:32



184  bosma, burgers, davids, el makhloufi en de mare STADSGESCHIEDENIS

in persfotografi e, reclame, spotprenten en Polygoonfi lmpjes. Zo werd Schiphol in de 
beginfase van de burgerlijke luchtvaart in Nederland geassocieerd met pionieren, avon-
tuur en glamour. Vliegen was in die periode nog lang niet zo veilig als nu en daarom 
werden piloten als helden onthaald. De luchthaven, of beter gezegd de vliegweide, 
zag men als een startpunt voor avontuur. Bovendien konden alleen rijke en/of be-
kende mensen het zich veroorloven om te vliegen. Het idee van avontuur en glamour 
verdween in de late jaren zestig en zeventig toen de luchtvaart zich ontwikkelde tot 
massavervoer. Meer recent hebben zich andere voorstellingen aangediend, die van het 
milieu (geluidsoverlast, broeikaseffect) en veiligheid (terrorisme, ongevallen). Door de 
bewaard gebleven, gedeelde verbeelding van de luchthaven historisch te onderzoeken, 
kan de genealogie worden gereconstrueerd van de manier waarop Schiphol is gezien, 
welk gewicht, waarde en betekenissen aan die beelden en voorstellingen zijn toege-
kend, en hoe aan de stedelijke mythologie door zowel Schiphol als door andere partijen 
is bijgedragen. 

De voorstellingen van een eigentijds Schiphol zijn terug te vinden in een heterogeen 
beeldarchief dat bestaat uit toekomstvisies en marketingconcepten, stedebouwkundige, 
landschappelijke, architectonische en infrastructurele ontwerpen, alsook design (inrich-
ting interieurs) en grafi sche concepten voor reclame en p.r.- doeleinden (websites, posters, 
fi lms, logo’s en briefhoofden). Deze data, met al hun eigen discursieve, visuele, grafi sche 
dan wel cijfermatige conventies en tradities, zijn beslist meer dan de zachte kant van de 
concretisering van arrangementen. Dergelijke artefacten verlenen (deel)arrangementen 
de status geloofwaardig, visionair, vanzelfsprekend, begrijpelijk en zo mogelijk sympa-
thiek te zijn. Het ‘beeldarchief’ dat al deze actoren in alle gezamenlijkheid creëerden is 
daarmee meer dan een verzameling individuele reacties op moderne verschijnselen. Het 
beeldarchief biedt ons een unieke toegang tot de moderne gedeelde verbeeldingswereld. 
Het naast elkaar plaatsen en vergelijken van verschillende beelden of fi lmsegmenten, het 
classifi ceren naar beeldsoort en genre, en het ordenen ervan in formele en thematische 
beeldreeksen maakt de conventionaliteit van beeldmateriaal zichtbaar. Voorwaarde is wel 
dat er grote hoeveelheden beelddata worden bekeken, dat de ordeningscriteria helder zijn 
en dat wordt beargumenteerd welke patronen zich in het beeldarchief aandienen. Dat 
geldt voor persfoto’s, maar evenzeer voor reclameposters, banners, stedebouwkundige 
ontwerpen en polygoonfi lmpjes die van andere verbeeldingstechnieken gebruik maken. 

Kennis genereren op basis van een heterogene beeldverzameling vergt een coherent 
analytisch begrippenapparaat. Wat nodig is, is een gedisciplineerde manier van kijken, 
in de klassieke zin van het woord.28 Om te begrijpen wat de impact is van beelden en 
hoe de maatschappelijke verbeelding werkt moeten we beginnen met een systema-
tische, formele analyse van de fi ctionele beeldcultuur. De visuele impressie is vaak 
vluchtig, maar zeer dwingend en hardnekkig, en moet worden ontleed en ‘op begrip’ 
worden gebracht. In die formele analyse richten we ons op het opsporen van reeksen 
en het aanwijzen van patronen en wel op basis van een theoretisch gefundeerde metho-
dologie. Het gaat daarbij om hoe een fi lm of een tv-serie over bijvoorbeeld vliegen of 

28  H. de Mare, ‘Gedisciplineerd kijken. Van kunstgeschiedenis naar historisch formalisme’, Kunstlicht (1999) 3/4, 
14-20; L. Pauwels, ‘Inleiding. Visuele geletterdheid in een beeldcultuur’, in: L. Pauwels en J.M. Peters, Denken over 
beelden. Theorie en analyse van het beeld en de beeldcultuur (Leuven en Voorburg 2005) 11-24; H. Boekraad e.a., 
Visuele retorica (Breda 2006).
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luchthavens een verhaal vertelt, welk verhaal er wordt verteld en welke voorstellingen 
schijnbaar losse, individuele beelden samen oproepen. Door met een zekere distantie 
te kijken naar het uiteenlopende, vaak vertrouwde beeldmateriaal kan er een zekere 
‘visuele geletterdheid’29 ontstaan die nodig is om de overtuigingskracht van dit visuele 
register op zijn waarde te schatten en de impact ervan op ruimtelijk-economische, 
infrastructurele en planmatige ontwikkelingen van Schiphol en de achterliggende ar-
rangementen, te kunnen doorgronden en te benoemen.

De beeldvorming over de Schiphol-regio brengen we in dit deelproject langs twee 
wegen in kaart.30 Het eerste spoor betreft de visuele verbeelding van de luchthaven 
in relatie tot de architectonische ontwikkeling in de periode 1919-2000.31 Het andere 
spoor heeft betrekking op de wijze waarop de Schiphol-regio in de recente persfotogra-
fi e verschijnt, waarbij de beeldproductie van met name twee landelijke dagbladen – de 
Volkskrant en NRC Handelsblad – in kaart wordt gebracht. Doel van deze laatste pilot 
study, is het theoretisch raamwerk te formuleren om het ‘beeldarchief’ over Schiphol 
op een consistente wijze te kunnen ordenen door de beeldformaties er in te onder-
zoeken.32 De aanpak die we in dit beeldonderzoek volgen is nieuw in die zin dat ze 
verschilt van de gebruikelijke benadering in de kunstgeschiedenis die het unieke kunst-
werk en in het verlengde daarvan de (geniale) kunstenaar centraal stelt. Evenmin sluit 
onze aanpak aan op de vigerende benaderingen van de beeldcultuur, waarin communi-
catie, cultuur, identiteit, ideologie, interpretatie, macht, media en representatie dienst 
doen als containerbegrippen waarbij alles, behalve het beeldmateriaal zelf, object is van 
onderzoek. Een van de belangrijkste vragen is dan ook: wat verstaan we eigenlijk onder 
een beeld, beeldvorming en verbeelding? Systematisch en vergelijkend onderzoek doen 
naar beeldmateriaal houdt in dat we veel ingeburgerde begrippen moeten vervangen 
door andere. Als bijproduct van deze vraag leggen we een glossarium aan waarin een 
overzicht geboden zal worden op al dan niet bruikbare begrippen. 

Beelden kunnen op drie manieren betekenissen genereren. We maken daarbij ten eerste 
onderscheid in de wijze waarop een beeld een onderwerp vormgeeft. Kijkend naar een ana-
loge foto zie je in de eerste plaats een specifi eke uitsnede uit de werkelijkheid. Je ziet het licht 
dat de lens van de camera heeft opgevangen. Een andere belichting, een andere selectie zal 
een ander beeld opleveren en dus ook andere connotaties oproepen.33 We moeten rekening 
houden met afbeeldingtradities en heersende opvattingen over het tonen van een onderwerp. 
Collectieve conventies bepalen in hoge mate welke onderwerpen geschikt zijn om te ver-
beelden, op welke wijze, en hoe ze doorgaans zijn gekoppeld aan zowel beeldsoort, genre als 
aan de ideologische houding en heersende smaakopvatting.34 Dergelijke beeldtradities zijn 
gaandeweg ontstaan en vaak afkomstig uit meerdere disciplines. Zo heeft de fotografi e zeker 

29  H. de Mare, ‘Vroegmoderne verwantschap in woord en beeld. Het gebruik van het werk van Cats, De Hooch 
en Van Hoogstraten als historisch bronmateriaal’, in: P. Stokvis (red.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en 
benaderingen (Nijmegen 2007) 299-345. 
30  Als ondersteuning bij dit onderzoek heeft bureau lust een beelddatabank ontworpen, waarvan de eerste resul-
taten inmiddels te bekijken zijn op de website van ons project (www.urbannebula.nl). 
31  Het onderzoek ‘Urban mythology. Impact of visual representations on collective arrangements of the Schiphol 
region (1919-2000)’ wordt uitgevoerd door architectuurhistorica drs. Iris Burgers als promotieproject. 
32  Het onderzoek Visual formationswordt uitgevoerd door beeldwetenschapper dr. Heidi de Mare.
33  H. de Mare, ‘Welsprekende waarschijnlijkheden. Het misplaatste moralisme in het Nederlandse documentaire-
debat naar aanleiding van ford transit (2002)’. http://comcom.uvt.nl/e-view/05-1/mare.pdf.
34  J.S. Ackerman, Origins, imitation, conventions. Representation in the visual arts (Cambridge Mass. 2002) 97.
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in de beginfase conventies overgenomen uit de schilderkunstige beeldtradities, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de  compositie.35 Een fotografi sche ‘representatie’ is daardoor nooit neutraal 
of na tuurlijk te noemen. Het is nimmer een eenvoudige vertegenwoordiging van iets dat 
elders al bestaat. Beslissingen over vormgeving zijn altijd (bewust of onbewust) ingebed in 
ideeën, visies of in waardepatronen die cultureel en historisch gebonden zijn. Ideeën kunnen 
expliciet zijn verwerkt, maar associatief gebruik van beeldtradities kan even belangrijk zijn. 
Wie de reclames van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vanaf de oprichting system-
atisch bekijkt, herkent daarin esthetische ontwikkelingen in gra fi sche vormgeving en fi lm, 
maar ook nationale thema’s en kleuren, en hoe het wereldbeeld zich in de loop van de tijd wi-
jzigt, van het openleggen van routes (pionierswerk) tot het bezoeken van locaties (toerisme). 

Een tweede manier waarop beelden betekenissen kunnen genereren is doordat een 
beeld in een nieuwe context een nieuw gewicht kan krijgen. Zo maakt de klm vanaf 
1920 in zijn reclames op verschillende manieren gebruik van het thema van de ‘Vlie-
gende Hollander’. Op het vroegste affi che met dit thema staat de kapitein van de Vlie-
gende Hollander afgebeeld op zijn spookschip, terwijl hij vriendelijk omarmd wordt 

35  Ibidem, 102-104. Zie verder o.a. E. Blau en E. Kaufman, Architecture and its image. Four centuries of architectural 
representation. Works from the collection of the Canadian Centre for Architecture (Cambridge Mass. 1989); B.L. Mo-
lyneaux (red.), The cultural life of images. Visual representation in archaeology (Londen etc. 1997).

Afbeelding 10: Maker: M. 
Gütschmidt (1920), collectie 
KLM/MAI.
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door een piloot (zie afbeelding 10). Deze piloot wijst hem op een Vliegende Hollander 
van een heel andere aard, namelijk een vliegtuig van de klm. Het thema is afkomstig 
uit een zeventiende-eeuwse legende, maar de klm gebruikt het thema op eigen wijze. 
De vliegmaatschappij positioneert zich niet alleen als tegenhanger van de scheepvaart, 
maar ook als realisatie, zoals blijkt uit een versie uit 1926: ‘De Vliegende Hollander. 
Eéns legende – thans werkelijkheid’ (zie afbeelding 11). Het thema van de Vliegende 
Hollander is tot in de jaren zestig veelvuldig ingezet in reclamecampagnes, maar steeds 
in andere variaties. In 1955 werd het schip afgebeeld onder het motto ‘Maintaining a 
fi ne tradition’. Daarmee werd de luchtlijn Amsterdam-Jakarta voorgesteld als voort-
zetting van de mondiale rol van Nederland in de zeventiende eeuw, maar dan met een 
ander vervoermiddel. Het beeld van de Vliegende Hollander heeft door deze context 
zo opnieuw een andere betekenis gekregen. Hoewel het thema tegenwoordig niet meer 
in reclames voorkomt, is het nog steeds met de klm verbonden, getuige het klm-blad 
voor zakenreizigers, The Flying Dutchman (zie afbeelding 12).

Het herhalen van en variëren op een beeld – de derde manier – bewerkstelligt ten 
slotte eveneens dat er nieuwe voorstellingen ontstaan, die de productie van gelijksoor-
tige beelden stimuleren. De Vliegende Hollander is gedurende de eerste veertig jaar van 
het bestaan van de klm met tussenpozen ingezet. Door de herhaling werd enerzijds 

Afbeelding 11: Maker: Jan Wijga (1926), col-
lectie klm/mai.

Afbeelding 12: Maker: onbekend (1955), col-
lectie klm/mai.
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het merk ‘klm’ vormgegeven, anderzijds onderging het schip in de toe-eigening door 
klm een metamorfose. De oorspronkelijke negatieve connotaties van het spookschip 
vervielen, terwijl de vormgeving van het schip door de jaren heen van een niet specifi ek 
herkenbaar schip veranderde in een v.o.c.-schip.

Een voorbeeld als dit laat zien dat beeldmateriaal zowel formeel als thematisch over 
een langere periode, in dit geval gedurende tientallen jaren, van kracht blijft, juist omdat 
het variatie toelaat en zich laat voegen in nieuwe betekenisvolle inbeddingen. Er is geen 
sprake van een verzameling losse beelden, maar van een ‘beeldverhaal’, als deel van de 
mythologie, die alleen zichtbaar wordt wanneer de verzameling wordt beschouwd 
als een reeks van formeel en thematisch verwante beelden. Hoewel dit voorbeeld wel 
enigszins voor de hand ligt, veronderstellen we dat er in het beeldarchief van Schiphol 
meer van dergelijke, en meer complexe reeksen zijn gevormd.36 

Om het gewicht en de waarde van de maatschappelijke verbeelding van deze speci-
fi eke regio te kunnen bepalen, zijn in het onderzoek naar de wijze waarop de Schiphol-
regio in de recente persfotografi e verschijnt, allerlei uiteenlopende aspecten verzameld: 
van ‘luchthaven’, ‘vliegtuigen’, ‘het vliegen’, ‘de infrastructuur’ tot en met de verbeel-
ding van het Nederlandse landschap, de stad, de overgangen ertussen en de industrie 
meer in het algemeen. Het bleek dat tal van connotaties die verbonden zijn aan Schip-
hol als internationale luchthaven, waren ingebed in een omvangrijkere verbeelding 
van hoe Nederland wordt gezien. In de loop van het onderzoek werd duidelijk dat er 
zich bepaalde patronen aftekenden in het dossier van de persfotografi e. Samen vormen 
deze patronen een collectieve voorstelling, niet alleen van Nederland, maar die mede 
bepalend is voor de verbeelding van Schiphol. Deze patronen geven inzicht in wat we 
als typisch of mooi Nederlands (of Hollands) land- en stadschap opvatten. De patro-
nen maken ook duidelijk dat het een tamelijk selectief beeld is, waarbij alleen bepaalde 
aspecten worden gekozen en met een zekere regelmaat worden herhaald. Daardoor 
wordt een mentale voorstelling ingeprent, zelfs wanneer we dat niet beseffen. Zeker 
gezien de ontwikkeling van Schiphol van vliegweide naar een airport city als (inter)
nationaal infrastructureel middelpunt van bedrijvigheid, is het opmerkelijk dat in de 
persfotografi e de groene weide, grote infrastructurele herzieningen en industriële 
bezigheden belangrijke reeksen vormen die door hun regelmaat als publieke factor 
moeten worden gezien.37

Het ordenen van het beeldmateriaal op deze schaal berust op twee veronderstellingen. 
De eerste is dat beelden in de communicatie op een andere wijze functioneren dan taal en 
woorden. Het onmerkbare effect van de vertrouwde fotomechanische blik houdt ver-
band met de werking van het brein dat beelden op een eigen, meer gecompliceerde, veel-
voudige en primitievere wijze consumeert dan de rationele route die het woord volgt.38 
Herhaling van beelden genereert een gedeelde voorstellingswereld, een mythologie, in 
het licht waarvan ons denken zich afspeelt en de ‘imagined community’ kan ontstaan. 

36  Zie voor een overzicht van ander beeldmateriaal dat wordt onderzocht: www.urbannebula.nl > Urban Culture.
37  Een voorproefje van de verdichting die door wisselwerking die tussen de verschillende reeksen optreedt is te zien 
op de website van ons project: www.urbannebula.nl > Visual formations. Dutch press photography. The Schiphol-region 
and the public imagination of the Dutch land- and cityscape.
38  M. Mieras, Ben ik dat? Wat hersenonderzoek vertelt over onszelf (Amsterdam 2007)  en A. Dijksterhuis, Het 
slimme onbewuste (Amsterdam 2007).
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De tweede hypothese heeft betrekking op het macroniveau. Op grond van de ge-
vonden patroonvorming in de persfotografi e, die overigens steekproefsgewijs beves-
tigd lijkt te worden in andere dag- en weekbladen, zoeken we de verklaring voor het 
ontstaan van dergelijke collectieve samenscholingen niet zozeer in bewuste strategieën 
van bepaalde actoren. Er is geen sprake van een centrum dat beslissingen stuurt, er 
worden geen bewuste collectieve afspraken over gemaakt. We hebben ook hier te ma-
ken met actoren (fotografen, fotoredacties) die, gegeven hun gelijksoortige bezigheden, 
een maatschappelijke verbeelding genereren die eigenschappen bezit die niet terug te 
vinden zijn in de afzonderlijke persfoto’s.39 De ratio van een dergelijke centrumloze 
patroonvorming (ook wel aangeduid als ‘zwermgedrag’) die uit de beeldreeksen naar 
voren komt, is juist dat alle fotografen en fotoredacties allemaal ongeveer hetzelfde 
doen. Men verhoudt zich tot wat er tegelijkertijd elders gebeurt, varieert daar op, gaat 
er tegen in, of borduurt erop voort.

Het visuele register, bestaande uit een overdaad aan empirische data, blijkt op een 
hoger schaalniveau als een complex georganiseerd systeem te werken, dat nieuwe cul-
tuurproducten, maar ook voorstellingen blijkt te genereren die niemand heeft bedacht, 
bedoeld, gestuurd, maar die voortkomen uit, het resultaat zijn van talloze soortgelijke 
individuele handelingen binnen een verzameling gelijksoortige artefacten. De patronen 
die tot nu zijn geïdentifi ceerd laten zien dat er formaties in het visuele register van het 
Schiphol-archief zijn aan te wijzen die het resultaat zijn van een culturele dynamiek die 
in de loop van de tijd heeft geresulteerd in een sediment. Dergelijke eigenschappen ma-
ken het heterogene historische beeldarchief tot een interessante factor in de bestudering 
van het ontstaan van de stedelijke nevel. 

Besluit
Weinig plekken zijn illustratiever voor de hedendaagse mondialiseringsprocessen dan 
internationale luchthavens. Rond de millenniumwisseling reisden jaarlijks ongeveer 
anderhalf miljard mensen per vliegtuig. Wereldwijd verdienden circa 28 miljoen men-
sen hun dagelijks brood in de luchtvaart. De mondiale stroom van geld, goederen en 
mensen verloopt grotendeels via het netwerk van vliegvelden en draagt actief bij aan 
de interculturele vernevelingsprocessen. Mondiale steden – en Schiphol is daar geen 
uitzondering op – zijn in hun functioneren extreem afhankelijk van techniek en com-
municatienetwerken en daardoor erg kwetsbaar voor storingen van allerlei aard. 

De regio Schiphol is één van de exemplarische nevelsteden in Europa, omdat hij aan-
sluiting biedt op vrijwel alle internationale netwerken, door het enorme ruimtebeslag 
en de uitstraling naar de regio. Tegelijkertijd heeft deze reusachtige overstapmachine 
zeer Nederlandse lokale en regionale kenmerken, die in de marketing en beeldvor-
mingsstrategie worden gecultiveerd. 

De luchthaven heeft door zijn generieke eigenschappen grotendeels dezelfde faci-
liteiten, politieke en sociale krachten en instituties als de klassieke stad, ook al heeft 
hij een heel eigen verschijningsvorm en organisatie. Dat verschil is op pregnante wijze 
verwoord door de Engelse schrijver J.G. Ballard. Hij heeft ooit het Britse vliegveld 
als een verademing geportretteerd, als contramal van de van nostalgie doortrokken 

39  Dit verschijnsel staat bekend als emergentie. K. Kelly, ‘Zwermen en netwerken’, Oase, 53 (2000) 31-54.
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Engelse stedelijke ruimte: ‘Airports, thankfully, are designed around the needs of their 
collaborating technologies, and seem to be almost the only form of public architecture 
free from the pressures of kitsch and nostalgia.’40 Dit relatief nieuwe fenomeen is een 
fascinerend onderzoeksthema dat we waarschijnlijk beter kunnen doorgronden door 
het combineren van verschillende invalshoeken met elk een specifi ek theoretisch raam-
werk en methodieken die de gelaagdheid van de nevelstad kunnen blootleggen. We 
hebben geprobeerd om aan te tonen hoe het ‘collectief arrangement’, het achterliggende 
concept dat verbanden tussen de lagen legt, de weg kan wijzen in de nevel. 

40  J.G. Ballard, ‘Going somewhere?’, The Observer, 14 september 1997.

SG04 2009-2_Binnenwerk.indd   190 25-11-09   08:32



Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2008)

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

Urbanisatie en stedensystemen: determinanten van groei en migratie
De elementaire contouren van het Europese stedensysteem mogen al lang bekend zijn, 
voor de Europese periferie geldt dat nog zeker niet. Michael Ehrlich, ‘L’organisation 
de l’espace et la hiérarchie des villes dans le royaume latin de Jérusalem’, Cahiers de ci-
vilisation médiévale, 51 (2008) 213-222 bestrijdt de al decennia door kruistochtkenners 
gedeelde visie dat de Frankische bevolking in het Latijnse Koninkrijk Jeruzalem aan 
het eind van de twaalfde eeuw zo’n 100.000 tot 120.000 zielen telde, waarvan de meer-
derheid in de kuststrook woonde en de meesten in drie grote steden: 20.000 in Jeruza-
lem, 30.000 in Tyrus en maar liefst 40.000 in Acra. De bewijsvoering voor deze cijfers 
is uiterst dun en alleen al op basis van gezond verstand volstrekt ongeloofwaardig. Het 
huidige Acra zou dan nauwelijks meer bewoners tellen dan destijds, op een viermaal zo 
groot oppervlak en met een soms acht tot tien verdiepingen hoge bebouwing. Op basis 
van een dertiende-eeuws overzicht van de militaire verplichtingen in het koninkrijk, 
Jean d’Ibelins Livres des assises, betoogt Echlich dat de permanente bevolking van het 
koninkrijk veel breder verspreid was over twaalf steden en alleen Jeruzalem en Acra 
iets meer dan tienduizend inwoners telden. De belangrijkste determinant van urbani-
sering was bovendien niet de ligging aan de kust, maar op de pelgrimsroute. Zo waren 
Nablus en Tiberias waarschijnlijk veel groter en belangrijker dan Tyrus, dat laat was 
veroverd en buiten de vaste pelgrimsroutes lag. 

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

Jan Hein Furnée
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In ‘Ports, plagues and politics. Explaining Italian city growth, 1300-1861’, European 
review of economic history, 12 (2008) 97-131 presenteren Maarten Bosker, Steven Brak-
man, Harry Garretsen, Herman de Jong en Marc Schramm een statistische analyse van 
de langetermijn-determinanten van de Italiaanse stedelijke ontwikkeling. Aan de hand 
van een bewerking van een spectaculair databestand van Paolo Malanima, die over zes 
eeuwen de bevolkingsgegevens van ruim vijfhonderd Italiaanse steden verzamelde, 
stellen zij vast dat na de Zwarte Dood en de zeventiende-eeuwse pestepidemieën vooral 
de ligging aan zee of aan een bevaarbare rivier van doorslaggevende betekenis was 
voor de Italiaanse stedelijke groei, veel meer dan de nabijheid tot andere steden en hun 
markten of de ligging aan een doorgaande Romeinse weg. De institutionele functie van 
hoofdsteden was eveneens van zeer groot gewicht. Met de komst van het absolutisme 
en de centrale staat nam de ‘capital city bonus’ duidelijk toe, met name in het zuiden. 
De auteurs nuanceren de stelling van De Vries en Hohenberg dat het Europese ste-
densysteem ondanks alle externe schokken van epidemieën en oorlogen ‘opmerkelijk 
stabiel’ was. Zij karakteriseren het stedensysteem liever als ‘stabiel temidden van veran-
dering’, zeker in Zuid-Italië onder de steden van de tweede rang.2 

Leonid Borodkin, Brigitte Granville en Carol Scott Leonard, ‘The rural/urban wage 
gap in the industrialization of Russia, 1884-1910’, European review of economic history, 
12 (2008) 67-95 bewijzen eveneens op basis van statistisch onderzoek dat de arbeids-
markten van Sint Petersburg en zijn omringende platteland rond 1900 een veel hogere 
mate van integratie vertoonden dan vaak is aangenomen. Met een bevolkingsgroei van 
1,3 tot 2,1 miljoen inwoners behoorde de metropool tussen 1897 en 1914 tot de snelst 
groeiende steden ter wereld. Maar liefst tweederde van de stedelijke bevolking was van 
oorsprong boer en afkomstig uit het omringende platteland. Boeren werden door de 
wettelijke beperkingen minder sterk dan vaak gedacht beperkt hun landbouwgrond 
te verlaten en trokken massaal naar de stad, waar ze steevast meer konden verdienen. 
Terwijl de stedelijke en rurale lonen redelijk wat schommelingen vertoonden, bleef hun 
onderlinge verschil redelijk stabiel – bijna even groot als in de toenmalige Verenigde 
Staten. Dat wijst niet alleen op een proces van convergentie en integratie tussen de stad 
en zijn achterland, maar bewijst ook dat de modernisering van de landbouweconomie 
beter verliep dan gedacht en ook de potentie voor een proces van zelfversterkende 
industriële groei in deze laat-tsaristisch Russische metropool groter was dan diverse 
historici hebben beweerd. 

Dat verschillen in loonpeil en andere economische voordelen lang niet altijd de 
belangrijkste determinant vormen van stedelijke migratie bewijst Townsand Price-
Spratlen, ‘Urban destination selection among African Americans during the 1950s 
great migration’, Social science history, 32 (2008) 437-469. Na de periode van de ‘grote 
migratie’, toen tussen 1910 en 1950 miljoenen zwarte Amerikanen van het zuidelijke 
platteland naar noordelijke steden trokken, verhuisden in de redelijk stabiele jaren 
vijftig nog altijd meer dan 1,5 miljoen zwarten uit het zuiden, bijna tien procent van 
de zwarte bevolking. Dat kwam niet alleen door ‘push’-factoren als de mechanisering 

2  Jon Stobart en Leonard Schwartz, ‘Leisure, luxury and urban specialization’, Urban history, 35 (2008) 216-236 
betogen aan de hand van een analyse van de culturele en commerciële voorzieningen van ‘residential leisure towns’ en 
een controlegroep van andere steden dat stedelijke typologieën minder eenzijdig op functionele specialisatie (indu-
striesteden, havensteden enz.) en meer op de subjectieve status zouden moeten worden gericht. 
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van de katoenproductie en raciale spanningen, geweld en onrechtvaardigheid, maar 
ook door ‘pull’-factoren als de overwinningen van de Civil Rights Movement die het 
beeld versterkten van steden als beloofde land. Op basis van een statistische analyse 
van een fl ink aantal variabelen voor 136 steden betoogt Price-Spratlen dat de migratie 
binnen het Amerikaanse stedensysteem, veel meer dan voorheen (ook door hemzelf) 
is beweerd, bepaald werd door de aantrekkingskracht van hechte, zelfbewuste zwarte 
gemeenschappen. Steden waar met name gemeenschapskranten, actieve afdelingen van 
de naacp, actieve kerken en arbeidsbemiddeling voor zwarten een sterke mate van 
‘etnogenese’ tot stand brachten, trokken statistisch gezien veel meer migranten dan 
andere. De migranten waren blijkbaar terdege geïnformeerd over het sociale klimaat in 
de plaats van bestemming en kozen voor de stad waar zij zich het best tegen het aan-
houdende racisme beschermd achtten.3  

Economische bloei
Wat is de grondslag van stedelijk economisch succes? In de late middeleeuwen was Ve-
netië met meer dan 110.000 inwoners de grootste en waarschijnlijk ook rijkste stad in 
Noord-Italië. Deze economische voorspoed was grotendeels te danken aan het feit dat 
een groot aantal burgers van allerlei pluimage bereid was om hun spaargeld te investe-
ren in de lucratieve, maar ook zeer kapitaalintensieve en buitengewoon riskante handel 
op de Oriënt. In ‘The secret of Venetian success: a public order, reputation-based insti-
tution’, European review of economic history, 12 (2008) 247-285 zet Yadira González 
de Lara systematisch uiteen dat die brede bereidheid tot investeren op zijn beurt het 
beste te verklaren is doordat de staat ervoor zorgde, beter dan bijvoorbeeld in Genua, 
dat burgers erop konden rekenen dat kooplieden niet met hun geïnvesteerde kapitaal 
de benen namen of bij terugkomst valse opgave deden van hun inkomsten. Hoe kreeg 
de staat dat voor elkaar? Enerzijds door een dicht informatienetwerk te creëren van 
buitenlandse gouverneurs, meereizende ambtenaren en andere controleurs, aangevuld 
met bijpassende juridische straffen op bedrog, maar anderzijds doordat zij in Venetië 
geboren kooplieden een duidelijk belang verschafte om steeds in de stad terug te keren. 
Venetië kende anders dan bijvoorbeeld Genua een stabiel politiek systeem waar koop-
lieden duidelijk de voordelen van inzagen, terwijl de staat hen exclusieve commerciële 
privileges gaf voor de handel op de Oriënt en vreemdelingen hiervan actief uitsloot. 
Wie de boel belazerde werd niet alleen fl ink bestraft, maar liep voortaan ook de voor-
delen van deze privileges mis. 

Waar de uitsluiting van vreemdelingen uit de internationale koophandel in mid-
deleeuws Venetië de sleutel vormde van haar economische succes, droeg de royale 
openstelling voor vreemdelingen drie eeuwen later aan de opkomst van Hamburg als 
centrum van de internationale koophandel juist belangrijk bij. Erik Lindberg, ‘The 
rise of Hamburg as a global marketplace in the seventeenth century. A comparative 
political economy perspective’, Comparative studies in society and history, 50 (2008) 
641-666 beschrijft hoe het stadsbestuur van Hamburg de vestiging van vreemde koop-
lieden geen strobreed in de weg legde en zelfs op allerlei manieren stimuleerde: door in 

3  De ambivalente positie van havensteden in migratieprocessen – deels afhankelijk van nieuwe migranten, deels 
bevreesd voor vreemde nieuwelingen – staat centraal in Alan Mayne, ‘Guardians at the gate. Quarantine and racialism 
in two Pacifi c Rim port cities, 1870-1914’, Urban history, 35 (2008) 255-274.
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1567 een formeel verdrag te sluiten met Engelse kooplieden en hen in 1611 het recht te 
verschaffen zich hier met allerlei privileges te vestigen, maar ook door gevluchte Ned-
erlandse en Portugees-Joodse kooplieden in groten getale onderdak te bieden. Volgens 
Lindberg was dat niet simpelweg het gevolg van een tolerante mentaliteit of handels-
inzicht, maar van de specifi eke politieke constellatie waarmee Hamburg zich met name 
van het naburige Lübeck onderscheidde. Het stadsbestuur van Lübeck bestond nog tot 
ver in de zeventiende eeuw uit een zeer gesloten elite die zelf de voordelen inzag van 
de komst van vreemdelingen, maar hierin werd tegengewerkt door een krachtig gilde 
van lokale kooplieden die zich onvoldoende in het bestuur gerepresenteerd achtten en 
hun eigen privileges daarom met hand en tand verdedigden. In Hamburg hadden lokale 
kooplieden al sinds 1529 een fl inke stem in het stadsbestuur gekregen en was het lokale 
koopmansgilde door een gebrek aan een gemeenschappelijke vijand al snel aan interne 
confl icten ten onder gegaan. Zeker na de oprichting van de koopmansbeurs in 1558 
hadden lokale kooplieden ingezien dat het defensieve, xenofobe optreden van gilden 
zoals in Lübeck hun eigen belangen eerder schaadden dan bevorderden.4

In hoeverre is de bloei van de Londense City rond 1800 gegrondvest op het bloed 
van slaven? N. Draper, ‘The City of London and slavery. Evidence from the fi rst dock 
companies, 1795-1800’, Economic history review, 61 (2008) 432-466 tracht deze poli-
tiek gevoelige vraag te beantwoorden door de eerste aandeelhouders door te lichten van 
de twee duurste en belangrijkste havenwerken die in de jaren 1790 werden aangelegd: 
de West India Dock en de London Dock. In beide projecten was meer dan een derde 
van de investeerders slaveneigenaar, actief slavenhandelaar of intensief betrokken bij 
de verscheping, verhandeling, fi nanciering en verzekering van door slaven geprodu-
ceerde producten. Anders dan in Bristol waar de slaveneconomie goed was voor 40 
procent van het stedelijk inkomen, of het veel kleinere Liverpool waar 70 procent van 
de slavenverschepingen vertrokken, was de slaveneconomie in Londen niet dominant. 
Marginaal was ze echter beslist niet. Dat zich onder de aandeelhouders van beide 
havenprojecten zowel bekende slavenhandelaars als abolitionisten bevonden, onder-
streept dat de slavenhandel volop geïntegreerd was in de Londense commerciële en 
fi nanciële structuur.5 

Arbeidsmarkt
Dat de Zwarte Dood de middeleeuwse stedelijke arbeidsmarkt danig verstoorde zal 
geen verrassing zijn. Minder bekend is echter dat de pandemie in Zuid-Europa leidde 

4  Martin Rorke, ‘Trade and traders. Edinburgh’s sixteenth-century exporting community’, Historical research 81 
(2008) 447-462 analyseert aan de hand van douaneregisters de omvang van de export- en transitohandel in Edinburgh 
in de periode 1529-1593, de samenstelling van de producten en de opmerkelijk breed samengestelde groep van expor-
terende handelaars in 1566. Hoe buitenlandse, met name Zwitserse, kooplieden en ondernemers in achttiende en ne-
gentiende eeuw in Napels en Genua een fl ink imperium konden opbouwen – door de juridische bepalingen uit te spe-
len, een gesloten netwerk te vormen of juist goed te integreren, wordt beschreven in het themanummer van Journal of 
modern Italian studies, 13 (2008): Roberto Zaugg, ‘Judging foreigners. Confl ict strategies, consular interventions and 
institutional changes in eighteenth-century Naples’, 171-195; Daniela Luigia Cagliotti, ‘Trust, business groups and so-
cial capital. Building a Protestant entrepreneurial network in nineteenth-century Naples’, 219-236; Luca Codignola en 
M. Elisabeth Tonizzi, ‘The Swiss community in Genoa from the Old Regime to the late nineteenth century’, 152-170.
5  De centrale rol van detailhandel en regionale handel in een Spaanse provinciestad staat centraal in Jesús Mirás 
Araujo, ‘The commercial sector in an early twentieth-century Spanish city: La Coruna, 1914-1935’, Journal of urban 
history, 34 (2008) 458-483.
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tot de herinvoering van slavernij. In ‘Tartars in Spain. Renaissance slavery in the Ca-
talanian city of Manresa, c. 1408’, Journal of medieval history, 34 (2008) 347-359 legt 
Jeffrey Fynn-Paul uit dat slavernij in de elfde eeuw in Zuid-Europa beperkt was tot het 
gebruik van Christenen en Moslims om elkaars krijgsgevangenen tot slaaf te maken. 
Toen de Genuezen in het Zwarte Zeegebied een grootschalige slavenhandel aantroffen 
tussen Moslimstaten, Byzantium en Rusland, wist de kerk met haar resolute afwijzing 
van slavernij verdere verspreiding aanvankelijk te voorkomen. Door de Zwarte Dood 
stegen de arbeidskosten echter zo sterk en verloren de elites tegelijkertijd zoveel rijk-
dom, dat het taboe op slavenbezit in Spanje en Italië begon af te brokkelen: niet alleen 
in de grotere steden, maar volgens het onderzoek van Fynn-Paul ook in kleine provin-
ciesteden. Op basis van een zeer gedetailleerd belastingregister uit 1408 blijkt dat in 
Manresa, de zevende stad van Catalonië, 17 van de 640 huishoudens één of meer slaven 
bezaten, overwegend afkomstig uit het Zwarte Zeegebied. Gevoelig voor de kerkelijke 
afkeuring zagen de meeste leden van de politieke elite van slavenbezit af. Verschillen-
de rijke kooplieden, advocaten, renteniers, maar ook een kleermaker maakten echter 
een simpele economische afweging. De in totaal 26 slaven waren gemiddeld 36 pond 
waard, een investering die zich ten opzichte van het normale arbeidersloon in onge-
veer drie jaar terugverdiende. Dat driekwart van de slaven uit vrouwen bestond had 
eveneens een economische achtergrond: mannelijke slaven namen vaker de benen en 
vrouwelijke slaven waren ondanks hun meeropbrengst niet duurder. De herinvoering 
van de slavernij op het Iberisch schiereiland had een naargeestig gevolg. De Spaanse en 
Portugese stedelijke bovenlaag raakte opnieuw gewend aan het idee van slavenbezit, 
aan de vooravond van hun inscheping naar de Afrikaanse eilanden, de Sub-Sahara en 
de nieuwe wereld. 

Het onderzoek naar in- en uitsluitingsprocessen in vroegmoderne gilden wordt 
dit jaar onder meer voortgezet door Paola Lanardo, ‘Corporations et confréries. Les 
étrangers et le marché du travail à Venise (xve-xviiie siècle)’, Histoire urbaine, 21 (2008) 
31-48. Terwijl in Venetië de buitenlandse koophandel uitsluitend aan eigen burgers 
werd gegund, stonden andere sectoren van de stedelijke arbeidsmarkt juist opmerkelijk 
voor migranten open. De meeste gilden hanteerden voor hen hoogstens een iets ander 
entreegeld of een iets langere leertijd. Sommige gilden waren opmerkelijk multi-etnisch 
van samenstelling, terwijl de zijdenijverheid bijvoorbeeld door migranten uit Lucca 
werden gedomineerd en er een Duits gilde van goudsmeden bestond. De Senaat, die 
erkende dat de komst van vreemdelingen bevorderlijk was voor de stedelijke economie, 
speelde hierin een stimulerende rol en drong er in de zestiende eeuw na epidemieën her-
haaldelijk bij de gilden op aan om vreemdelingen zelfs zonder enig examen toe te laten. 
Vanuit de gilden nam de wrevel jegens vreemdelingen echter steeds meer toe. Met name 
in de zeventiende en vooral achttiende eeuw wierpen zij steeds hogere drempels op en 
sloten zij zich steeds meer voor vreemdelingen af – ook al werd duidelijk dat dit geen 
gunstige uitwerking had op de stedelijke economie. Hanna Sonkajärvi, ‘From German-
speaking Catholics to French carpenters. Strasbourg guilds and the role of confessional 
boundaries in the inclusion and exclusion of foreigners in the eighteenth century’, Ur-
ban history, 35 (2008) 202-215 toont aan dat in Straatsburg na de Franse verovering in 
1680 religieuze identiteit meer dan nationaliteit bepalend was voor de in- en uitsluiting 
in gilden. Zo biedt ze een fraaie casus van een Duits, Lutheraans timmermansgilde dat 
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de katholieke Franse nieuwkomers dwong om een eigen gilde op te richten, maar al snel 
lijdelijk moest toezien dat zich bij het Franse gilde niet alleen Fransen maar vooral ook 
hardwerkende katholieke Zuid-Duitsers aansloten.6 

Amy Louise Erickson, ‘Married women’s occupations in eighteenth-century Lon-
don’, Continuity and change, 23 (2008) 267-307 rekent op basis van een rechtbankar-
chief, een archief van een liefdadige instelling en een gilde op een ronduit spectaculaire 
manier af met enkele vastgeroeste opvattingen omtrent de positie van vrouwen op de 
achttiende-eeuwse Londense arbeidsmarkt. Anders dan nog altijd wordt aangenomen 
verrichtten veruit de meeste vrouwen niet alleen voor hun huwelijk en eventueel als 
weduwe betaalde arbeid, maar werkten ze ook gewoon hun hele huwelijk door. Bij de 
rechtbank vertelde slechts één procent van de gehuwde vrouwen door hun man te wor-
den onderhouden. Juist tijdens de zware jaren met opgroeiende kleine kinderen huur-
den huishoudens van ambachtslui en winkeliers massaal bedienden in om te zorgen dat 
de vrouw des huizes door kon werken. Erickson bestrijdt de gedachte dat burgerlijke 
staat voor vrouwen een belangrijker bron vormde van hun identiteit dan hun beroep. 
Op de open vraag ‘what are you’ die getuigen werd voorgehouden, gaven alle 400 vrou-
wen een opgave van hun beroep en vaak hun woonplaats en zei geen enkele vrouw ‘ik 
ben de vrouw van X’. Haaks op wat vaak wordt geponeerd was van een strikte arbeids-
segregatie naar sekse ook nauwelijks sprake. Zeker, ruim de helft van de vrouwen was 
werkzaam in de door historici als ‘huiselijk’ en daarmee als ‘vrouwelijk’ geconnoteerde 
kleding- en voedselsector. Maar … dat gold tot in het midden van de negentiende eeuw 
ook voor mannen. De welstand van de meeste huishoudens uit de middengroepen 
rustte niet uitsluitend op het mannelijk inkomen, maar zelfs ook niet op een gezamen-
lijk gedreven onderneming. In maar liefst de helft van de gevallen werkten echtgeno-
ten in heel verschillende ondernemingen of bedrijfstakken, bijvoorbeeld als modiste 
en schoenmaker, modiste en pruikenmaker of als koffi ehuishoudster en advocaat.7

Stadsbestuur, kerk en burgers 
De toenemende politieke aspiraties van burgers en stadsbestuurders stuitte in de mid-
deleeuwen niet alleen op tegenstand van vorsten, maar ook van de kerk. Met name in 
de dertiende eeuw zetten kerkelijke autoriteiten daarbij af en toe hun zwaarste geeste-
lijke machtsmiddel in: excommunicatie. Véronique Beaulande, ‘La force de la censure. 
L’Excommunication dans les confl its de pouvoir au sein des villes au XIIIe siècle’, 
Revue historique, 646 (2008) 251-278 beschrijft aan de hand van enkele politieke cri-
ses in Laon en Reims hoe aartsbisschoppen dit machtsmiddel niet alleen inzetten om 
hun wereldlijke macht tegen assertieve bestuurders, rechters en opstandige burgers te 
verdedigen, maar ook om bijvoorbeeld met steun van de schepenen de concurrerende 
aartsdeken en het kapittel een hak te zetten. De excommunicatie kon verschillende 
vormen aannemen, van tijdelijke onthouding van sacramenten, sociale uitstoting tot 
een met allerlei rituelen uitgesproken anathema. Hoewel de excommunicatie zeker in-

6  Over de harmonie en spanning binnen Londende gilden zie ook Robert Tittler, ‘Portraiture, precedence and 
politics amongst London liveries’, c. 1540-1640’, Urban history, 35 (2008) 349-362.
7  Silvia Evangelisti, ‘To fi nd God in work? Female social stratifi cation in early modern Italian convents’, European 
history quarterly, 38 (2008) 398-416 beschrijft hoe Italiaanse kloosters in Italiaanse steden als Napels en Florence arme 
ongetrouwde vrouwen in de achttiende eeuw steeds meer mogelijkheden aanreikten om als ‘servant nuns’ onder de 
pannen te komen, maar hun gedrag in allerlei normatieve teksten wel strikt aan banden legden.
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druk maakte, was het middel lang niet altijd even effectief. De geëxcommuniceerde 
burgemeesters en rechters van Laon konden hun zielenheil blijven beschermen in de 
dichtbijgelegen diocesen Noyon en Senlis. Met steun van bevriende priesters konden 
ze soms zelfs in hun eigen stad blijven deelnemen aan de mis. Hun excommunicatie 
werd pas na een publieke boetedoening opgeheven, maar in de praktijk kwamen ze er 
zonder erg veel eerverlies vanaf.8 

Middeleeuwse stadsbestuurders die relatief onafhankelijk van de kerk of de vorst 
konden opereren, hadden nog niet de vrije hand om naar eigen goeddunken fundamen-
tele bestuurlijke veranderingen door te voeren. Jörg Rogge, ‘Reformieren und regulie-
ren. Semantik und Praxis von Reformen in spätmittelalterlichen Städten’, Historisches 
Jahrbuch, 128 (2008) 7-23 zet uiteen hoe laatmiddeleeuwse traktaten over goed stads-
bestuur steevast benadrukten dat ingrijpende bestuurlijke veranderingen – Reformen, 
Anpassungen, Verbesserungen, Erneuerungen – tot het minimum moesten worden 
beperkt en alleen gerechtvaardigd waren als ze de harmonie onder de burgers zouden 
bevorderen en de economie zouden versterken. In Ulm mochten de grote en kleine 
raad uitsluitend in de vier weken voor 23 april wetsvoorstellen bespreken en aannemen; 
op Georgstag werd dan ten overstaan van alle burgers het zogenaamde Rote Buch met 
alle stedelijke wetten en verordeningen voorgelezen. Uit het voorbeeld van Freiburg 
im Breisgau blijkt niet alleen hoe voorzichtig, maar ook hoe verrassend geavanceerd 
bestuurlijke veranderingen werden voorbereid. In 1476 maakte de stadsschrijver Jo-
hannes Gottschalk een heuse studiereis langs zestien Duitse steden om systematisch te 
onderzoeken hoe andere stadsbesturen hun belastingen en stedelijke ambten hadden 
georganiseerd. Op basis van zijn uitvoerige rapport werd een pakket bestuurlijke her-
vormingen samengesteld, dat consequent met een beroep op de terugdringing van de 
stedelijke schuldenlast werd gerechtvaardigd. 

Dat de traditionele corporatieve band tussen stadsbestuurders en burgers aan het eind 
van de zeventiende eeuw in een Engelse deftige provinciestad als York anders dan wel 
wordt aangenomen nog allerminst was verzwakt, blijkt uit Phil Withington, ‘Citizens, 
soldiers and urban culture in Restoration England’, English historical review, 123 (2008) 
587-610. In 1686 begeleidden de koninklijke troepen bij de begrafenis van een zekere 
Lady Stanford, dochter en schoondochter van prominente royalisten die onder Crom-
well waren geëxecuteerd, haar lichaam langs dezelfde route richting de York Minster 
waarmee de lokale ambachtslieden tijdens hun jaarlijkse processie ‘hun’ stad doorkruis-
ten. Bij de kathedraal brak onder de vele aanwezige gezellen een tumult los dat op be-
vel van een voorname legeraanvoerder hardhandig door de soldaten werd neergeslagen. 
Withington plaatst het oproer met een geweldige detailkennis in het uiterst complexe 
stedelijke landschap van de Restauratieperiode. Ondanks het versmeltingsproces van 
vooraanstaande bestuursfamilies met de landelijke gentry in een nieuwe ‘fashionable’ 
elite, kozen diverse stadsbestuurders van de oude stempel opmerkelijk partij voor de 
oproerige gezellen. Zij bleken nog altijd gehecht te zijn aan de verdediging van de oude 
corporatieve instituties en sociale verbanden tegen de toenemende autoriteit van de 
staat, met name als het ging om de toenemende ‘militarisering’ van de stedelijke ruimte. 

8  Hoe in dertiende-eeuws Marseille Franciscanen, Dominicanen, stadsbestuurders en verschillende vorsten elkaar in 
een ingewikkeld complot naar het leven stonden wordt en detail beschreven in Holly J. Grico, ‘Franciscan inquisition 
and mendicant rivalry in mid-thirtheenth-century Marseille’, Journal of medieval history, 34 (2008) 275-290.
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In het klassieke beeld van Jürgen Habermas vormden koffi ehuizen en salons de 
belangrijkste stedelijke ontmoetingsplekken waar burgers in de achtttiende eeuw po-
litieke kritiek ventileerden. Karin Sennefelt, ‘Citizenship and the political landscape 
of libelling in Stockholm, c. 1720-70’, Social history, 33 (2008) 145-163 laat zien hoe 
diverse plakplaatsen van anonieme, handgeschreven schotschriften een even markante 
betekenis hadden in het stedelijke politieke landschap en tot op zekere hoogte ook 
een breder publiek bij de politiek betrokken. De schotschriften op de deuren van 
individuele bestuurders waren voor iedereen zichtbaar, leesbaar en begrijpelijk. Met 
name Bijbelcitaten over corrupte bestuurders waren duidelijk genoeg. Het Latijnse 
citaat uit Petronius’ Satyricon, dat in de koninklijke tuinen op de piedestal van een 
bloempot werd aangetroffen, was meer op hooggeplaatste insiders gericht, evenals de 
in het Frans opgestelde theaterposter naast een chique koffi ehuis waarop twee leden 
van de clerus in de hoofdrollen van ‘verdoemde onwetende’ en ‘ongodische dienaar’ 
werden opgevoerd. Op het drukke centrale plein van de stad vond men bij het Huis 
van de Adel de meest giftige en expliciete politieke aanvallen aangeplakt, net als bij het 
stadhuis en de plaats waar criminelen aan de schandpaal werden genageld. Hoewel de 
schotschriften meestal snel werden weggegrist, werd de politieke boodschap onder de 
aanwezige burgers des te actiever mondeling overgeleverd en bediscussieerd. In ‘Social 
and political thresholds in Stockholm, c. 1720-1770’, Urban history, 35 (2008) 185-201 
toont dezelfde auteur dat de autoriteiten er slechts gedeeltelijk in slaagden om de lagere 
standen bij deze politieke plaatsen weg te houden. Zo ontstond er een politiek land-
schap waar – zeker tijdens de zittingen van de Rijksdag – diverse sociale groepen actief 
tussen verschillende politieke ontmoetingsplaatsen in de stad heen en weer laveerden. 

Criminaliteit en gender
In middeleeuwse steden waren er volgens veel historici niet alleen veel minder vrou-
welijke dan mannelijke dieven, maar stalen vrouwen ook andere spullen, op een andere 
manier en vanuit andere motieven. Trevor Dean, ‘Theft and gender in late medieval 
Bologna’, Gender & history, 20 (2008) 399-415 plaatst hier serieuze kanttekeningen 
bij. Op basis van een secure analyse van ruim 700 veroordelingen in de perioden 1350-
69, 1400-19 en 1450-69 toont hij aan dat mannen weliswaar veel vaker dan vrouwen 
geweld gebruikten, zich schuldig maakten aan berovingen langs de openbare weg, in 
groepen optraden en als beroepscrimineel opereerden, maar dat dit gedrag ook on-
der mannelijke dieven zeer atypisch was. Incidentele diefstal van kleine hoeveelheden 
kleren, munten, juwelen en voedsel voor directe consumptie – zaken die meestal als 
kenmerkend voor de kleine groep vrouwelijke dieveggen worden bestempeld – blijkt 
zelfs in de vroegste, meest gewelddadige periode even karakteristiek voor mannelijke 
diefstal te zijn. Dean waarschuwt voor de neiging van gender-historici om mannen als 
de norm te blijven zien en primair de stereotype verschillen tussen mannen en vrou-
wen te benadrukken. Hij pleit terecht voor een meer fl exibele notie van gender, waarin 
naast mannelijke en vrouwelijke gedragspatronen recht wordt gedaan aan een breed 
spectrum van gedeelde, gelijkaardige gedragingen.9

9  In ‘Fornicating with nuns in fi fteenth-century Bologna’, Journal of medieval history, 34 (2008) 374-382 laat 
dezelfde Trevor Dean aan de hand van enkele rechtszaken zien dat seksueel contact tussen nonnen en stedelingen veel 
ongebruikelijker waren dan regelmatig wordt beweerd. 
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Tot een verrassend gelijksoortige conclusie komen Jessica Warner, Janine Riviere, 
Katryn Graham in ‘Men and women fi ghting side by side. Examples from an English 
town, 1653-1781’, Journal of family history, 33 (2008) 156-172. In de in totaal ruim 
7500 gevechten in de roerige havenstad Bristol was er tussen de circa 5000 betrokken 
mannen en ruim 2500 vrouwen nauwelijks een verschil in het soort geweld dat zij ge-
bruikten. Van de mannen en vrouwen gebruikte respectievelijk 4,5 en 3,6 procent een 
mes of een ander potentieel dodelijk wapen, respectievelijk 9 en 7 procent een stok of 
een ander niet dodelijk wapen, 71 en 73 procent fysiek geweld zonder wapen, terwijl 
in beide gevallen 12 procent zich beperkte tot beledigingen en bedreiging. In de 369 
gevechten waarbij vrouwen met mannen (meestal hun echtgenoot) een gemeenschap-
pelijke tegenstander bestookten, waren zij doorgaans minder gewelddadig en speelden 
ze meer een helpende rol. Dezelfde gevechten tonen echter tegelijk hoezeer mannen 
en vrouwen aan dezelfde zaken aanstoot konden nemen en hun huishouden zij aan 
zij tegen buitenstaanders verdedigden. Warner c.s. waarschuwen dan ook dat gender-
analyse een beperkt en zeer gekleurd beeld kan geven van de wijze waarop mannen 
en vrouwen zichzelf en hun positie in de vroegmoderne stad defi nieerden. Ze hadden 
meer gemeen dan hen onderling verdeelde.10 

Hoewel prostitutie in Londen in de vroege twintigste eeuw op zichzelf geen crimi-
neel misdrijf was, werden tippelende vrouwen rond de Eerste Wereldoorlog in toe-
nemende mate gecriminaliseerd. Julia A. Laite, ‘Taking Nellie Johnson’s fi ngerprints. 
Prostitutes and legal identity in early twentieth-century London’, History workshop 
journal, 65 (2008) 96-116 legt uit dat prostituees volgens de vroeg-negentiende-eeuwse 
Sollicitation Laws konden worden beboet of ingesloten als zij openlijk op straat hun 
diensten aanboden, maar ook als zij zich naar de mening van politie-agenten ‘onze-
delijk’ gedroegen. Prostituees die eenmaal waren veroordeeld kregen een hogere straf 
en werden ook vaker opgepakt omdat hun bekendheid bij justitie al voldoende bewijs 
vormde voor hun ‘onzedelijk gedrag’. Geen wonder dat prostituees er alles aan deden 
om in de politie-administratie geen stabiele identiteit te krijgen: ze gaven voortdurend 
valse namen op en zorgden dat hun politiefoto’s onscherp werden door voor de foto-
graaf licht te bewegen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de toenemende prostitutie 
in de hoofdstad een nieuwe golf van morele paniek teweegbracht, probeerde de politie 
opgepakte prostituees een ondubbelzinnige juridische identiteit te verschaffen door 
hen massaal vingerafdrukken af te nemen. Omdat deze moderne vingerafdrukken niet 
manipuleerbaar waren en ook veel gemakkelijker waren te classifi ceren en op kenmer-
ken terug te vinden, vormden ze een crimineel stigma waar vrouwen zich niet langer 
gemakkelijk aan konden onttrekken. Terwijl het aantal gearresteerde prostituees in 
Londen sterk daalde, van bijna 13.000 in 1909 tot ruim 1100 in 1930, steeg het percen-
tage veroordelingen van 80 naar 90 procent en nam ook de recidive sterk toe. Vrouwen 
die eenmaal met hun vingerafdruk als prostituee werden gestigmatiseerd, kregen het 
steeds moeilijker om de prostitutie te verlaten.

10  Lars Behrisch, ‘Ville, criminalité et contrôle social en Allemagne (XVe-XVIe siècles): Görlitz, un cas apart?’, 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 55 (2008) 7-33 biedt een uitgebreide versie van zijn artikel in Urban history 
dat vorig jaar in deze rubriek is besproken (191). 
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Culturele infrastructuur: aristocraten, burgers en stadsbesturen
In het historisch onderzoek naar de moderne stedelijke culturele infrastructuur wor-
den de sturende rol en de verhoudingen tussen aristocraten, welgestelde burgers, com-
merciële ondernemers en stadsbestuurders steeds systematischer in kaart gebracht.11 
Patrick Driscoll, ‘The Salisbury annual musical festival, 1770-1800. Provincial culture 
in transition’, Cultural and social history, 5 (2008) 33-52 beschrijft hoe het prestigieuze 
jaarlijkse muziekfestival in de kathedraal van Salisbury, in de jaren 1770 het muzikale 
en sociale hoogtepunt van het aristocratische seizoen, zijn succes dankte aan één spilfi -
guur uit de nationale elite, die zowel een keur aan toonaangevende binnen- en buiten-
landse solisten als de hoogste adel uit verre omstreken aan zijn festival wist te binden. 
Na zijn overlijden in 1780 viel zijn festival alras ten prooi aan ondernemende beroeps-
musici die elkaar letterlijk de kathedraal uitvochten en de aristocratie zo slecht aan zich 
wisten te binden dat het festival in 1790 werd opgeheven. Driscol benadrukt dat de 
recente discussies over de vragen of de commercialisering van het Engelse muziekleven 
vroeger of later begon, de professionalisering vroeger of later inzette, of de hegemonie 
van Londen sterker of zwakker was dan wordt aangenomen, met zijn onderzoek niet 
direct wordt bevestigd of ontkracht. Mede door de cruciale betekenis van individuen, 
zo betoogt hij, waren de verschillen tussen de steden zo groot dat het eigenlijk weinig 
zin heeft om op zoek te zijn naar een vast chronologisch patroon.12

Axel Körner, ‘Ein soziales ‘Dramma in musica’? Verdi, alte Notabeln und neue 
Eliten im Theater des liberalen Italiens’, Historische Zeitschrift, 287 (2008) 61-89 laat 
prachtig zien hoe de Italiaanse aristocratie in steden als Bologna tot ver in de negen-
tiende eeuw met man en macht greep op het culturele leven probeerde te behouden. 
In 1762 had de Bolognese adel een doorslaggevende rol gespeeld bij de oprichting van 
het Teatro Comunale, door bij wijze van privaat-publieke samenwerking avant-la-
lettre collectief privé-eigenaars te worden van de belangrijkste loges, die ijlings van 
familiewapens werden voorzien en met privé-meubelen werden ingericht. Om de dure 
voorstellingen draaiende te houden ontving het theater sinds 1820 een jaarlijkse subsi-
die uit de stedelijke kas, op voorwaarde dat de directeur niet alleen tegemoet zou ko-
men aan de smaak van adellijke logebezitters, die vooral dol waren op belcanto opera’s 
en zelfstandige balletten, maar ook aan de hang van het bredere burgerlijke publiek 
naar spectaculaire grand opéra’s met kortere, geïntegreerde balletten. Nadat Bologna in 
1870 was opgegaan in de nieuwe liberale staat en het stadsbestuur de dure zelfstandige 
balletten wilde afbouwen om meer ruimte te scheppen voor Wagner, Verdi en andere 
door burgers geliefde componisten, zetten de adellijke logebezitters hun hakken in 
het zand. Ze weigerden hun aanvullende abonnementsgeld te betalen zolang het stads-
bestuur hen niet het vermaak bood dat in 1762 met hun voorouders was overeengeko-
men. Pas toen het stadsbestuur op basis van fi lologisch onderzoek kon bewijzen dat 

11  Bij wijze van voorgeschiedenis zij verwezen naar Peter Howard, ‘Preaching magnifi cence in Renaissance Flo-
rence’, Renaissance quarterly, 61 (2008) 325-369, waarin de religieuze preken centraal staan waarmee de Florentijnse 
elite al in de jaren 1420 tot investeringen in cultuur werd aangemoedigd. Zie ook het themanummer over wetenschap 
en vroegmoderne wereldsteden in Revue ‘d histoire moderne et contemporaine, 55 (2008) 7-181, met bijdragen over 
Peking, Calcutta, Rome, Parijs en Edinburgh. 
12  Een voorbeeldige studie naar het wederzijdse proces van cultural transfer bij de commercieel geëxploiteerde 
en naar het voorbeeld van de ‘polite society’ gereguleerde laat-achttiende-eeuwse Vauxhalls biedt Jonathan Conlin, 
‘Vauxhall on the boulevard. Pleasure gardens in London and Paris, 1764-1784’, Urban history, 35 (2008) 24-47.
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de grote balletten pas sinds de vroege negentiende eeuw tot het vaste repertoire waren 
gaan behoren, moest de adel een toontje lager zingen. J. Trygve Has-Ellison, ‘Nobles, 
modernism and culture of fi n-de-siècle Munich’, German history, 26 (2008) 1-23 gaat 
verder. Op basis van prosopografi sch onderzoek toont hij aan dat de lage adel, mede 
gestimuleerd door Nietzsche’s kritiek op de platte burgerij, rond de eeuwwisseling in 
München nog altijd – of beter gezegd: opnieuw – een krachtig stempel drukte op de 
stedelijke cultuur, met name de literatuur en beeldende kunst.13 

Het tijdschrift Informationen zur Modernen Stadtgeschichte bouwt hier met een in-
teressant themanummer over stedelijk cultuurbeleid op verder, waarbij zowel de lange 
termijn als een vergelijkend perspectief voorop staat. Stephen Pielhoff, ‘Musikmäze-
natentum und Stadtrepräsentation. Zur Finanzierungsgeschichte von Konzert- und 
Opernhausbauten vom Kaiserreich bis heute’, Informationen zur Modernen Stadt-
geschichte, (2008) 2, 16-30 vergelijkt de fi nanciering van concert- en operagebouwen 
tijdens het Wilhelminische keizerrijk en de jaren 1950. Waar in veel laat negentiende-
eeuwse steden de in vennootschappen georganiseerde burgerinitiatieven bijna altijd 
uitliepen op hoge uitgaven voor de stedelijke kas, hadden individuele mecenassen als 
Knupp in industriesteden als Essen een minstens even sterke greep op het stadsbe-
stuur: in ruil voor hun fi nanciële injectie eisten ze vergaande bevoegdheden, inclusief 
het recht hun protegés aan te wijzen als directeur. Bij de herbouw van het Hamburgse 
stadtheater deed zich begin jaren 1950 deels hetzelfde patroon voor. Terwijl de burge-
meester zijn oude contacten als voormalige ondernemer inzette om de nieuwe rijken 
aan zijn project te binden, eisten de meest gulle mecenassen vergaande inspraak in het 
ontwerp, onder meer door lijnrecht tegen de geest van de nieuwe democratische repu-
bliek het herstel van de oude loges af te dwingen. De negentiende-eeuwse collectieve 
burgerinitiatieven waren echter grotendeels vervangen voor een nieuwe, bredere vorm 
van collectief mecenaat, waar een veel bredere groep burgers met tombola’s en speciale 
uitvoeringen tot kleine, anonieme giften werden verleid – maar het stadsbestuur daar-
mee ook meer ruimte bood. 

Thomas Höpel, ‘Städtische Kulturpolitik im 20. Jahrhundert zwischen lokalen 
Besonderheiten und nationalen sowie europäischen Mustern: Leipzig und Lyon im 
Vergleich’, Informationen zur Modernen Stadtgeschichte (2008) 2, 31-47 toont met 
twee duidelijke grafi eken dat zowel in Leipzig als Lyon, de ‘tweede steden’ van de ddr 
en Frankrijk, de publieke investeringen in de stedelijke cultuur na de oorlog spectacu-
lair toenamen. Er waren wel fl inke verschillen: in Leipzig steeg het cultuurbudget al 
in de jaren 1950 tot 6 procent van de totale stadsbegroting en daalde daarna licht tot 
5 procent; in Lyon bleef dit tot 1965 steken op 3 procent, maar steeg het in de jaren 
1970 en 1980 tot 10 respectievelijk 15 procent. In Leipzig werd het stedelijke cultuur-
beleid – met een sterke nadruk op amateurcultuur, maar ook de bescherming van het 
Gewandhausorchester – zoals te verwachten bijna volledig vanuit de centrale staat ge-
dicteerd. Maar ook in Lyon valt de plotselinge toename van het cultuurbudget – voor 
een nieuwe concertzaal, een theater en een grote bibliotheek, en pas iets later ook meer 
voor amateurkunst – hoofdzakelijk te verklaren door de vorming van het nieuwe mi-

13  De verschillende muzikale voorkeuren van de Engelse en Duitse stedelijke burgerij als gevolg van de verschil-
lende esthetische tradities van rationalisme versus idealisme staat voorop in Antje Pieper, ‘Music and middle-class 
culture in early nineteenth-century Leipzig and Birmingham’, Cultural and social history, 5 (2008) 53-74.
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nisterie voor cultuur in 1959 en de aanstelling van professionals die zich richtten naar 
het centrale beleid. 

Simon Gunn, ‘The origins of urban cultural policy in England, 1835-1990’, Infor-
mationen zur Modernen Stadtgeschichte, (2008) 2, 48-61 sluit het themanummer af met 
een langetermijn beschouwing van het Engelse stedelijke cultuurbeleid. In de acht-
tiende eeuw trokken stadsbesturen soms aardig wat geld uit voor de verbetering van 
de culturele infrastructuur, maar het geld ging wel bijna uitsluitend naar semi-besloten 
aristocratisch vertier. Pas sinds de jaren 1830 en 1840 kwam er – opnieuw vanuit de 
centrale staat – geld beschikbaar om publiek toegankelijke musea, kunstgalerieën, 
bibliotheken en parken op te richten, veelal in de vorm van publiek-private onderne-
mingen.14 Stadsbestuurders die uit de lokale begroting geld wilden reserveren voor 
culturele instellingen, stuitten echter steevast op fl inke politieke weerstand van winke-
liers en andere kleinere belastingbetalers. Met uitzondering van badplaatsen, waar de 
kiezers direct hun voordeel zagen in actief cultuurbeleid en citybranding, slaagden veel 
stadsbesturen er pas in de laatste decennia in om – met een beroep op de beschavende 
invloed van de ‘rational recreation’ – gratis muziekconcerten in de stedelijke parken te 
fi nancieren en burgerinitiatieven met garantiestellingen te ondersteunen. Hoewel veel 
lokale besturen in het interbellum een fl inke inhaalslag maakten, bleef hun rol in ver-
gelijking met het continent nog vrij beperkt. Pas na de oorlog nam – opnieuw vanuit de 
centrale staat – het cultuurbudget sterk toe, waarbij de Arts Council onder het motto 
‘the best for the most’ aanvankelijk vooral de hoge cultuur en pas vanaf eind jaren 1960 
ook populaire cultuur ondersteunde. Pas in de jaren 1980 kwam er met de pogingen 
om de verpauperde Engelse steden te regenereren volgens Gunn werkelijk een geïnte-
greerd stedelijk cultuurbeleid tot stand, waarbij investeringen in cultuur als de sleutel 
tot economische groei en sociale harmonie werd beschouwd. 

Straten, wijken, steden 
In een themanummer van Journal of early modern history, 12 (2008), gewijd aan de 
cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne straat, beschrijven Riita Laitinen en Dag 
Lindström, ‘Urban order and street regulation in seventeenth-century Sweden’, 257-
287 hoe de absolutistische Zweedse koningen in de zeventiende eeuw kosten noch 
moeite spaarden om zowel Stockholm, oudere provinciesteden als de tientallen door 
hen gestichte gloednieuwe steden met behulp van Franse en Nederlandse architecten 
te voorzien van geometrische, rationele stratenpatronen en beeldbepalende gebouwen 
en moderne verdedigingswerken waarmee zij hun buitenlandse collega’s naar de kroon 
konden steken. Om de stad een ordelijk aanzien te geven beperkten zij zich niet tot 
stedebouwkundige ingrepen, maar vaardigden zij met name vanaf de jaren 1620 ook 
een groeiende reeks verordeningen uit die burgers ertoe dwongen om de straten goed 
te plaveien, schoon te houden en te vrijwaren van onordelijk gedrag, inclusief private 
begrafenisstoeten. Burgers die deze regels negeerden liepen het risico hun burgerrecht 
te verliezen. Volgens Laitinen en Lindström stuitten al deze vergaande interventies van 
de koning, de uitvoerende gouverneurs en stadsbesturen in de structuur en het gebruik 

14  Een interessante case study biedt in dit verband: Paul Elliot, Stephen Daniels en Charles Watkins, ‘The Not-
tingham Arboretum (1852). Natural history, leisure and public culture in a Victorian regional centre’, Urban history, 
35 (2008) 48-71.
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van de stedelijke ruimte vanuit de burgerij op minder verzet dan vaak is aangenomen. 
De vele burgers die zich bij de overheid beklaagden, deden dat vooral om bij onteige-
ningen een hogere compensatie af te dwingen. Het absolutistische ideaal van de orde-
lijke stad werd ook door de meeste burgers juist enthousiast omarmd.15

Een vergelijkbaar streven naar stedelijke orde en controle spreekt ook uit de actieve 
segregatiepolitiek waarmee Europese autoriteiten in vroegmoderne Aziatische han-
delsposten verschillende bevolkingsgroepen in aparte, soms ommuurde wijken van el-
kaar probeerden te scheiden. Carl. H. Nightingale, ‘Before race mattered. Geographies 
of the color line in early colonial Madras and New York’, American historical review, 
36 (2008) 48-71 beschrijft hoe Britse autoriteiten in Madras de Engelse bewoners naar 
het voorbeeld van Portugese en Nederlandse handelsposten in een aparte, met hoge 
muren afgescheiden wijk concentreerden en voorschreven dat zij hun huizen ook uit-
sluitend aan andere Engelsen mochten verkopen. Indiase, Chinese, maar ook Portugese 
en Armeense inwoners woonden deels op eigen initiatief, maar in toenemende mate 
onder dwang in een verderop gelegen wijk die rond 1710 onder Engelse druk op hun 
eigen kosten werd ommuurd. Aanvankelijk werden beide wijken op basis van religi-
euze en nationale verschillen aangeduid als ‘Christian town’ en ‘Malabar’ of ‘Gentue 
town’, maar in de jaren 1680 kwam de laatste offi cieel bekend te staan als ‘Black town’, 
terwijl de eerste sinds 1710 in toenemende mate als ‘White town’ werd aangeduid. 
Nightingale ontrafelt hoe en waarom deze dichotomie in termen van kleur juist in deze 
periode zijn intrede deed en juist hier in Madras voor het eerst in de geschiedenis op ge-
segregeerde wijken werd geprojecteerd. Volgens hem eigenden de Engelse autoriteiten 
zich een van oorsprong Islamitische en Iberische discursieve tegenstelling toe die rond 
1660 zijn intrede had gedaan in de West-Indische kolonies en na 1700 ook doordrong 
in de bevolkingsadministratie van steden als New York. Om de complexiteit van deze 
geschiedenis te onderstrepen beschrijft hij hoe juist in New York de stedelijke auto-
riteiten de ruimtelijke segregatie tussen Europeanen en slaven/ex-slaven rond 1700 
krachtig bestreden. Vanuit het streven de slaven in toom te houden werd de door hen 
bewoonde wijk net buiten de befaamde stadsmuur van Peter Stuijvesant met de grond 
gelijk gemaakt en werden ze verplicht om in de huishoudens van hun meesters midden 
in de stad te gaan wonen. 

Een fascinerend, nog zelden bestudeerd hoofdstuk uit de geschiedenis van de stede-
lijke ruimtelijke orde is de invoering van de huisnummering: een fenomeen dat terug 
te voeren is op de Parijse Pont Notre Dame in de vijftiende eeuw, maar dat pas aan het 
eind van de achttiende eeuw systematisch zijn intrede deed, eerst in Franse provincie-
steden (1768), later in Kopenhagen (1771) en Berlijn (1797). In Europa ging de intro-
ductie van huisnummering meestal logisch vooraf aan de eerste uitgevers-initiatieven 
om de stad van een adresboek te voorzien. In de Verenigde Staten, zo bewijst Reuben 
S. Rose-Redwood, ‘Indexing the great ledger of the community. Urban house num-

15  In hetzelfde themanummer legt Maria Helena Barreiros, ‘Urban landscapes. Houses, streets and squares of 18th 
century Lisbon’, 205-232 een vergelijkbare relatie tussen de bekende stadsplanning van markies de Pombal en de 
regulering van de woon- en straatcultuur. In twee andere artikelen wordt het thema vanuit het perspectief van gender 
interessant uitgediept: Elizabeth S. Cohen, ‘To pray, to work, to hear, to speak. Women in Roman streets, c. 1600’, 
289-311; Anu Korhonen, ‘To see and to be seen. Beauty in the early modern London street’, 335-360. De enige bijdra-
gen over de middeleeuwse stadsplanning zijn te vinden in het milieuhistorische themanummer van Histoire urbaine, 
22 (2008) 2, ‘In urbem aquam ducere’.
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bering, city directories and the production of spatial legibility’, Journal of historical 
geography, 34 (2008) 286-310, lag dat meestal precies andersom. Hier waren het bijna 
altijd uitgevers van commerciële adresboeken die hun stadsbestuur ertoe overhaalden 
om huisnummers te introduceren; enkele uitgevers trokken er zelfs met eigen teams op 
om de huizen in de stad ongevraagd van nummers te voorzien. Het traditionele Engelse 
systeem, waarbij de nummering aan de ene kant van de straat begon bij 1 tot en met 100 
en aan de andere kant in tegenovergestelde richting werd voortgezet met 101 tot 200, 
werd in Philadelphia al in 1790 vervangen door het bekende systeem om de ene kant 
met even nummers en de andere kant met oneven nummers uit te rusten. Met het oog 
op de snel veranderende bebouwing, liep dezelfde stad in 1856 opnieuw voorop met 
de introductie van een decimaalsysteem, waarbij voor elk blok honderd huisnummers 
werden gereserveerd. Rose-Redwood toont aan dat de topos van stad als tekst meer 
is dan een modieuze semiotische projectie: de uitgevers van adresboeken betoogden 
meermaals letterlijk dat de stad net als een tekst een goede paginanummering, een alfa-
betische index en een coherente bladspiegel moest hebben. Terwijl de bewoners daar 
aanvankelijk niet allemaal voor stonden te springen – uit angst voor belasting, juryver-
plichtingen of dienstplicht gaven ze de uitgevers vaak geen of valse informatie – was de 
huisnummering rond 1900 in alle steden een gemeentelijke taak geworden die op een 
steeds wetenschappelijker basis werd uitgevoerd. 

Ten aanzien van de twintigste-eeuwse stedenbouw bieden de specialistische tijd-
schriften Planning perspectives en Journal of planning history ook dit jaar weer een 
brede waaier van meer dan twintig artikelen die onmogelijk allemaal kunnen worden 
besproken. Met betrekking tot de vroege twintigste eeuw zijn er onder meer lezens-
waardige bijdragen te vinden over de bouw van Barcelona’s Barri Gòtic, de Berg-
soniaanse achtergronden van de Franse stedebouwer Marcel Pöete, regionalistische 
idealen in de New Urbanist Movement en de politieke strijd over de toepassing van 
de City Beautiful vormentaal in Albany.16 Domenic Vitello, ‘Machine building and 
city building. Urban planning and industrial restructuring in Philadelphia’, Journal of 
urban history, 34 (2008) 399-434 schetst een verrassend ontnuchterend beeld van de 
gevolgen van de Amerikaanse City Beautiful beweging. De vervanging van het drukke 
spoorwegnet dwars door de stad door een ondergrondse metro en de aanleg van de 
monumentale, met bomen en musea omzoomde Parkway boulevard naar Parijs’ model 
maakten het drukke, industriële Philadelphia rond 1920 in theorie een stuk aantrekke-
lijker om te wonen en te winkelen. Maar de prijs was hoog. De grootste locomotief- en 
machinefabrieken, opgegaan in nationale consortia zonder band met de lokale gemeen-
schap, voelden zich steeds minder welkom in de stad en verhuisden naar de suburbs, 
zonder dat er een sterke diensteneconomie voor in de plaats kwam. Anders dan vaak 
wordt beweerd was de desindustrialisering die steden als Philadelphia na de Tweede 
Wereldoorlog in de afgrond stortte geen onvermijdelijk proces, maar het resultaat van 
politiek keuzes, gestoeld op esthetische, anti-industriële sentimenten. Voor de belan-

16  Joan Ganau, ‘Reinventing memories. The origin and development of Barcelona’s Barri Gòtic, 1880-1950’, Journal 
of urban history [JUH], 34 (2008) 795-832; Charissa N. Terranova, ‘Marcel Poëte’s Bergsionian urbanism. Vitalism, 
time and the city’, JUH, 34 (2008) 919-943; Emily Talen, ‘Beyond the front porch. Regionalist ideals in the new urban-
ist movement’, Journal of planning history [JPH] 34 (2008) 20-47; John S. Pipkin, ‘Chasing rainbows’ in Albany. City 
beautiful, city practical 1900-1925’, JPH, 34 (2008) 327-353. 
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gen van arbeiders en de toekomstige werkgelegenheid van de stad, hadden de vooruit-
strevende politici en architecten eigenlijk nauwelijks oog.17 

Van de diverse artikelen over (post)koloniale stedebouw is Panayiota Pyla, ‘Back to 
the future. Doxiadis’s plans for Baghdad’, Journal of planning history, 34 (2008) 3-19 
het meest interessant. In de jaren 1950 nodigde het westers-georiënteerde regime van 
Irak enkele toonaangevende westerse architecten uit om spraakmakende landmarks tot 
stand te brengen die de trots van de jonge natie zouden onderstrepen en de morrende 
bevolking zou overtuigen dat het land nu werkelijk snel moderniseerde. Le Corbusier 
bouwde een sportstadion, Walter Gropius een universiteit, Alvar Aalto een soort 
congrescentrum en Frank Lloyd Wright de opera. Voor het grote masterplan voor 
Bagdad vroeg de regering de toen nog relatief jonge Griekse architect en stedebouwer 
Constantinos Doxiades: niet alleen omdat hij als coördinator van de Griekse weder-
opbouw over de nodige ervaring beschikte, maar ook omdat men niet zo snel van een 
imperialistische insteek zou kunnen beschuldigen. In zijn tijdschrift Ekistics maakte 
hij zich juist hard voor een apolitieke, op wetenschappelijke grondslagen gebaseerde 
stedebouw die gericht was op universele menselijke behoeften, maar die zich anders 
dan bijvoorbeeld bij de eurocentrische vormentaal in Brasilia zou aanpassen aan lokale 
omstandigheden. Zijn masterplan voorzag in een langwerpig abstract raster van wegen, 
wijken en groen dat als een lineaire stad op de Tigris werd geprojecteerd, maar rekening 
hield met het oude stadscentrum. Zijn modelgemeenschap van 100.000 inwoners zou 
bestaan uit kleinere eenheden van 10.000 inwoners, die alle belangrijke faciliteiten op 
loopafstand zouden hebben en die zodanig zouden worden gehuisvest dat, zoals het 
regime het graag wilde, de sectarische tegenstellingen zouden worden verzacht zonder 
de scheiding tussen de klassen in gevaar te brengen. Met name door de op de lokale 
samenleving georiënteerde ‘roddelpleinen’ viel het plan in goede aarde. Hoewel na de 
val van het regime in 1958 slechts zeer gedeeltelijk werd uitgevoerd, legde Doxiadis 
hiermee de basis van zijn wereldwijde succes. Met zijn sociaal-technocratische en tege-
lijk regionalistische fi losofi e en marketingstrategie zou hij in de jaren 1960 uitgroeien 
tot ‘the worlds busiest planner’ (The New Yorker) en ‘remodeller of the world’ (Life).18

De ups and downs van de naoorlogse wederopbouw in Europa komt ook dit jaar 
weer ruim aan bod,19 evenals het wel en wee van de troosteloze na-oorlogse huisves-

17  Zie in dit verband ook het themanummer ‘Stadt und Industriekultur’, Informationen zur Modernen Stadt-
geschichte (2008) 1. Vgl. de kritiek van Heinz Reif, ‘Industriekultur. Anmerkungen zu einem ‘unscharfen Begriff’, 
Informationen zur Modernen Stadtgeschichte, (2008) 2, 79-87.
18  Voor andere voorbeelden van koloniale en postkoloniale stedebouw zie o.a. Michael Rosenthal, ‘London versus 
Sydney, 1815-1823. The politics of colonial architecture’, Journal of historical geography, 34 (2008) 191-219 en het cu-
rieuze vierluik over ‘The Adelaide wars’, Planning perspectives [PP], 23 (2008) 221-251. Verder ook David A. Johnson, 
‘A British Empire for the twentieth century. The inauguration of New Delhi, 1931’, Urban history [UH], 35 (2008) 
462-484; Jeremy Philips, ‘City and empire. Local identity and regional imperialism in 1930s Japan’, UH, 35 (2008) 116-
133; Ziva Kolodney en Rachel Kallus, ‘From colonial to national landscape. Producing Haifa’s cityscape’, PP, 23 (2008) 
323-348; Luis Valenzuela, ‘Mass housing and urbanization. On the road to modernization in Santiago. Chile, 1930-60’, 
PP, 23 (2008) 263-290. Zie in dit verband ook het mooie artikel over de Franse cultuurpolitiek J.P. Daughton, ‘When 
Argentina was ‘French’. Rethinking cultural politics and European imperialism in Belle-Epoque Buenos Aires’, The 
journal of modern history, 80 (2008) 831-864.
19  Stephen Essex en Mark Brayshay, ‘Boldness diminished? The postwar battle to replan a bomb-damaged provin-
cial city’, UH 35 (2008) 437-461; Peter J. Larkham en John Pendlebury, ‘Reconstruction planning and the small town in 
early post-war Britain’, PP, 23 (2008) 291-321; Richard Hornsley, ‘Everything is made of atoms.’ The reprogramming 
of space and time in post-war London’, JHG, 34 (2008) 94-117; Fabrizio Maccaglia, ‘Main base sur Palerme. Planifi ca-
tion et reconstruction de la capitale sicilienne depuis 1943’, Histoire urbaine [HU], 21 (2008) 69-80.
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tingsprojecten.20 Bronwen Edwards en David Gilbert, ‘“Piazadilly!” The re-imagining 
of Piccadilly Circus (1957-72)’, Planning perspectives, 23 (2008) 455-478 dragen een 
vrolijk steentje bij aan de recente herwaardering van de tot voor kort simpelweg als 
oerlelijk en onmenselijk beschouwde laatmodernistische projecten waarmee architec-
ten, stedenbouwers en speculanten in de jaren zestig de binnensteden van metropolen 
als Londen poogden te vernieuwen. Het is op zichzelf tekenend voor het toen reeds 
kantelende klimaat dat de bouwspeculant die van het stadsbestuur de vrije hand had 
gekregen om op Piccadilly Circus het oude Monico Café te vervangen door een fl at 
met gigantische reclameverlichtingen, na een mislukte pr-campagne en de nodige 
tumult vanuit de bevolking en architecten het veld moest ruimen. Het masterplan dat 
de architect William Holford daarna opstelde komt ons op het eerste gezicht bijna 
even bombastisch voor, maar bij nadere beschouwing ging het meer dan verwacht uit 
van de menselijke maat. Terwijl het stadsbestuur hem opjoeg met de verwachting dat 
het langsrazende autoverkeer met meer dan vijftig procent zou toenemen, ging hij in 
zijn plan consequent uit van het perspectief van de voetgangers, winkelend publiek en 
vrolijke jongeren. Dat de in onze ogen karakteristieke Victoriaanse en Edwardiaanse 
theaters en concertzalen uiteindelijk niet tegen de vlakte gingen mag niettemin toch wel 
een gelukje heten.21

20  Zie o.a. het themanummer ‘Financier l’habitat. Le role de la cdc aux XIX-XXe siècles’, HU, 20 (2008) 7-168; 
Kathy Arthurson, ‘Australian public housing and the diverse histories of social mix’, JUH 34 (2008) 484-501; Brian J. 
Miller, ‘The striggle over redevelopment at Cabrini Green, 1989-2004’, JUH, 34 (2008) 944-1012. Voor vroegere peri-
oden zie o.a.: Tom Crook, ‘Accommodating the outcast. Common lodging houses and the limits of urban governance 
in Victorian and Edwardian London’, UH, 35 (2008) 414-436; Georgios Kritikos, ‘Uncontrolled urban housing in 
interwar Greece. The rise of the city in urban and national politics’, European review of history, 15 (2008) 497-518. 
21  Voor andere interessante stukken over naoorlogse stedenbouw zie o.a. Stephen J. McGovern, ‘Evolving visions 
of waterfront development in postindustrial Philadelphia. The formative role of elite ideologies’, JPH, 34 (2008) 295-
326; Pedro Ressano Garcia, ‘The role of the port authority and the municipality in port transformation. Barcelona, 
San Francisco and Lisbon’, PP, 23 (2008) 49-79; het themanummer ‘Politics and the American city, 1940-1990’, JUH, 
34 (2008) 209-353; Florian Urban, ‘Friedrichstrasse, 1987. Neo-historical urban design in the German Democratic 
Republic’, PP, 23 (2008) 1-28; Greg Umbach en Dan Wishnoff, ‘Strategic self-orientalism. Urban planning policies and 
the shaping of New York City’s Chinatown, 1950-2005’, JPH, 34 (2008) 214-238. Voor een aanvullende selectie van 
stadshistorische artikelen die in deze rubriek buiten beschouwing zijn gebleven zie de in noot 1  vermelde website.
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Mensen doen dingen, steden niet
Interview met historicus Jan De Vries

Naar eigen zeggen houdt hij niet meer dan een vinger aan 
de pols van de discipline stadsgeschiedenis. ‘Ik ben eerder 
een outsider in de gemeenschap van stadshistorici, en heb 
me nooit echt een stadshistoricus beschouwd’, aldus Jan 
De Vries. Niettemin klinkt zijn naam als een klok binnen 
een onderzoeksveld dat mede door zijn klassieke werk 
European urbanization, 1500-1800 (1984) in nieuwe rich-
tingen werd gestuurd. Nu, vijfentwintig jaar later, staat hij 
er nog steeds. Met zijn pas verschenen boek The industri-
ous revolution (2008) gooit hij opnieuw hoge ogen op het 
xvth World Economic History Congres te Utrecht, waar 
zijn concepten en inzichten druk worden bediscussieerd 
(zie ook http://www.wehc2009.org). Hoog tijd voor een 

gesprek met deze ‘éminence grise’ over de rol en impact van steden in de geschiedenis en 
over zin en toekomst van een discipline die uitdrukkelijk niet de zijne is.

Jan De Vries (˚1943) emigreerde op vierjarige leeftijd van Nederland naar de Verenigde 
Staten. Daar studeerde hij aan Columbia en Yale University, waar hij in 1970 promoveer-
de in Geschiedenis en Economie met het proefschrift The Dutch rural economy in the 
Golden Age, 1600-1750. Sinds 1973 werkt hij op de University of California in Berkeley, 
waar hij een leerstoel houdt in zowel Geschiedenis als Economie. In 2000 ontving hij nog 
de prestigieuze A.H. Heineken Prijs in Geschiedenis. Dit interview werd afgenomen op 
een zonnige maandagmiddag 3 augustus 2009 te Utrecht. Vragen en antwoorden von-
den oorspronkelijk in het Engels plaats, maar werden op vraag van de redactie vertaald.

Het basisprobleem: de reïfi catie van de stad 
ivd: Binnen het tijdschrift Stadsgeschiedenis wordt vaak vertrokken van de gedachte 
dat de stad niet zomaar een geografi sche plaats is, waar mensen elkaar als het ware 
toevallig kruisen. De stad is geen décor, maar een ruimte waarvan de dichtheid en 
complexiteit specifi eke samenlevingsproblemen oproept én tot oplossingen noopt. Het 
peilen naar stedelijkheid als ‘causaal’ determinerende factor behoort dan ook tot de 
kernopdrachten van elke stadshistoricus. Is dit een visie waar U zich in kunt vinden?
jdv: In feite worstelt stadsgeschiedenis met een ernstig basisprobleem: wie er toe aan-
getrokken wordt, of er in geïnteresseerd is, gaat de stad al snel voorstellen als een en-
titeit met een persoonlijkheid. Op die manier wordt de stad ‘gereïfi ceerd’, hoewel het 
concept ‘stad’ natuurlijk nooit letterlijk als een ‘dingmatige’ werkelijkheid mag wor-
den opgevat. Kijk: we zijn nu in de stad Utrecht, we kijken rond en zien de fysieke 
kwaliteiten van deze stad en denken mogelijk: ‘deze omgeving scheidt “iets” af op de 
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mensen die hier leven’. Vanuit deze benadering kan de stad dus handelen als een een-
heid, ze wordt een materiële realiteit – we zeggen ‘Utrecht doet iets’. Maar dat doet ze 
natuurlijk niet (lacht). Mensen doen dingen. De instituties van mensen doen dingen, en 
steden hebben instituties die zaken in beweging zetten. Het is dus niet zo dat steden ir-
relevant zijn, maar het is zeer zeker onjuist te stellen dat de stad handelt als ‘stad’. Elke 
stadshistoricus zal dit probleem vroeg of laat moeten confronteren. Hij of zij moet een 
weg vinden om te bepalen wat nu precies het effect of de invloed van ‘stedelijkheid’ is, 
maar dit niet verwarren met de invloed die uitgaat van de mensen van wie het toeval 
wil dat ze in de stad leven.

Het concept ‘stad’ stelt historici dus voor een probleem: ofwel reïfi ceren we het als 
een onafhankelijke variabele, of we kijken naar bepaalde onderdelen die de stad doen 
functioneren, en we analyseren wat de stedelijke omgeving doet met die specifi eke fac-
toren – wat voor mij althans de geprefereerde aanpak is. Want wat is nu het belangrijk-
ste om van mensen te weten? Dat ze in een stad wonen? Of dat ze een specifi eke religie 
en cultuur, een bepaalde sociale status of economische achtergrond hebben? Wat drijft 
stedelingen? Is het de stad? Of verwarren we het feit dat mensen in een stad wonen met 
het geloof dat dit gegeven een generator of een creatieve kracht op zichzelf is? Ik zeg 
dit niet om te zeggen: steden hebben geen consequenties. Maar we moeten voorzichtig 
de verschillende causale mogelijkheden uitpluizen, en ze niet eenvoudig verwarren of 
samenvoegen onder de factor ‘stedelijkheid’. De stad hoeft niet noodzakelijk de beslis-
sende factor te zijn in het handelen van mensen.

In mijn boek European urbanization heb ik dit probleem indirect aangekaart. Vanuit 
mijn optiek zijn steden fysiek niet in staat om invloed uit te oefenen; de vraag waar ze 
wel of niet toe in staat zijn is gerelateerd aan de stedelijke netwerken en de hiërarchie 
van de stad binnen een dergelijk netwerk van steden. Ik schrijf dus geen stadsgeschiede-
nis als dusdanig, maar de geschiedenis van urbanisatie of van bevolkingsconcentraties 
binnen stedelijke systemen. Een eerste belangrijk punt dat je dan als stadshistoricus 
moet begrijpen is: weten hoe de stad die je bestudeert ingebed ligt in netwerken. Dat 
laat je toe te begrijpen hoe mensen en hun stedelijke instituties al dan niet zullen han-
delen. Je kan nagaan wat mensen in steden in staat zijn te doen, en waar ze machteloos 
zijn – wat dus afhankelijk is van hoe de stad gestructureerd is en verankerd ligt binnen 
een hiërarchie van steden. Door een stad te plaatsen binnen een netwerk heb je onmid-
dellijk een verklaringsschema dat helpt te bepalen wat al dan niet mogelijk is. Het is 
een eerste stap in het vermijden van het probleem van reïfi catie. Steden lijken een per-
soonlijkheid te hebben, maar die persoonlijkheid is gerelateerd tot hun positie in het 
netwerk. Een stadspersoonlijkheid is dus niet iets arbitrair, iets dat onverklaarbaar is.

Gaan we bij het vasthouden aan concepten als ‘stadspersoonlijkheid’ of ‘stadsidentiteit’ 
dan ook niet uit van de ontoelaatbare fout om van een stad een levend ‘ding’ te maken, 
waar je als het ware een ‘biografi e’ van kan schrijven?
Inderdaad, dit is een ander aspect van reïfi catie. De persoonlijkheid van een stad kan je 
in feite voorstellen als een gedeelde mythe. Als iedereen akkoord gaat met de mythe dan 
heeft ze een zeker bestaansrecht, maar het blijft slechts een realiteit zo lang ze wordt be-
stendigd en vernieuwd door de mensen die ze delen. Bovendien hoeft niet heel de stads-
bevolking deze mythe te delen: het kan ook een groep van mensen zijn die voor de stad 
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spreekt, of die macht hebben over de stad, of de stad op een of andere manier represen-
teren. Ik leef bijvoorbeeld in San Francisco, en mensen begrijpen die stad vaak als een 
historisch bijzondere plaats waar altijd mensen leefden met een uitgesproken libertijnse 
levensstijl. Veel nieuwkomers zijn nu precies aangetrokken tot San Francisco omdat ze 
die historische mythe willen delen, en nu is de stad waarschijnlijk meer libertijns als ooit 
tevoren. Maar komt dit nu door de stad of de ‘persoonlijkheid’ van de stad, of door een 
subgroep van vrijgevochten mensen die naar de stad is gekomen om de mythe te delen en 
in stand te houden? Veel van de aspecten die we begrijpen onder het begrip ‘stadsiden-
titeit’ zijn in feite gecreëerd door mensen, niet door de stad zelf. Overal delen mensen 
mythes, of proberen ze bepaalde interesses naar voren te schuiven. Maar de ‘stad’ biedt 
een beeld dat visueel attractief is, en bovendien makkelijk is te organiseren en te repro-
duceren door de geconcentreerde dichtheid en interactie van mensen daar. De stad is een 
soort van ‘container’ van verschillende al dan niet dominante groepsbelangen, wat niet 
hetzelfde is als een ‘stadspersoonlijkheid’ of een ‘stadsidentiteit’.

Waar liggen eigenlijk de historiografi sche wortels van Uw denken over steden?
Mijn vroege opleiding en werk draaide eigenlijk meer om de agrarische geschiedenis van 
Noord-Amerika en Europa. Ik kwam ook tot mijn boek European urbanization vanuit 
dit specifi eke perspectief. Wat me daarbij opviel was dat rurale geschiedenis in feite over 
een veel bredere ‘toolkit’ van concepten en instrumenten beschikte dan stadsgeschiede-
nis. Binnen agrarische geschiedenis werden vergelijkingen en generalisaties gemaakt over 
een op het eerste zicht zeer gediversifi eerd onderwerp. Immers, binnen Europa kom je 
doorheen de geschiedenis voortdurend mensen tegen levend in andere ecologische zones, 
met een verschillende grond, dorpsstructuur, veldpatroon, enzovoort. En toch wisten 
landbouwhistorici zoals Bernard Slicher van Bath [auteur van ‘De agrarische geschiedenis 
van West-Europa, 500-1850’ (1960), ivd] zinvolle vergelijkingen te maken over ruimte 
en tijd die binnen het onderzoeksveld stadsgeschiedenis ontbraken. Gezien mijn eigen 
ervaring en achtergrond in de agrarische geschiedenis leek stadsgeschiedenis iets verge-
lijkbaars nodig te hebben; een soort van model waarmee je Europese steden op een meer 
algemeen niveau bestudeert. Mijn focus op concentraties van mensen in hiërarchisch ge-
structureerde netwerken was een manier om te breken met de klassieke stadsgeschiedenis 
die elke comparatieve reikwijdte miste. Volgens de in mijn werk gehanteerde methode 
kan je nu de geschiedenis van elke individuele stad laten opgaan in een breder stedelijk 
fenomeen, en onderzoeken of er gelijkaardige of divergente ontwikkelingen waren in 
ruimte en tijd. Dus voor we ons in de details van stad x of y verliezen, moeten we die stad 
eerst verstaan in zijn context. Die idee is gemeengoed binnen de agrarische geschiedenis, 
waar zelden een individueel dorp wordt bestudeerd, maar wel bredere thema’s zoals bo-
demgebruik, gehanteerde technologie, machtsverhoudingen, enzovoort.

Een dergelijke methode ontloopt wel het gevaar de stad te reïfi ceren, maar dreigt nu 
niet het probleem van een te mechanistische of deterministische zienswijze op steden? 
Met andere woorden: de mogelijkheden van elke individuele stad worden volledig 
verklaard door het bredere netwerk waar het deel van uitmaakt. Steden lijken steeds 
aangepast aan hun omgeving, als goed functionerende deeltjes van een groter geheel.
Dat denk ik niet. Ik zou in elk geval niet graag van strikt functionalisme beschuldigd 
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worden (lange denkpauze). Het initiatief om iets nieuws te doen in een stedelijke con-
text komt steeds van individuen en groepen. Sommige stadsbewoners ontwikkelen 
door omstandigheden meer van dergelijke initiatieven dan andere, en dus zullen steden 
verschillen in hoe ze groeien, en welke instituties ze ontwikkelen. Maar – en hier komt 
het functionalisme om de hoek kijken – niet alles is overal mogelijk. Laat me toe dit te 
illustreren met een voorbeeld.

De geschiedenis van de Amerikaanse automobielindustrie is al vrij snel geconcen-
treerd geraakt in Detroit. Nochtans waren de vroege pioniers binnen deze nijverheid 
verspreid over heel de Amerikaanse ‘Midwest’ en werden productielijnen opgestart in 
verschillende steden. Al binnen de tijdsspanne van een decennium bleek dat succes in 
een dergelijke onderneming slechts op een handvol plaatsen echt mogelijk was: daar 
waar de initiatiefnemers toegang hadden tot een uitgebreid arbeidsreservoir; waar 
andere bedrijven aanwezig waren die onderdelen konden maken voor een complex 
product als een auto; waar brede distributienetwerken bestonden; enzovoort. Dus wat 
begint op misschien wel vijftig verschillende locaties, concentreert zich binnen één 
generatie al op één plaats. Dit is gedeeltelijk het gevolg van het feit dat een concentra-
tietendens zijn eigen momentum en voordelen creëert. Maar een dergelijke concentratie 
vindt ook plaats omdat mensen snel inzien dat voor de ontwikkeling van een nieuw 
initiatief een bepaalde stad misschien niet de beste, optimale locatie heeft, maar ze 
toevallig in het ‘foute’ deel van de stedelijke hiërarchie ligt (lacht). Er is sprake van een 
zekere logica, maar niet van determinisme: binnen een kleine stad kan een ondernemer 
wonen met een briljant marktidee, maar daarmee gaat hij het karakter van de stad nog 
niet volledig veranderen. Hij kan zijn stad hoogstens een interessante, nieuwe eigen-
schap geven die ze voordien niet had. Maar ofwel moet hij naar een grotere stad om een 
bredere impact te hebben op de gehele samenleving, ofwel zal hij een interessante, maar 
beperkte ondernemer blijven op één plaats. En daar speelt ‘structuur’ dus een rol waar 
‘agency’ niet omheen kan: er zijn steeds beperkingen.

En kunnen die structurele beperkingen nooit worden omzeild?
Soms wel, en dat is historisch gezien zeer interessant. Neem bijvoorbeeld een andere 
Amerikaanse plaats, zoals Silicon Valley. Het opvallendste wat je als stadshistoricus 
over deze locatie kan zeggen is dat het niet echt op een ‘stad’ lijkt. De grenzen van 
deze ‘stad’ kunnen eigenlijk niet langer worden beschreven. Je kan er door rijden en 
zeggen: ‘ik zag eigenlijk niets’ (lacht). Silicon Valley heeft niet veel formele instituties, 
en zelfs na dertig, veertig jaar ontwikkeling heeft het geen distinctief stedelijk uitzicht; 
de ‘echte’ steden liggen dan ook buiten Silicon Valley. Wat deze plaats samenhoudt is 
de waarde van ‘nabijheid’: ondernemers van computergerelateerde bedrijven hebben er 
belang bij dicht bij elkaar te zijn en informatie en hoog opgeleide arbeid te delen. We 
denken vaak dat agglomeratie-effecten, de lagere kost van informatie, en arbeidspoo-
ling unieke resultaten zijn van een stedelijke omgeving, maar in Silicon Valley zijn al 
deze zaken het gevolg van een netwerk van fi rma’s.

Dit brengt ons bij het volgende punt: in vroegere tijden, toen zeer weinig bedrijven 
echt groot waren, leverde de stad ‘publieke goederen’, instituties waar alle mensen 
afhankelijk van waren. Het kon daarbij gaan om uiteenlopende aspecten zoals gildenre-
gels, een beursgebouw, een marktinfrastructuur, informatiemechanismen, reguleringen 
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rond maten en gewichten, allerlei diensten, enzovoort. Maar wat gebeurt er nu wanneer 
die publieke goederen niet langer door de stad worden geleverd, maar door hogere 
instanties of zelfs door bedrijven? Dan wordt de stad, historisch gezien, zoals we ze 
hebben gekend, niet langer een factor van betekenis. In het meest extreme geval houdt 
ze zelfs op te bestaan! Kijk opnieuw naar het vroegere centrum van de automobielindu-
strie, Detroit. Eén van de redenen dat het vandaag een ‘zieke stad’ is, ligt precies in het 
feit dat in het verleden alle benodigde publieke goederen en diensten werden geleverd 
door drie grote fi rma’s. Die trokken bijna alles naar zich toe. Stadsinstituties waren 
niet langer gericht op een algemene economische ontwikkeling. De stad zelf was niet 
langer een bepalende factor, het was een locatie, maar ze was niet meer essentieel: ze 
kon worden opgedoekt!

Is dit hét grote verschil tussen urbanisatietendensen in Europa en de Verenigde Staten? 
Ironisch genoeg lijken steden op het ‘oude’ continent een langere houdbaarheidsdatum 
te hebben…
In het geval van die delen van de wereld, en zeker Europa, waar steden vroeger pu-
blieke goederen leverden, bestaat inderdaad een grote waarschijnlijkheid dat ze die 
functie ook vandaag nog zullen blijven behouden. Dit lijkt een soort ‘padafhankelijk’ 
fenomeen: ten goede of ten kwade! Want de publieke goederen van steden kunnen 
voordelig zijn voor een gediversifi eerde economie van kleine en middelgrote onder-
nemingen, maar ze kunnen ook een overgereguleerde samenleving scheppen die elke 
vorm van innovatie onmogelijk maakt. De publieke goederen van steden zijn dus niet 
noodzakelijk ‘goed’. In de Verenigde Staten waren de publieke goederen van bedrijven 
niet noodzakelijk ‘slecht’ – hoewel ze op de lange termijn niet voordelig bleken voor 
het economisch leven van de stad in het algemeen.

Over de rol en impact van steden in de geschiedenis
Sommige historici, zoals Peter Hall, noemen steden verantwoordelijk voor artistieke 
creativiteit, cultuur en zelfs ‘beschaving’. Andere onderzoekers hebben dan weer oog 
voor de typische stedelijke misère, criminaliteit of vervuiling. Het lijkt dat steden zowel 
vloek als zegen voor de mensheid zijn. Wat draagt de stad eigenlijk bij tot brede maat-
schappelijke fenomenen?
Historisch gezien associëren we meestal de vooruitgang in waardevolle zaken met urba-
nisatie, met de groei in complexiteit en het netwerk van steden. Maar zou er geen cultuur 
zijn zonder steden? Natuurlijk wel, maar de menselijke beschaving zou een ander ka-
rakter hebben gehad, bijvoorbeeld geconcentreerd in abdijen of in religieuze nederzet-
tingen, of verspreid rond de hoven van prinsen en adel. Het specifi eke aan steden is dat 
het mensen van heel uiteenlopende sociale klassen, verschillende economische occupa-
ties en culturele achtergronden bij elkaar brengt, én op een geconcentreerde oppervlak-
te laat samenleven. Steden scheppen hierdoor een unieke ‘informatierijke’ omgeving. 
Dit is een modieuze manier om naar de bijdrage van steden te kijken. Economisten en 
andere sociale wetenschappers zijn vandaag de dag uitermate geïnteresseerd in de ‘ken-
niseconomie’. Met name de toegang tot en kost van informatie worden als belangrijke 
variabelen aangeduid om verandering en ontwikkeling in technologie en instituties te 
begrijpen. Doorheen de geschiedenis waren en zijn steden nu bij uitstek ruimtes waar 
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via een lage kost aan informatie kan worden gekomen. En dat voordeel heeft duidelijke 
culturele, economische en sociale consequenties. Steden zijn geen eenvoudige ‘cultuur-
dragers’ of scheppers van cultuur en kennis, maar ze vergemakkelijken economische en 
culturele ontwikkeling door de wijze waarop ze informatie of ‘kennis’ bij elkaar bren-
gen en verspreiden. Dat belet overigens niet dat ze ook sterk verschillen: hoe informa-
tierijk ze zijn hangt opnieuw af van hun hiërarchische plaatsing binnen het stedelijke 
netwerk, en de instituties die de kosten naar beneden halen om aan informatie te komen.

Die creatie van een unieke informatierijke omgeving heeft echter ook zijn schaduw-
zijden. Er is een duidelijke negatieve kost die moet betaald worden. Natuurlijk ontstaan 
door de bevolkingsconcentraties in steden allerlei problemen, maar ook nu kan je niet 
eenvoudig zeggen dat ellende, armoede, vervuiling, criminaliteit, enzovoort uniek zijn 
voor de stad. Het karakter van dergelijke fenomenen is op het platteland wel anders. 
Lange tijd was het rurale element zelfs groter en belangrijker: je had eerder een ‘rurale 
beschaving’ met vitale stedelijke elementen. Nu kan je eerder spreken over een ‘urbane 
beschaving’, waarbij de stad de hele samenleving domineert, maar dat is relatief nieuw. In 
een hedendaagse stedelijke beschaving hoef je niet langer fysiek in een stad te wonen om 
deel uit te maken van een urbane omgeving en cultuur. Je kan in een Belgisch dorp wonen, 
maar tegelijk ‘gelinkt’ zijn aan al de typisch stedelijke informatie-fl ows en kwaliteiten.

Is dit een van de typische aspecten die Europa apart zet van de rest van de wereld? 
Het lijkt alsof er doorheen de geschiedenis zelfs in de rurale gebieden steeds een sterke 
urbane invloed was?
Dat is gedeeltelijk juist, zeker in die gebieden die Fernand Braudel omschreef als ‘ste-
delijke archipelago’s’, met name de Lage Landen en Noord-Italië. De stads-platteland-
relaties zijn daar duidelijk anders dan in regio’s zoals Frankrijk, gedomineerd door 
één sterke metropool met een hiërarchie bestaande uit vele kleinere provinciale steden 
daaronder. De distinctie tussen een rurale en een urbane beschaving is daar veel dui-
delijker afgelijnd: hoe groter en machtiger Parijs werd, hoe meer het platteland evo-
lueerde tot iets anders. En dat is een heel ander urbaan-ruraal model dan wanneer je 
een netwerk van vergelijkbare en quasi even grote steden hebt die in competitie gaan 
met elkaar, en economisch gezien het platteland opslorpen in de stedelijke economie 
(gaande van proto-industrialisatie tot commerciële landbouw).

De spanningen tussen deze twee werelden, een stedelijke en een rurale, werd in 
gebieden zoals de Lage Landen eerder vervangen door een geïntegreerd sociaal, eco-
nomische en cultureel regime. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het consumptieonder-
zoek: in de ‘stedelijke archipelago’s’ zijn de verbruikspatronen op het platteland niet 
erg verschillend, precies door de nabijheid van de steden en de verwevenheid met alle 
informatiestromen daar. Maar in Frankrijk lagen de zaken anders. De term die in mo-
derne stadsstudies meestal gebruikt wordt is die van ‘primacy’, een stad die veel groter 
is dan de tweede grootste stad binnen het netwerk. Je vindt een dergelijke structuur 
op veel plaatsen in de wereld, van Parijs tot Buenos Aires: in zulke steden is er een 
zeer grote concentratie van macht en rijkdom te vinden op één plaats. Als die stad dan 
ook nog de hoofdstad en het machtscentrum is, gedomineerd door een leidinggevende 
groep mensen, dan ontstaat een zeer elitaire, hofgerichte consumptie- en levensstijl, 
met operahuizen, specifi eke vormen van kleding, culturele expressie, enzovoort. De 
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consumptiepatronen zijn hier niet ontwikkeld voor grootschalige diffusie en naboot-
sing, maar juist gericht op distinctie: ofwel ben je lid van de elite en leef je volgens de 
dominerende mode, ofwel ben je een ‘onderdaan’ en wordt je verondersteld anders te 
leven. Een dergelijk consumptiepatroon is dan ook niet geschikt voor het platteland: er 
wordt geen consumptiecultuur gecreëerd die kan nagebootst en verspreid worden. Op 
het platteland kan ze geïmiteerd worden op een burleske manier, maar het platteland 
wordt eigenlijk verhinderd om deel te nemen aan de grootstedelijke consumptie. Er 
bestaat bijvoorbeeld geen glijdende schaal van ‘prijspunten’, waarbij iedere consump-
tieklasse dezelfde goederen kan kopen op zijn niveau (lacht). Iedereen kan bijvoorbeeld 
een zondags pak hebben of een eetservies aanschaffen dat er soms wat meer luxueus of 
versierd uitziet dan dat van je buurman. In essentie neemt iedereen deel aan een gecivi-
liseerde vorm van fl aneren of dineren. Zo werkt een ‘primaatstad’ echter niet, die doet 
juist het omgekeerde: de elite gaat zich duidelijk onderscheiden van de rest.

De structuur van het stedelijk netwerk heeft dus een impact op zulke brede fenome-
nen als consumptie, maar opnieuw is het belangrijk om aan te stippen dat mensen en 
hun achterliggende sociale interactie de cultureel dominante stad hebben geschapen, en 
dat de causale lijn niet omgekeerd verliep. Een bepaalde stad werd wat ze was door de 
aard van samenleven en de gecreëerde instituties.

Welke rol spelen steden eigenlijk in Uw meest recente boek, The industrious revolu-
tion? Is die ‘industrious revolution’, of ‘revolutie van de vlijt’, eigenlijk een ruraal of 
een stedelijk fenomeen?
Het proces van consumptie- en huishoudveranderingen dat ik in het boek beschrijf is 
regionaal gelimiteerd tot Noord-West Europa. Ter verklaring van die geografi sche be-
perking haal ik verschillende factoren aan, en één daarvan is het niveau van urbanisatie. 
Dit is niet de enige determinerende variabele, maar belangrijk is wel de aanwezigheid 
van een stedelijk netwerk dat de verspreiding van informatie rond nieuwe producten 
toelaat, en dat een relatief complexe en uitgebreide marktinfrastructuur schept met dis-
tributienetten die ook doordringen tot het platteland. Elementen van de revolutie van 
de vlijt zie je ook buiten Noord-West Europa, maar daar blijven de effecten meestal 
beperkt tot de steden zelf. In Noord-West Europa kon de revolutie van de vlijt echter 
meer worden dan een stedelijk fenomeen, precies door het feit dat het platteland deel 
uitmaakte van een geïntegreerde, stedelijke ‘supercultuur’.

Ik beschouw de revolutie van de vlijt dus niet als een specifi ek stedelijk fenomeen. 
Stedelijke centra zijn duidelijk noodzakelijk voor de import, productie en distributie 
van nieuwe goederen, maar dat is nu eenmaal eigen aan het karakter van de vroegmo-
derne economie – eerder dan een unieke eigenschap van de stad op zich. Als we op-
nieuw kijken naar het consumptieonderzoek, dan was het verbruik in het zeventiende-
eeuws rurale Friesland niet erg verschillend van dat in Amsterdam. Nieuwe vormen van 
kleding en huiselijk comfort eigen aan de stad, vond je ook bij de rijkere mensen op 
het platteland. De kasten waren misschien wat anders versierd en de uurwerken waren 
misschien niet van dezelfde kwaliteit, maar de basisidee was in een stedelijke en rurale 
context hetzelfde. Of je dit nu emulatie noemt of een gedeelde aantrekkingskracht van 
de consumptiecultuur, het resultaat was een hoge mate van integratie tussen stedelingen 
en plattelandsbewoners. 
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Zijn de typische consumptiesteden in zeventiende- en achttiende-eeuws Noord-West 
Europa eigenlijk een nieuw fenomeen? Hoe vergelijk je wat plaatsvindt tijdens de peri-
ode van de revolutie van de vlijt met eerdere, belangrijke stedelijke consumptieontwik-
kelingen, zoals tijdens de Renaissance in de zestiende eeuw, of zelfs vroeger in de volle 
Middeleeuwen?
Dat is geen eenvoudige vraag (denkt na). De periodes die je aanhaalt worden duidelijk 
gekenmerkt door een proces van snelle urbanisatie. In de elfde en twaalfde eeuw zag je 
een snelle groei van de Vlaamse steden, hun latere expansie is lang niet zo explosief en 
snel; in de vijftiende en zestiende eeuw gebeurde hetzelfde in Brabant en Holland; en 
in de zeventiende en achttiende eeuw vond een echte stedelijke ‘renaissance’ plaats in 
Engeland, met de ontwikkeling van allerlei ‘spa-’ en ‘leisure-towns’ in de provincies. 
Meestal ging het hier om relatief korte periodes waarin deze netwerken van steden een 
fase van zeer intense groei kenden. Daarbij kan het volgende worden opgemerkt: ste-
den zijn in de ruimte wat een economische ‘boom’ is in de tijd. Met andere woorden: 
steden groeiden in de context van een explosieve economische versnelling, en ze namen 
een vorm aan die in overeenstemming was met het karakter van de groei en het toen be-
reikte technologische niveau. Vaak werden in zulke fases ook belangrijke instituties en 
stedelijke ‘landmarks’ gecreëerd. Daarna echter geraakte het creatieve proces versteend 
in de gebouwen die de stedelingen voor enkele honderden jaren gingen omringen. Een 
aantal huizen waren weliswaar recenter, omdat de oude funderingen het begaven, maar 
je kon enkel iets bouwen dat paste binnen de oude ruimte. De stedelijke ruimte zelf, 
de infrastructuur en het stratenpatroon, was eigenlijk niet langer fundamenteel aan 
te passen. Maar nog belangrijker: ook de instituties konden niet echt meer veranderd 
worden, tenzij met veel moeite; vele instituties bleven voortbestaan ook nadat hun 
origineel doel was voorbijgestreefd. Een stad die tijdens een economische ‘boom’ is tot 
stand gekomen heeft een lang blijvende vorm – zowel institutioneel, morfologisch als 
fysisch – die veranderingen in latere ontwikkelingen aan banden legt. Dus het maakt 
wel degelijk een verschil of iets gebeurde in de twaalfde, de zestiende of de achttiende 
eeuw: de technologie was verschillend, en de instituties waren dat ook.

Het is al te eenvoudig om te veronderstellen dat de Engelse steden uit de achttiende 
eeuw eenvoudigweg overnamen wat gebeurde in de zestiende eeuw, of in Vlaanderen in 
de twaalfde eeuw. De context was immers niet langer dezelfde. In het geval van de En-
gelse provinciale stadjes uit de achttiende eeuw gaat het om kleine marktplaatsen waarvan 
de publieke ruimtes modieus werden aangepast aan bepaalde vormen van consumptie en 
sociabiliteit. Het werden plaatsen waar de rurale ‘gentry’ naar bals en muziekopvoeringen 
ging, waar welgestelde families elkaar ontmoetten en goederen en diensten consumeer-
den in echte winkel- en wandelstraten. Die fenomenen kunnen worden gerelateerd aan 
de consumptieontwikkelingen van dat ogenblik. Inwoners in een Hollandse of Vlaamse 
stad zagen mogelijk wel wat gaande was aan de andere kant van het kanaal, maar hun 
verdere evolutie kon geen exacte imitatie zijn gezien hun veel vroegere fysieke en insti-
tutionele ontwikkeling. Opnieuw is er sprake van een soort van ‘padafhankelijkheid’ die 
structureert wat wel en niet mogelijk is. Er zijn dus, zoals al aangehaald, beperkingen. 
Oude structuren kunnen slechts traag en moeizaam worden veranderd. Soms is er de 
destructie van een oorlog nodig, of de radicale politieke verandering van een revolutie als 
een stad op een echt gewijzigde manier wil functioneren. Dat gaat niet zo maar gradueel.
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Ik zou dus besluiten dat de consumptiecultuur in de steden in de twaalfde eeuw niet 
vergelijkbaar was met die in de achttiende eeuw. De middeleeuwse steden waren niet 
gegroeid als consumptiesteden op zich, met dat specifi eke doel. Het ging eerder om 
centrale marktplaatsen gericht op lokale, regionale en internationale handel. Het waren 
niet in de eerste plaats steden die zich ontwikkelden als reactie op een sociaal verbrede 
consumptievraag.

Een blik op de toekomst van steden en het onderzoeksveld stadsgeschiedenis
Hoe ziet U toekomstige ontwikkelingen in het stedelijk landschap tegemoet?
Ik heb natuurlijk geen kristallen bol, maar de ontwikkeling van ‘global cities’ is wel 
één van de zaken die recent veel aandacht heeft gekregen. Het gaat hier om een beperkt 
aantal steden, een twintigtal grote metropolen zoals Singapore of New York, die sterk 
met elkaar zijn verbonden door druk gefrequenteerde vliegroutes, ‘high-tech’ fi rma’s, 
internationale hotels, banken, arbeidsstromen, enzovoort. Deze steden zijn als het 
ware de fysieke belichaming geworden van de globale economie. Ze zijn niet zo zeer 
onderling verwisselbaar, als wel ‘compatibel’: ze geven een gemeenschappelijke infra-
structuur aan de internationale economie. Dergelijke steden staan momenteel aan de 
top van een globaal stedelijk netwerk waar meer dan de helft van de wereldbevolking 
in leeft – in geavanceerde samenlevingen ligt dat percentage zelfs hoger! Steden lijken 
dus zonder meer cruciaal voor toekomstige economische, sociale en culturele ontwik-
kelingen. Steden zijn letterlijk de enige spelverdeler (lacht).

Wanneer over globalisering gesproken wordt, heeft men het meestal over de tanende 
macht van de natiestaat die wordt uitgehold door grensoverschrijdende processen. 
Misschien wordt zo in de toekomst inderdaad zichtbaar wat al veel langer gaande is, 
namelijk dat economieën zijn georganiseerd rond stedelijke netwerken, eerder dan 
rond naties. Mogelijk gaan we dan het dynamisme van een regio niet langer verwarren 
met het veronderstelde dynamisme van een natie. Kijk: bij de geschiedenislessen van 
de negentiende eeuw spreken we nog vaak over de Duitse, Franse en Britse economie, 
maar misschien zouden we eerder moeten spreken over de economie van het industriële 
Noord- en Midden-Engeland, over de economie van Londen, die steunde op de handel 
met een wereldrijk, of over de economie van de ‘primaatstad’ Parijs. Dat de economie 
in Duitsland en Italië geconcentreerd was in urbane regio’s, is al langer geweten. Nu 
nog is de economie van Noord-Italië duidelijk afwijkend van de rest van het land. Dit 
wijst er echter op dat stedelijke regio’s de essentiële bouwstenen zijn van de huidige 
globale economie. In de toekomst zullen leidinggevende steden van welvarende regio’s 
waarschijnlijk als belangrijker worden gepercipieerd dan de natie zelf.

Opnieuw zal echter niet elke stad even belangrijk blijken: veel blijft afhangen van de 
plaatsing in de stedelijke hiërarchie. Neem het voorbeeld van de Amerikaanse univer-
siteitssteden: die zijn zeer vitaal, niet alleen voor de economie, maar voor heel de regio. 
Bedrijven vestigen zich in deze steden om beroep te doen op de concentratie van talent; 
welgestelde mensen komen zich er nestelen omdat ze tuk zijn op de typische ‘publieke 
goederen’ die universiteitssteden leveren, zoals hoog onderwijs, concerten, lezingen, 
en veel andere culturele activiteiten. Die combinatie van bedrijven en hoge inkomens 
maakt een universiteitsregio in de Verenigde Staten zeer ‘groei-gevoelig’. Detroit is een 
verloren zaak, maar het nabije Ann Arbor is een welvarende stad. Lawrence is op zich-
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zelf genomen niet echt een grote stad, maar als het centrum van de universiteit, is het 
een zeer vitale regio in het midden van de staat Kansas. En zo zijn er meer voorbeelden. 
Steden kunnen dus nog steeds een unieke rol spelen voor een specifi eke plaats. Niet 
omdat steden op zichzelf speciaal zijn, maar omdat ze het resultaat zijn van interacties 
op economisch, sociaal en cultureel vlak. Politieke besluitvorming kan hier op verder 
bouwen, in goede of in slechte zin. En ondertussen wordt de stad een fysieke entiteit 
op zichzelf. Maar, en dit wil ik nog graag eens herhalen, het is niet de stad die dit alles 
creëert, maar de mensen in de stad. Mensen doen dingen, steden niet.

Welke zaken zou U graag onderzocht zien binnen het onderzoeksveld stadsgeschiede-
nis? Hebt U een vermoeden waar de discipline naar toe wil? Of in welke richting ze 
zou moeten gaan?
Veel stadshistorici van een generatie geleden waren sociaaleconomisch geschoold. De 
problemen waarin deze historici waren geïnteresseerd zijn duidelijk minder belangrijk 
geworden. Nu overheerst een cultuurhistorische aanpak die zich richt op andere vra-
gen, maar ik zie niet echt een duidelijke stadshistorische agenda. In de bredere weten-
schappen, zoals binnen geografi e of economie is de interesse in de stad nog steeds zeer 
levendig: er zijn studies naar de stad als netwerk van informatie, naar de concentratie 
van kennis, naar de stedelijke instituties die de ‘global cities’ structureren, naar Silicon 
Valley fenomenen, enzovoort. Ook de nog groeiende output rond migratie bepaalt 
momenteel de sociaalwetenschappelijke interesse in stedelijke fenomenen. Maar ik zie 
niet goed waar de historici naar toe willen … al ben ik eigenlijk wel een beetje een ‘out-
sider’, ik zal mogelijk wel iets missen (lacht).

Momenteel wordt de databank die ik onafhankelijk van, maar ongeveer gelijktijdig 
met Paul Bairoch [auteur van ‘Cities and economic development’ (1988), ivd] opstelde, 
vaak aangehaald. Toch heb ik het gevoel dat ze nog sterk verbeterd zou kunnen wor-
den. Er is inderdaad nog veel meer onderzoek nodig om stedelijke netwerken volledig 
in kaart te brengen. Niet enkel in termen van bevolkingsconcentraties, maar ook wat 
betreft transport, marktstructuur, instituties – dit zijn allemaal aspecten die wel op 
een of andere manier historisch gemeten kunnen worden. Maar al die zaken zijn niet 
meer dan onvoltooide aspecten van een oude agenda. Wat de nieuwe dageraad onder 
historici brengen zal? Ik weet het niet, omdat ik een actief internationaal debat mis op 
stadshistorisch gebied …

Binnen de laatste twintig jaar hebben Europa en de Verenigde Staten een ‘stedelijke 
renaissance’ gekend. Overal zijn mensen de bestaande, fysieke omgeving van hun stad 
meer gaan waarderen, herstellen of recycleren voor nieuwe doeleinden. Processen als 
‘gentrifi cation’ vinden overal plaats, en onder bepaalde segmenten van de samenleving 
wordt een stedelijke levensstijl nadrukkelijk gekoesterd. Dit alles gebeurt met een 
energie en toe-eigening die voordien in zekere zin ondenkbaar waren. Het heeft ook 
de interesse in de geschiedenis van steden doen toenemen: er is een soort vraag naar 
en consumptie van stadshistories. Toch twijfel ik soms of professionele historici hier 
adequaat op hebben gereageerd: ik bedoel niet dat we nu massaal nostalgische beeldjes 
van het verleden moeten produceren op maat van moderne yups en ‘gentrifi ers’. Maar 
momenteel ontbreekt een stadshistorische agenda voor een samenleving die meer dan 
ooit gefascineerd is in stadshistorische fenomenen. Dat is jammer.
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Bram Vannieuwenhuyze, Neighbours, streets and orientation points. Space orientation in 
late medieval Brussels (thirteenth-sixteenth century)

At present little is known about the ways inhabitants of late medieval Brussels (duchy of Bra-
bant) located buildings and goods in space. The analysis of records such as deeds and descrip-
tions of Brussels quarters helps to elucidate the characteristics of the orientation system, in 
particular by using the concepts ‘cartographic grammar’ and ‘cartographic lexicon’ developed 
by Smail. Late medieval townsmen observed, analysed and reproduced urban space in a des-
criptive, relative and horizontal way, using a whole range of spatial elements mainly consisting 
of local goods, streets and neighbours. The local social and topographic system was the basis 
of the location system. As a result, the role of the offi cial town clerks in creating an imagined 
urban cartography seems to be less important than Smail argued in his conclusions for late 
medieval Marseille.

Jan Muylle, The pleasure of the locus amoenus. The villa rustica in the surroundings of Ant-
werp and the topographical landscape circa 1545-1585

Next to economic considerations prestige and recreation explain the emergence of the phe-
nomenon of the villa rustica in the rural surroundings of Antwerp circa 1545-1585. But the 
interest of the urban elite and bourgeoisie in the hinterland in turn explains the simultaneous 
rise and meaning of the topographical landscape, both in drawings, prints and paintings. The 
villa rustica and the topographical or rustic landscape were in this sense two phenomena with 
a common cultural background. The joyful delight of the property of a country house fi tted in 
the context of a literary humanistic tradition that exalted country-life. The landscape counter-
feited after life showed the connoisseur a locus amoenus. Ample archival, literary and icono-
graphic evidence and documents help to affi rm that the villa rustica was considered a ‘pleasant 
place’. Moreover, we can confi rm the hypothesis that the topographical landscape in Antwerp 
preceded almost half a century the so-called Dutch landscape of the seventeenth century.

Gabri van Tussenbroek, Dendrochronological research in Amsterdam (1490-1790). Con-
struction wood as a material source

This article presents a dendrochronological survey of the inner city of Amsterdam. Next to 
reliable information about the age of prominent buildings, such as the Schreierstoren and 
Montelbaanstoren, exact dates could be obtained for a number of houses. Although wood was 
generally applied within two years after it was cut, some exceptions show a larger margin of up 
to ten years. In addition, 18.3 percent of the dated samples turned out to be of re-used wood. 
The building-archaeological context or archival sources of these buildings left no uncertainty 
about the building’s age. The conclusion is that the analysis of pine wood offers good results, 
comparable to those of oak wood. Among other things, the contradiction between the histo-
riographical conclusions about wood auctions after 1648 and the present research is striking. 
In the late sixteenth century considerable amounts of oak appear to have been imported from 
Sweden. Further research on Amsterdam houses and building archaeological aspects of these 
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houses will increase the knowledge of Amsterdam’s historical development, in respect to its 
wood market.

Koos Bosma, Iris Burgers, Karel Davids, Abdel el Makhloufi  en Heidi de Mare, The 
Schiphol-region as a ‘nebula city’. A new approach to urban transformations in the late twen-
tieth century

This article describes a new way to study the origins and evolution of ‘nebula cities’, develo-
ped in the project ‘Urban nebula. The metamorphosis of the Schiphol region in the twentieth 
century’ at the vu University Amsterdam. This new approach combines concepts and insights 
from various disciplines in order to understand the logic underlying the transformation of 
urban territories into nebula cities. A key thesis of the project is that different variables of the 
transformation – spatial-economic processes, infrastructures, representations, planning con-
cepts – do not affect each other at random, but fi nd concrete shape in ‘collective arrangements’ 
through the interactions of various interested parties and groups. A ‘collective arrangement’ is 
conceived as a set of formal or informal agreements, conventions, visions and images, shared 
by various actors, that shape and interpret urban developments. The project on the metamor-
phosis of the region around Schiphol airport and the city of Amsterdam demonstrates the 
potency of this new approach. 
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Bram Vannieuwenhuyze, Voisins, rues et points de repères. S’orienter dans la ville médiévale 
de Bruxelles (treizième-seizième siècle)

Actuellement, nos connaissances sont bien maigres sur les façons dont les Bruxellois localisai-
ent les bâtiments en général et leurs biens en particulier au Moyen Âge tardif. L’analyse des 
lettres échevinales et des descriptions des quartiers nous aide à élucider les caractéristiques du 
système d’orientation urbaine et ce par le biais des concepts de ‘grammaire cartographique’ 
et de ‘lexique cartographique’ développés par Smail. Les habitants observaient, analysaient et 
reproduisaient l’espace urbain d’une manière descriptive, relative et horizontale en utilisant 
une série complexe d’éléments spatiaux. Les biens locaux, les rues et les voisins en constituaient 
la plus grande partie. La situation sociale et topographique locale fut la fondation du système 
d’orientation. Ainsi, il semble que le rôle des secrétaires urbains comme créateurs d’une car-
tographie urbaine imaginée fut moins important que selon les conclusions de Smail dans son 
étude consacré à la ville médiévale de Marseille.

Jan Muylle, Le plaisir du locus amoenus. La villa rustica dans les environs d’Anvers et le pay-
sage topographique vers 1545-1585

Hormis des considérations économiques le prestige et la récréation expliquent le phénomène 
de la villa rustica dans les environs d’Anvers vers 1545-1585. L’intérêt de l’élite urbaine et de 
la bourgeoisie pour l’hinterland explique aussi le développement simultané et la signifi cation 
du paysage topographique, tant dans des dessins et estampes que dans des peintures. La villa 
rustica et le paysage topographique ou rustique étaient dans ce sens deux phénomènes avec 
un arrière-fond culturel commun. La jouissance de la propriété d’une maison de plaisance 
cadrait avec le contexte d’une tradition littéraire et humaniste qui exaltait la vie à la campagne. 
La villa rustica était considérée comme un locus amoenus. Le paysage contrefait d’après la vie 
montrait au connaisseur un locus amoenus. D’amples documents archivistiques, littéraires et 
iconographiques aident à confi rmer ces idées. En outre, nous pouvons affi rmer que le paysage 
topographique à Anvers précédait d’au moins un demi-siècle le paysage hollandais du dix-
septième siècle.

Gabri van Tussenbroek, L’analyse dendrochronologique à Amsterdam (1490-1790). Bois 
comme matériau de construction

Cet article présente un rapport dendrochronologique du centre ville d’Amsterdam. Grace à 
cette méthode nous avons pu déterminer l’âge exact de quelques immeubles et obtenir des 
indications fi ables sur l’âge de certains bâtiments éminents, comme les tours de fortifi cation 
‘Schreierstoren’ et ‘Montelbaanstoren’. Bien que la plupart du temps le bois fût utilisé endéans 
les deux ans qui suivent la coupe, quelques exceptions indiquent une marge de dix ans. D’autre 
part, 18,3 pour cent des échantillons datés se sont révélés du bois déjà utilisés au préalable. Né-
anmoins, le contexte archéologique et documentaire des bâtiment ne permet aucune incertitude 
sur leur âge. Cette étude révèle que l’analyse du bois de pin offre de bons résultats, comparable 
à ceux du bois de chêne. Néanmoins, les contradictions entre les conclusions historiographi-
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ques sur les ventes de bois aux enchères après 1648 et les recherches actuelles est frappante. 
Á la fi n du seizième siècle une considérable quantité de bois de chêne fut importée de Suède. 
L’habitation à Amsterdam et l’aspect archéologique de ces maisons méritent des recherches 
ultérieures qui accroitront la connaissance sur le développement historique d’Amsterdam par 
rapport à son marché de bois.

Koos Bosma, Iris Burgers, Karel Davids, Abdel el Makhloufi  en Heidi de Mare, La 
région de Schiphol comme ‘Ville Nébulisée’: une nouvelle approche de la transformation ur-
baine au 20e siècle.

Cette article donne une description détaillée d’une nouvelle approche concernant l’étude de 
l’origine et l’évolution de la ville nébulisée développée dans le projet de recherche ‘Ville Nébu-
lisée. La métamorphose de la région Schiphol au 20e siècle’ par l’Université Libre d’Amsterdam 
(vu-University Amsterdam). Cette nouvelle approche combine différents concepts, idées et 
point de vue émanants de différentes disciplines scientifi ques en ordre de comprendre la lo-
gique fondamentale qui dirige la transformation des espaces urbains en villes nébulisées. La 
thèse fondamentale de ce projet de recherche est que différents variables de transformation 
– processus territoriaux et économiques, infrastructure, représentations, concepts de planifi ca-
tion – n’affectent pas les uns et les autres d’une manière arbitraire, mais au travers les interac-
tions liant divers parties intéressées et groupes d’individus qui fi nalement trouvent forme dans 
les ‘arrangements collectifs’. Un arrangement collectif peut être considéré comme un ensemble 
d’accords, contrats, conventions, visions et images, partagés par plusieurs acteurs, qui infl u-
ence la manière dont les acteurs et les individus créent et interprètent le développement urbain. 
Le projet de recherche sur la métamorphose de la région de Schiphol et la ville d’Amsterdam 
démontre clairement les potentialités et les avantages d’appliquer une telle approche afi n de 
comprendre les mécanismes et la logique de transformation des espaces urbains.
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sterdam, De Boelelaan 1105, 1081 hv Amsterdam, Nederland. Tel.: ++31 (0)20 598 6354; E-
mail: ca.davids@let.vu.nl
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Abdel El Makhloufi (°1964) studeerde van 1984-1989 bedrijfseconomie aan de Universiteit 
van Fès (Marokko) en volgde van 1992-1994 aan de Universiteit van Amsterdam de docto-
raal opleiding Algemene Economie, met als specialisatie Regionale en Stedelijke Economie 
en Ontwikkelingseconomie. Hij verdedigde aan dezelfde universiteit in 2001 zijn dissertatie 
Regroupement d’industrie et dynamique organisationelle. Essai sur l‘industrie textile-habille-
ment et l’industrie pharmaceutique au grand Casablanca. Tussen 2001 en 2007 was hij ach-
tereenvolgens onderzoeker-adviseur bij tno-Inro te Delft, docent aan de Utrecht School of 
Economics (uu) en docent aan de Amsterdam School of Economics (hes). Sinds 2007 is hij 
als postdoc verbonden aan de vu, waar hij binnen het project ‘Stedelijke nevel’ werkzaam is 
aan het deelproject: ‘Urban patterns of economic dynamics and social mobility’. Samen met 
M. Bun publiceerde hij recentelijk ‘Exports and productivity. Moroccan manufacturing 1985-
1995’, Journal of economic and social geography 97 (2006) 2, 157-165 en ‘Dynamic externali-
ties, local industrials structure and economic development: panel data evidence for Morocco’, 
Regional studies 41 (2007) 6, 1-15. 
Correspondentieadres: Afdeling Geschiedenis, Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Am-
sterdam, De Boelelaan 1105, 1081 hv Amsterdam, Nederland. E-mail: a.el.makhloufi @let.vu.nl

Jan Hein Furnée (°1972) is als universitair docent verbonden aan de opleiding Geschiedenis 
van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2007 op het proefschrift Vrijetijds-
cultuur en sociale verhoudingen in Den Haag, 1850-1890. Hij publiceerde onder meer over 
negentiende-eeuwse herensociëteiten, concertleven, grands cafés, schaatsvertier en winkelcul-
tuur. Over de stand van de Nederlandse geschiedschrijving publiceerde hij ‘Beeld, ruimte en 
maatschappij. Nieuwe wegen in de Nederlandse stadsgeschiedschrijving’, Groniek. Historisch 
tijdschrift, themanummer ‘Nederlandse steden: beeld en ruimte’, 162 (2004) 9-27. Voor meer 
informatie zie http://home.medewerker.uva.nl/w.j.h.furnee/index.html. Correspondentie-
adres: Universiteit van Amsterdam, Afdeling Geschiedenis, Spuistraat 134, nl-1012 vb Am-
sterdam. Tel: ++31 (0)20 525 44 65. E-mail: w.j.h.furnee@uva.nl 

Heidi De Mare (°1956) is beeldwetenschapper. Zij studeerde kunst/architectuurgeschiedenis 
en fi lmstudies en promoveerde in 2003 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op Het huis en de 
regels van het denken. Een cultuurhistorisch onderzoek naar het werk van Simon Stevin, Jacob 
Cats en Pieter de Hooch (cum laude; herziene handelseditie verschijnt voorjaar 2010). Zij was 
van 1984-1988 verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en van 1984-2001 aan de 
Faculteit Bouwkunde te Delft. Sinds 2000 is zij als universitair docent Algemene Cultuurwe-
tenschappen werkzaam aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Belangrijkste publicaties: B. Klasen en H. de Mare (red.), ‘Moverende mythen. De fi lm als 
mythe’, Themanummer Versus (1990); H. de Mare en A. Vos (red.), Urban rituals in Italy 
and the Netherlands. Historical contrasts in the use of public space, architecture and the urban 
environment (Assen 1993). Zij is medeaanvrager van het nwo-programma ‘Stedelijke nevel’ 
en verricht in dit kader sinds 2007 een eigen onderzoek naar de maatschappelijke verbeelding 
van Schiphol (werktitel ‘Visual formations’). Sinds 2007 ontwikkelt zij onder de noemer ‘Ge-
disciplineerd kijken’ onderwijs en onderzoek toegespitst op maatschappelijke sectoren waarin 
existentiële zaken aan de orde zijn, onder meer resulterend in het project ‘Waakzaam oog’ 
(Academie Politie Amsterdam-Amstelland en de School voor Politie Leiderschap, samen met 
drs. Sigrid Burg) en het project ‘Illness, image and metaphor’ (detachering afdeling Medical 
Humanities en Medische publiekscommunicatie, vumc). Vanaf september 2009 is zij tevens 
werkzaam als uhd bij het Amsterdam University College. Samen met haar man Gabriël van 
den Brink heeft zij in 2006 het Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding opgericht (www.
publicimagination.eu). 
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Correspondentieadres: Afdeling Kunst en Cultuur, Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit 
Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 hv Amsterdam, Nederland. Tel.: ++31 (0)20 598 6569. 
E-mail: h.de.mare@let.vu.nl

Jan Muylle (°1955) studeerde Kunstgeschiedenis aan de kuleuven. Hij promoveerde in 1986 
op het onuitgegeven proefschrift Genus gryllorum. Gryllorum pictores. Legitimatie, evaluatie 
en interpretatie van genre-iconografi e en van de biografi eën van genreschilders in de Neder-
landse kunstliteratuur (ca. 1550-ca. 1750). In het verlengde hiervan bestudeerde hij onder meer 
de betekenis van zogenaamde groteske hoofden: ‘Tronies toegeschreven aan Pieter  Bruegel. 
Fysionomie en expressie’, De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in inter disciplinair 
perspectief 17 (2001) 174-204, 18 (2002) 115-148. Ook de interpretatie van kunstenaarsanekdo-
tes draagt zijn interesse weg: ‘Adriaen Brouwer beroofd op zee. De echo van een kunstenaar-
sanekdote?’, in: K. Van der Stighelen (red.), Munuscula amicorum. Contributions on Rubens 
and his colleagues in honour of Hans Vlieghe, vol. 2 (Turnhout 2006) 565-575. Momenteel is 
hij onder andere als deeltijds hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Kunst-, muziek- en 
theaterwetenschappen van de Universiteit Gent.
Correspondentieadres: Blandijnberg 2, b-9000 Gent. Tel.: ++ 32 (0)3 237 30 09. E-mail: Jan.
Muylle@UGent.be

Ilja Van Damme (˚1978) is verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis Universiteit 
Antwerpen, en aangesteld als postdoctoraal medewerker van het Fonds voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek Vlaanderen (fwo). Hij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen 
en aan de kuleuven, en werkte eerder aan het Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 17de 
eeuw (Rubenianum) en aan het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis. In 2007 werd zijn docto-
raat uitgegeven door aKsant met als titel Verleiden en verkopen. Antwerpse kleinhandelaars en 
hun klanten in tijden van crisis (ca. 1648-ca. 1748). Dit proefschrift onderzocht de samenhang 
tussen verbruiksveranderingen en kleinhandelspraktijken (zie voor meer details http://www.
aksant.nl/boeken/boek_645.asp). Mede op basis van dit onderzoek werden lezingen en publi-
caties verzorgd rond thema’s als consumptiepreferenties, mode- en smaakgevoel, adverteren 
en winkelen. In het tweede semester van het academiejaar 2008-2009 was hij als Visiting Fellow 
verbonden aan het departement Geschiedenis en Economische Geschiedenis van uc Berkeley. 
Momenteel verricht hij onderzoek naar de stadsgeschiedenis van de late achttiende en negen-
tiende eeuw. Meer precies analyseert hij de opkomst van een antiquarische cultuur in Brugge.
Correspondentieadres: Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 (d-330), 2000 Antwerpen. Tel: 
++32 (0)3 265 4949. E-mail: ilya.vandamme@ua.ac.be

Bram Vannieuwenhuyze (°1980, Anderlecht) is als ‘doctor-assistent met hoofdzakelijk on-
derzoeksopdracht’ verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. In 
april 2008 verdedigde hij een doctoraatsproefschrift met als titel Brussel, de ontwikkeling van 
een middeleeuwse stedelijke ruimte. De middeleeuwse stadsontwikkeling vormt nog steeds het 
onderwerp van zijn huidige onderzoeksactiviteiten, maar de focus ligt nu veeleer op een aantal 
specifi eke facetten zoals middeleeuwse stedelijke toponymie en bouwgeschiedenis.
Correspondentieadres: Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Gent, Sint-Pieters-nieuwstraat 35, 
9000 Gent. Tel.: ++ 32 (0)9 331 02 23. E-mail: bram.vannieuwenhuyze@ugent.be. 
Web: www.medievalhistory.ugent.be/bramvannieuwenhuyze

Gabri van Tussenbroek (°1969) werkt sinds oktober 2005 als bouwhistoricus bij het Bureau 
Monumenten & Archeologie van Amsterdam. Hij promoveerde in 2001 aan de Universiteit 
Utrecht op The Architectural Network of the van Neurenberg Family in the Low Countries 
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(1480-1640) (Turnhout 2006). Tussen 2001 en 2005 was hij als postdoc-onderzoeker ver-
bonden aan de Technische Universität Berlin. Hij schreef boeken over de architectonische 
relaties tussen de Republiek en Brandenburg en over de Gelderse stad Zaltbommel. In 
samenwerking met Ronald Stenvert was hij verantwoordelijk voor de eindredactie van het 
handboek Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen 
(Utrecht 2007). Recentelijk verscheen: Amsterdam in 1597. Kroniek van een cruciaal jaar 
(Amsterdam 2009).
Correspondentieadres: Bureau Monumenten & Archeologie. Herengracht 482. Postbus 
10718, nl 1001 es Amsterdam. Email: G.vantussenbroek@bma.dmb.amsterdam.nl of 
Tussenbroek@gmx.de
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Grafi ek 8: Herkomst ondertrouwenden 
Groningen, 1611-1725 (60 jaren)

Bron: op basis OAG, retro-acta burgerlijke stand, onder-
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