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Verschenen als: Anne Winter, ‘Migratie maakt de stad. Een historisch perspectief op stad en 

migratie’, in: Pieter Ballon, Cathy Macharis & Michael Ryckewaert (eds.), De humane stad, 

Brussel: ASP / VUBPRESS, 2017, pp. 159-175. Zie aldaar voor de finale versie. 

 

Stedelijkheid is historisch onlosmakelijk met migratie verbonden. Ook vandaag vormen steden 

aantrekkingspolen in regionale migraties en knooppunten in internationale migratiestromen, en 

onderscheiden zij zich van rurale contexten door een grotere diversiteit van hun bevolking. In 

historisch perspectief was deze connectie tussen stedelijkheid en migratie zo mogelijk nog sterker. 

In deze bijdrage richt ik de focus op lange-termijntrends in de relatie tussen migratie en 

verstedelijking in Europa in het laatste millennium. Ik wil onder meer duidelijk maken dat 

stedelijke migratie en diversiteit geen nieuw fenomeen is, maar integendeel onlosmakelijk 

verbonden is met de sterke stedelijke traditie in Europa sinds de hoge Middeleeuwen. Tegelijk wil 

ik stilstaan bij de structurele verklaringen voor de geobserveerde trends en de manieren waarop 

stedelijke instituties in de loop der voorbije eeuwen getracht hebben migratie te reguleren, om te 

eindigen bij enkele reflecties rond actuele uitdagingen.  

De stedelijke bevolking in Europa begon aan een lange opmars vanaf ongeveer het jaar 1000, 

die zich afgezien van een inzinking in de veertiende eeuw, doorheen het volgende millennium bleef 

doorzetten met wisselende snelheid. Omdat deze groei de totale aangroei van de Europese 

bevolking overtrof, won het percentage stedelingen in de loop van dit proces aan belang. Hoewel 

andere delen van de wereld soms luisterrijke stedelijke tradities en grotere steden voortbrachten, 

kende enkel Europa dit patroon van gestage opmars van de absolute en relatieve omvang van de 

totale stedelijke bevolking vanaf de hoge Middeleeuwen. Die opmars concentreerde zich bovendien 

niet louter in een aantal ‘hoofdsteden’, maar speelde zich af in een continentaal lappendeken van 

grote, middelgrote en kleine steden.  

Deze groei van de stedelijke bevolking was enkel mogelijk dankzij een grootschalige 

migratie van het platteland naar de steden, aangezien steden tot ver in de negentiende eeuw meer 

sterfgevallen dan geboorten registreerden. In preïndustrieel Europa was zelfs in een stad met een 

stabiel aantal inwoners ruim één derde van de inwoners elders geboren. In snel groeiende steden 

was dit ruim de meerderheid. In het boomende zeventiende-eeuws Amsterdam was bijvoorbeeld 

slechts één op de drie bruidegoms in de stad geboren, en kwam de helft van buiten de grenzen van 

het huidige Nederland. Onder de bewoners van het Londense East End tussen 1580 en 1640 bleek 

minder dan 15 percent in de stad geboren, en van de Londense leerjongens in deze periode was de 

grote meerderheid van buiten de stad afkomstig, dikwijls van vele honderden kilometers ver. 

Dergelijke cijfers zijn bovendien een onderschatting van de reële mobiliteit die plaatsvond omdat 

zij slechts een momentopname betreffen. Migratie naar de stad was namelijk meestal tijdelijk van 
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aard, omdat vele inwijkelingen de stad na enkele jaren weer verlieten. De stedelijke bevolking, met 

andere woorden, was permanent in beweging.  

Voor de pre-industriële periode is het moeilijk zicht te krijgen op de precieze omvang van 

deze turnover. Vanaf de negentiende eeuw – een periode waarin stedelijke migratie in het zog van 

de industrialisering op ongeziene schaal plaatsvond – hebben we hier dankzij een uitgebreide 

bevolkingsregistratie een beter zicht op. Een stad als Duisburg in het Ruhrgebied kende net als vele 

andere Duitse industriesteden tussen 1850 en 1900 een bevolkingsexplosie, van zo’n 10.000 tot 

100.000 inwoners. Tegenover deze netto aangroei met 90.000 inwoners stonden evenwel driekwart 

miljoen geregistreerde in- en uitwijkingen over dezelfde periode! Naarmate meer mensen inweken, 

steeg dus ook het emigratiecijfer: het gros van de nieuwkomers bleef op zijn hoogst maar enkele 

jaren in de stad. Op eenzelfde manier boekte Rotterdam tussen 1850 en 1900 ‘slechts’ een 

migratieoverschot van 100.000 nieuwe inwoners op een totaal van meer dan 800.000 geregistreerde 

migraties naar en uit de stad. Ook in Antwerpen bedroeg het ‘rendement’ van migratie in de 

negentiende eeuw hoogstens 10 percent, wat overeenkomt met een situatie waarin slechts één 

migrant op de tien lang genoeg in de stad bleef om bij te dragen tot de bevolkingsgroei. Steden 

bestonden dus in grote mate uit een ‘vlottende bevolking’ die permanent in beweging was. Tegen 

het einde van de negentiende eeuw bereikte deze turnover zodanige proporties dat het aantal 

geregistreerde migraties per jaar niet minder dan 20 procent bedroeg van het aantal inwoners in de 

grote Belgische steden: jaarlijks migreerde dus het equivalent van één op de vijf stedelingen.  

In de twintigste eeuw bleef het belang van migratie voor stedelijkheid overeind, maar 

kleinschaliger in omvang dan in de decennia in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Dankzij 

een substantiële daling van het stedelijk sterftecijfer (later gevolgd door een daling van het 

geboortecijfer), verdween bij de overgang naar de twintigste eeuw het sterfteoverschot dat de 

Europese stedelijke demografie zoveel eeuwen gekenmerkt had. Het demografisch belang van 

stedelijke immigratie lag niet langer in het compenseren van een sterfteoverschot, maar bleef in de 

loop van de twintigste eeuw wel een belangrijke compensatie leveren ten aanzien van de nieuwe 

dynamiek van stadsvlucht, van toenemende suburbanisatie, die gepaard ging met toenemende 

pendelarbeid. Omdat de migratie naar de stad internationaler van karakter was dan die weg van de 

stad, zorgde deze tweeledige beweging voor een voortzetting van de sterke band tussen diversiteit 

en stedelijkheid. Ondanks de substantiële daling van de intensiteit van migratie en mobiliteit in de 

loop van de twintigste eeuw, betekende dit een continuïteit in het fenomeen van de stad als hub van 

migratie en turnover, en als concentratiepunt van diversiteit.  

De structurele factoren die dit historisch proces verklaren waren de graduele proletarisering 

van de Europese bevolking enerzijds, en de veranderingen in de reikwijdte van informatie- en 

communicatiekanalen die migratie vormgeven anderzijds. Het is immers een misvatting te denken 
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dat grootschalige proletarisering – het steeds meer afhankelijk worden van loonarbeid als bron van 

inkomen – pas op het toneel verscheen met de Industriële Revolutie. De negentiende eeuw kende 

weliswaar een sterke versnellingsfase in het proletariseringsproces, maar reeds aan de vooravond 

van de Franse Revolutie was meer dan de helft van de Europese bevolking afhankelijk van 

loonarbeid als bron van inkomen, en in sommige regio’s, met name in Noordwest Europa, zelfs het 

leeuwendeel. Proletarisering maakt mensen mobieler. Omdat een loonarbeid(st)er niet in staat is op 

zelfstandige basis inkomsten te genereren, moet hij of zij op zoek naar betaald werk als dit niet 

voorhanden is, en omgekeerd is hij of zij ook ‘vrijer’ om te bewegen. Werkgelegenheid was in een 

preïndustriële en vroeg-industriële context bovendien zeer precair en onderhevig aan allerlei 

seizoensgebonden en conjunctuurgebonden fluctuaties. Voor steden betekende dit dat veel van hun 

arbeiders zich bewogen tussen stad en platteland: aangetrokken naar de stad wanneer de vraag naar 

arbeid hoog was, teruggeworpen op het platteland wanneer die laag was. De permanente va-et-vient 

van tijdelijke arbeiders, knechten, leerjongens, meiden en ambachtslui was dan ook, in de woorden 

van stadshistoricus Jan De Vries, de spil van de pre-industriële stedelijke economie. Volgens 

economisch historicus Jan Luiten Van Zanden betekende dit dat steden, waar de kapitalistische 

productiesfeer zich in deze periode ontwikkelde, konden profiteren van de productieve kracht van 

arbeid, maar de reproductieve kost ervan (zoals zorg tijdens kindertijd, ziekte en ouderdom) 

grotendeels konden afwentelen op de niet-kapitalistische landbouwsector die op zelfvoorziening 

was gericht. Dit maakte het mogelijk om lonen uit te betalen die lager waren dan de reproductiekost 

van arbeid, en betekende een belangrijke subsidiëring van arbeid vanwege de rurale niet-

kapitalistische sfeer aan de ontluikende, stedelijke kapitalistische economie.1  

De negentiende eeuw zorgde evenwel voor een belangrijke hertekening van deze 

economische fundamenten van stedelijke migratie. Terwijl stedelijke migratie in de voorgaande 

eeuwen veelal een vorm van tijdelijke uitwisseling van arbeid tussen stad en platteland betrof, werd 

de mogelijkheid om ‘terug’ te keren naar het platteland steeds problematischer naarmate de rurale 

subsistentie-economie tijdens de industriële transitie steeds meer ondermijnd werd. Tegelijk zorgde 

het industrialiseringsproces ook voor een drastische groei en transformatie van de stedelijke 

werkgelegenheid. De sterke toename in mobiliteit tijdens de negentiende eeuw toont aan dat het 

maatschappelijk aanpassingsproces aan deze economische verschuivingen niet vanzelfsprekend was, 

en met een hoge sociale kost gepaard ging. De grootschalige turnover die we in negentiende-

eeuwse steden observeren, was symptomatisch voor een situatie waarin steeds meer mensen onder 

druk stonden om elders werk te zoeken, maar tegelijk veel problemen ondervonden om dat te 

vinden. Ondanks de grootschalige emigratie naar de Nieuwe Wereld die een wezenlijke uitlaatklep 
                                                
1 Kapitalistische productiewijzen gestoeld op loonarbeid ontwikkelden zich lang niet uitsluitend in steden, maar ook 
bijvoorbeeld in regio’s van commerciële, kapitaalintensieve landbouw, wat onder meer ook rurale seizoensarbeid in de 
hand werkte. Omdat de focus in deze bijdrage op stedelijke migratie ligt, ga ik hier niet verder op in.  
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betekende, zou het duren tot het Interbellum en zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog voordat 

Europa een sterke terugval en vervolgens een stabilisatie van mobiliteitscijfers liet optekenen. 

Hiermee werd een transitie voltooid waarmee de rol van arbeidsmobiliteit fundamenteel van 

economisch karakter was veranderd, althans op binnenlands vlak. De ‘open’ arbeidsmarkt van de 

vroegmoderne periode was nu een ‘gesloten’ circuit geworden, waarin nu ook de volledige 

reproductiekost van de arbeid gedragen werd door een economisch systeem dat in zijn geheel als 

kapitalistisch kan getypeerd worden.  

Deze transitie sloot evenwel niet uit dat de logica van subsidiëring door middel van 

arbeidsmobiliteit zich op internationaal niveau doorzette. Naarmate de kapitalistische 

productiesfeer zich in de loop van de twintigste eeuw uitbreidde in niet-Westerse landen, werden 

grote nieuwe groepen loonafhankelijken in de wereldeconomie betrokken, die ook in toenemende 

mate op zoek gingen naar werk. Voor zover er in deze gebieden nog sprake is van een coëxistentie 

van pre-kapitalistische en kapitalistische productiewijzen, kan de uitwisseling van arbeid tussen 

beide sferen er een belangrijke subsidiëring blijven impliceren. Zo zien we dat de grootschalige 

migraties van het platteland naar de lage-loonnijverheden in Chinese steden vandaag gepaard gaan 

met een situatie waarbij vrijwel alle reproductiekosten van deze goedkope arbeid – zoals de 

opvoeding van kinderen, de verzorging van zieken en ouderen of tijdelijke werkloosheid – 

afgewenteld worden op de rurale subsistentiesector.  

Naast de rol van toenemende proletarisering, is er nog een tweede belangrijke historische 

variabele van tel om de geobserveerde lange-termijntrends op het vlak van stedelijke migratie te 

kunnen duiden. Deze situeert zich bij de patronen en kanalen van informatie-uitwisseling en sociale 

netwerkvorming. Migratie wordt immers niet alleen bepaald door economische mogelijkheden en 

beperkingen, maar is ook een inherent sociaal en cultureel proces. Daarbij spelen informatie, 

gewoonten, voorkeuren, proximiteit en vertrouwdheid een cruciale rol. Mensen migreren immers 

nooit in het wilde weg, maar altijd in richtingen en naar bestemmingen waarvan men enige notie 

heeft, waarmee men op één of andere manier vertrouwd is, en waarvan men alleszins hoopt dat het 

er beter toeven is dan op de plaats waar men zich bevindt. Dit is afhankelijk van de informatie en 

kennis die men tot zijn of haar beschikking heeft. En deze toegang tot informatie en kennis hangt 

dan weer af van de historische context, de plaats waar men zich bevindt en de positie die men in de 

samenleving bekleedt. Omgekeerd bepalen zij welke soort migranten precies naar welke steden 

trekken. 

Sommige informatiekanalen zijn sociaal exclusief, zoals de informatie die binnen 

verenigingen van ambachtsgezellen werd uitgewisseld over steden waar veel vraag naar geschoolde 

arbeid bestond. In preïndustrieel Europa was de meerderheid van de bevolking, die dikwijls niet 

kon lezen of schrijven, afhankelijk van meer diffuse, breder toegankelijke informatiekanalen zoals 
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mond-aan-mond communicatie, roddels en geruchten zoals die werden uitgewisseld in herbergen, 

langs verkeerswegen, op markten, door pendelaars, reizigers en voormalige migranten. Dit verklaart 

ook waarom armere groepen doorgaans een meer beperkte migratiehorizon hadden en over kortere 

afstanden migreerden dan meer geprivilegieerde groepen zoals kooplui, geestelijken, ambtenaren en 

ambachtslui, die toegang hadden tot betere informatiekanalen. Naast de ongelijke toegang tot 

informatienetwerken en de kost van het reizen, is er nog een andere reden waarom armere 

migranten doorgaans kortere afstanden overbrugden, namelijk het belang van sociale netwerken die 

naast informatie ook materiële opvang en omkadering konden voorzien. Net voor arme groepen 

waren en zijn informele opvangnetwerken via familie, vrienden en kennissen cruciale buffers in de 

overlevingsstrategieën. Het zich ver buiten gebaande paden begeven, ver weg van familie, vrienden 

en kennissen, was een risico dat arme migranten zich dikwijls niet konden en wilden permitteren – 

tenzij in extreme nood. Het gecombineerd belang van informatiekanalen en sociale netwerken 

verklaart waarom stedelijke migratie door armere groepen dikwijls plaatsvond via zogenaamde 

ketting- of volgmigratie, a fortiori in de meer zeldzame gevallen dat de afstanden relatief groot 

waren – zoals in het geval van de achttiende-eeuwse Limousin metselaars in Parijs, of de Duitse 

droogscheerders in zeventiende-eeuws Amsterdam. In deze patronen vervoegden migranten bij 

aankomst familie- of dorpsgenoten die hen waren voorgegaan en ter plekke konden helpen met het 

vinden van logement, opvang en werk.  

De sterke connectie tussen sociale positie en afstand in stedelijke migratiepatronen kwam in 

de loop van de negentiende eeuw op lossere schroeven te staan, doordat minder gegoede migranten 

op grote schaal langere afstanden begonnen te overbruggen. De toenemende economische en 

politieke integratie, nieuwe communicatiemogelijkheden en dalende transportkosten die de 

wereldeconomie van de voorbije twee eeuwen gekenmerkt hebben, zorgden ervoor dat de betekenis 

van afstand fundamenteel veranderde: naarmate de kost van reizen verminderde en toegang tot 

informatie verbreedde, werden afstanden kleiner en kwamen verafgelegen plaatsen dichterbij te 

liggen. Het gevolg was dat de wereld kleiner werd en migratiehorizons verruimden in een periode 

dat de groep loonafhankelijken sterk uitbreidde. In het zog van deze ontwikkelingen kwamen 

nieuwe groepen migranten toe in de steden, die langere afstanden overbrugden. Of dit betekende dat 

migranten daardoor noodzakelijk ‘vreemder’ werden, is vatbaar voor discussie. Naarmate afstanden 

kleiner werden, verschoof immers ook de definitie van wat als ‘vreemd’ beschouwd werd. Waar 

culturele verschillen vandaag vaak in nationale of zelfs continentale kenmerken worden uitgedrukt, 

ging het in voorgaande eeuwen eerder om lokale en regionale stereotypen, zoals bijvoorbeeld 

‘boerenkinkels’ uit de Kempen of ‘die van over het water’ in achttiende- en negentiende-eeuws 

Antwerpen. Bretoense dienstmeisjes in negentiende-eeuws Parijs werden getypeerd als domme, 

naïeve krachten, en Duitsers, in grote getale aanwezig als seizoensarbeiders en dienstmeisjes, 
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werden bij uitstek opgevoerd als domme of gewelddadige ‘moffen’ in kluchten en blijspelen in 

preïndustrieel Nederland. Gegeven de veranderingen in de betekenis van afstand en de definitie van 

verschillen, is er in dat opzicht geen reden om te veronderstellen dat de zestiende-eeuwse 

handelsmetropool Antwerpen zoals het beschreven werd door Guiccardini als verzamelpunt van 

migranten en geloofsovertuigingen, noodzakelijk als minder ‘divers’ werd ervaren dan het 

Antwerpen uit de vroege eenentwintigste eeuw, eerder integendeel. 

Hoewel migraties dus over steeds grotere afstanden plaatsvonden in de voorbije twee 

eeuwen dan voordien, blijven ook vandaag migratiehorizons gekenmerkt door sterke sociale 

selectiviteit. Hoewel minder afstandsgebonden, zijn arme, ongeschoolde migranten nog steeds 

voornamelijk afhankelijk van eerder diffuse en minder betrouwbare bronnen van informatie, 

vandaag in de vorm van radio trottoir, media en internet, of van persoonlijke contacten zoals die 

tussen familie, vrienden en dorpsgenoten. De migratiekanalen van arme groepen blijven daarom 

nog steeds veel meer ingebed in bestaande ruimtelijke connecties tussen herkomst- en 

bestemmingsgebied, tot stand gebracht door bijvoorbeeld koloniale en postkoloniale relaties, 

regelmatige transportverbindingen en/of rekruteringsprogramma’s zoals de naoorlogse 

gastarbeidersprogramma’s. De upmarket migranten van de mondiale economie gebruiken bij 

migratiebeslissingen meer gerichte, betrouwbare en exclusieve informatie over specifieke 

carrièrekansen zoals die onder meer verspreid worden door multinationale ondernemingen, 

supranationale instellingen, headhunting bureaus en academische netwerken. De migratienetwerken 

van de mondiale jetset zijn werkelijk kosmopolitisch van aard, in de zin dat zij zich verknopen met 

de stedelijke hoofdkwartieren van de wereldeconomie, terwijl de migratienetwerken van hun 

armere tegenhangers dikwijls nog regionaal of op zijn hoogst transnationaal van karakter zijn en 

dus net als voorheen veel beperktere keuzemogelijkheden kunnen vergelijken – een onderscheid dat 

vandaag bovendien verder versterkt wordt door ongelijke migratierestricties, iets waar ik verder nog 

op zal terugkomen. 

De continuïteit wat betreft de differentiatie in migratiekanalen tussen rijk en arm wordt 

bovendien nog versterkt door het doorwerken van de sterkere nood aan sociale opvangnetten en 

materiële omkadering bij arme migranten, waarbij proximiteit van doorslaggevend belang blijft. 

Voor arme, ongeschoolde nieuwkomers blijven de sociale netwerken en de infrastructuur van 

kettingmigratie en ‘buurten van aankomst’ ware levenslijnen in de vitale uitdaging om logement, 

opvang en werk te vinden – en dit natuurlijk des te meer wanneer zij zich in de schemerzone van de 

legaliteit bevinden. Dit verklaart de morfologische continuïteit in het fenomeen van ‘ethnic 

neighbourhoods’ en ‘transplanted networks’ in de aankomstwijken van Europese steden, van de 

Duitse wijk in zeventiende-eeuws Amsterdam, over de Vlaamse ‘getto’s’ in negentiende-eeuws 

Brussel, tot de Turkse en recent meer Oost-Europese gordel in hedendaags Gent. De sociale 
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differentiatie in informatiekanalen en migratiepatronen die tot vandaag aanwezig blijkt, impliceert 

trouwens een grote en in de praktijk weinig opgemerkte continuïteit wat betreft de respectieve 

‘verbondenheid’ van gegoede en minder gegoede migranten met de stad waar zij heen trokken. Net 

omdat de informatiekanalen van upmarket migranten een grotere reikwijdte hebben, zijn ze minder 

plaatsgebonden: elitemigranten spelen doorgaans flexibel in op veranderende opportuniteiten. 

Doordat bovendien proximiteit minder belangrijk is voor het onderhouden van sociale contacten, 

hebben elitemigranten er doorgaans minder belang bij om zich sterk te verbinden met de stad waar 

zij verblijven. Vele Italiaanse kooplui in laat-Middeleeuws Brugge verkozen bijvoorbeeld de 

instandhouding van hun eigen transnationale verenigingen boven het poorterschap van de stad, dat 

hen enkel zou hinderen bij hun veelvuldige migraties tussen verschillende handelssteden. Bij arme 

migranten ligt de situatie anders. Door hun beperktere migratiehorizon, hebben zij minder kennis 

over alternatieve migratiebestemmingen, terwijl het uitbouwen en onderhouden van een lokaal 

sociaal netwerk daarentegen van levensbelang is. Zij hebben daarom een sterkere neiging om zich 

sociaal te verankeren in de stad en zelfs de buurt waar zij wonen, zelfs wanneer de migratie maar 

tijdelijk is. Hoewel het ‘succes’ van migratie doorgaans dikwijls afgemeten wordt aan de mate van 

integratie, ligt hierin dus een grote paradox verscholen. Werkelijk succesvolle migranten hebben 

deze integratie immers niet nodig en streven ze ook niet na, maar houden integendeel de handen vrij 

om weg te trekken wanneer zich elders betere opportuniteiten aankondigen – van de Italiaanse 

kooplui in Brugge tot de kosmopolitische expats vandaag. Integratie, in de zin van sociale 

verankering in de nieuwe woonplaats, is met andere woorden iets dat vooral wordt nagestreefd door 

minder gegoede en meer kwetsbare migranten. Eerder dan een teken van succes, is integratie in 

deze zin vooral een teken van beperkte migratie-alternatieven.  

 

Migratie en regulering 

Stedelijke overheden hebben een lange traditie in het trachten sturen van migraties. Lange tijd 

leefde bij onderzoekers de overtuiging dat migratiebeleid pas op het toneel verscheen samen met de 

ontwikkeling van de moderne natiestaat in de negentiende en twintigste eeuw. De voorbije jaren 

werd evenwel afdoende aangetoond dat voor de voorgeschiedenis van het hedendaags 

migratiebeleid eerder naar het lokale dan het nationale niveau gekeken moet worden. Steden 

genoten in het ancien régime in vrijwel heel Europa, en zeker in West-Europa, immers een grote 

mate van autonomie wat intern bestuur betreft. Centraal hierin stond het concept van de stedelijke 

communitas, een autonome gemeenschap van stedelijke burgers (‘poorters’), die politieke 

zeggenschap had over het reilen en zeilen in de stad, met inbegrip van onder meer lokale 

rechtspraak, fiscaal en sociaal beleid, economisch beleid, armenzorg en arbeidsregulering. Dit 

impliceerde niet dat het democratisch van aard was – integendeel, de touwtjes waren doorgaans 
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stevig in de handen van een selecte elite, en zelfs de groep eigenlijke ‘poorters’ omvatte dikwijls 

maar een minderheid van de feitelijke bevolking. Het impliceerde wel dat het behoren tot een 

bepaalde lokale gemeenschap belangrijker was als bron van politieke, sociale en culturele 

identificatie en aanspraken, dan onderdaan te zijn van deze of gene staat. Het concept ‘vreemdeling’ 

werd dan ook eerder ingevuld in termen van lokale dan nationale affiliatie: een vreemdeling was 

iemand van buiten de stad.  

Op het eerste gezicht lijkt er een zekere paradox te bestaan tussen de realiteit van een 

permanente va-et-vient onder alleszins een deel van haar bevolking en de corporatieve retoriek van 

de lokale communitas die de preïndustriële stad kenmerkte. Op het tweede gezicht is dit natuurlijk 

geen paradox. Net de realiteit van permanente migratie vormt een belangrijke voedingsbodem voor 

een retoriek van sociale cohesie gebaseerd op het deel uitmaken van dezelfde lokale gemeenschap. 

De circuits tot incorporering  in de stedelijke gemeenschap via institutionele kanalen (poorterschap, 

ambachtsgilden, ...) en informele kanalen (huishoudens, buurtschappen, verenigingen, ...) vormden 

manieren om permanente migratiestromen op een gestructureerde manier op te vangen en te 

kanaliseren. Het is belangrijk in te zien dat migratie dus niet noodzakelijk als een probleem of 

bedreiging van sociale stabiliteit werd gezien, maar integendeel een noodzakelijk ingrediënt voor de 

instandhouding van het stedelijk systeem was. 

Tegelijk waren sommige migranten duidelijk meer gewenst dan andere. Stadsbesturen 

ondernamen bijvoorbeeld geregeld pogingen om nieuwkomers met bepaalde capaciteiten aan te 

trekken. Typisch in dit opzicht zijn bijvoorbeeld pogingen van stadsbesturen om nieuwe 

nijverheden te lanceren door specialisten van elders aan te trekken via belastingvoordelen en andere 

subsidies, in een poging hun marktaandeel in bepaalde exportnijverheden te vergroten. Toen steeds 

meer Hugenoten hun moederland verlieten onder druk van de verminderende religieuze tolerantie 

van de zeventiende-eeuwse Franse staat, werden bijvoorbeeld de uitgeweken geschoolde 

ambachtslui en gegoede kooplui bewust aangetrokken door onder meer Noord-Nederlandse steden 

met het oog op de verdere ontwikkeling van de lokale textielnijverheden. Aan het andere eind van 

het spectrum probeerden stadsbesturen arme nieuwkomers te weren met repressieve middelen, 

onder meer door middel van de wetgeving op zogenaamde ‘landloperij’. Veel steden koppelden zo 

bijvoorbeeld het recht tot inwijking en vestiging aan het kunnen aantonen van voldoende 

bestaanszekerheid. Zo maakte het Antwerpse stadsbestuur in 1779 een lange lijst op van 

“Persoonen die vremd sijnde, niet dienen tot den woon aenveirt te worden”. Naast een lijst met 

schamele beroepen zoals Cnopdraeyers, Katoen-spinders en Kantwercksters betrof dit meer 

algemeen “persoonen alhier comende met familie wiens kostwinninge niet genoeghsaem is tot 

onderhout der familie, oft die bij de minste sieckte, tegenspoet oft stilstand, tot laste van den armen 

staen te komen.”  
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Hoewel het onderscheid tussen ‘gewenste’ en ‘ongewenste’ migranten een terugkerend 

thema was in stedelijke verordeningen, hing de definitie van deze categorieën sterk af van de 

economische en politieke context. Terwijl in vrijwel alle Noord-Nederlandse steden aan het einde 

van de zeventiende eeuw immigratiebeperkingen van kracht waren, beslisten de Amsterdamse 

regenten bijvoorbeeld doelbewust om geen restricties op te leggen. Die hielden immers het risico in 

“dat daerdoor ... wierde geweert allerlije soorte van aerbeijdtslieden en vaerende volck” dat men 

nodig had om de dokken en de vloot van de mondiale havenstad te bemannen: “het coorn is met 

caff vermengt en om ‘t selve te suijveren laeten wij aen den Heere des oogst”. Meer algemeen zien 

we dat de mate van selectiviteit die op het vlak van inwijking werd nagestreefd, varieerde 

naargelang van de aard en omvang van de stedelijke vraag naar arbeid. Zo voerden havensteden met 

hun grote nood aan ongeschoolde arbeidskracht, doorgaans een veel liberaler immigratiebeleid dan 

textielcentra die eerder geschoolde ambachtslui tewerkstelden.  

Bovendien had niet iedereen in de stad noodzakelijk dezelfde ideeën over de wenselijkheid 

van bepaalde migranten. Zo werden Vlaamse ambachtsmeesters weliswaar actief aangetrokken door 

de Engelse kroon om de opkomende lakennijverheid in veertiende-eeuws Londen te stimuleren, 

maar waren zij het voorwerp van vijandigheid vanwege lokale collega-werkgevers die hen 

onoorbare concurrentie verweten en de vele Londense textielarbeiders die in deze periode een 

toenemende druk op hun arbeidsvoorwaarden ondervonden. Aan het andere eind van het spectrum 

richtten de protesten van Antwerpse bouwvakarbeiders in de late jaren 1540 en 1550 zich tegen de 

vreemde ‘onvrije’ arbeiders die door het stadsbestuur waren opgetrommeld om mee te bouwen aan 

de nieuwe, grootse stadsomwalling. De grootste doorn in het oog was evenwel niet het feit dat deze 

arbeiders ‘vreemd’ waren dan wel ‘onvrij’, dat wil zeggen dat de gildenreguleringen wat betreft 

loon- en arbeidsvoorwaarden op hen niet van toepassing waren: de belangrijkste eis was dan ook de 

incorporatie van deze ‘onvrije’ arbeiders in het gildenwezen, eerder dan hun uitsluiting of 

verwijdering uit de stad. 

 Een alternatieve manier om stedelijke beleidsbekommernissen ten aanzien van inwijking te 

manifesteren, was niet zozeer de inwijking als wel het eigenlijke verblijf aan allerlei restricties te 

onderwerpen. Zo legde het stadsbestuur van het zestiende-eeuwse Ulm in het huidige Duitsland 

weinig beperkingen aan inwijking op, maar des te meer aan de inwijkelingen zelf: “Elkeen moet 

zijn brood verdienen in het zweet des aanschijns. Zo moet elke dagloner (...) zich elke ochtend op 

de markt aanbieden voor werk (...) zij die geen werk vinden, moeten na de middag terugkeren en 

opnieuw wachten. Zij die dit niet doen, en geen loon verdienen (...) moeten uit de stad gejaagd 

worden en hier niet langer als vreemdelingen getolereerd worden.” Deze maatregel werd aangevuld 

met een hele reeks verbodsbepalingen: vreemdelingen mochten geen honden houden, moesten aan 

het werk blijven van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, mochten op werkdagen geen alcohol 
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drinken buitenshuis, geen herbergen bezoeken en niet gokken, en mochten niet samenkomen na het 

donker. Meerdere steden kenden zulke reguleringen, die uitwijzing als stok achter de deur hielden 

wanneer inwijkelingen zich onvoldoende werkwillig of anderszins ongewenst gedroegen. 

Armlastigheid in het bijzonder kon dikwijls grond voor uitwijzing vormen, wat we ook zien 

terugkeren in de wetgeving tegen ‘arme vreemdelingen’ of ‘landlopers’. Een alternatieve manier 

voor stadsbesturen om zich trachten in te dekken tegen verarming van inwijkelingen waren 

zogenaamde borgbrieven, die we vanaf de zeventiende eeuw in verschillende Europese regio’s zien 

opduiken. Een borgbrief werd uitgeschreven in naam van het bestuur van de plaats van herkomst, 

waarin dit zich borg stelde voor toekomstige kosten die een migrant op zijn of haar nieuwe 

woonplaats in de toekomst zou kunnen oplopen – aangezien sociale zorg tot diep in de negentiende 

eeuw een lokale aangelegenheid bleef. Borgbrieven stelden steden met andere woorden in staat om 

immigratie te laten plaatsvinden zonder risico om voor mogelijke armlastigheid te moeten 

opdraaien.  

 Deze strategieën om immigratie en/of inwijkelingen aan verschillende vormen van controle 

te onderwerpen waren in de praktijk dikwijls moeilijk uitvoerbaar, zeker in een periode waarin het 

administratieve en repressieve apparaat zeer beperkt was. Het streven naar een doorgedreven 

controle op inwijking en/of gedrag, stootte al snel op organisatorische maar ook sociale 

beperkingen, zoals wanneer arrestaties en uitwijzingen op protesten van stadsgenoten stootten. In de 

praktijk betekenden deze beperkingen dat wetgeving rond migratie zelden naar de letter werd 

toegepast, maar dat het eerder als stok achter de deur fungeerde om op te treden tegen een beperkt 

aantal immigranten die men om allerlei redenen ongewenst achtte – wat een grote mate van 

rechtsonzekerheid impliceerde. In concreto betekende dit dat voornamelijk de armste en meest 

kwetsbare groepen de grootste slachtoffers waren van stedelijke uitwijzingen, zoals alleenstaande of 

aanstaande moeders. Zo getuigde de 42-jarige uit Geel afkomstige Maria Lembrecht in 1742 dat ze 

na een verblijf van vijftien jaar was uitgewezen uit Herentals “om geen ander reden (...) als wel om 

dat haren man (...) nu eenigen tijd overleden haer (...) met een kind (...) heeft achtergelaten”. De 

27-jarige Elisabeth Bodenberghs, alleenstaand en zeven maanden zwanger, getuigde in dezelfde 

zaak hoe zij “door de dienaers van de stad gemolesteert gewoorden tot soo verre dat sij (...) alsoo 

doen verhuijsen uijt de (...) stad (...) met voordere drijgementen dat ingeval sij niet en wilde 

vertrekken men haer met slagen soude doen vertrecken”. Het Herentalse stadsbestuur bevestigde en 

legitimeerde de uitwijzing als volgt: “Het waer sekerlijck tijdt van sulcx t’executeeren op dat het 

toecomende kindt niet en quaeme tot last van de stad”. 

  Ondanks de variatie in soorten maatregelen en de intensiteit van de controles, was een rode 

draad doorheen de verschillende vormen van stedelijke migratieregulering een streven naar een 

dissociatie van de productieve baten van mobiele arbeidskrachten en de reproductieve kosten. De 
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logica achter het gevoerde migratiebeleid was met andere woorden een versterking van het 

arbeidskost-subsidiërend karakter van stedelijke migratie: productieve inwijkelingen werden 

getolereerd of zelfs actief aangetrokken, maar de reproductieve kost van mobiele arbeidskracht 

werd zoveel mogelijk buiten de stadsmuren gehouden, door arme families de toegang te weigeren, 

inwijkelingen bij werkloosheid of armlastigheid aan de deur te zetten, of borgbrieven te eisen die 

een garantie boden tegen mogelijke zorguitgaven. Zo werd de stedelijke arbeidsmarkt gevoed door 

een flexibele en goedkope arbeidsreserve die heen en weer bewoog tussen stad en platteland in 

functie van de stedelijke vraag naar arbeid. 

 Hoewel de politieke en economische context grote wijzigingen doormaakte en met name de 

autonomie van steden tot het voeren van een eigen migratiebeleid sterk ingeperkt werd, zien we 

dezelfde logica, bekommernissen en beperkingen doorwerken in het ‘nationale’ migratiebeleid van 

de negentiende en twintigste eeuw. Wat de binnenlandse migratie betreft, werd het subsidiërend 

karakter van stedelijke migratie in stand gehouden of zelfs versterkt door een uitbreiding van de 

zogenaamde ‘onderstandswoonstwetgeving’, die stipuleerde dat een inwijkeling een bepaald aantal 

jaar in de nieuwe woonplaats moest verblijven vooraleer er toegang tot lokale zorgvoorzieningen te 

verwerven. Aangezien veel migratie zeer tijdelijk was en de vereiste verblijfsperiode relatief lang, 

leidde dit tot een situatie waarin de zorgkosten van veel stedelingen terugbetaald werden aan de 

stedelijke administratie door de – veelal rurale – gemeenten van herkomst en/of stedelingen 

geregeld massaal teruggestuurd werden naar hun dorpen van herkomst in tijden van werkloosheid. 

Het spreekt voor zich dat deze ongelijke situatie aanleiding vormde voor een steeds groeiend aantal 

conflicten en protesten, waarbij rurale gemeenten aanklaagden dat zij met hun beperkte middelen de 

stedelijke industrie moesten subsidiëren, en verlichte stemmen de menselijke en economische kost 

laakten. De tegenstelling tussen een steeds mobielere groep arbeiders enerzijds en de lokale aard 

van zorgvoorzieningen anderzijds, werd pas doorbroken nadat de eerste sociale voorzieningen op 

nationale schaal georganiseerd werden in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hierdoor verloor 

de lokale armenzorg aan belang als opvangnet voor de loonafhankelijke bevolking en werd de 

financiering van sociale zorg ontdaan van haar ruraal-urbane belangentegenstelling.  

Tegelijk verplaatste de logica zich gedeeltelijk naar het beleid ten aanzien van internationale 

migratie, die in omvang sterk toenam in de loop van de negentiende en twintigste eeuw. Zelfs het 

zogenaamd ‘liberale’ Belgische vreemdelingenbeleid van de negentiende eeuw beschouwde 

armoede als voldoende grond voor uitwijzing, wat de basis vormde voor het leeuwendeel van de 

meer dan 300.000 uitwijzingen uit België in deze periode. Het moge duidelijk zijn dat ook de 

filosofie van de naoorlogse Europese ‘gastarbeidersprogramma’s’ op eenzelfde logica gestoeld was, 

met name een logica die streefde naar een dissociatie tussen de productieve baten en reproductieve 

kosten van arbeid: de bedoeling was immers dat de jonge, valide arbeidskrachten slechts zo lang 
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zouden blijven als ze productief konden aangewend worden en zouden terugkeren als dat om één of 

andere reden niet meer het geval was – hetzelfde vinden we onder meer terug in de huidige, 

stringente arbeidsmigratiebepalingen van onder meer de Golfstaten of Japan.  

In Europa heeft de migratiestop sinds de jaren 1970 legale migratie van buiten Europa 

beperkt tot familiehereniging en een strikte definitie van vluchtelingen. Zoals migratiehistoricus 

Leo Lucassen argumenteerde, heeft dit wetgevend kader op een vreemde manier ook het eertijds 

dominante patroon van tijdelijke migratie omgebogen naar meer vestigingsmigratie, aangezien het 

ervoor zorgde dat een mogelijk vertrek een latere terugkeer kon hypothekeren. Het vrij verkeer van 

personen binnen de EU vertoont omgekeerd dan weer meer parallellen met de oudere patronen, 

waarbij veel migranten (uit Zuid, Oost, maar evengoed West-Europa) dikwijls tijdelijk naar grote 

steden trekken in functie van scholing of werkgelegenheid, maar ook nadien of tussendoor 

terugkeren naar de plaats van herkomst. In dat opzicht vertonen Poolse bouwvakkers die heen en 

weer migreren tussen Polen en Brussel bijvoorbeeld veel overeenkomsten met achttiende-eeuwse 

metselaars-boeren uit de Limousin die jaarlijks naar Parijs trokken tijdens het bouwseizoen.  

De ongelijke wettelijke context voor verschillende types migranten creëert evenwel een stad 

met vele gedaanten. Niet alleen zorgen de restricties op buiten-Europese migratie voor een enorme 

kost aan mensenlevens langs de steeds gevaarlijkere routes naar Europa, tegelijk creëert het de facto 

een schaduweconomie in het hart van de Europese steden. Net als in de vroegmoderne stad worden 

migratiebeperkingen immers niet naar de letter toegepast – evenzeer omwille van logistieke en 

sociale beperkingen – maar fungeren ze eerder als stok achter de deur, met een even grote 

rechtsonzekerheid tot gevolg. In zekere zin zijn de zogenaamd ‘illegale’ migranten die in grote 

getale aanwezig zijn in de steden van onder meer de Verenigde Staten en Europa het meest recente 

resultaat van het historisch streven naar dissociatie van de productieve baten en reproductieve 

kosten van arbeid. Omdat zij geen verblijfstoelating hebben, hebben zij geen recht op sociale 

bescherming of sociale omkadering. Het resultaat is zeer lage lonen en een de facto afwenteling van 

zorg- en reproductiekosten op de herkomstgebieden, wat veel parallellen vertoont met de ongelijke 

uitwisseling van arbeid tussen prekapitalistische en kapitalistische sferen die stadsmigratie in 

vroegmodern Europa kenmerkte, en tegelijk ook neerwaartse druk uitoefent op lokale leef- en 

arbeidsomstandigheden. Zoals de zestiende-eeuwse bouwvakkers inzagen, ligt het probleem hier 

minder in hun ‘vreemd’ zijn dan in hun ‘onvrij’ zijn – met name hun rechteloosheid ten aanzien van 

vigerende arbeids- en sociale wetgeving. De groeiende tegenstellingen en de zware menselijke kost 

die een dergelijke situatie met zich meebracht, werden in Europa pas overstegen toen de organisatie 

van sociale voorzieningen onder druk van de arbeidersbeweging en verlichte economen aangepast 

werd aan de veranderende migratierealiteit: door het invoeren van nationale voorzieningen in de 

plaats van lokale armenzorg. Als we deze ervaring doortrekken, vormt het organiseren van sociale 
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voorzieningen op een ruimere schaal dan die van de natie, een noodzakelijke voorwaarde om de 

sociale uitdagingen die migratie in de huidige historische realiteit met zich meebrengt te kunnen 

aangaan.  

 

Reflecties in relatie tot hedendaagse uitdagingen 
 
Ik heb in het voorgaande hopelijk overtuigend kunnen aantonen hoe migranten en pendelaars reeds 

eeuwenlang onlosmakelijk bij steden horen, en dat hun onderlinge relatie mee bepaald werd door 

proletariseringsprocessen en sociale netwerken, alsook evoluties in informatie- en 

communicatiemiddelen. Migratie en diversiteit zijn geen modern fenomeen maar inherent 

verbonden aan het historische proces van verstedelijking. De ervaring van de middeleeuwse en 

vroegmoderne steden toont aan hoe het deel uitmaken van de lokale gemeenschap een bron van 

cohesie kan zijn in een context van hoge migratie en turnover, en hoe lokale verenigingen en sociale 

netwerken als vehikel tot insertie en opname in de stad konden fungeerden. Het fenomeen van 

‘etnische’ buurten en migrantennetwerken moet vanuit historisch oogpunt eerder gezien worden als 

een gevolg van precariteit en beperkte opties dan als een probleem voor integratie, en komt in de 

eerste plaats voort uit de nood aan opvangstructuren bij nieuwkomers die weinig toegang hebben tot 

alternatieven. In afwezigheid van sterke, formele kanalen voor inclusie en ondersteuning, vormen 

de informele netwerken in deze buurten belangrijk sociaal kapitaal, net zoals hechte, negentiende-

eeuwse arbeidersbuurten ook onderlinge hulp leverden – met een zware sociale controle als prijs – 

die maar al te graag losgelaten werden wanneer meer formele opvangstructuren werden uitgebouwd. 

Eerder dan etnische buurten op zich te problematiseren, zou een sterkere betrekking van precaire 

groepen uit deze wijken bij de werking van stedelijke diensten, kunnen bijdragen tot een grotere 

toegankelijkheid van openbare voorzieningen. 

Waar trends in migratiepatronen net als in verstedelijking bepaald worden door structurele 

lange-termijnveranderingen op het vlak van productiewijzen en mondiale integratie, is het een 

illusie te denken dat zij met politieke of repressieve middelen valt tegen te houden. De historische 

blik toont aan dat restricties op migratie net als vandaag nooit leidden tot het volledig verhinderen 

van migratie, maar zich eerder vertalen in een schaduwrealiteit van selectieve en quasi getolereerde 

aanwezigheid met grote rechtsonzekerheid, waarvan de meest kwetsbaren het eerste slachtoffer zijn. 

De facto leidt dit schaduwbestaan ook tot een ondermijning van lokale arbeids- en leefcondities in 

de steden van bestemming. Daarom is het essentieel dat voor alle stedelingen, los van hun 

migratiestatus, de vigerende wettelijke condities en bescherming op het vlak van arbeid, huisvesting, 

onderwijs en zorg kunnen gegarandeerd en afgedwongen worden. Daarom moeten zogenaamd 

‘illegale’ migranten uit hun rechtsonzekerheid gehaald worden, waarbij het invoeren van een 

“stedelijk burgerschap” met bescherming tegen uitzetting en toegang tot sociale voorzieningen, 
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zoals recent verkend door zogenaamde sanctuary cities in de Verenigde Staten en Canada, een 

middel kan zijn.  

Het enige antwoord op toenemende spanningen tussen de plaatsgebondenheid van sociale 

voorzieningen en toenemende migratie is de organisatie van sociale voorzieningen op een ruimer 

spatiaal niveau. In de negentiende-eeuwse context was de ontwikkeling van nationale sociale 

voorzieningen in de plaats van lokale armenzorg de enige manier om de toenemende 

belangentegenstellingen tussen rurale en stedelijke gemeenten te overstijgen – maar deze piste was 

het resultaat van een zware sociale strijd. In de éénentwintigste eeuw lijkt de volgende logische stap 

de ontwikkeling van supra-nationale sociale rechten en voorzieningen, waar toegang niet meer 

afhangt van de ‘natie’ waartoe men behoort of waar men verblijft. Dit vereist niet alleen creatieve 

ideeën rond mondiale solidariteit en fiscaliteit, maar ook een omkering van het politiek offensief 

richting afbouw van sociale voorzieningen dat vele Westerse landen vandaag kenmerkt. Waar 

sociale voorzieningen steeds meer te lijden hebben onder besparingen en nationale overheden zeer 

weigerachtig staan tot het uitbreiden van het sociale vangnet, kunnen steden het voortouw nemen 

met een visionaire agenda voor meer investering in openbare diensten en in een sociaal vangnet dat 

nationale grenzen kan overschrijden.  

 


