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Inleiding 

 

1. Migratiegeschiedenis en theorievorming 

 

Dit proefschrift ontstond als onderdeel van een breed FWO-project dat als 

werktitel De integratie van immigranten-ambachtslieden op stedelijke 

arbeidsmarkten: het hertogdom Brabant van ca. 1450 tot ca. 1800 meekreeg. De 

bedoeling van het project was om de migratie van ambachtslieden naar Brabantse 

steden en de integratie van deze migranten op de stedelijke arbeidsmarkt te 

onderzoeken. Project en proefschrift passen dan ook perfect in de traditie van de 

voorbije decennia om migratiebewegingen als specifiek historisch 

onderzoeksobject te nemen.  

Migraties vormden altijd al een wezenlijk onderdeel van het menselijk 

bestaan. Sinds de homo sapiens zich zo’n 200.000 jaar geleden begon te 

verspreiden, zijn migraties en migratiebewegingen kenmerkend geweest voor het 

menselijke (over)leven. Met behulp van onder meer archeologische technieken 

en paleontologisch en linguïstisch onderzoek heeft men migratiebewegingen over 

de hele wereld kunnen aantonen, waarvan sommige teruggaan tot tienduizenden 

jaren in de tijd. Het feit dat de meeste tastbare bronnen zich in Europa of in het 

noorden van Amerika bevinden, heeft tot gevolg gehad dat onderzoek naar 

prehistorische migratiebewegingen zich vooral daar heeft afgespeeld. Het steeds 

meer verfijnen van wetenschappelijke technieken zal onderzoek in andere 

continenten in de komende decennia zeker nog stimuleren. Manning, en met 

hem de Nederlandse gebroeders Lucassen, geloven dan ook dat 

migratieonderzoek in de zogenaamde global history een belangrijke plaats zal 

blijven innemen.1  

Migratie is dus een fenomeen van alle plaatsen en tijden, maar toch werd het 

fenomeen in de historiografie tot de jaren 1980 bekeken als iets dat eerder 

typerend zou geweest zijn voor het postindustriële tijdperk. Vóór de jaren 1980 

werd vroegmodern Europa omschreven als eerder sedentair, terwijl de moderne 

periode beschouwd werd als een periode waarin de mens zeer mobiel was.2 Zelfs 

de bekende school van de Annales – inclusief Fernand Braudel – slaagde erin om 

het verschijnsel migratie in grote mate over het hoofd te zien. Vormen van 

bijvoorbeeld langeafstandsmigratie werden door Braudel op haast onverklaarbare 

wijze bijna volledig genegeerd.3 Het waren historici als Jan Lucassen, Klaus Barbe, 

Dirk Hoerder en in het bijzonder Leslie Page Moch die migratiebewegingen in 

West-Europa tijdens de vroegmoderne periode tot een onderzoeksobject hebben 

                                                 
1
 Manning, Migration in world history; Idem, Navigating world history; Lucassen, „Migration and world 

history‟ en Lucassen, Lucassen, Manning, Migration history in World history. 
2
 Voor een uitstekend overzicht in de ontwikkelingen in de historiografie van migratiebewegingen vóór 

1980, onder meer in Nederland, zie bijvoorbeeld Lucassen en Lucassen, Migration, Migration History en 

Idem, „Van incident tot structurele factor‟. 
3
 Braudel, De Middellandse zee. 
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opgetild, onder meer door hun onderzoek naar migraties richting stedelijke 

arbeidsmarkten.4 Sinds de jaren 1980 kunnen we niet langer naast het feit dat 

migratie een wezenlijk deel uitmaakte van het dagelijkse leven van de 

Middeleeuwse of vroegmoderne mens.5 Of zoals Charles Tilly het verwoordde: 

‘the history of European migration is the history of social life’.6  

Een groot deel van de vroegmoderne en moderne Europese bevolking was dus 

zeer mobiel en vaak werden lange afstanden afgelegd om zich elders te gaan 

vestigen. Gedeeltelijk heeft dit ongetwijfeld te maken met de sterke urbanisatie in 

verschillende delen van West-Europa. Paul Hohenberg en Lynn Lees vatten een 

en ander samen wanneer ze vaststellen dat vooral de Europese steden na het jaar 

1000 een grote groei kenden en dat deze groei onmogelijk zou geweest zijn 

zonder migraties.7 Tot in de jaren 1980 overheerste daarbij nog de idee dat het 

vooral mensen uit rurale gebieden waren, die niet aan de lokroep van de stad 

konden weerstaan. Intussen wordt echter algemeen aanvaard dat er in de 

vroegmoderne periode ook sprake was van belangrijke interstedelijke migraties, 

al dan niet onder de vorm van trapsgewijze migratie. Bovendien groeide ook een 

genuanceerder kijk op het migratiefenomeen zelf. Migraties hoeven immers niet 

noodzakelijk permanent te zijn. In vele gevallen was seizoensmigratie, waarbij de 

migratiebewegingen gedicteerd werden door het ritme van bijvoorbeeld 

landbouwactiviteiten, belangrijker. Mensen uit een rurale omgeving gingen 

daarbij op zoek naar werk in de steden – denken we bijvoorbeeld aan de 

bouwindustrie – om daarna, als er terug voldoende werk was op het platteland, 

terug te keren naar hun plaats van herkomst. Ook het platteland zelf kon 

overigens rurale seizoensarbeiders aantrekken. Dat was bijvoorbeeld het geval op 

delen van het Hollandse platteland waar op een relatief korte periode soms veel 

gras gemaaid moest worden.8  

Na de erkenning van het belang van migratiebewegingen in de ontwikkeling 

van het (vroeg)moderne Europa en na de ontwikkeling van migratiegeschiedenis 

als wezenlijk onderdeel van de geschiedschrijving – althans in enkele 

voortrekkerslanden in West-Europa – gingen migratiehistorici op zoek naar 

theoretische modellen die hun verklaringspatronen konden ondersteunen. Op 

het eerste zicht laten migraties zich gemakkelijk ‘verklaren’ door concentratie- en 

gravitatiemodellen, die complexe humane reflexen in een eenvoudige, 

beschrijvende theorie gieten. Aan het einde van de jaren 1980 en het begin van de 

jaren 1990 werden enkele belangrijke werken gepubliceerd die de grenzen van het 

conceptuele denken rond migraties verlegden en op een bepaalde manier nog 

                                                 
4
 Zie Lucassen, Migrant Labour in Europe; Bade, Europa im Bewegung; Hoerder, Cultures in contact en 

Moch, Moving Europeans. 
5
 Tilly, Cities and Immigration, 1. 

6
 Tilly, „Migration in Modern European history‟, 68. 

7
 Hohenberg en Lees The making of urban Europe, 107-120 en 379-380. 

8
 Zie onder meer Jackson en Moch, „Migration and the Social History‟; de Vries, European urbanization ; 

Hochstadt, „Migration in preindustrial Germany‟; Lucassen, Migrant Labour in Europe; Poitrineau, Les 

Espagnols de l‟Auvergne en Clarck en Slack, English Towns. 
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steeds de huidige Europese migratiehistorici inspireren. In ons taalgebied was Jan 

Lucassen een pionier in het lanceren van begrippen als ‘migratiesystemen’ en het 

onderkennen van migratie op macro- en microniveau.9 In een belangrijk 

historiografisch overzicht wees Lucassen bovendien op het bestaan van twee 

verschillende stromingen binnen de migratiegeschiedenis. Waar de ene school 

het fenomeen migratie doorheen het verleden vanuit sociaal-economisch 

perspectief bestudeerde, keek de andere school eerder vanuit politiek-

ideologische bril naar de vestiging van migranten tijdens de laatste twee eeuwen 

– daarbij vaak vertrekkende van het contemporaine maatschappelijke debat.10  

Na 1993 kwam het historisch migratieonderzoek in Nederland in een 

stroomversnelling, en werden in één beweging ook de gehanteerde concepten 

verder verfijnd. In 1994 publiceerden Jan Lucassen en Rinus Penninx hun 

Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders. Immigranten in Nederland 1550-1993, 

waarin de krijtlijnen voor later onderzoek werden uitgezet.11 In 1997 tekenden de 

gebroeders Lucassen voor een werk waarin onder meer Leslie Page Moch, Nancy 

L. Green en Dirk Hoerder nieuwe concepten aanreikten die over geografische en 

historische grenzen heen toepasbaar dienden te zijn.12 In 2006 deden de 

gebroeders Lucassen dit nog eens over met David Feldman en Jochen Oltmer.13 

Wat het historisch migratieonderzoek in Europa betreft, werd in 2007 de 

voorlopige kers op de taart geplaatst door onder meer Klaus J. Bade, Pieter C. 

Emmer, Leo Lucassen en Jochen Oltmer met de uitgave van het overzichtswerk 

Enzyklopädie: Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart waarin 

theorie en praktijk aan elkaar werden getoetst.14 

De bovenstaande paragrafen zouden kunnen laten uitschijnen dat alleen in 

Nederland aan doorgedreven historisch migratieonderzoek werd gedaan. Het is 

weliswaar zo dat het Centrum voor Geschiedenis van Migranten ( CGM) en het 

Instituut voor Migratie en Etnische Studie (IMES), beiden gevestigd in 

Amsterdam, voor een grote output zorgen wat betreft theoretische en praktische 

migratiestudies. Maar ook in andere ons omringende landen hebben 

migratiehistorici de laatste decennia niet stil gezeten. In de Duitssprekende 

gebieden is een grote impuls gegeven aan het historisch migratieonderzoek door 

de reeds genoemde Klaus J. Bade, die tevens oprichter is van het Institut für 

Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) in Osnabrück. Bade 

verrichtte inspirerend onderzoek naar migratiebewegingen in Duitsland en de 

                                                 
9
 Lucassen, Migrant Labour in Europe. Zelfs decennia later dienden deze migratiesystemen nog als 

inspiratiebron of leidraad om de impact van de Nederlandse Republiek op de internationale 

arbeidsmigratie te meten. Zie onder meer Van Lottum, Across the North Sea. 
10

 Lucassen, „Het onontkoombare nationaliteitsbeginsel‟. Onder meer het magnus opus van Leslie Page 

Moch passeerde de revue. 
11

 Lucassen en Penninx, Nieuwkomers, nakomelingen. 
12

 Lucassen en Lucassen, Migration, Migration History 
13

 Lucassen, Feldman en Oltmer, Paths of integration. 
14

 Bade, Emmer, Lucassen, e.a reds., Enzyklopädie: Migration in Europa. 
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integratie van migranten in de samenleving.15 Maar ook andere Duitse en 

Oostenrijkse onderzoekers zijn actief qua theorievorming rond historisch 

migratieonderzoek. Denken we bijvoorbeeld maar aan Jochen Oltmer, Jozef 

Ehmer of Sylvia Hahn, die de aandacht richtten op het belang van 

migratiebewegingen op de arbeidsmarkt, de inclusie of exclusie in een economie 

bestudeerden en de overheidspolitiek ten opzichte van migranten tegen het licht 

hielden.16 In Nederland en Groot-Brittannië spitste het praktische 

migratieonderzoek zich vooral toe op de integratie van migranten op de 

stedelijke arbeidsmarkten. Terwijl men zich in Nederland vooral concentreerde 

op de inbreng van arbeidsmigranten in de stedelijke economie,17 werd in Groot-

Brittannië meer aandacht besteed aan de reacties van stedelijke actoren op de 

instroom van arbeidsmigranten in grote steden.18 Veel aandacht gaat in de 

recente Britse historiografie naar het stedelijk migratiebeleid ten aanzien van 

migrerende ambachtslieden. Denken we bijvoorbeeld aan Nigel Goose of aan 

Lien Bich Luu die een knappe studie maakte over arbeidsmigratie naar het 

vroegmoderne Londen.19 Typisch voor het onderzoek in Frankrijk is dan weer de 

grote interesse voor (inter)regionale migratiebewegingen, maar ook de neiging 

om de mobiliteit van individuen en groepen eerder te onderschatten. Franse 

migratiehistorici concentreren zich ook vaak op de relatie tussen arbeid en 

migratie of op de functie van de natie of nationale identiteit in het geheel van 

migratiebewegingen. Vergeten we ook niet het mooi overzichtswerk rond 

immigratie en vreemdelingen in Frankrijk van de hand van Marie-Claude Blanc 

Chaléard.20  

In België is nog te weinig onderzoek verricht om een duidelijke tendens of 

‘school’ te onderscheiden. Naast de vele kleine deelstudies over 

migratiebewegingen naar steden, al dan niet in het kader van een grotere studie, 

moeten voor de jaren 1990 vooral Anne Morelli en Frank Caestecker worden 

vermeld. Zij concentreerden zich vooral op strikt afgebakende migrantengroepen 

zoals vluchtelingen of Italiaanse (arbeids)migranten.21 De laatste jaren is er in 

Vlaanderen echter een nieuwe lichting migratiehistorici opgestaan die 

indrukwekkende onderzoeksresultaten kunnen voorleggen. Hun onderzoek richt 

                                                 
15

 Zie bijvoorbeeld Bade, Deutsche im Ausland, Fremde in Deutschland. 
16

 Enkele belangrijke werken van deze historici zijn onder meer Oltmer, Migration und Politik; Ehmer, 

„Worlds of mobility‟ of Hahn, „ Inclusion and Exclusion of Migrants‟. 
17

 Knotter, „Vreemdelingen in Amsterdam‟; Knotter en Van Zanden, „Immigratie en arbeidsmarkt‟; 

Kuijpers, Migrantenstad; Lesger, „Informatiestromen‟; Idem, „Migratiestromen‟; Lucassen en De Vries, 

„Leiden als middelpunt‟, Schrover, „Potverkopers‟ en vele anderen. 
18

 Zie onder meer Clark, „The migrant in Kentish towns‟; Clark en Souden, Migration and society. en 

Holmes, John Bull‟s island. 
19

 Zie onder andere Goose en Luu, Immigrants in Tudor and Early Stuart England of Luu, Immigrants 

and the Industries of London. 
20

 Zie bijvoorbeeld Lequin, Le mosaïque France; Noiriel, Le creuset français; Poussou, Bordeaux et le 

Sud-Ouest; Idem, „Mobilité et migrations‟ en Blanc-Chaléard, Histoire de l‟immigration. 
21

 Morelli , La participation des émigrés italiens; Caestecker, Alien policy in Belgium en Idem, 

Ongewenste gasten. Voor een overzichtswerk over migratiebewegingen naar België, zie Morelli , 

Geschiedenis van het eigen volk 
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zich eveneens in grote mate op enkele nationaliteiten die zich op de 

arbeidsmarkt storten, zoals bijvoorbeeld Italiaanse of Poolse gastarbeiders, 

hoewel hun aandacht toch ook uitgaat naar andere aspecten van 

migratiebewegingen zoals bijvoorbeeld vestigingsprocessen, culturen en 

huwelijkspatronen. Het is daarbij echter vooral de hedendaagse periode die in 

deze werken behandeld worden.22 

Kortom, terwijl historisch migratieonderzoek naar het ancien régime in de 

Lage Landen – en in de Zuidelijke Nederlanden in het bijzonder – aan een 

inhaalbeweging toe is, dragen  de grote overzichtswerken al wel interessante en 

bruikbare theoretische denkmodellen aan.23 Baanbrekend en zeer inspirerend is 

Moving Europeans, waarin de Amerikaanse migratiehistorica Leslie Page Moch de 

grote migratiebewegingen in Europa tussen 1650 en 1945 beschrijft.24 Dit boek 

brengt voor de eerste maal een groot historisch overzicht van de migraties in de 

verschillende Europese regio’s op lange termijn. Eerdere pogingen hiertoe waren 

eerder sociologische studies met een historische toets. Bovendien presenteert 

Moch een classificatie van types migranten – weliswaar gebaseerd op het model 

dat eerder uitgewerkt werd door Charles Tilly – en brengt ze de steden als 

migratiebassins onder de aandacht, evenals de intense relaties tussen steden en 

het platteland. De grote verdienste van Moch is echter vooral dat zij 

migratiebewegingen bestudeerde op verschillende niveaus. Ze ontdekte dat 

migratiepatronen konden geënt zijn op een macroniveau (vraag en aanbod van 

arbeid), op een mesoniveau (sociale netwerken en informatiestromen) en op een 

microniveau (huishoudelijke en individuele kenmerken). Het is dit 

referentiekader dat door Anne Winter gebruikt werd in haar 

doctoraatsproefschrift rond de migraties naar Antwerpen tijdens de achttiende 

en negentiende eeuw.25  

Ons onderzoek naar de migratiebewegingen naar het zestiende-eeuwse 

Antwerpen zal zich eveneens op deze drie niveaus afspelen, zij het veel minder 

expliciet. Concreet zal de migratie naar en de inclusie en exclusie van migranten 

op de Antwerpse arbeidsmarkt onder de loep worden genomen. We zullen 

daarbij niet alleen nagaan welke rol de Antwerpse economische functies speelden 

en welke push- en pullfactoren aan de orde waren, maar ook of er sprake was van 

kettingmigratie en organisatorische en persoonlijke migratienetwerken – waarbij 

individuele migranten en families onder de loep worden genomen. Last but not 

least, zal worden onderzocht welk beleid er op stedelijke niveau werd ontwikkeld 

– met bijzondere aandacht voor lokale instellingen zoals de ambachtsgilden en 

burgerschap. 

 

                                                 
22

 Zie onder meer Beyers, Iedereen zwart; Goddeeris, De verleiding van de legitimiteit; Venken, Beyers 

en Goddeeris, Families, foreignness, migration en Roels, „Buitenlandse arbeiders‟. 
23

 Zie supra. 
24

 Moch, Moving Europeans. 
25

 Winter, Patterns of Migration. Zie Idem Migrants and urban change.  
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2. Vraagstelling 

 

In tegenstelling tot wat de titel van het oorspronkelijke FWO-project doet 

vermoeden, zullen we in dit proefschrift geen onderzoek doen naar de integratie 

van migranten in een stedelijke maatschappij. Sommige (migratie)historici 

hebben zich in het verleden wel gewaagd aan de studie van de integratie van 

nieuwkomers in hun nieuwe omgeving, waarbij zij integratie zo trachten te 

definiëren dat het concept ingepast kon worden in historisch migratieonderzoek. 

Zo concludeerde Peter Stabel bijvoorbeeld dat de integratie van nieuwkomers in 

hun nieuwe leefomgeving niet alleen in grote mate bepaald werd door de 

algemene economische en politieke conjunctuur, maar ook door allerlei 

persoonlijke of groepsgebonden factoren zoals inkomen, opleiding, religieuze 

overtuiging en culturele achtergrond – naast meer abstracte omgevingsfactoren 

zoals het buurtleven en de ‘verzuringsgraad’ in de ontvangende maatschappij. 

Een belangrijk element was volgens Stabel echter de kwaliteit van de ‘andere’. De 

mate waarin de ‘andere’ in de gastmaatschappij integreerde of van een tolerante 

houding kon genieten, hing in grote mate af van factoren als de omvang van de 

migrerende groepen en de affiniteit met het culturele, politieke en economische 

kader in de ontvangende stad. Daarbij speelde ook de economische en sociale 

status van de migrant een grote rol.26 Leo Lucassen stelt in zijn Paths of 

Integration dat het historisch onderzoek naar de integratie van migranten zich 

eerder zou moeten concentreren op de vier contextvariabelen die ervoor zorgen 

dat de integratie van immigranten varieert naargelang plaats en tijd: de specifieke 

kenmerken van de immigranten zelf; de aard van (transnationale) netwerken en 

gemeenschappen; de structuur van de arbeidsmarkt in de ontvangende 

maatschappij en de opportuniteitsstructuren in de ontvangende maatschappij.27  

Vaak wordt de arbeidsmarkt gekozen als toetssteen van een al dan niet 

geslaagde integratie. Daarbij wordt dan regelmatig ingezoomd op specifieke 

segmenten van de arbeidsmarkt.28 Vestigingsplaatsen van immigrant-winkeliers 

zouden bijvoorbeeld een idee kunnen geven over de al dan niet geslaagde 

integratie in het geheel van een stad.29 Ook huwelijkspatronen worden als 

parameter gebruikt om integratie te ‘meten’.30 Met betrekking tot de integratie 

van zeer herkenbare, vaak religieuze, bevolkingsgroepen kan worden onderzocht 

of er een verband is tussen (het gebrek aan) integratie en de intensiteit van hun 

transnationale contacten.31 De keuze van de parameters om de integratie van 

immigranten te meten in historische migraties, hangt echter nauw samen met de 

beschikbaarheid én de kwaliteit van het bronnenmateriaal. Raingard Esser 
                                                 
26

 Stabel, „De gewenste vreemdeling‟, 189. 
27

 Lucassen, Feldman en Oltmer, Paths of integration, 10-21. 
28

 Zie o.a. Kuijpers, Migrantenstad.; Luu, Immigrants and the Industries of London en Winter, Migrants 

and urban change en Beyers, Iedereen zwart. 
29

 Ortmanns, The Position Achievement of Immigrant-Retailers. 
30

 Brantegem, Marriage patterns of immigrant craftsmen en Kuijpers, Migrantenstad. 
31

 Van Den Daele, „Staat in de stad?‟ en Bouras, Gender and transnationalism. 
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bijvoorbeeld heeft aan de hand van zestiende- en zeventiende-eeuwse Londense 

strafdossiers geprobeerd om de integratie van Zuid-Nederlandse religieuze 

vluchtelingen te meten.32 De Engelse overheid had in deze periode namelijk het 

recht verleend aan vertegenwoordigers van de vluchtelingengemeenschap om 

zelf strafdossiers te behandelen en uitspraken te doen tegen leden van de eigen 

groep. Na verloop van tijd echter maakten vele van de tweede en derde generatie 

immigranten er evenwel een zaak van om rechtstreeks berecht te worden door 

een Engelse rechtbank. Volgens Esser was dit een duidelijk bewijs van integratie 

in de Engelse maatschappij.33  

Hoe minder bronnenmateriaal over de persoonlijke levenssfeer van de 

immigranten voorhanden is, des te minder uitspraken gedaan kunnen worden 

over een al dan niet geslaagde integratie in de maatschappij. We kunnen ons 

bovendien de vraag stellen of het überhaupt zinvol is om de integratie van 

immigranten te bestuderen of te willen ‘meten’. Het grote probleem schuilt er 

immers in dat het begrip integratie vaak een andere of nieuwe invulling krijgt 

doorheen de tijd en dat historici dus ongewild een normatief raster aanbrengen. 

Hoewel snel groeiende steden zoals Antwerpen in de vroegmoderne periode voor 

meer dan de helft uit immigranten bestonden, wordt in de kronieken of 

contemporaine geschiedschrijving nauwelijks melding gemaakt van grote sociale 

spanningen ten gevolge van problemen tussen ‘autochtone’ en ‘allochtone’ 

personen en groepen. Migraties naar laatmiddeleeuwse en vroegmoderne steden 

waren gewoonweg een gegeven en met deze informatie gaan we aan de slag in dit 

boek.  

Leo Lucassen beweert terecht dat we ons niet hoeven af te vragen of 

migranten in de vroegmoderne periode al dan niet sneller of meer integreerden 

dan vandaag de dag.34 Beter is het om de mechanismen en patronen in kaart te 

brengen waarmee migranten een plaats veroverden of toegewezen kregen. 

Onderzoek van migratiebewegingen naar een vroegmoderne stad kan dan niet 

om de stedelijke instellingen en bij uitbreiding de organisatie van de stedelijke 

samenleving in haar totaliteit heen. Daarom zou het resultaat van een studie over 

de historische stadsmigraties in de Nederlanden simpelweg ook een soort 

stadsgeschiedenis moeten zijn.35 Leo Lucassen en Peter Stabel hebben beiden 

vanuit hun perspectief een oproep gelanceerd om stadsgeschiedenis en 

migratiegeschiedenis te integreren.36 Ook Pim Kooij en Paul van de Laar pleitten 

ervoor de samenstelling van migratiestromen te relateren aan de functie van 

steden in het stedelijke netwerk. Volgens hen liggen stadsgeschiedenissen en 

migratiestudies inderdaad nog te ver uit elkaar en dit omdat 

                                                 
32

 Esser, „„They obey all magistrates‟ en Idem, „Citizenship and Immigration „. 
33

 Esser, Citizenship and Immigration, p. 240-242. 
34

 Lucassen, „Gelijkheid en onbehagen‟, 16-17. 
35

 Dit is eigenlijk al het geval in Kuijpers, Migrantenstad en Rommes, Oost, west, Utrecht best?. 
36

 Lucassen, „Gelijkheid en onbehagen‟, 33-35 en Stabel, „De stad in de middeleeuwse Nederlanden‟, 69-

78. 
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stadsgeschiedenissen meestal gericht zijn op een kwantitatieve aanpak van 

migratie, terwijl historische migratiestudies op specifieke deelgroepen gericht 

zijn en weinig oog hebben voor de stad in haar totaliteit.37 In ons boek zullen we 

proberen om via de analyse van migratiebewegingen tot op zekere hoogte ook 

een economische en institutionele stadsgeschiedenis van Antwerpen te schrijven. 

Om te beginnen zal een integrale en gelaagde analyse van de migratie naar 

Antwerpen gebeuren. Iedereen die afkomstig was van buiten de Antwerpse 

stadsmuren en die zich voor een relatief lange periode of permanent in de stad 

kwam vestigen, wordt in dit boek als migrant beschouwd. Migratiehistorici zijn 

in de meeste gevallen echter geneigd om een welbepaald type migrant in beeld te 

brengen, waarbij dan dikwijls geprobeerd wordt om verschillende kenmerken van 

deze types migranten te koppelen aan specifieke migratiepatronen of aan 

bijzondere maatregelen die door overheden genomen werden om deze migranten 

al dan niet te accepteren. Op die manier werden in West-Europa de zogenaamde 

religieuze vluchtelingen al vaak benaderd. Alleen al de studies over religieuze 

vluchtelingen die in de loop van de zestiende eeuw de Zuidelijke Nederlanden 

ontvluchtten richting Noordelijke Nederlanden, Duitse vorstendommen of 

Engeland, zijn onmogelijk allemaal te citeren.38 Ook migrerende 

minderheidsgroepen zoals zigeuners of vagebonden waren al onderwerp van 

onderzoek.39 Verder zouden de rol van gender of de migratiepatronen van 

vrouwen in een stedelijke leefomgeving als Antwerpen onderzocht kunnen 

worden.40  

Wij zullen ons in dit boek eveneens concentreren op een bepaald type 

migrant, namelijk de economische migrant. We lieten ons daarbij leiden door de 

verschillende typologieën die in eerder onderzoek werden gehanteerd. Een beetje 

artificieel en ook wat controversieel is het onderscheid dat Peter Clark heeft 

gemaakt tussen subsistence migration en betterment migration. Clark meende dat 

mensen migreren ofwel om te overleven ofwel om zich te verbeteren en dat deze 

                                                 
37

 Kooij en Van De Laar, „Migratie en Nederlandse steden‟, 245-246. 
38
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geloofsvluchtelingen in het algemeen, zie Janssens, „‟Uit gewetensnood vertrokken …‟. 
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 Voor een historiografie over migraties en vagranten, zie onder meer Lucassen, „A blind spot.‟; Idem, 

„External Vagrants?‟ en Cottaar, Lucassen en Willems „”Justice or Injustice?‟. Zie verder ook nog 

Lucassen, “En men noemde hen zigeuners” en Winter, „Vagrancy” as an Adaptive Strategy‟. 
40

 Zie bijvoorbeeld Schrover, Van Der Leun en Lucassen, Illegal Migration and Gender; Van De Pol, 

„The lure of the big city.‟ en Van De Pol en Kuijpers, „Poor women‟s migration to the city. Zie ook de 

themanummers van enkele tijdschriften zoals Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 5:1, 
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twee migratietypes aan de hand van de sociaal-economische en politieke 

geschiedenis tegenover elkaar gezet konden worden.41 Voor ons onderzoek is 

deze omschrijving echter niet specifiek genoeg, te meer omdat ons 

bronnenmateriaal de opsplitsing tussen de twee types migranten niet toelaat. 

Ook de typologie met drie grote types migranten zoals de gebroeders Lucassen 

die maken voor het schrijven van een pure macro-migratiegeschiedenis is voor 

ons onderzoek niet bruikbaar. De gebroeders Lucassen onderscheidden vrije 

versus onvrije migranten, arbeidsmigranten versus vluchtelingen en ongewilde 

vreemdelingen (vagebonden, vagranten of herrenloses Volk).42 Gezien de 

beperkingen van ons bronnenmateriaal zouden de eerste en derde categorie 

migranten voor ons onderzoek worden uitgesloten. Zelfs de zeer geslaagde 

typologie voorgesteld in de Enzyklopädie: Migration in Europa: vom 17. 

Jahrhundert bis zur Gegenwart is niet onverkort bruikbaar. Als 

hoofddeterminanten om een migrant te catalogeren geven deze auteurs het 

motief van de migratie, de afgelegde afstand, de richting en de duur van de 

migratiebeweging, de sociaal-economische ruimte waarin de migrant zich 

verplaatst en de sector waarin de migrant werkzaam is. Verschillende soorten 

migratie kunnen op deze manier onderkend worden, zoals migratie naar 

aanleiding van vervolgingen, circulaire migratie, meerjarige migratie, koloniale 

migratie, arbeidsmigratie, etcetera. We hebben echter moeten vaststellen dat dit 

schema door gebrek aan voldoende bronnen voor ons onderzoek toch moeilijk 

toepasbaar is.43  

‘Bruikbaarder’ is de classificatie van Leslie Page Moch. Zij spreekt over vier 

groepen migranten alnaargelang de beweging van de migratie en het karakter van 

de breuk met de plaats van herkomst. Gebaseerd op de migratiesystemen zoals 

die zijn geïdentificeerd door Charles Tilly maakt Moch daarbij een onderscheid 

tussen lokale migratie, circulaire migratie, kettingmigratie en carrièremigratie. In 

het systeem van lokale migratie verhuisden mensen volgens haar binnen hun 

eigen ‘thuismarkt’, namelijk de huwelijksmarkt en landbouw- of arbeidsmarkt. 

Deze migratie kon over een langere afstand plaatsvinden, maar het belangrijkste 

is dat de contacten met het thuisfront niet werden verbroken. Binnen het 

systeem van circulaire migratie keerden migranten na een bepaalde periode zelfs 

terug naar hun herkomstplaats, bijvoorbeeld na afloop van het oogstseizoen. Het 

systeem van kettingmigratie wijst op sociale contacten met mensen die reeds op 

de plaats van bestemming woonden en/of werkten en kan hierdoor eigenlijk 

omschreven worden als een soort van transmissiesysteem waarbij potentiële 

migranten vanuit een bepaalde plaats naar een andere locatie worden 

doorgesluisd. Volgens Moch kunnen we migratie van dienstpersoneel die bij een 

streekgenoot werkten, als een vorm van kettingmigratie beschouwen. 
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Merkwaardig genoeg beschouwt zij ook bouwvakkers die zich vast in een stad 

vestigen na er enkele zomers gewerkt te hebben als kettingmigranten. Voor een 

carrièremigrant tenslotte spelen familiale of sociale netwerken een minimale rol 

in het beslissingsproces om te verhuizen. Carrièremigranten zouden zich meer 

laten leiden door de instelling waar zij een loopbaan willen uitbouwen. Als voor 

de hand liggend voorbeeld daarvan geeft Moch de clerus en leden van 

administraties in het moderne Europa.44  

In het verlengde hiervan heb ik mij ook laten leiden door het migratiemodel 

dat werd voorgesteld door Jan Lucassen en Rinus Penninx. De auteurs stelden 

vier categorieën migranten voor, namelijk politieke en/of religieuze 

vluchtelingen, arbeidsmigranten of passanten die in principe tijdelijke arbeid 

verrichtten, trekarbeiders die allerlei seizoensgebonden arbeid uitvoerden, maar 

elk jaar naar huis terugkeerden en migranten die zich om economische redenen 

permanent vestigden.45 Dit model werd later nog herwerkt door Jan Lucassen. Hij 

maakte een onderscheid tussen drie soorten migratie, namelijk geloofsmigratie, 

politieke migratie en economische migratie. Zoals we echter later zullen 

aantonen laten de zestiende-eeuwse Antwerpse bronnen niet of nauwelijks toe 

om feitelijke uitspraken te doen over geloofsmigratie en politieke migratie zonder 

te vervallen in giswerk. Het concept ‘economische migratie’ zoals Jan Lucassen 

het voorstelt is met ons bronnenmateriaal echter wel hanteerbaar. Lucassen 

beschouwt trekarbeid, arbeidsmigratie en permanente migratie als verschillende 

varianten van economische migratie in het vroegmoderne Holland.46 Trekarbeid 

is in zijn model seizoensgebonden arbeid zoals bijvoorbeeld het maaien van gras. 

Arbeidsmigratie is volgens de Nederlandse historicus dan weer kenmerkend voor 

een bepaalde leeftijdsfase van migranten. De zogenaamde arbeidsmigranten 

waren veelal ongehuwde jongvolwassen mannen die op korte tijd geld wilden 

verdienen met de bedoeling om na bepaalde tijd terug te keren naar huis, daar te 

huwen en zich te vestigen. Typische voorbeelden van deze arbeidsmigranten 

waren volgens Lucassen soldaten, matrozen of dienstboden, maar ook 

ambachtsgezellen die binnen het systeem van de zogenaamde Wanderschaft 

ervaring gingen opdoen binnen het ambachtswezen. De derde groep 

economische migranten waren de zogenaamde permanente migranten, namelijk 

zij die de intentie hadden om voor een zeer lange tijd in een stad te blijven 

werken.  

In dit boek zullen we vooral aandacht besteden aan het type migrant dat Jan 

Lucassen omschrijft als economische migrant en meer bepaald de zogenaamde 

arbeidsmigrant en de permanente migrant. Dit impliceert uiteraard dat we de 

Antwerpse arbeidsmarkt als de belangrijkste pull-factor beschouwen die 

migranten van over geheel West-Europa naar de Scheldestad aantrok. De 
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bronnen die ons iets leren over migratiebewegingen naar het zestiende-eeuwse 

Antwerpen laten immers nauwelijks toe om andere elementen dan arbeid of de 

economische gelegenheidsstructuren van de Scheldestad als aantrekkingsfactor 

te hanteren. Er is inderdaad al veel gespeculeerd over religieuze immigratie naar 

Antwerpen, vooral gedurende de periode tussen ruwweg 1540 en 1570. Aangezien 

we echter niet beschikken over bronnenmateriaal zoals bijvoorbeeld 

ondertrouwregisters (met vermelding van religie) of over lidmaatschappen van 

kerken (die voor Nederlandse of Engelse historici soms voorhanden zijn), kunnen 

we over religieuze migratie naar Antwerpen geen conclusies trekken.47 Het lijkt 

bovendien niet opportuun om effectief de dichotomie arbeidsmigrant-vluchteling 

te hanteren.48 Hoewel het duidelijk is dat Antwerpen in de loop van de zestiende 

eeuw een safe haven was voor religieuze vluchtelingen uit vooral de 

Franssprekende gewesten van de Zuidelijke Nederlanden en dat religieuze 

vluchtelingen uit het Doornikse, Artesië, Hengouwen, Frans-Vlaanderen en het 

Vlaamse Westkwartier de weg naar de metropool vonden,49 zou het te ver gaan te 

concluderen dat alle personen die vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het 

noorden migreerden dit zuiver om religieuze redenen deden.50 Uiteindelijk komt 

het er op neer dat we over de individuele motivering van deze migranten weinig 

met zekerheid kunnen achterhalen. Bovendien menen we dat de keuze voor een 

stad als Antwerpen ook voor zeer vele zogenaamd religieuze vluchtelingen 

minstens ten dele economisch gestuurd werd.51  

Uiteraard oogt de invalshoek van de arbeidsmarkt als hoofdmotief voor 

migratie niet bijzonder origineel. In het verleden zijn al vele migratiestudies 

gevoerd met de arbeidsmarkt als incentive. Veel van deze studies hebben daarbij 

uitgewezen dat de beroepsstructuur van een migrantenbevolking in een 

vroegmoderne stad verschillend was van die van de ‘autochtone’ bevolking.52 In 

het huidige onderzoek naar migratiebewegingen naar vroegmoderne steden staan 

drie thema’s centraal: de lokale gelegenheidsstructuur van de ontvangende stad, 

de kenmerken van de rekruteringsgebieden van arbeidsmigranten en de sociale 

migratienetwerken die de risicofactoren voor arbeidsmigranten verkleinen. Deze 

thema’s zullen in dit boek in afzonderlijke hoofdstukken behandeld worden. Het 

eerste thema behandelt de vraag in hoeverre de professionele mogelijkheden die 
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een stad aan arbeidsmigranten kon bieden ook daadwerkelijk de samenstelling 

van de migratiestromen bepaalden. Daarbij wordt rekening gehouden met 

formele en informele toegangsbeperkingen tot de arbeidsmarkt.53 In de praktijk 

trok elke vroegmoderne stad een bepaald type arbeidsmigranten aan, en dit 

naargelang de specifieke kenmerken van de arbeidsmarkt in de stad in kwestie. 

Het waren dus de economische functies van de steden die het beeld van de 

arbeidsmigratiestromen bepaalden.54 Het tweede thema koppelt vooral de 

instroom van gespecialiseerde beroepsbeoefenaars aan specifieke 

rekruteringsgebieden, terwijl het laatste thema dieper ingaat op de theorie dat 

kettingmigraties kunnen resulteren in persoonlijke of organisatorische 

migratienetwerken. 

In het verlengde daarvan zal ook het stedelijke beleid ten aanzien van 

migranten worden geanalyseerd. Het is daarbij vooral de bedoeling het 

migratiebeleid van zowel de stedelijke overheid als van grote stedelijke 

middengroepen zoals de ambachten in beeld te brengen. We zullen hierbij ten 

dele ingaan tegen de visie van bijvoorbeeld Leo Lucassen, die de mening is 

toegedaan dat pas bij de opkomst van de sterke centrale staten restricties werden 

opgelegd door de centrale overheden wat de instroom van migranten betreft. 

Voordien zouden de overheden niet bijster geïnteresseerd geweest zijn in (het 

reguleren van) migratiestromen.55 Lucassen staat niet alleen met het standpunt 

dat migratiebeleid pas gelijktijdig met natievorming opdook. Ook andere 

migratiehistorici beschouwen migratiebeleid impliciet of expliciet als een 

bijwerking van de stichting van natiestaten, van internationale economische 

expansie en integratie en van een sterk verhoogde transnationale mobiliteit.56 

Nog andere historici verbinden migratiebeleid dan weer aan de behoeften van 

een nationale staat op het vlak van arbeidsregulering op de nationale 

arbeidsmarkt.57 In dit onderzoek zal echter blijken dat zowel centrale als 

stedelijke overheden en stedelijke middengroepen tijdens de vroegmoderne 

periode een migratiebeleid uitwerkten. We sluiten ons daarmee aan bij eerder 

onderzoek naar stedelijke contexten in de Zuidelijke Nederlanden van onder 

andere Anne Winter, Heidi Deneweth of Alfons Thijs, die eveneens hebben 

gesuggereerd dat er in vroegmoderne steden reeds sprake was van een expliciet 

en uitgewerkt migratiebeleid door de stedelijke – en in mindere mate centrale – 

overheden.58  
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3. Opzet boek 

 

We hebben uiteraard niet toevallig het zestiende-eeuwse Antwerpen als 

onderzoeksobject uitgekozen. Een zeer belangrijke reden is dat er eenvoudigweg 

nog nooit een systematisch en integraal onderzoek gevoerd is naar de migraties 

naar wat toch één van de grootste West-Europese steden van de zestiende eeuw 

was. Studies over de migratiegraad in andere vroegmoderne steden met een 

gelijkaardige demografische en economische evolutie als Antwerpen, hebben 

aangetoond dat een snel groeiende stad in de vroegmoderne tijd doorgaans voor 

meer dan de helft uit inwijkelingen bestond, terwijl dit aandeel bij een min of 

meer stabiele bevolking kon oplopen tot ruim dertig procent.59 De Antwerpse 

bevolkingscijfers laten vermoeden dat de kaarten in Antwerpen niet anders 

zullen gelegen hebben. De wetenschap dat de bevolking van een vroegmoderne 

stad niet op een natuurlijke wijze kon aangroeien – de mortaliteit lag nu eenmaal 

hoger dan de nataliteit – sterkt ons in de overtuiging dat de migratie naar 

Antwerpen in de loop van de zestiende eeuw immens geweest moet zijn. Ten 

gevolge van die migratie moet de stad op economisch, sociaal en cultureel vlak 

een ware metamorfose hebben ondergaan. De economische conjunctuur van de 

Scheldestad is zeker een bepalende factor voor migratiebewegingen geweest. 

Maar ook de politieke en religieuze spanningen die de Nederlanden en 

Antwerpen tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw in hun greep hielden, 

spreken een belangrijk woord in dit verhaal mee. Ik meen dan ook dat het 

zestiende-eeuwse Antwerpen alles mee heeft om als onderzoeksobject te dienen 

voor een uitgebreide migratiestudie. 

Het is de bedoeling om in dit boek een integrale blik te werpen op de 

migratiebewegingen naar het zestiende-eeuwse Antwerpen. We zullen daarbij 

niet alleen op zoek gaan naar de motieven van de migranten om naar de 

Scheldestad te verhuizen, maar ook naar de manier waarop deze migranten de 

stap hebben genomen om te verhuizen naar de metropool. We zullen bovendien 

oog hebben voor de reacties van verschillende stedelijke actoren in de stad op de 

migratiebewegingen naar Antwerpen. Het migratiebeleid van de verschillende 

overheden, maar ook van middengroepen zoals de ambachten zal centraal staan 

in ons onderzoek. In het eerste hoofdstuk van dit boek schetsen we de Antwerpse 

context om vast te stellen, dat de Scheldestad een heuse migrantenstad mag 

genoemd worden. Verder stellen we een schitterende bron voor dit onderzoek 

voor: de poortersboeken. Het is immers aan de hand van deze bron dat we een 

belangrijk deel van de migratiebewegingen, namelijk die van arbeidsmigranten 

die al dan niet in het ambachtswezen terecht kwamen, letterlijk en figuurlijk in 

kaart zullen brengen. We zullen in hoofdstuk 1 argumenteren dat de Antwerpse 
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poortersboeken uit de periode 1533-1600 ondanks hun vele nadelen geschikt zijn 

voor dit soort migratieonderzoek. 

In hoofdstuk 2 zullen we door analyse van de poortersboeken onderzoeken 

hoe de economische gelegenheidsstructuren van het zestiende-eeuwse 

Antwerpen de stromen van economische migranten getekend hebben. Enerzijds 

zal daarbij blijken dat het bijna niet mogelijk is om andere dan economische 

push- en pullfactoren aan te duiden als doorslaggevende factor. Anderzijds 

stellen we echter ook de vraag of het beeld dat de poorterslijsten geven over de 

Antwerpse arbeidsmarkt werkelijk een afspiegeling is van de beroepsstructuur in 

het zestiende-eeuwse Antwerpen. In het verlengde daarvan zal in hoofdstuk 3 

worden ingegaan op de vraag in hoeverre de kenmerken van de 

rekruteringsgebieden zelf een invloed hadden op de samenstelling van de 

migratiestromen en op de beroepstructuur van migranten. Eerder onderzoek 

heeft al aandacht besteed aan de zogenaamde push-factoren die migratiestromen 

op gang kunnen brengen en aan lokale of regionale beroepsspecialisatie. Hoe 

sterker de afstotingsfactoren in de rekruteringsplaatsen, hoe minder de 

migratiestromen gericht zouden zijn op de economische gelegenheidsstructuren 

in de nieuwe woonplaats van de migranten. In dit plaatje past het concept van 

subsistence migration zoals dat door Peter Clark is uitgewerkt in zijn onderzoek 

naar migraties naar Engelse steden in de loop van de zestiende en zeventiende 

eeuw. Vagebonden die hun woonplaats inruilden voor een stedelijke 

leefomgeving zouden bijvoorbeeld als typische subsistence migrants beschouwd 

kunnen worden. Zij zouden het op een stedelijke arbeidsmarkt veel slechter 

gedaan hebben dan betterment migrants die onder andere vanuit de 

onmiddellijke omgeving naar dezelfde stad verhuisden.60 Regionale 

beroepsspecialisatie kon dan weer een belangrijke rol spelen in de posities die 

arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt van hun nieuwe woonplaats innamen. 

Gespecialiseerde professionelen maakten in de redenering van sommige 

migratiehistorici meer kans op de arbeidsmarkt dan personen die in hun plaats 

van herkomst niet werkzaam waren geweest in een beroepssector die 

kenmerkend was voor die rekruteringsplaats. Enkele bestudeerde vormen van 

lokale of regionale beroepsexpertise zoals strohoedmakers uit de Jekervallei in 

het Luikse, steenbakkers uit Lippe, potverkopers uit het Duitse Westerwald en 

ketelslagers uit de Auvergne hebben dit aangetoond.61 Concreet zullen we in 

hoofdstuk 3, via een verder doorgedreven analyse van de poortersboeken, 

proberen achterhalen of er naast de Antwerpse arbeidsmarkt als belangrijke 

pullfactor ook pushfactoren in de rekruteringsplaatsen van de arbeidsmigranten 

kunnen aangetoond worden. Daarbij komen vragen aan bod, zoals die naar de 
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regionale beroepspecialisering in de herkomstplaatsen van de arbeidsmigranten 

en de mogelijkheden die zulke specialisatie kon scheppen bij een transfer van 

expertise naar de Scheldestad. 

In hoofdstuk 4 zullen we de zogenaamd traditionele push- en pullfactoren 

naast ons neer leggen en andere, minder onderzochte factoren voor het voetlicht 

plaatsen, namelijk de aanwezigheid van zogenaamde pioniers of voorgangers in 

Antwerpen. In dit kader moet ons onderzoek naar kettingmigratie en het al dan 

niet bestaan van migratienetwerken gekaderd worden. In principe kunnen we 

stellen dat een behoorlijk deel van de migratie naar (vroeg)moderne steden plaats 

vond in het kader van sociale netwerken. De idee is dat weinig migranten 

vertrokken uit hun woonplaats zonder voorkennis. Mensen migreerden vaak naar 

plaatsen waar zij iemand kenden, zoals een familielid of een dorps- of 

streekgenoot. Dikwijls waren potentiële migranten al op één of andere manier 

vertrouwd met de eventuele plaats van bestemming. Via sociale, commerciële of 

politieke interacties tussen de rekruteringsplaats en de plaats van bestemming 

werd migratie-informatie verspreid over onder meer werkgelegenheid.62 Erika 

Kuijpers en Clé Lesger beweren in reactie op het onderzoek naar arbeidsmigratie 

in het zeventiende-eeuwse Amsterdam van Jan Luiten Van Zanden en Ad Knotter 

dat sociale netwerken en informatiegaring van groter belang waren om de 

samenhang tussen herkomstgebieden en beroepsactiviteiten van migranten te 

verklaren dan de regionale beroepsspecialisatie in de rekruteringsgebieden van 

migranten.63 In hoofdstuk 4 zullen we laten zien dat sociale netwerken en 

informatiegaring inderdaad leidden tot kettingmigratie naar het zestiende-

eeuwse Antwerpen en dat zij zelfs het ontstaan van migratienetwerken tot gevolg 

hadden. Voor een goed begrip van deze netwerken vertrekken we van het 

migratiemodel voorgesteld door Clé Lesger, Leo Lucassen en Marlou Schrover. In 

dit migratiemodel schoven de drie Nederlandse migratiehistorici drie modi van 

migreren naar voor, namelijk personal network migration, organisational network 

migration en solitary migration of non-network migration.64 Door de 

poortersboeken te combineren met andere bronnenmateriaal zoals 

inschrijvingslijsten van leerlingen in het ambacht van de goud- en zilversmeden 

en de droogscheerders, met lijsten van werkplaatsen van lakenbereiders, met 

schepenregisters, etcetera, komen we tot de conclusie dat deze modellen tot op 

zekere hoogte opgaan – met dien verstande dat ze ook moeten worden verfijnd. 

De analyse van de situatie in Antwerpen toont bovendien aan dat contingente 

factoren in de plaatsen van herkomst een grote rol speelden. . 

In het laatste hoofdstuk van dit boek onderzoeken we in hoeverre en in welke 

zin de stedelijke en centrale overheden een beleid uitgewerkt hebben om 

migratiestromen naar het zestiende-eeuwse Antwerpen te kanaliseren. Door 
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middel van centrale ordonnanties en stadgeboden werden op geregelde 

tijdstippen maatregelen afgekondigd die betrekking hadden op de instroom van 

vreemdelingen. Het is echter niet onze bedoeling om in dit proefschrift een 

exhaustieve opsomming van de maatregelen te geven die getroffen werden tegen 

vreemdelingen. Wat in hoofdstuk 5 vooral zal worden betoogd, is dat de 

ambachten of het ambachtswezen via negotiatie met de Antwerpse 

stadsmagistraat op gezette tijden de arbeidsmarkt wilden reguleren of 

dereguleren en dit door middel van een gericht migratiebeleid. Verschillende 

actoren binnen de ambachten – denken we bijvoorbeeld aan meesters, gezellen 

en leerlingen – hadden vaak, elk om verschillende redenen, de bedoeling om de 

Antwerpse arbeidsmarkt al dan niet te sluiten of open te stellen voor 

arbeidsmigranten. Ook actoren buiten het ambacht, zoals bijvoorbeeld de 

stedelijke overheid zelf of kooplui, hadden zo hun redenen om via een 

migratiebeleid de arbeidsmarkt te reguleren, redenen die dan soms weer botsten 

met de belangen van (actorgroepen binnen) de ambachten. Aan de hand van 

conflictregulerende bronnen – rekwesten en processen – zal ik trachten de 

negotiaties tussen de verschillende actoren binnen het ambachtswezen, de 

stedelijke overheid en andere actoren te reconstrueren.  

Concreet zal ik het arbeidsmigratiebeleid in Antwerpen in beeld brengen door 

te focussen op enkele beroepsgroepen. Door de arbeidsmigratie van 

bouwvakkers, droogscheerders en edelsmeden te belichten, zullen we aantonen 

dat ambachten per definitie niets tegen de opname van vreemdelingen in hun 

corporaties hadden, maar dat zij wel veel belang hechtten aan het statuut dat de 

economische migranten in ambacht en stad bekleedden. We moeten daarbij 

uiteraard voor ogen houden dat de verschillende groepen in de stad totaal 

verschillende belangen konden dienen. We zouden bijvoorbeeld kunnen 

verwachten dat de stedelijke overheid om allerlei redenen ‘onnuttige’ migranten 

wilde uitsluiten. Verschillende geledingen in het ambachtswezen zouden even 

uiteenlopende redenen kunnen gehad hebben om al dan niet migranten op te 

nemen of uit te sluiten van de Antwerpse arbeidsmarkt. Handelaars hadden 

wellicht eerder baat bij het aantrekken van kleine meesters en onvrije arbeiders 

en het uitsluiten van grote meesters, die als concurrenten beschouwd konden 

worden. Vrije gezellen zouden er in theorie dan weer veel voor over moeten 

hebben om onvrije vreemde gezellen te weren uit Antwerpen.  

Via het ontleden van centrale en stedelijke ordonnanties en het vergelijken 

van deze ordonnanties met rekwesten en processen, zullen we proberen 

aantonen voor welke actoren binnen het stedelijke weefsel de stedelijke en 

centrale overheid ‘partij’ kozen tijdens verschillende periodes in de zestiende 

eeuw. Het zal blijken dat het voor de stad steeds balanceren op een slappe koord 

was om niet teveel tegenstanders te maken in het uitstippelen van een 

arbeidsmigratiebeleid. Een interessant instrument dat onze aandacht zal trekken 
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is dat van het statuut van het poorterschap.65 We zullen ons afvragen hoe en in 

welke mate het Antwerps poorterschap als beleidsmiddel gebruikt werd om 

migratiebewegingen te sturen. Waarom ‘schaften’ immigranten zich het toch 

dure poorterschap aan en welke criteria hanteerde de Antwerpse stedelijke 

overheid om het poorterschap te verkopen of te schenken? 

We stellen vast dat het bezit van het poorterschap niet noodzakelijk hoefde te 

resulteren in een daadwerkelijke integratie in het stedelijk geheel. Een 

minimumvereiste was wel dat de nieuwe poorter in de stad moest wonen, maar 

dit impliceert natuurlijk niet dat hij of zij succesvol integreerde in het stedelijke 

sociale weefsel. We zouden de zaak kunnen omdraaien en stellen dat het 

poorterschap door de specifieke kenmerken van de wetgeving eerder als een 

soort van uitsluitingsmechanisme gehanteerd werd. Het Antwerpse poorterschap 

werd immers slechts toegekend als men aan bepaalde vereisten voldeed. Hierbij 

werd een bepaalde categorie personen al op voorhand uitgesloten, bijvoorbeeld 

zij die niet over voldoende financiële middelen beschikten, geen beroep 

uitoefenden of de verkeerde religie aanhingen. Op deze manier bezat het 

poorterschap eerder een sociaaldiscriminerend karakter. Het moest verhinderen 

dat mensen met geringe financiële reserves of onvoldoende beroepsbekwaamheid 

in de poorterij werden opgenomen.66  

Sommige historici beweren dat het verlenen van het poorterschap een 

bewuste zet was van de stedelijke overheid en dit met de bedoeling het stedelijk 

weefsel te versterken. Poorterschap zou in deze visie een sterke sociale band 

gecreëerd hebben en zou het probleem van de free rider in de stad hebben 

tegengewerkt.67 Bovendien kon de stedelijke overheid via het verlenen van gratis 

poorterschappen ook een migratiepolitiek uitstippelen zonder al te veel 

verantwoording af te moeten leggen aan de stedelijke middengroepen. Vaak 

wordt in de historiografie aangenomen dat het gratis verlenen van 

poorterschappen bedoeld was om hoogopgeleide ambachtslieden naar een stad 

aan te trekken. Wij willen deze visie in aan een kritisch onderzoek onderwerpen 

in hoofdstuk 5 Onze vraag is of de stedelijke overheid het verlenen van het 

poorterschap gebuikte om skills naar Antwerpen aan te trekken of net om een 

grote arbeidsreserve van ongeschoolde of laaggeschoolde arbeiders aan te 

trekken.  

In ieder geval zal uit het volgende hoofdstuk blijken dat de Antwerpse 

stadsmagistraat rekening moest houden met vele nieuwe poorters die de 

Scheldestad in de loop van de zestiende eeuw als nieuwe woonplaats kozen. 
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Hoofdstuk 1: Antwerpen migrantenstad 
 

1. Inleiding 

 

In de loop van de zestiende eeuw groeide Antwerpen uit tot een permanente 

handelsstad, waarbij de economische groei vooral gedragen werd door de 

internationale handel.68 Het zwaartepunt van de verre handel, die eeuwenlang in 

de mediterrane wereld had gelegen, verschoof geleidelijk naar de Atlantische 

kustgebieden en naar het Noordzeegebied, waarbij Antwerpen (na Brugge) 

Venetië tijdelijk verdrong als hét Europese opslag- en distributiecentrum. De 

wisselwerking tussen thuis- en exportmarkt vormde daarbij een constante in de 

ontwikkeling van de Antwerpse handel. Nadat in de loop van de vijftiende eeuw 

het graafschap Vlaanderen door politieke spanningen met de centrale overheid 

haar economische koppositie had verloren, was het economische zwaartepunt in 

de Zuidelijke Nederlanden naar het hertogdom Brabant verschoven. Antwerpen 

plukte hiervan de vruchten. Gedurende de zestiende eeuw, tot vóór de Val van 

Antwerpen in 1585, was het gewicht van de Scheldestad in de economie in de 

toenmalige Nederlanden dan ook zeer groot. Toen in 1543-1545 een belasting van 

één procent geheven werd op de uitvoer over land en over zee, werd in totaal 

199.000 gulden geïnd. Antwerpen stond met ruim 155.000 gulden in voor 76 

procent van dit bedrag. De door de hertog van Alva ingestelde honderdste 

penning op gronden, huizen en koopwaar van 1569, bracht in Antwerpen 160.000 

gulden op. Brussel en Brugge kwamen respectievelijk aan 40.000 en 36.000 

gulden.69  

De Antwerpse economische conjunctuur kende in de loop van de zestiende 

eeuw de nodige pieken en dalen. Doorheen de vele korte termijn schommelingen 

kunnen ruwweg twee economische groeifasen onderscheiden worden. Tijdens de 

eerste koortsige groeifase in de periode tussen 1490 en 1520, oefenden vooral de 

Antwerpse jaarmarkten een zeer grote aantrekkingskracht uit op kooplieden van 

binnen en buiten de Nederlanden. Ook ambachtslui die hun waren wilden slijten 

en hun ogen de kost wilden geven, zochten de jaarmarkten op. Samen met 

zusterstad Bergen op Zoom stond Antwerpen aan de basis van de zogenaamde 

Brabantse jaarmarktcyclus die resulteerde in een langdurige handelsvrijheid in de 

Scheldedelta.70 Rond het einde van de vijftiende eeuw waren de Antwerpse 

jaarmarkten uitgegroeid tot een periodiek trefpunt voor kooplieden uit alle 

windstreken. Ze werden bijvoorbeeld druk bezocht door Engelse kooplieden die 
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hun wollen lakens in de Scheldestad lieten veredelen – droogscheren, verven en 

op glans brengen – en verpakken voor verdere verspreiding over continentaal 

Europa. De Engelse kooplui ontmoetten er Zuid-Duitse collega’s die koper en 

zilver op de markt aanboden, maar ook Italiaanse handelaars die Engelse lakens 

aankochten om ze te verspreiden in de Levant en die zelf luxeproducten zoals 

zijde meebrachten. Portugese kooplieden voerden dan weer specerijen aan in de 

Scheldestad. De Antwerpse economie floreerde door de jaarmarkten en 

nijverheden zoals de textielindustrie of de luxe-industrie werden de hoogte 

ingestuwd. De voortdurend groeiende Antwerpse bevolking zwengelde de 

economische ontwikkeling van de metropool nog meer aan en handelaars, 

bevrachters en wagenvoerders, maar ook personen bedrijvig in de bouw- en 

verzorgende sectoren verdienden goed aan de gunstige economische 

conjunctuur.  

De tweede groeifase in de Antwerpse economie omvatte de periode 1535-1565. 

In die jaren ontwikkelde de metropool zich van een jaarmarktstad tot een 

permanente internationale markt. De Brabantse jaarmarkten voldeden niet 

langer aan de behoeften van de steeds in omvang groeiende handel en de 

commerciële en financiële infrastructuur van de stad paste zich geleidelijk aan de 

quasi permanente aanwezigheid van omvangrijke groepen buitenlandse 

handelaars aan. De sterkste dynamiek ging uit van de handel op Engeland, het 

Oostzeegebied, Zuid-Europa en de nieuwe wereld. Vooral de Engelse lakenhandel 

groeide in deze periode naar een climax. De lakennijverheid – en dan vooral de 

lakenveredeling – kende een ongekende groei. Maar ook tal van nieuwe 

luxenijverheden ontdekten de Scheldestad, waar grondstoffen en geschoolde 

arbeidskrachten samenvloeiden met communicatielijnen die voor de 

luxenijverheden strategisch zo belangrijk waren. Zo profiteerde de 

diamantnijverheid van de aanvoer van de ruwe grondstoffen door Portugese en 

Italiaanse handelaars die tot laat in de zestiende eeuw de Antwerpse 

diamantnijverheid controleerden. De zijdenijverheid van haar kant genoot van de 

import van Italiaanse zijde. Antwerpen wist niet alleen grondstoffen, maar ook 

talent aan te trekken dat deze zijdenijverheid kwantitatief en kwalitatief omhoog 

stuwde. Franse of ‘Waalse’ inwijkelingen zorgden voor de opleving van de voor de 

zijdenijverheid broodnodige passementindustrie. Italiaanse migranten die de 

majolicaproductie, het geleiswerk en de aanmaak van Venetiaans glas lanceerden, 

vervoegden de al zo belangrijke kunstindustrie waarin vooral de 

schilderijproductie, met een steeds groeiende specialisatie in verschillende 

genres, hoogtij vierde. Maar ook de beroemde goud- en zilverwerkproductie die 

gegeerd was in de vele Europese hoven, trok vele bekende en minder bekende 

edelsmeden aan uit heel West-Europa. Parallel met de industriële en 

commerciële ontplooiing, kreeg de Antwerpse kapitaalmarkt een bijna mondiale 

betekenis. De expansie van de Zuid-Nederlandse economie, de aanvoer van 

edelmetaal uit de Nieuwe Wereld en de verspreiding van nieuwe financiële 
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technieken, bevorderden de ontwikkeling van Antwerpen tot hét financiële 

centrum van het Westen.  

Snel bleek echter dat de kracht van de Antwerpse economie tevens haar 

achilleshiel was. De grote afhankelijkheid van de internationale handel maakte 

verschillende sectoren kwetsbaar voor externe – en dus per definitie moeilijk te 

controleren – factoren. We denken hierbij aan politieke instabiliteit, 

handelsblokkades, oorlogen en de wispelturigheid van de internationale 

conjunctuur. De Engelse lakenembargo’s van 1563-1564 en 1568-1573 toonden die 

kwetsbaarheid op een pijnlijke wijze aan.71 Ook gebeurtenissen die het gevolg 

waren van politieke en religieuze strubbelingen binnen de Spaanse Nederlanden, 

verstoorden de Antwerpse economie. Denken we bijvoorbeeld aan de 

Beeldenstorm, de beruchte Spaanse Furie in 1576, de Opstand en de Tachtigjarige 

oorlog met zijn brandschattingen en de daarbij gepaard gaande ontwrichting van 

de Brabantse plattelandseconomie. De economische en demografische 

veranderingen op het platteland leidden onder meer tot sociale polarisatie en 

stijgende armoede, wat migratie naar Antwerpen bevorderd heeft.72  

Met de Val van Antwerpen in 1585, na een beleg van maar liefst veertien 

maanden, werd de reeds tragere economische groeicurve brutaal omgebogen in 

een zware crisis. Vele geboren en ingeweken Antwerpenaren emigreerden 

massaal naar Engeland, de Noordelijke Nederlanden of de diverse nabijgelegen 

Duitse vorstendommen.73 En het waren zeker niet de minsten die de stad 

verlieten. Vele handelaars en ambachtslieden namen kostbare know how, 

netwerken van relaties en contacten én kapitaal met zich mee in hun exodus.74 

Tot overmaat van ramp kwam de volledige internationale scheepvaart via de 

Scheldemonding voor meer dan twee eeuwen onder de controle van de Verenigde 

Provinciën. Niettemin bleef de Antwerpse haven de voornaamste uitvalsbasis 

voor de handel uit de Zuidelijke Nederlanden.75 De vrachtstromen in de richting 

van de Scheldestad konden de vergelijking met de piekmomenten uit de 

zestiende eeuw zeker niet doorstaan. Ook de terugval in de havenactiviteit was 

voelbaar, maar de stad behield wel haar functie als commercieel 

beslissingscentrum. Paradoxaal genoeg bleek de diaspora van vooral de 
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Antwerpse kooplieden in sommige opzichten een strategisch voordeel te zijn 

geweest. Dankzij tal van emigrés beschikten Antwerpse koophuizen voortaan 

over een uitstekend netwerk van internationale contacten. Vooral Antwerpse 

zijde, tapijten en kant bleven het op de internationale markt goed doen, naast 

een brede waaier aan luxeproducten zoals meubels, borduurwerk, schilderijen, 

boeken, spiegels en diamanten. Het aandeel van de Antwerpse luxeproductie in 

het totale exportpakket van de Zuidelijke Nederlanden was nu zelfs belangrijker 

dan voor de Val van Antwerpen. De bevoorrechte relatie met het Iberische 

schiereiland speelde hierbij uiteraard een belangrijke rol. Ook nog rond 1630 was 

Antwerpen voor de Zuidelijke Nederlanden de commerciële poort op de wereld, 

ondanks de zogenaamde ‘sluiting’ van de Schelde. En meer nog dan tijdens de 

zestiende eeuw werd de handel vanuit de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 

periode van de ‘Antwerpse nazomer’ beheerst door de uitvoer van industriële 

fabricaten uit de Zuidelijke Nederlanden.76 

Een interessante vaststelling is dat de economie en demografie van 

vroegmoderne steden sterk met elkaar verbonden waren. Economische 

veranderingen in steden resulteerden in demografische verschuivingen en in dit 

proces speelden migratiebewegingen een cruciale rol. Een sterke stedelijke 

economie trok vele immigranten aan en weerhield vele potentiële emigranten 

ervan om de stad te verlaten. Een economische achteruitgang resulteerde in een 

surplus aan emigranten en aan tekort aan immigranten.77 Vanuit dit gegeven 

zullen we ook de demografische ontwikkeling van het zestiende-eeuwse 

Antwerpen bekijken. We zullen daarbij proberen een inschatting te maken van 

het aantal migranten die Antwerpen als nieuwe woonplaats hebben gekozen 

tijdens haar zogenaamde gouden eeuw. Het is immers bekend dat fluctuaties in 

stedelijke bevolkingscijfers tussen 1500 en 1800 in eerste instantie het gevolg 

waren van migraties.78 Een snel groeiende vroegmoderne stad zou volgens 

toonaangevende migratiehistorici doorgaans voor meer dan de helft uit 

inwijkelingen bestaan hebben, terwijl het aandeel van migranten in een min of 

meer stabiele stedelijke bevolking kon oplopen tot ruim dertig procent.79 Jan 

Lucassen heeft zelfs aangetoond dat het aandeel van migranten in een stedelijke 

bevolking nog hoger kon zijn. In 1600 zou 70 procent van de Amsterdamse 

bevolking van buiten de stad afkomstig geweest zijn. De gemiddelde bevolking 

van Leiden en Haarlem samen, bestond in 1600 voor 68,6 procent uit migranten. 

Voor Rotterdam, Den Haag en Delft samen berekende Lucassen dat de bevolking 

voor bijna 60 procent van elders afkomstig was.80  Deze cijfers tonen aan dat de 

bevolking in het vroegmoderne Europa bijzonder mobiel was. Grote steden 

kampten met een natuurlijk bevolkingstekort, plattelandsgemeenschappen 
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kenden daarentegen vaak een bevolkingsoverschot. Zowel voor de steden als voor 

het platteland betekenden migraties dan ook vaak een win-winsituatie. De 

plattelandsbevolking was echter zeer mobiel en reisde vaak in twee richtingen., 

waarbij er sprake kon zijn van seizoensmigratie en retourmigratie.81 Migranten 

kwamen bovendien niet per definitie van het platteland en waren vaak afkomstig 

uit grote en kleine steden. Zo was er frequent sprake van “stapsgewijze migratie” 

waarbij kleine steden als opstap naar een grotere stad dienden. In vele gevallen 

werd in de kleine stad een beroep aangeleerd en voelden migranten zich na een 

tijd klaar om de stap naar een grotere stad te wagen. Kenmerkend voor grote 

steden zoals Antwerpen, was bovendien de aantrekkingskracht van immigranten 

over een lange afstand. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze migranten vaak 

kapitaalkrachtiger waren en hooggekwalificeerd. 82 Tenslotte dient nog vermeld 

te worden dat er ook in sommige steden zelf structurele oorzaken waren voor 

emigratie, zoals te armoedige omstandigheden voor ambachtslieden of te weinig 

kans op sociale en professionele promotie.83 

Vermits we over geen bronnenmateriaal beschikken dat ons toelaat om de 

volledige migratie naar zestiende-eeuwse Antwerpen in kaart te brengen, moeten 

we via berekeningen proberen een voorzichtige schatting te maken van het aantal 

migranten die Antwerpen op een redelijk permanente basis als nieuwe 

woonplaats kozen. Dat zal in de volgende sectie gebeuren. Verder zullen we de 

bron voorstellen die de leidraad zal worden in dit proefschrift en die ons wel met 

zekerheid informatie verschaft over economische migranten die zich – meer dan 

waarschijnlijk – voor een langere periode in Antwerpen hebben gevestigd. De 

Antwerpse poortersboeken uit de periode 1533-1600 laten het toe om voor 

verschillende beroepsgroepen de aantrekkingskracht van Antwerpen tijdens 

verschillende periodes in de zestiende eeuw te schetsen. In dit hoofdstuk zullen 

de kenmerken – en de tekortkomingen – van de Antwerpse poortersboeken kort 

besproken worden. Om de betekenis van deze bron goed te vatten, gaan we ook 

dieper in op het Antwerpse poorterrecht. We zullen ons in dit hoofdstuk de vraag 

stellen of we een beeld kunnen schetsen van de omvang van de 

migratiebewegingen naar Antwerpen tijdens haar gouden eeuw. Verder vragen 

we ons af of de hypothese dat de migratiegolven de economische conjunctuur 

volgden klopt en of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de politieke en 

religieuze onrust en de migratie naar de Scheldestad. 

 

2. Economie, demografie en migratie: een gelijklopend proces 

 

Tijdens de zestiende eeuw woonde veertig procent van de Brabanders in 

steden met meer dan 10.000 inwoners. Dit percentage contrasteert met de 24 
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procent van de bevolking in Noordwest Europa die als stedeling kunnen 

beschouwd worden.84 Een zeer opmerkelijke vaststelling is dat ongeveer de helft 

van de Brabantse stedelijke bevolking rond 1550 in Antwerpen woonde.85 Op een 

betrekkelijk korte tijd van iets meer dan vijftig jaar was de Scheldestad 

uitgegroeid van een kleine provinciestad tot een internationale metropool. Daar 

waar Antwerpen in 1480 nog ‘maar’ 33.000 inwoners telde, klom dit aantal op tot 

55.000 in 1526, 84.000 in 1542-1543 en 105.000 in 1568.86 Tijdens het beleg door 

Farnese in 1584 telde de stad nog zeker 80.000 zielen. Meteen na de overgave van 

Antwerpen aan de Spaanse landvoogd van de Nederlanden op 17 augustus 1585, 

begon de exodus. In één jaar tijd vertrokken maar liefst 21.000 Antwerpenaars. 

Een half jaar later werden ze gevolgd door nog eens 11.000. Dit betekent dat op 

anderhalf jaar tijd de Antwerpse bevolking met veertig procent verminderde. Na 

de laatste emigratiegolf in 1589 was het inwoneraantal van de metropool naar een 

dieptepunt gezakt. Slechts 42.000 inwoners bleven achter.87  

Op haar economisch hoogtepunt eind jaren 1560 was Antwerpen de op één na 

grootste stad ten noorden van de Alpen. In Europa moest de stad qua 

inwoneraantallen slechts vier steden vooraf laten gaan, namelijk Parijs, Venetië, 

Napels en Lissabon. In 1600 was Antwerpen demografische gezien echter nog 

maar een schim van zichzelf en noteerden al 22 Europese steden meer inwoners 

dan de Scheldestad. In de Nederlanden moest Antwerpen de steden Brussel en 

Amsterdam qua inwoneraantallen laten voorgaan.88 In groeicijfers betekent dit 

dat de Antwerpse bevolking tussen 1480 en 1526 steeg met gemiddeld 480 

eenheden per jaar. Tijdens de tweede economische groeifase die we situeren 

tussen 1542/1543 en 1568, merken we dat de Antwerpse bevolking jaarlijks 

aangroeide met gemiddeld 840 eenheden. Eigenlijk moet dit cijfer in de hoogte 

bijgesteld worden. Als we immers de 3.000 Antwerpenaren mee in rekening 

brengen die de stad verlieten tijdens het Wonderjaar 1566,89 zouden we kunnen 

stellen dat de Antwerpse bevolking in de periode 1542/1543-1568 jaarlijks 

gemiddeld met 920 personen steeg. Relatief gezien kunnen we echter de grootste 

bevolkingsgroei vaststellen tussen 1526 en 1543. Tijdens deze periode groeide de 

Antwerpse bevolking aan met maar liefst 1.705 personen gemiddeld per jaar. Het 

zou trouwens tot in de negentiende eeuw duren vooraleer de Scheldestad het 

inwonersaantal van 1568 terug zou evenaren. 

Het cijfermateriaal toont duidelijk aan dat de Scheldestad een relatief sterke 

bevolkingstoename kende in periodes waarin haar economie gedijde. Het valt 

dan ook niet te verwonderen dat het demografisch hoogtepunt van de stad 
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samenviel met haar economische climax. In 1568 kende de Scheldestad haar 

demografisch hoogtepunt, waarna de bevolking sterk afnam.90 Maar in 

tegenstelling tot de toename van de bevolking en met de stapsgewijze neergang 

van de Antwerpse economie, gebeurde de afname van de bevolking niet in een 

vloeiende beweging. We kunnen bijgevolg niet zonder meer concluderen dat 

alleen een sterke neerwaartse economische conjunctuur van een vroegmoderne 

stad zoals het zestiende-eeuwse Antwerpen leidde tot een drastische daling van 

de bevolking. Ook niet-economische factoren hebben in dit proces een rol 

gespeeld. Religieuze en politieke troebelen waren ongetwijfeld verantwoordelijk 

voor het feit dat zeer vele mensen in een versneld tempo Antwerpen verlieten, 

waardoor vele van de emigranten dus niet alleen als economische migranten 

mogen beschouwd worden. Omgekeerd waren het enkele decennia eerder 

trouwens dezelfde religieuze en politieke troebelen en daarmee gepaard gaande 

vervolgingen die veel hoog opgeleide migranten vanuit het zuiden van de 

Nederlanden naar Antwerpen gedreven hadden en die voor een boost hadden 

gezorgd in de Antwerpse economie, waarbij we vooral denken aan de beroemde 

zijde-industrie.91  

Net zoals we in vorige paragraaf een voorzichtige schatting hebben gegeven 

over de gemiddelde jaarlijkse groei van de Antwerpse bevolking, zouden we op 

dezelfde wijze kunnen berekenen hoeveel mensen gemiddeld jaarlijks de stad 

verlieten. We zouden deze resultaten bovendien kunnen proberen koppelen aan 

de economische achteruitgang van de stad. Deze werkwijze lijkt ons echter niet 

opportuun, vermits we eigenlijk te maken hebben met vier verschillende 

emigratiegolven, waardoor het niet zinvol is om te spreken van jaarlijkse 

gemiddelden. In totaal was er in de Zuidelijke Nederlanden sprake van vier grote 

emigratiegolven van verschillende omvang, namelijk in de periodes 1544-1550, 

1566-1576, 1583-1589 en 1590-1630.92 De eerste echte grote uittocht uit de 

Scheldestad begon in 1566. De vrees voor de komst van de ‘ijzeren hertog’ Alva, 

die in Antwerpen orde op zaken moest komen stellen, bracht het Antwerps 

economische leven zware klappen toe. Dekens en oudermans van de ambachten 

uitten op 24 oktober 1566 in een brief aan de stadsmagistraat hun ongerustheid 

over het feit dat zoveel ambachtsmeesters de stad ijlings verlieten.93 Na de 

aankomst van landvoogd hertog van Alva in 1567, vluchtten nog meer 

Antwerpenaren naar Duitsland, Engeland, Frankrijk en zelfs het Zwitserse 
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Genève.94 De emigratiegolf die Antwerpen het zwaarste trof, vond plaats tijdens 

de periode 1585-1589. De meeste emigranten namen toen de wijk naar Engeland, 

het Duitse Rijk of de Republiek. Aangezien vluchtelingen in de 

capitulatievoorwaarden van de stad de tijd kregen om hun bezittingen te 

verkopen, hun ambachtsateliers te ontmantelen en de verhuis zelf voor te 

bereiden, hebben we hier niet te maken met een vlucht in paniek, maar met een 

rustige en goed voorbereide uittocht. Dit verklaart enerzijds waarom deze 

emigratiegolf de economie van de Scheldestad op het eerste zicht hard leek te 

treffen, maar dat anderzijds toch sterke netwerken werden opgebouwd tussen 

emigranten en achterblijvers.  

Net zoals gebleken is dat de sterke daling van de Antwerpse bevolking niet 

het gevolg was van een natuurlijk proces, is het ook onmogelijk dat de toename 

van de Antwerpse bevolking op een natuurlijke wijze geschiedde. Het 

zogenoemde urban graveyard-effect of urban deficit-effect, waarbij sprake was 

van hogere mortaliteit dan nataliteit in vroegmoderne steden, maakte natuurlijke 

bevolkingsaangroei immers onwaarschijnlijk. Demografische groei of zelfs 

stagnatie konden doorgaans niet gedragen worden door de eigen bevolking.95 Het 

stedelijke sterfteoverschot in vroegmoderne steden werd voornamelijk 

veroorzaakt door een relatief hoge sterftegraad en een relatief lage 

geboortegraad. De hoge sterftegraad is te wijten aan hoge kindersterfte, 

overbevolkte huizen, slechte sanitaire voorzieningen, het regelmatig uitbreken 

van epidemieën, de ongunstige leeftijdsstructuur van de stedelijke bevolking, 

enzovoort. De belangrijkste oorzaken voor de lage geboortecijfers moeten eerst 

en vooral gezocht worden in de onevenwichtige verdeling van de seksen in de 

steden, die typisch kampten met een overschot aan vruchtbare, maar 

ongetrouwde vrouwen en weduwen.96 Dat immigratiebewegingen de oorzaak 

waren van de groei van vroegmoderne steden, wordt in de historiografie bijgevolg 

algemeen erkend.97 Toch staan sommige demografische historici eerder sceptisch 

tegenover de vanzelfsprekendheid waarmee migratiehistorici migraties zien als 

een loutere compensatie voor het bevolkingsdeficit van een vroegmoderne stad. 

Deze demografische historici, waaronder de toonaangevende Allan Sharlin, 

beweren dat net de migranten er verantwoordelijk voor waren dat steden zichzelf 

– demografisch gezien – niet in stand konden houden. Vooral tijdelijke 

migranten die maar een korte tijd in de stad verbleven waren hiervan de oorzaak. 

Zij huwden niet in de stad en zorgden er dus niet voor nakomelingen. Sharlin 

wordt in deze echter tegengesproken met het argument dat ook geboren 

inwoners van vroegmoderne steden niet in staat waren om de bevolking in stand 
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te houden ten gevolge van een hoge sterftegraad en een te lage geboortegraad.98 

Volgens Jan De Vries kenden grote steden die sterk in omvang toenamen een 

sterker urban graveyard-effect dan kleine steden, wat de visie van Sharlin ten dele 

kan bevestigen. De migratie vanop het platteland en vanuit andere (kleine) 

steden naar grote en snelgroeiende steden, was dan ook proportioneel sterker, 

net om de groei van deze grote steden te kunnen voeden en het stedelijk 

sterfteoverschot op te kunnen vangen.99 Hoe dan ook, de zestiende-eeuwse groei 

van Antwerpen en de bevolkingsexplosie in de jaren 1526-1568 komen grotendeels 

op het conto van de immigratie naar de stad. 

Spijtig genoeg beschikken we over geen enkele bron die ons een volledig 

beeld kan geven van de migratiebewegingen naar zestiende-eeuws Antwerpen. 

We kunnen enkel ramingen maken door het geschatte sterfteoverschot naast de 

geschatte bevolkingsaangroei te plaatsen. In grote steden zou de 

geboortecoëfficiënt tussen de 30 en de 40 per duizend gesitueerd moeten 

worden. Paul Klep stelt een cijfer voor van 30 per duizend, Herman Van der Wee 

en Jan Materné kwamen voor Antwerpen in 1568 op 35,65 per duizend en voor 

1591 op 38,62 per duizend.100 Jan de Vries lijkt deze laatste cijfers te bevestigen.101 

Over de sterftegraad in zestiende-eeuws Antwerpen worden we niet ingelicht, 

maar Hubert Nusteling heeft voor zeventiende-eeuws Amsterdam, een stad die 

op het vlak van bevolkingsevolutie de vergelijking met het zestiende-eeuws 

Antwerpen kan doorstaan, een gemiddelde sterftegraad van 45 per duizend 

opgetekend.102  

Ann Kint heeft een voorzichtige poging ondernomen om voor de periode 

1526-1542 te berekenen hoeveel migranten er jaarlijks in Antwerpen nodig waren 

om de sterftegraad te overstijgen én om er tevens voor te zorgen dat de bevolking 

bleef aangroeien zoals ze volgens de bronnen deed. Zij vertrok van de 

veronderstelling dat de bevolking tijdens de vooropgestelde periode een gestage 

groei kende en nam het cijfer van 35 per duizend als geboortecoëfficiënt en 42 per 

duizend als sterftecoëfficiënt. Als een stad bijvoorbeeld een bevolking zou 

hebben van 100.000 inwoners en de geboorte- en sterftecoëfficiënt zou 

respectievelijk 35 en 42 per duizend zijn, dan zou het bevolkingstekort 700 

eenheden per jaar bedragen. Volgens haar berekeningen zouden daarmee tussen 

1526 en 1543 jaarlijks meer dan 2.000 migranten in Antwerpen nodig geweest zijn 

om het inwonersaantal te bereiken zoals die in de bronnen beschreven staan.103 

Volgens onze berekeningen, die op dezelfde wijze zijn gevoerd als die van Kint, 
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zouden tijdens de periode 1543-1568 jaarlijks ruim 1.500 migranten nodig geweest 

zijn om de groei van de Antwerpse bevolking te verzekeren. Het aantal migranten 

dat jaarlijks naar Antwerpen verhuisde, bedroeg rond halfweg de zestiende eeuw 

3,2 per duizend inwoners.  

 

Figuur 1: Gemiddeld aantal nieuwe Antwerpse poorters per jaar 1533-1600
104
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         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Voor zover dat nog nodig was tonen deze cijfers aan dat de migratiegraad in 

Antwerpen zeer hoog was. Voor Brugge bijvoorbeeld is er sprake van 1,7 

migranten per duizend inwoners voor de periode tussen 1500 en 1530, 1,0 per 

duizend inwoners tussen 1530 en 1550 en minder dan 0,5 per duizend in de 

tweede helft van de zestiende eeuw.105 De Antwerpse migratiegraad lag zelfs 

hoger dan in andere grote zestiende-eeuwse steden zoals bijvoorbeeld Londen en 

Lyon. In Londen werd het aantal migranten per jaar geschat op ‘slechts’ 1.400 

personen per jaar.106 Uiteraard moet daar onmiddellijk de bedenking bij worden 

geformuleerd dat de economische migratie per sector sterk kon verschillen. 

Terwijl stabiele beroepsgroepen zoals de vleeshouwers wellicht een zeer beperkte 

instroom aan migranten kenden, bestonden andere beroepsgroepen voor het 

grootste deel uit inwijkelingen. De inschrijvingslijsten van de leerling-

droogscheerders tonen bijvoorbeeld dat in de periode 1537-1562 minstens 1.226 

van de 2.193 leerlingen niet afkomstig waren uit Antwerpen.107 Dit voorbeeld, 

gekoppeld aan de wetenschap dat het Antwerpse ambachtswezen zeer 

omvangrijk was, doet vermoeden dat het aantal vreemde jongeren dat jaarlijks 

naar Antwerpen afzakte om een ambacht te leren, zeer groot moet zijn geweest, 
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vooral tijdens de jaren dat de stad economisch floreerde. Aan de hand van het 

cijfermateriaal in de zestiende-eeuwse poortersboeken kunnen we in ieder geval 

concluderen dat tot 1584 een hoog niveau van economische migratie 

gehandhaafd werd. Figuur 1 toont dat er gemiddeld ongeveer 300 inschrijvingen 

van migranten per jaar genoteerd werden als nieuwe poorter, met grote 

uitschieters tijdens de periodes 1538-1542 en 1558-1562.108 Dit wil uiteraard zeggen 

dat grosso modo slechts twintig procent van de migranten die Antwerpen 

aandeed, in de poortersboeken opduikt. In een volgend hoofdstuk zullen we zien 

welke migranten het poorterschap ambieerden. 

 

3. Het Antwerpse poorterrecht 

 

Foto 1: Titelblad van de ordonnantie vande poorters der Stadt van Antwerpen uit 1463 

 
Bron: SAA, Pk 1504 

 

In dit proefschrift zal een groot deel van het onderzoek gebaseerd zijn op de 

Antwerpse poortersboeken of de lijsten waarin de naam, voornaam, beroep, 

herkomstplaats, inschrijvingsdatum en voornaam van de vader van de nieuwe 

Antwerpse poorters vermeld worden. We zullen in de loop van ons verhaal het 

poorterschap ook analyseren in het kader van het migratiebeleid van de 

Antwerpse overheid. In dit inleidende hoofdstuk komt het er vooral op aan stil te 

staan bij de voor- en nadelen die het poorterschap voor migranten met zich 
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meebracht, zodat we een zicht krijgen op welk soort migranten in de lijsten 

opduiken en welke niet.  

Het Antwerpse poorterrecht is overgeleverd in een kopie genoemd de 

ordonnantie vande poorters der Stadt van Antwerpen uit 1463109 en in vier licht 

verschillende codificeringen die in de loop van de zestiende eeuw en het begin 

van de zeventiende eeuw genoteerd werden.110 In de Scheldestad kon het 

poorterschap verworven worden door 1) geboorte, 2) huwelijk en 3) koop. Alle 

kinderen geboren binnen de stad of binnen de vrijheid van Antwerpen waren van 

rechtswege poorter, ongeacht of hun ouders zelf van rechtswege het statuut van 

poorter, ingezetene of vreemdeling bezaten. In het vroegmoderne Antwerpen 

gold dus het ius soli boven het ius sanguinis, wat eerder uitzonderlijk was. Het 

verwerven van het poorterschap door huwelijk was in Antwerpen uitsluitend voor 

vrouwen weggelegd die een poorter huwden. De gehuwde poortersen bleven na 

de dood van hun echtgenoot als weduwen hun leven lang poortersen, tenzij zij 

buiten de vrijheid gingen wonen zonder het buitenpoorterschap aan te vragen. 

Weduwen verloren ook het poorterschap wanneer zij hertrouwden met een niet-

poorter. Daarentegen verleende een huwelijk van een vrouwelijke poorter geen 

burgerrecht aan haar echtgenoot. Een niet-poorter die een vrouw met Antwerps 

poorterrecht trouwde, moest dus zelf het burgerrecht kopen.111 Door haar 

huwelijk met een niet-poorter verloor een poorterse wel niet zelf haar 

poorterrechten, noch tijdens het leven van haar echtgenoot, noch na diens 

overlijden, maar dit alleen op voorwaarde dat ze binnen het jaar na de dood van 

haar man terug binnen de stad of vrijheid kwam wonen of zich als Antwerps 

buitenpoorter liet registreren. De kinderen van een poorterse die buiten de stad 

geboren waren, mochten zich geen Antwerps poorter noemen, tenzij ze uiteraard 

het poorterschap kochten of tenzij hun moeder weduwe werd toen zij minder 

dan zeven jaar oud waren en de kinderen met hun moeder terug in de stad 

kwamen wonen. Kinderen ouder dan zeven jaar bleef het poorterschap echter 

ontzegd.112 Buiten de drie hierboven vermelde manieren kon men bij 

uitzondering ook het poorterschap verkrijgen door schenking. De schenking was 

in principe een beloning voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk had 
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gemaakt voor de stad. De leden van de Antwerpse magistraat, de schout, de 

amman, de burgemeesters en schepenen en ook de hertogelijke rentmeester 

konden daarbij ieder jaar één van hun huisdienaars, als die bij hen de kost en de 

inwoning had, voorstellen als kandidaat-poorter.113  

Niet alle migranten konden zich het poorterschap aanschaffen. Het Antwerps 

poorterschap werd slechts toegekend aan wie voldeed aan bepaalde vereisten. De 

doelstelling van het stadsbestuur was steeds de vrijwaring van het bonum 

commune. Van elke kandidaat-poorter moest de magistraat derhalve verzekerd 

zijn dat hij of zij de stadsgemeenschap blijvend zou dienen en haar niet ten laste 

zou komen. Bepaalde categorieën personen werden daarbij al op voorhand 

uitgesloten van het poorterschap.114 Ter beveiliging van de stadsgemeenschap 

werd het verwerven van het poorterschap door koop ontzegd aan infame ende 

inhabele personen, tenzij bij uitdrukkelijke toestemming van burgemeesters en 

schepenen.115 Personen die een Antwerps poorter onrecht berokkend hadden 

konden geen poorterschap bekomen vooraleer de zaak voor de schepenbank of 

de Vierschaar beslecht was.116 De voorzorgsmaatregelen die de stad nam gingen 

daarbij zover dat de kandidaat-poorter zijn rechte levenswandel moest bewijzen 

door middel van een officieel certificaat dat verleend was in zijn laatste 

woonplaats. In de zestiende-eeuwse codificeringen van de Antwerpse costuimen 

werd bovendien opgenomen dat voor kandidaat-poorters een attest van de 

pastoor van hun vroegere parochie vereist was om te kunnen aantonen dat men 

het ‘ware geloof’ aanhing. De Consuetudines in Antiquis en de Compilatae 

specificeren daarenboven nog dat de kandidaat-poorter niet verdacht mocht 

worden van enige vorm van ketterij. Integendeel, de kandidaat moest bekend zijn 

om zijn recht katholiek geloof.117 Daarnaast moest de kandidaat-poorter over 

voldoende bestaansmiddelen beschikken of kunnen aantonen dat hij een beroep 

uitoefende dat dergelijke middelen garandeerde.118 Nochtans waren de eisen 

gesteld aan kandidaat-poorters in Antwerpen nog redelijk gematigd. Er werd 

immers niet gehouden aan een voorafgaande proeftijd, tijdens welke de 

kandidaat in de stad moest gevestigd zijn en tijdens dewelke het stadsbestuur 

zichzelf kon overtuigen van het doen en laten van de kandidaat. In andere 

vroegmoderne steden was men hierin veel strenger. Als een migrant het 

Antwerpse poorterschap kocht, werd het statuut bovendien niet alleen aan hem 

verleend, maar ook aan zijn vrouw, zijn wettige en buiten de vrijheid geboren 

kinderen van zeven jaar of jonger en aan hen die nog uit het huwelijk geboren 
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zouden worden. De eerste categorie kinderen kon nog het poorterschap verliezen 

als hun ouders weer de stad verlieten of als dezen om één of andere reden hun 

poorterschap verloren. De kinderen behielden echter wel het poorterschap als zij 

reeds binnen de vrijheid van Antwerpen getrouwd waren of er gevestigd bleven.119  

 

Foto 2: Poortersbrief van 6 juli 1612 van Herman Janssen Jansz[oen], spellenmaker uit 

Deventer. 

 
Bron: SAA, Pk 1303, niet gefolieerd. 

 

Net als elders hield men zich in Antwerpen streng aan het afleggen van de 

poorterseed en aan het betalen van het poortersgeld. De poorterseed was de 

plechtige bezegeling van de verbintenis tussen een individu en een 

stadsgemeenschap. Voor de nieuwe poorter was dit de band die hem liet behoren 

tot die nieuwe gemeenschap. Vanaf dan deelde de nieuwe burger, net zoals elk 

ander poorter, in de rechten en de plichten verbonden aan het ‘lidmaatschap’ van 

de stad. Voor de gemeente was de eed zoveel als het juridische fundament van de 

burgerlijke samenhorigheid.120 In Antwerpen moest de poorterseed worden 

afgelegd voor de Vierschaar, de schout en het voltallige schepencollege – en dit in 

aanwezigheid van een stadssecretaris. Vervolgens werd door een gerechtsbode op 

een hoorn geblazen om publiekelijk kenbaar te maken dat iemand poorter was 

geworden.121 Dit evenement had telkens plaats op vrijdag, de gewone zitdag van 

de Vierschaar, of op andere dagen wanneer de Vierschaar zetelde. Na de 

eedaflegging moest de nieuwe burger onmiddellijk het gevraagde poortersgeld 
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betalen.122 Wie als poorter aanvaard werd, kreeg daarvan een schriftelijke 

bevestiging met de zogenaamde poortersbrief. Dit was een soort stedelijke 

identiteitskaart in de vorm van een gedateerde en van een stadszegel voorziene 

oorkonde, waarin naam, voornaam en eventueel beroep en plaats van herkomst 

van de nieuwe poorter werd vermeld. De poorter mocht deze brief overal 

voorleggen om zijn rechten als Antwerps burger te doen eerbiedigen.123 

Wat de voordelen verbonden aan het Antwerpse poorterschap betreft, moet 

niet enkel verwezen worden naar juridische, fiscale en militaire elementen. Wat 

voor dit proefschrift van belang is, zijn de voordelen van het poorterschap op 

economisch en professioneel gebied.124 In de meeste gevallen bood het 

poorterschap een toegang tot geprivilegieerde posities in het economische 

weefsel van de Scheldestad. Reeds op 3 november 1419 had de stadsmagistraat 

immers beslist dat alleen geboren poorters toegang kregen tot het lakengilde.125 

Op 10 april 1426 werden bij stedelijke ordonnantie alle poortersneringen aan 

poorters voorbehouden.126 Volgens de stichtingsordonnanties van de Antwerpse 

ambachten was het poorterschap vereist voor het verwerven van het 

meesterschap. Het lijkt er dus sterk op dat stadsbesturen er in vroegmoderne 

steden werk van maakten om de werkgelegenheid – of alleszins het werken voor 

eigen rekening – aan de eigen poorters voor te behouden. Ingezetenen en 

buitenpoorters genoten in Antwerpen niet van een dergelijke bescherming.127 

Ingezetenen konden ook niet in aanmerking komen voor stedelijke ambten, die 

eveneens uitsluitend voor poorters bestemd waren.128 Werd al voor het ‘gewone’ 

stadspersoneel het poorterschap vereist, dan moest logischerwijze het eigenlijke 

stadbestuur ook uitsluitend uit poorters bestaan. In de zestiende eeuw was het 

Antwerpse poorterschap dus niet alleen voor de schepenen vereist, maar ook 

voor de burgemeesters, de schout, de amman en alle andere officieren van 

justitie.129 Toch gebeurde het wel eens dat tegen dit principe gezondigd werd en 

dat niet-poorters een belangrijke politieke functie bekleedden zonder in regel te 
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zijn met de costuimen. Een bekend voorbeeld is Marnix van Sint-Aldegonde die 

in 1583 op onwettige wijze buitenburgemeester zou geworden zijn van 

Antwerpen. Hem werd op 19 november het poorterschap van Antwerpen 

verleend en weinige dagen later, op 30 november om precies te zijn, werd hij 

vervolgens als buitenburgemeester aangesteld.130 Tegenstanders van Sint-

Aldegonde vochten deze aanstelling aan omdat de costuimen van Antwerpen 

voorschreven dat een stadsbestuurder minimum één jaar en één dag poorter van 

de stad moest zijn.131 Dit lijkt er in ieder geval op te wijzen dat sommige stedelijke 

middengroepen er nauw op toezagen dat het concept poorterschap niet zomaar 

vrijblijvend mocht gehanteerd worden. 

Het bezit van het Antwerpse poorterschap hield ook verplichtingen in die 

moesten nagekomen worden om blijvend te kunnen genieten van de 

poorterrechten. Het Antwerps poorterschap werd immers niet onherroepelijk 

toegekend. Steeds bestond de mogelijkheid om het al dan niet vrijwillig te 

verliezen. Onvrijwillig was het verlies dikwijls het gevolg van de niet-naleving van 

het gebod dat elke binnenpoorter met zijn gezin binnen de stad of vrijheid moest 

gevestigd zijn. In de zestiende eeuw moest elke nieuwe poorter zich hiervoor in 

orde stellen binnen de zes weken na het verkrijgen van zijn burgerrechten.132 Een 

uitzondering werd slechts gemaakt voor wie om te studeren, om een ambacht te 

leren of om handel te drijven, genoodzaakt was buiten de stad te verblijven. Deze 

categorie poorters behield zijn poorterrechten, ongeacht de tijd dat zij afwezig 

waren, tenzij zij intussen buiten de vrijheid huwden, de poorterij in een andere 

stad aannamen of er zich ingezetene verklaarden, of onderdaan werden van een 

andere vorst.133 Buiten deze uitzonderingsmaatregelen was het de regel dat elke 

binnenpoorter met zijn gezin in de stad moest wonen. Wenste hij echter toch 

buiten te leven en tegelijk in het genot van zijn poorterrechten te blijven, dan 

lieten de zestiende-eeuwse costuimen daarvoor een mogelijkheid open. Een 

poorter mocht zich buiten de stad vestigen op voorwaarde dat hij een tweede 

woning binnen de vrijheid van Antwerpen bezat. In deze woning moest hij met 

zijn familie de kerkelijke hoogdagen doorbrengen en er verder het grootste deel 

van het jaar verblijven.134 Het verlies van het poorterschap was eveneens – althans 

opnieuw volgens de zestiende-eeuwse costuimen – de straf die een poorter opliep 

wanneer hij zijn huwelijksnacht buiten de Antwerpse vrijheid doorbracht zonder 

toestemming van de magistraat én zonder dat de toelating in het poorterboek 

was opgetekend.135 Tenslotte werden poorterrechten ook afgenomen als 

bestraffing voor delicten. Op de onderstaande foto wordt de brief afgebeeld 

waarin het stadsbestuur bekend maakt dat zij het poorterschap van ene Balten 
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vander Bossche en ene William Heymans afneemt en omdat zij zich geperverteert 

zouden hebben. De Brede Raad heeft dit vonnis bekrachtigd na unanieme 

deliberatie van de oud-schepenen, de hoofden van de poorterij en de 

ambachten.136 Een poorter kon echter ook op eigen initiatief en dus vrijwillig 

afstand doen van zijn poorterrechten. Evenals de aanvaarding gebeurde de 

verzaking volgens de zestiende-eeuwse codificeringen naar bepaalde normen. Zij 

moest plaats hebben voor de schepenbank en moest opgetekend worden door 

een stadssecretaris.137 

 

Foto 3: Ontpoorteringsbrief van Balten vander Boscche 

 en William Heymans. 

     
         Bron: SAA, Pk 1504, f° 19. 

 

 

4. De Antwerpse poortersboeken: geschikte bron voor 

migratieonderzoek?  

 

Wegens gebrek aan direct bronnenmateriaal met migratiegegevens ontsnapt 

de overgrote meerderheid van immigranten in steden zoals het zestiende-eeuws 

Antwerpen aan de aandacht van de migratiehistoricus. Bronnen zoals 

haardtellingen werden uitgevoerd vanuit demografische en fiscale overwegingen 
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en leveren weinig of geen migratiegegevens op. Inschrijvingslijsten van de 

ambachten zijn maar weinig voorhanden en geven slechts sporadisch 

inlichtingen over migranten tijdens de zestiende eeuw.138 Schepenregisters, 

certificatieboeken, notarisbrieven, et cetera zouden een oplossing kunnen bieden, 

maar het onderzoek van deze bronnen is zeer arbeidsintensief en levert 

bovendien hoogstens partiële resultaten op.139 Enkel wanneer een migrant in zijn 

nieuwe woonplaats (zakelijke) transacties afgesloten heeft, bestaat er een kans 

dat men over deze persoon informatie in deze bronnen vindt. Maar doorgaans 

laten deze bronnen ons in het ongewisse over de migranten-status van 

stedelingen, laat staan dat we te weten komen wanneer hij of zij de stad bereikte 

en wat de herkomstplaats was. Parochieregisters tenslotte zijn in het zestiende-

eeuwse Antwerpen evenmin een alternatief.140 Het komt er dus op neer dat we 

voor Antwerpen in haar gouden eeuw maar over één enkele seriële bron 

beschikken die voldoende informatie kan verschaffen over economische 

migranten, namelijk de poortersboeken.  

De Antwerpse poorterslijsten – vooral dan vanaf de zestiende eeuw – zijn 

bijzonder rijk gestoffeerd. In de Scheldestad dateren de eerste poortersboeken die 

naam waardig uit 1533. Vanaf dat jaar werd achteraan in de Vierschaarboeken een 

apart deel voorbehouden aan de porters die geedt zijn ende ontfanghen.141 Op deze 

manier beschikken we over lijsten van nieuwe poorters vanaf 3 oktober 1533 en dit 

tot 18 november 1795. Er zijn twee kleine hiaten tussen 28 september 1571 en 21 

januari 1575 en tussen 12 februari 1686 en 30 oktober 1698.142 Anderzijds is het 

echter mogelijk om migranten die zich vóór 1533 als Antwerps poorter lieten 

optekenen verder in de tijd op te sporen. Sinds 1463 noteerde de hertogelijke 

rentmeester de ontvangsten van de nieuwe poorterschappen in de hertogelijke 

rekeningen. De rekeningen van 1463 tot 1550 zijn reeds in 1865 geëxcerpeerd 

geworden.143 Het probleem is echter dat de gratis poorterschappen niet vermeld 

staan in deze prachtige uitgave, omdat de ontvanger uiteraard geen inkomsten 
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kon noteren van iets wat gratis geschonken was. Bovendien worden in de 

domeinrekeningen nauwelijks herkomstplaatsen en beroepen vermeld. Een 

voordeel van de hertogelijke rekeningen is echter dat we via deze bron de hiaten 

in de Antwerpse poorterslijsten voor de periode 1571 tot 1575 en 1686 tot 1698 

kunnen opvullen. Het is zelfs mogelijk om onderzoek naar Antwerpse 

poorterschappen nog verder in de tijd te voeren door gebruik te maken van de 

Geberderde Dachceelboeken van 1390 tot 1414.144 Deze bron is van belang omdat 

het een officieel document betreft waarin vanaf 1390 tot en met 1414 een continue 

reeks gegevens over nieuwe poorters weergegeven wordt. Ze vindt haar 

voortzetting voor de periode 25 januari 1415 tot 13 april 1443 in een ander 

stadsregister, namelijk het Geberdert Daechceelboeck 1414 – [1443].145 Uit deze 

documenten blijkt dat zich tussen 1390 en 1443 ruim 8000 nieuwe poorters 

vestigden in Antwerpen, wardoor meteen aangetoond is dat de Scheldestad niet 

alleen tijdens de zestiende eeuw aantrekkelijk was voor migranten. In de periode 

1416-1435 werden jaarlijks gemiddeld meer dan 200 nieuwe migrant-poorters 

ontvangen in de stad, in de periode 1426-1430 zelfs meer dan 300. Wat de 

professionele bezigheden en de herkomstplaatsen van de nieuwelingen betreft, 

worden we echter weinig geïnformeerd. Slechts zeer sporadisch wordt het beroep 

van de nieuwe poorter vermeld, in iets meer gevallen kunnen we de 

herkomstplaats traceren.146 Aan de hand van deze lijsten is het dus onmogelijk 

om zowel de ruimtelijke als de economische aantrekkingskracht van de 

Scheldestad in de eerste helft van de vijftiende eeuw te meten. 

 

Figuur 2: Gemiddeld aantal nieuwe poorterschappen per jaar 1390-1443
147
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Bron: SAA, V 1980, f° 126-146 en V 1981, f° 133-179 v° 

 

Het gebruik van de Antwerpse poortersboeken heeft zowel voordelen als 

nadelen.148 Ze zijn een zeer nuttige bron voor sociaal-economische historici 
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omdat ze een duidelijk beeld geven van de vernieuwing van de poorterij tijdens 

lange periodes en dit op beroepsmatig en sociaal niveau. Het is dan ook niet 

verwonderlijk (migratie)historici in het verleden vaak een beroep gedaan hebben 

op deze bron.149 Migratiehistorici hebben het voordeel dat zij er van kunnen 

uitgaan dat de nieuw ingeschreven poorters, gezien de kosten die verbonden 

waren aan het poorterschap, zich voor lange tijd wensten te vestigen in de stad.150 

Vermits het poorterschap voor vele nieuwe poorters een directe opstap was voor 

het meesterschap in een ambacht, geven de poorterslijsten vaak ook de mate van 

economische expansie of inkrimping in bepaalde sectoren tijdens verschillende 

periodes weer. Zowel overkoepelende beroepssectoren als individuele beroepen 

werden reeds aan de hand van poorterslijsten bestudeerd.151 Voor Antwerpen is 

vooral de textielindustrie gedeeltelijk vanuit dit perspectief benaderd. Onder 

meer de impact van migranten uit bepaalde streken op bepaalde deelsectoren in 

de textielindustrie is op deze manier aangetoond.152 Er is onder meer gebleken 

dat de opstart van enkele belangrijke sectoren in deze industriestrak bijna 

volledig op het conto van inwijkelingen te schrijven is – waarbij het Antwerpse 

stadsbestuur trouwens geregeld forse pogingen heeft gedaan om immigranten 

aan te trekken.153 Ook de geschiedenis van het schippersambacht en de evolutie 

van de scheepvaart van en naar zestiende-eeuws Antwerpen is al gedeeltelijk 

beschreven vertrekkende vanuit de poorterslijsten.154 Historici die de politiek-

institutionele geschiedenis van Antwerpen zouden willen bestuderen, kunnen 

periodes van politieke stabiliteit of instabiliteit impliciet aflezen uit de 

poorterslijsten. Na de vrede van Le Cateau-Cambrésis in 1559 bijvoorbeeld 

merken we de volgende jaren een forse stijging van het aantal nieuwe poorters in 

Antwerpen. Het ‘Wonderjaar’ 1566 met de Beeldenstorm en de komst van Alva in 

1567 zorgde volgens figuur 3 dan weer voor een forse daling van de inschrijvingen 

van nieuwe poorters en hetzelfde fenomeen doet zich voor na de Spaanse Furie in 

1576. Tijdens het veertien maanden durende beleg door Farnese, een beleg dat 

begon op 3 juli 1584 en eindigde op 17 augustus 1585, lieten zich nog maar slechts 

85 mensen noteren als Antwerps poorter. Na de val van Antwerpen en de 
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economische neergang van de stad, verdween de interesse voor gekochte 

poorterschappen nagenoeg volledig. 

 

Figuur 3: Aantal nieuwe poorters in Antwerpen 1533-1600
155
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 Vooral de aantrekkingskracht die de Scheldestad uitoefende op bepaalde 

streken of steden kan via de poorterslijsten grondig onderzocht worden. De bron 

laat toe om de impact van de welvaart van Antwerpen op omliggende dorpen, 

secundaire steden en streken beter te begrijpen. Met succes zijn hierdoor mooie 

(deel)studies gepubliceerd over het ‘zuigeffect’ van Antwerpen op de Antwerpse 

Kempen en Noorderkempen, op westelijk Noord-Brabant, op het Hageland of op 

een stad als ’s-Hertogenbosch.156 Ook de invloed van Antwerpen op het Brabantse 

stedelijke netwerk werd aan de hand van de Antwerpse poorterslijsten 

bestudeerd.157 De poortersboeken van de Scheldestad hebben zelfs gediend om de 

economische geschiedenis van het Luikse gedeeltelijk te reconstrueren.158 Recent 

zijn poortersboeken gebruikt in studies over migratie naar Brabantse en 

Hollandse steden.159 

Ondanks de vele voordelen die de Antwerpse poortersboeken bieden voor 

historisch onderzoek, mogen we echter niet blind zijn voor de nadelen of de 

beperkingen die het werken met deze bron met zich kan meebrengen. We 

moeten er ons goed bewust van zijn dat ze geen totaalbeeld geven van de 
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economische migratie naar het zestiende-eeuwse Antwerpen. Vele inwijkelingen 

lieten zich immers niet registreren als poorter omdat dit voor hen om een of 

andere reden niet interessant was of omdat het financieel moeilijk haalbaar was. 

Migranten die bijvoorbeeld geen ambitie hadden om ambachtsmeester te worden 

of een poortersnering uit te oefenen of die niet streefden naar een functie als 

ambtenaar of bestuurder van de stad, hadden in principe weinig te winnen bij het 

kopen van het poorterschap. Dat maakt dat we in de poorterslijsten vooral 

werkgevers of alleszins zelfstandige meesters terugvinden, eerder dan 

werknemers of gezellen, wat voor een sociaal geïnspireerd onderzoek uiteraard 

consequenties heeft. Ook alleenstaande vrouwelijke migranten die naar de steden 

trokken om als dienstpersoneel aan de slag te gaan, blijven uit beeld. Vermits de 

meeste van deze vrouwen na enkele jaren terugkeerden naar hun plaats van 

herkomst, was het poorterschap voor hen niet interessant. Verder zullen we 

uiteraard ook geen economische migranten die als seizoensarbeider naar de 

Scheldestad afzakten – denken we bijvoorbeeld aan bouwvakkers of 

droogscheerders – in de poortersboeken terugvinden. Zelfs migranten die volgens 

de letter van de wet poorter moesten worden en bijgevolg de facto genoteerd 

moesten worden in de poorterslijsten, blijven soms uit beeld. Stedelijke 

overheden kozen er immers wel eens voor om de vestiging van bepaalde 

personen of groepen ambachtslieden aan te moedigen om de opstart of 

heropleving van een economische sector te bevorderen. Een goed zestiende-

eeuws voorbeeld hiervan betreft de toelating aan Hondschootse saaiwevers om 

hun beroep in de stad uit te oefenen zonder de poorterplicht te moeten 

vervullen.160 Hetzelfde ‘probleem’ stelt zich met betrekking tot buitenlandse 

kooplui. Ook zij waren niet verplicht om poorter te worden om handel te mogen 

drijven. Meestal werden zij door hun handelsactiviteiten beschermd door 

privileges die door de stedelijke overheid verleend waren aan hun naties; vele 

vreemde kooplieden hadden derhalve geen behoefte aan de economische 

voorrechten die verbonden waren aan het poorterschap.161 Wat voor de 

migratiehistoricus misschien nog het grootste probleem is, is dat uit de 

inschrijvingslijsten niet duidelijk blijkt of de nieuwe poorters zich alleen in de 

stad kwamen vestigen dan wel vergezeld van hun familie. Zonder verder 

prosopografisch onderzoek blijft de gezinssituatie van de Antwerpse 

nieuwkomers onbekend.162  

Een laatste, maar grote beperking die inherent is aan de poortersboeken, is 

dat we niet weten wanneer de migrant-poorters zich daadwerkelijk in Antwerpen 

gevestigd hebben. De datum die genoteerd staat achter de namen van de nieuwe 

poorters, is immers de dag dat de inkomeling de plechtige poorterseed voor de 

Vierschaar heeft afgelegd. Vele van hen woonden ongetwijfeld reeds lang in 
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Antwerpen vooraleer zij echt de stap naar het poorterschap zetten. Een voorbeeld 

hiervan is Cornelis Mollens uit Breda. Mollens werd op 12 november 1545 

ingeschreven als leerling-droogscheerder in het atelier van Jan Bachgracht. Twee 

jaar later schoor hij succesvol zijn proef en is hij waarschijnlijk blijven ‘hangen’ in 

Antwerpen om als gezel in één of ander droogscheerdersatelier te gaan werken. 

Pas op 7 maart 1561 heeft Cornelis Mollens als droogscheerder de poorterseed 

afgelegd voor de Vierschaar. Een vergelijking van de poortersboeken met de 

inschrijvingslijsten van de leerling-droogscheerders levert talrijke vergelijkbare 

voorbeelden op.  

 

Figuur 4: Satijnwerkers, passementmakers en diamantsnijders in de Antwerpse 

poortersboeken 1533-1600
163
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Bron: SAA, V 142-153. 

 

Bovendien moeten de pieken en dalen in de aantallen nieuwe 

poorterschappen gelieerd worden aan de politiek-institutionele geschiedenis van 

de Scheldestad. Kennis van de geschiedenis van het Antwerpse ambachtswezen is 

geen overbodige luxe en kan helpen om het niveau van inschrijvingen te duiden 

of beter te plaatsen, zoals de volgende voorbeelden over de diamantsnijders, de 

satijnwevers en de passementiers aantonen. In 1447 was er al sprake van 

diamantsnijders in Antwerpen. Voor zij corporatief georganiseerd waren, was de 

diamantverwerking echter een vrije conste die in principe door iedereen beoefend 

kon worden. In 1577 werden er in de Scheldestad 30 tot 40 diamantsnijders 

geteld. In dat jaar dienden de diamantsnijders gezamenlijk een rekwest in bij het 

stadsbestuur met het verzoek om een ambacht of een natie van diamantsnijders 

op te mogen richten. De reden waarom zij pas laat in de zestiende eeuw met deze 

vraag kwamen aanzetten, is dat de opdrachtgevers van de diamantsnijders, in 
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hoofdzaak Portugese handelaars, zich hier steeds fel tegen hebben verzet. Pas 

toen er in 1582 een heuse diamantcrisis uitbrak in Antwerpen, kon de tegenstand 

van de Portugezen gebroken worden en gaf de stad groen licht voor de oprichting 

van de natie van de diamantsnijders.164 Figuur 4 toont dat in datzelfde jaar 25 

vreemde diamantbewerkers – die meer dan waarschijnlijk al langer in de stad 

werkten – plots besloten om het Antwerps poorterschap te aanvaarden. In het 

eerste artikel van de stichtingsordonnantie staat immers duidelijk gestipuleerd 

dat iedere diamantsnijder Antwerps poorter moest zijn of worden.165 

De satijnwerkers van hun kant kregen reeds een onafhankelijk ambacht op 17 

februari 1533. Hun generale brief vermeldt ook zeer duidelijk dat wie als 

satijnwerker in Antwerpen of in de vrijheid van Antwerpen wil werken als 

meester, eerst poorter moet zijn of worden.166 Na 1566 kwamen talrijke waalse 

satijnwevers uit Henegouwen of Artesië zich in Antwerpen en het nabijgelegen 

Borgerhout vestigen. De succesvolle opmars vanaf 1579 van de Spaanse troepen in 

het zuiden van Vlaanderen en het Doornikse heeft de inwijking van satijnwerkers 

uit deze streken nog meer in de hand gewerkt. Blijkbaar namen deze 

vluchtelingen het niet zo nauw met de richtlijn dat zij poorter moesten zijn om 

als meester een atelier te mogen hebben. Daarom gebood de stadsmagistraat in 

een nieuwe ordonnantie van 1580 ten strengste dat satijnwerkers eerst en vooral 

poorter moesten worden.167 In de poortersboeken is er vervolgens een piek waar 

te nemen van nieuwe satijnwerkers in de jaren 1580-1582. Ook deze nieuwe 

poorters waren vermoedelijk reeds veel langer woonachtig en werkzaam in 

Antwerpen, maar zijn waarschijnlijk gezwicht onder de druk van de stedelijke 

overheid. De strenge ordonnantie van 1580 stuitte overigens op veel verzet bij de 

immigrant-zijdewerkers. Een 130-tal zijdewevers, ‘altemael Waelen, meestendeel 

geen poorters’, weigerden pertinent om lid te worden van het 

satijnweversambacht.168  

Het verhaal van de passementwerkers is bijna gelijkaardig aan dat van de 

diamantbewerkers. Het oudste spoor van passementweverij in de poortersboeken 

dateert van 1542, toen passementmaker Guillaume Le Jay uit Châteaudun in 

Frankrijk poorter werd. In 1556 waren de passementiers al zo talrijk aanwezig in 

Antwerpen, dat zij van de stedelijke overheid de toelating kregen om als aparte 

groep tot het meerseniersambacht toe te treden.169 Het eerste artikel in de 

ordonnantie stipuleert ook hier dat het verplicht poorterschap een vereiste was 

om als meester-passementier in de stad te werken. De jaren na 1556 stijgt het 

aantal nieuwe poorter-passementiers zeer snel. Omdat het aantal 

passementmakers in Antwerpen na 1556 blijft aangroeien en de behoefte aan een 
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steviger organisatie steeds groter wordt, beslist de stad in 1576 tot de oprichting 

van een zelfstandig ambacht.170 Het resultaat was opnieuw een piek wat betreft 

inschrijvingen nieuwe poorter-passementiers in de Antwerpse poortersboeken. 

Naast de theoretische nadelen die kunnen opduiken bij de analyse van 

poortersboeken, zijn er ook nog enkele praktische moeilijkheden die moeten 

overwonnen worden bij de interpretatie van de lijsten. Een groot probleem is dat 

de schrijfwijze van persoonsnamen in de poorterslijsten kan verschillen van 

bijvoorbeeld de schrijfwijze van dezelfde naam in een andere bron. Zo werd op 23 

februari 1571 Diego Dies uit Portugal ingeschreven in de poorterslijsten.171 

Dezelfde persoon werd in de rekeningen van het meerseniersambacht in 1571 

ingeschreven onder de naam Diego Dies Portugais.172 In het rekenboek van de 

zilversmeden vinden we in 1582 diezelfde man terug als meester-zilversmid, 

onder de naam Digo Dies Portugesis.173 Een tweede probleem betreft de 

herkomstplaats van de immigrant. Volgens Jos Verbeemen en Claude Bruneel is 

de plaats die opgegeven wordt in de inschrijvingslijsten tevens de geboorteplaats 

van de inwijkeling.174 De lokalisering van die geboorteplaatsen kan echter zorgen 

voor moeilijkheden. Er zijn immers redenen om aan te nemen dat de 

herkomstplaatsen niet altijd correct zijn genoteerd. Om te beginnen waren de 

plaatsen in kwestie voor de scribent in sommige gevallen onbekend. Bovendien 

wist de kandidaat-poorter allicht vaak zelf niet hoe de naam van de plaats in 

kwestie geschreven moest worden of in welke landstreek ze lag. Als de klerk dan 

nog eens geconfronteerd werd met anderstaligen, is het gemakkelijk in te beelden 

dat er fouten in de weergave van de herkomstnamen zijn geslopen. Vaak komt 

het bovendien voor dat plaatsnamen niet eenduidig zijn, dit wil zeggen dat deze 

plaatsnamen geografisch verschillend kunnen gelokaliseerd worden.175 Een ander 

probleem in verband met de herkomstplaatsen is dat vaak historische regio’s 

werden genoteerd die vandaag grensoverschrijdend zijn en dat dus de exacte 

rekruteringsplaatsen van de migranten moeilijk gelokaliseerd kunnen worden. 
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Herkomstplaatsen die zeer algemeen omschreven worden zoals ‘Holland’ 

behoren tot deze categorie, maar ook ‘Land van Luik’ of ‘Oostfriesland’. Soms 

werden we ook geconfronteerd met namen van dorpen of steden die in de loop 

van de tijd veranderd zijn zoals bijvoorbeeld Guelle176 of Heynstongeren.177 

Andere namen kunnen verwijzen naar dorpen of plaatsen die doorheen de tijd 

verdwenen zijn, zoals bijvoorbeeld Casuweele.178 Al bij al komt het er op neer dat 

ongeveer 4,8 procent van de opgegeven herkomstplaatsen als niet-lokaliseerbaar 

bestempeld moeten worden. 

Ondanks deze praktische moeilijkheden hebben de Antwerpse 

poortersboeken kwantitatief en kwalitatief zeer veel nuttige informatie 

opgeleverd. Van de 15.735 binnenpoorters die genoteerd zijn tussen 3 oktober 1533 

en 22 december 1600, kennen we van iedere nieuwe poorter de voornaam en de 

familienaam en bijna altijd de voornaam van de vader.179 Van 95,7 % van de 

nieuwe poorters zijn we geïnformeerd over hun beroepsbezigheid en slechts in 

1,8 procent van de gevallen wordt geen herkomstplaats vermeld. 

 

5. Conclusie 

 

Het zestiende-eeuwse Antwerpen kan als een echte migrantenstad 

omschreven worden. Twee grote groeifasen tussen 1490 en 1520 en tussen 1535 en 

1565 zorgden er voor dat de Antwerpse metropool één van de grootste 

economische aantrekkingspolen werd in West-Europa. Ook op demografisch vlak 

groeide de Scheldestad uit tot één der grootste steden in westelijk Europa. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegmoderne steden met een sterke economie 

een steeds groeiende bevolking kenden én dat een sterke vroegmoderne 

stedelijke economie een grote aantrekkingskracht uitoefende op migranten. Op 

een kleine eeuw tijd was de Antwerpse bevolking gegroeid van 33.000 inwoners 

tot 105.000 in 1568. De reden voor deze forse groei moet, het urban graveyard-

effect in het achterhoofd, gezocht worden bij de massale inwijking van 

vreemdelingen in de stad. Een vroegmoderne stad moest voor een stabiele 

bevolking al rekenen op de instroom van migranten omdat de mortaliteit in de 

stad de nataliteit oversteeg. Een stad met zeer sterke bevolkingsgroei zoals 

Antwerpen die kende, moet dan ook een zeer grote hoeveelheid migranten geteld 
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hebben. Zoals de cijfers in andere vroegmoderne steden laten uitschijnen, zou het 

best kunnen dat meer dan de helft van de Antwerpse bevolking in de zestiende 

eeuw dan ook van vreemde origine geweest moet zijn. 

Een totaalbeeld schetsen van de migratiebewegingen naar het zestiende-

eeuwse Antwerpen is echter niet mogelijk. Daarvoor ontbreekt het nodige 

bronnenmateriaal. Wel kunnen we aan de hand van één specifieke bron, namelijk 

de poortersboeken uit de periode 1533-1600 een groot deel van de migranten in 

kaart brengen. De economische migranten die zich permanent of voor een lange 

periode in de Scheldestad wensten te vestigen om een beroepscarrière uit te 

bouwen, hadden er alle belang bij om zich als poorter te laten registreren door 

het stadsbestuur. Door de Antwerpse poorterslijsten te bestuderen kunnen we 

een kwantitatief en kwalitatief beeld schetsen van een deel van de 

migratiebewegingen naar Antwerpen. In het verleden hebben andere 

migratiestudies al bewezen dat dit lukte voor andere steden en ook deelstudies 

hebben door gebruik te maken van de Antwerpse poortersboeken bepaalde type 

kenmerken van migratiebewegingen naar Antwerpen aangetoond. De 

poortersboeken vertonen wel enkele tekortkomingen, maar één groot voordeel 

van deze bronnen is dat we een duidelijk beeld krijgen van bepaalde types 

migranten die Antwerpen in de loop van de zestiende eeuw aandeden. Het 

specifieke Antwerpse poorterrecht leert ons ook dat alle personen die in de 

Antwerpse poortersboeken voorkomen ook daadwerkelijk migranten waren.  

In het volgende hoofdstuk gaan we alvast aantonen dat de poortersboeken 

ons kunnen helpen om een deel van de economische gelegenheidstructuur van 

de Scheldestad in kaart te brengen en dat we aan de hand van de bron de 

beweegredenen van vele migranten kunnen demonstreren. Verder in dit boek 

zullen de poortersboeken bovendien met andere bronnen worden gecombineerd, 

wat soms verrassende resultaten zal opleveren. 
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Hoofdstuk 2: De Antwerpse gelegenheidsstructuren als 

een zekere pushfactor? 
 

1. Inleiding 

 

Het permanente komen en gaan van ambachtslieden, handelaars en arbeiders 

was niet alleen noodzakelijk om het stedelijk demografisch evenwicht te 

behouden of om te zorgen voor een groei van de bevolking, het was evenzeer van 

vitaal belang voor de ontwikkeling van de arbeids- en goederenmarkt, kortom: 

een stedelijke economie.180 De vraag is echter in hoeverre de samenstelling van 

migrantenstromen en het professionele karakter van de migratiebevolking 

bepaald werden door de mogelijkheden die  migranten geboden werden om in 

een stad aan de slag te gaan. Deze mogelijkheden hingen uiteraard nauw samen 

met het aanbod van arbeid in een specifieke stad, en dus met de zogenaamde 

‘economische gelegenheidsstructuren’ – inclusief de reguleringen en de 

mogelijkheid om op de arbeidsmarkt te kunnen of mogen infiltreren – van de 

plaats van aankomst.181 In principe kunnen we stellen dat elke stad migranten 

aantrok die pasten in haar arbeidsmarkt of haar economische 

gelegenheidsstructuren. Centra van zware nijverheid in de vroege fase van het 

industrialiseringsproces trokken bijvoorbeeld voornamelijk mannelijke 

economische migranten aan, terwijl lokale verzorgingscentra met een sterk 

ontwikkelde dienstensector eerder nood hadden aan vrouwelijke migranten.182 

Dat wil evenwel niet zeggen dat pushfactoren geen rol spelen, noch dat het 

migratieprofiel van een stad kan gevat worden in simpele push- en pull-

modellen. Onvermijdelijk zal er steeds ook een soort frictie zijn tussen het profiel 

en de noden van een stad enerzijds, en het ‘aanbod’ aan migranten vanuit het 

nabije en verre hinterland anderzijds.  

Met het oog op de latere analyse van de geografische rekrutering en het 

migratiebeleid, zullen in dit hoofdstuk de specifieke lokale economische 

gelegenheidsstructuren van Antwerpen in beeld gebracht worden. In haar studie 

naar Joodse migranten die naar kleine Amerikaanse steden verhuisden in het 

begin van de twintigste eeuw, definieerde Ewa Morawska het concept 

gelegenheidsstructuur, of opportunity structure, als het geheel van mogelijkheden 

die een maatschappij of stedelijke samenleving aan immigranten en hun 

organisaties biedt. Deze gelegenheidsstructuren bepalen volgens Morawska in 

hoeverre migrantenorganisaties kunnen functioneren en effectief inspanningen 
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kunnen doen voor migranten.183 Wij zullen in dit hoofdstuk vooral oog hebben 

voor de factor arbeid of voor de arbeidsmarkt als wezenlijk deel van de 

gelegenheidstructuren die het de migrant makkelijker moeten maken om zich in 

te passen in een ontvangende samenleving. Daar waar in de historiografie het 

begrip opportunity structure aanvankelijk vooral gebruikt werd in een politieke 

context, werd het later ook gehanteerd in economisch verband. Het voordeel van 

het gebruik van dit concept in verband met bijvoorbeeld de structuur van een 

arbeidsmarkt, is dat arbeidsmigratie niet alleen in verband gebracht kan worden 

met het aantal beschikbare banen in een stad, maar ook onder meer met de 

pogingen van een overheid om een stad aantrekkelijk te maken voor 

ondernemers – of ambachtsmeesters – om zich ergens te vestigen. Daarnaast kan 

het concept ook nog breder geïnterpreteerd worden en kan er in sommige 

gevallen een onderscheid gemaakt worden tussen een economische 

gelegenheidsstructuur en een algemene lokale gelegenheidsstructuur. Hierbij 

worden dan ook de niet-economische factoren die  een stad aantrekkelijk maken 

voor migranten in rekening gebracht.  Een mooi voorbeeld zou in dat verband de 

eerder tolerante houding kunnen zijn die een stad als Antwerpen ten opzichte 

van religieuze migranten aannam.184 In dit boek is het zeker niet de bedoeling om 

pakweg het bestaan van migrantenorganisaties die economische migranten op de 

arbeidsmarkt kunnen introduceren te onderzoeken. Dit is met het beschikbare 

bronnenmateriaal immers een onmogelijke opdracht.185  

In dit hoofdstuk zal worden getracht de lokale gelegenheidsstructuren zoals 

die in beeld komen via de Antwerpse ambachts- en beroepsstructuur te koppelen 

aan het economische profiel van de immigranten. Dat profiel zal in beeld komen 

via de  poortersboeken, waardoor er onvermijdelijk een sterke bias is naar 

ambachtsmeesters en werkgevers. Dat belet echter niet dat verschillende typische 

migrantenberoepen van andere onderscheiden zullen kunnen worden en dat we 

al een idee zullen kunnen geven van het spanningsveld tussen lokale 

gelegenheidsstructuren enerzijds en rekrutering anderzijds. Gaandeweg zal 

daarbij ook duidelijk worden in hoeverre de poortersboeken überhaupt toelaten 

het migratieprofiel van een stad in beeld te brengen. Kunnen we meestappen in 

redenering van ‘poorterboekdeskundige’ Jos Verbeemen die onomwonden stelde 

dat het totaal van de personen dat het poorterrecht in een stad kocht en dat 

behoorde tot één of andere ambachts- of beroepsgroep, de approximatieve 

gradatie van het belang aanduidde die deze bepaalde tak van de economische 

bedrijvigheid in die stad vertegenwoordigde?186 Op het eerste zicht niet, want dit 
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zou bijvoorbeeld een zware onderschatting betekenen van de in Antwerpen 

economisch zeer belangrijke grafische sector. Ook Claude Bruneel meende op 

basis van cijfermateriaal uit poortersboeken de stelling van Verbeemen te kunnen 

verwerpen door de migratie naar Antwerpen vanuit de Antwerpse Kempen te 

bekijken.187 Voor Bruneel vormde het sterk afwijkende beroepsprofiel van de 

nieuwe poorters uit de Kempen ten aanzien van de Antwerpse bevolking in haar 

geheel net het doorslaggevend argument om de representativiteit van de 

poortersboeken als bron in twijfel te trekken.188 Hoewel Bruneels argumentatie 

hout snijdt, meent Anne Winter van haar kant dat de waarde van de 

poortersboeken niet geminimaliseerd mag worden. Uit haar onderzoek is immers 

gebleken dat de afwijkende beroepsoriëntatie van de Kempense poorters toch 

ook wel indicatief was voor het algemeen professioneel profiel van de 

migrantenbevolking in haar geheel.189  

Wij zullen in dit hoofdstuk onder meer de poortersboeken analyseren met de 

bedoeling na te gaan in welke beroepssectoren de meeste nieuwe poorters 

terechtkwamen en welke beroepscategorieën uit deze sectoren het 

aantrekkelijkst leken voor economische migranten. Door een classificatie van 

beroepen op te stellen die een afspiegeling is van de verschillende economische 

functies die de Scheldestad vervulde tijdens de zestiende eeuw, moeten we in 

staat zijn om een licht te werpen op het spanningsveld tussen onze bron en de 

Antwerpse economische gelegenheidstructuren. Door de beroepsstructuur van de 

nieuwe poorters te vergelijken met de beroepsstructuur van de Antwerpse 

bevolking in de periode 1584-1585, zullen we proberen te achterhalen of de 

stelling klopt dat de beroepsstructuur van de migrantenbevolking in een 

vroegmoderne stad doorgaans sterk afweek van de beroepsstructuur van de 

lokale bevolking.190 We zullen hiervoor dezelfde beroepsclassificatie hanteren als 

Jan Van Roey tijdens zijn onderzoek naar de sociale structuur van Antwerpen aan 

de vooravond van de val van Antwerpen.191 

In het eerste deel van dit hoofdstuk zal de Antwerpse gelegenheidsstructuur 

in beeld worden gebracht via de literatuur over de Antwerpse ambachten en de 

bevindingen van Jan Van Roey. De voormalig Antwerpse stadsarchivaris heeft in 

het kader van zijn doctoraatsverhandeling de beroepsstructuur van een groot 

deel van de Antwerpse mannelijke bevolking in kaart gebracht voor de periode 

1584-1585. Hij heeft daarbij alle beroepen die hij tegenkwam in belastingslijsten 

geclassificeerd. Het is op basis van deze classificatie dat wij de Antwerpse 

poortersboeken hebben ontleed. Het is voldoende bekend dat de Antwerpse 
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arbeidsmarkt tijdens de zestiende eeuw in zeer sterke mate gecontroleerd werd 

door het ambachtswezen.192 Hoewel we later zullen zien dat er in Antwerpen 

verschillende actoren waren die de arbeidsmarkt probeerden te reguleren, mogen 

we er toch van uitgaan dat de ambachten of het ambachtswezen een groot deel 

van de arbeidsmarkt onder controle hielden. In het tweede deel zal de migratie 

naar Antwerpen in beeld gebracht worden via een grondige kwantitatieve analyse 

van de poortersboeken. Het is daarbij de bedoeling om het economische profiel 

van de nieuwe Antwerpse poorters tussen 1533 en 1600 te schetsen. Met het oog 

op het onderscheiden van verschillende types migratie en een confrontatie 

daarvan met de Antwerpse gelegenheidsstructuur hebben we de migranten 

onderverdeeld in vijf verschillende deelcategorieën. Het is daarbij de bedoeling 

om na te gaan welke sectoren aantrekkelijk waren voor migranten doorheen de 

zestiende eeuw. 

In een derde luik zal vervolgens worden nagegaan in hoeverre het 

migrantenprofiel overlapte met de gelegenheidsstructuren zoals die in het eerste 

luik naar voren kwamen. Voor een deel is het resultaat van die confrontatie 

voorspelbaar. Aangezien het in het eerste luik immers gaat om corporatieve 

structuren en de poortersboeken een sterk bias vertonen naar meesters (omdat 

zij – in principe althans – verplicht poorter dienden te zijn en anderen niet) ligt 

een sterke overeenkomst voor de hand. Niettemin zullen enkele opvallende 

vaststellingen worden gedaan. Enerzijds worden in de poortersboeken 

beroepsgroepen aangetroffen die we helemaal niet in de bron verwachten, 

anderzijds komen binnen bepaalde sectoren en beroepen bepaalde 

beroepsgroepen onevenredig sterk naar voor. Dit wijst erop dat er steeds fricties 

bestonden tussen vraag en aanbod en dat een nadere analyse van rekrutering 

(hoofdstuk 3) nodig blijft. Ook een verdere blik op het beleid (Hoofdstuk 5) blijft 

nodig, al was het maar om na te gaan waarom de poorterplicht voor meesters niet 

altijd nauwgezet nageleefd werd en waarom er dus ook vanuit deze wetenschap 

niet blindelings op de poortersboeken mag vertrouwd worden. Door ons 

ogenschijnlijk te fixeren op de economische gelegenheidsstructuren als 

belangrijkste pullfactor, dreigen vele andere factoren die eveneens een invloed 

hadden op migratiebewegingen naar de achtergrond te verdwijnen. In het vierde 

luik van dit hoofdstuk – een epiloog als het ware – willen we echter tonen dat we 

aan de hand van het ons beschikbare bronnenmateriaal bijna gedwongen zijn om 

ons te concentreren op de Antwerpse economie of arbeidsmarkt als belangrijkste 

pullfactoren voor migraties naar het zestiende-eeuwse Antwerpen. 
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2. Het Antwerpse ambachtswezen als grote speler op de arbeidsmarkt. 

 

Het is onmogelijk om te achterhalen hoeveel personen werkzaam waren 

binnen het Antwerpse ambachtswezen in de loop van de zestiende eeuw. De 

meeste Antwerpse ambachten waren georganiseerd in een getrapt systeem met 

meesters, vrije gezellen en leerlingen.193 Inschrijvingslijsten van meesters zijn 

echter nauwelijks voorhanden, leerlingen en vrije gezellen hebben nog minder 

sporen nagelaten in de bronnen. De massa’s onvrije gezellen die in sommige 

ambachten of in sommige sectoren werden ingezet tijdens drukke tijden, zijn 

helemaal niet becijferbaar. Dat het ambachtswezen een grote ‘werkgever’ was in 

de Scheldestad staat buiten kijf, maar we zouden zeker niet zo ver willen gaan als 

Rafael Lauwaert die beweert dat nagenoeg de volledige Antwerpse 

beroepsbevolking werkte binnen de grote ambachtelijke beroepssectoren in de 

laatste decennia van de zestiende eeuw.194 Concrete cijfers over de zeventiende-

eeuwse Amsterdamse arbeidsmarkt spreken echter boekdelen. Volgens 

schattingen van Piet Lourens en Jan Lucassen was in Amsterdam op het einde 

van de zeventiende eeuw 20 tot 25% van de mannelijke beroepsbevolking actief 

als ambachtsmeester. Daarnaast werkte nog eens 50 tot 60% van de 

Amsterdamse mannen als gezel of leerling. Slechts een minderheid van de 

mannelijke beroepsbevolking had dus rechtstreeks niets te maken met het 

ambachtswezen. Het komt er op neer dat, zeelui op Amsterdamse schepen niet 

meegerekend, 85 procent van de Amsterdamse mannelijke bevolking werkzaam 

was binnen het corporatief systeem.195  

Tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw waren er volgens Floris Prims 

en Pierre Génard 37 min of meer onafhankelijke ambachten in de Scheldestad.196 

Elk van hen had van de stadsmagistraat statuten verkregen door middel van een 

stichtingsprivilege. Sommige van de ambachten werden weliswaar natie 

genoemd, maar organisatorisch en structureel kunnen zij de vergelijking met een 

ambacht doorstaan. Vele ambachten waren in de praktijk koepelbesturen 

waaronder meerdere onderambachten konden ressorteren. Een voorbeeld 

hiervan is het smedenambacht dat haar generaele ordonnantie verkreeg op 1 

maart 1435.197 De bekende Antwerpse stadssecretaris Hendrik De Moy beweerde 
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dat het smedenambacht op het einde van de zestiende eeuw niet minder dan 28 

onderambachten kende.198 Een ander voorbeeld van een ambacht dat opgedeeld 

was in verscheidene onderambachten, waren de houtbrekers die hun statuten 

verleend kregen op 18 oktober 1424.199 Soms resulteerde een te groot ledenaantal 

van een ambacht in de oprichting van een nieuwe corporatie. Denken we 

bijvoorbeeld maar aan het ambacht van de passementmakers dat in 1563 

zelfstandig werd.200 Ook bij de lakenbereiders of droogscheerders duurde het 

lang vooraleer zij zichzelf zelfstandig mochten noemen. Het waren de dekens en 

de oudermans van de Lakengilde die juridisch en organisatorisch zeggenschap 

hielden over deze beroepsgroep en dit tot 7 oktober 1536, de dag waarop het 

droogscheerdersambacht haar principaele brief ontving van de stadsmagistraat.201 

Voor een beter zicht op de invloed van het ambachtswezen op de Antwerpse 

arbeidsmarkt, belichten we de twee grootste overkoepelende ambachten in het 

zestiende-eeuwse Antwerpen, namelijk het meerseniersambacht en de Sint-

Lucasgilde. In de ordonnanties van de Meerse staat verordend dat iedereen die de 

el ende de balans gebruikte – met andere woorden iedereen die aan kleinhandel 

deed – lid moest worden van het meerseniersambacht.202 Een uitzondering werd 

gemaakt voor detailhandelaars die handelden binnen het strikte kader van een 

bestaand ambacht zoals de oudkleerkopers, of die voedingswaren verkochten die 

onder rechtstreekse controle van de stad stonden. Sommige groepen 

ambachtslieden die afgewerkte producten produceerden en deze producten 

rechtstreeks aan de man brachten zoals speldenmakers, lepelmakers of 

handschoenmakers, moesten eenmalig inschrijvingsgeld en jaarlijks kaarsgeld 

betalen aan het meerseniersambacht. Dezelfde verplichting gold voor lieden die 

werkzaam waren in de zogenaamde nieuwe nijverheden, zoals onder meer 

suikerzieders of zoutmakers. Uit de inschrijvingslijsten blijkt dat het ambacht een 

amalgaam was van was van allerlei detailhandelaars en producenten en dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld het meerseniersambacht in Gent.203 Opvallend is 

dat in de zestiende eeuw veel vrouwen als meester in de Antwerpse Meerse 

werden opgenomen. Tijdens de jaren 1516-1585 vertegenwoordigden vrouwen 

zeven procent van alle nieuwe leden in het ambacht. Vrouwen waren daarbij 

bijna allen actief als kleinhandelaarster, terwijl mannen eerder als lid werden 
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opgenomen als zogenaamd kleinproducent.204 Volgens Laura Van Aert was het 

lidmaatschap in het ambacht voor vele vrouwen een uitgelezen kans om zich van 

hun juridisch onbekwame status te ontdoen.205 Het valt niet te verbazen de 

Meerse kwantitatief het grootste Antwerpse ambacht was. Volgens Rafael 

Lauwaert telde het meerseniersambacht in 1590 – na de grote uittocht van vele 

Antwerpenaars dus – nog steeds 1.505 leden.206 Tijdens de gouden jaren 1560 telde 

het ambacht een recordaantal van 2100 leden, een record dat pas in 1636 terug 

zou verbroken worden.207 De inschrijvingslijsten uit de periode 1517-1600 tonen 

aan dat maar liefst 9.658 personen zich in deze tijdsspanne lieten inschrijven in 

het meerseniersambacht.208. Figuur 1 toont het inschrijvingsverloop van de 

nieuwe meerseniers tijdens de periode 1517-1600, waarbij opvalt dat het aantal 

nieuwe inschrijvingen na de piekperiode 1556-1560 redelijk constant bleef tot aan 

het einde van de zestiende eeuw. Er was een kleine dip qua inschrijvingen tijdens 

de woelige periode 1581-1585. In 1585 werd wel een laagterecord genoteerd met 

slechts 12 nieuwe inschrijvingen in de Meerse. Tijdens de jaren 1586-1587 vonden 

al 46 personen hun weg terug naar het meerseniersambacht, terwijl 1588 hét 

absolute piekjaar was in de zestiende eeuw met maar liefst 303 nieuwe 

inschrijvingen.209 Het is echter aan de hand van de inschrijvingslijsten niet te 

achterhalen welke van de nieuwe leden van de Meerse zich als immigrant als 

poorter van de stad lieten noteren. 

 

      Figuur 1: Inschrijvingen in het meerseniersambacht 1517-1600 per vijf jaar
210
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Bron: Archief OCMW Antwerpen, GH 82-84. 

 

                                                 
204

 Van Aert, Van appelen tot zeemleer, 127-136. Voor een overzicht van de vrouwelijke meerseniers 

tijdens de periode 1515-1585, zie 248-249. 
205

 Van Aert, „Tussen norm en praktijk‟, 37. 
206

 Lauwaert, „Ambachten en nieuwe nijverheden‟, 151. 
207

 Blondé en Greefs, „Werk aan de winkel‟, 212 en Neelen, Het Antwerpse Meerseniersambacht, 156, 

158-160 en 169. 
208

 Archief OCMW Antwerpen, GH 82-84. 
209

 Voor een evolutie van het Antwerpse meerseniersambacht in de zestiende eeuw, zie Van Aert, Van 

appelen tot zeemleer, 121-142. 
210

 Zie figuur 5, bijlage 2 cd-rom. 



 62 

Het andere grote overkoepelende ambacht, de Sint-Lucasgilde, groepeerde 

alle personen die in de Scheldestad een artistiek beroep uitoefenden. Iedereen die 

op één of ander professioneel vlak iets met kunst te maken had, moest in principe 

lid worden van de Sint-Lucasgilde. Toch blijkt uit dat ook in deze corporatie 

personen ingeschreven werden die op het eerste zicht weinig binding hadden 

met de Antwerpse artistieke wereld. Schoolmeesters, kruideniers, geneesheren, 

schrijnwerkers, fruiteniers, enzovoort lieten zich waarschijnlijk inschrijven in de 

gilde omdat er aan het lidmaatschap voordelen verbonden waren, zoals 

vrijstelling van burgerwacht. Anderen waren misschien amateurdichters of -

acteurs die langs deze weg opgenomen wilden worden in de met de Sint-

Lucasgilde verbonden rederijkerskamer de Violieren. De zogenaamde Liggeren, 

waarin vanaf 1453 alle nieuwe meesters en leerlingen van de gilde genoteerd 

werden, tonen dat tijdens de periode 1453-1610 niet minder dan 2.482 nieuwe 

meesters werden genoteerd, waarvan de grootste groep of 37 procent, zich 

bezighield met schilderkunst.211 Het aantal leden in de kunstgilde schommelde 

voortdurend en geschat wordt dat tijdens de zestiende eeuw constant gemiddeld 

200 à 300 personen een lidmaatschap bezaten. Er zijn twee ledenlijsten bewaard 

die dit lijken te bevestigen. In de periode tussen 26 september 1585 en 30 

september 1586 telde de kunstgilde 227 leden, tussen 6 oktober 1588 en 2 oktober 

1589 waren dit er 241.  

 

Figuur 2: Nieuwe meesters en leerlingen in de Sint-Lucasgilde 1453-1610
212

 

  

Nieuwe meesters en leerlingen in de Sint-

Lucasgilde 1453-1610

0

100

200

300

400

14
53

-1
46

0

14
61

-1
47

0

14
71

-1
48

0

14
81

-1
49

0

14
91

-1
50

0

15
01

-1
51

0

15
11

-1
52

0

15
21

-1
53

0

15
31

-1
54

0

15
41

-1
55

0

15
51

-1
56

0

15
61

-1
57

0

15
71

-1
58

0

15
81

-1
59

0

15
91

-1
60

0

16
01

-1
61

0

nieuwe meesters nieuwe leerlingen
 

Bron: Rombouts en Van Lerius, De Liggeren 

 

Deze cijfers tonen aan waarom Antwerpen met reden het voornaamste 

kunstcentrum ten noorden van de Alpen werd genoemd. Figuur 2 toont 

bovendien dat de val van Antwerpen niet gezorgd heeft voor een massale daling 

van de nieuwe inschrijvingen in de Sint-Lucasgilde, integendeel zelfs. Via de 

Liggeren zijn we ook op de hoogte van het aantal leerlingen die in de Sint-

                                                 
211

 Rombouts en Van Lerius, De Liggeren. 
212

 Zie figuur 6, bijlage 2 cd-rom. 



 63 

Lucasgilde ingeschreven werden. Maar liefst 1.699 personen werden door de 

Antwerpse kunstindustrie aangetrokken om hier een kunstenaarsvak te komen 

leren. Net zoals dat bij de nieuwe meesters het geval was, trok de schilderskunst 

de meeste nieuwe leerjongens aan. Ruim 48 procent van de nieuwe leerlingen 

hadden ambities als schilder. Ook na 1585 bleek Antwerpen interessant voor de 

kunstenaars in spe. De inschrijvingswaarden na 1585 waren zelfs de hoogste van 

de periode 1453-1610. 

Bovenstaande cijfers laten op zich al uitschijnen dat vele Antwerpenaars 

binnen het corporatieve systeem werkten. Rafael Lauwaert onderscheidde zeven 

grote economische sectoren die vrijwel volledig corporatief georganiseerd waren 

en die nagenoeg de volledige arbeidsmarkt beheersten: de voedings-, textiel- en 

ledersector, de hout- en metaalverwerkende sector, de kleinhandel en handel in 

tweedehandsartikelen en het bouw- en transportbedrijf.213 De schaars 

overgeleverde bronnen die iets vertellen over het aantal meesters, gezellen en 

leerlingen in sommige sectoren, schetsen een vaag beeld van het belang dat het 

ambachtswezen op de Antwerpse arbeidsmarkt moet gehad hebben en tonen dat 

sommige ambachten grote ‘werkgevers’ waren.214 Het belangrijke Antwerpse 

schippersambacht bijvoorbeeld telde 441 meester-schippers in 1565, terwijl in 

datzelfde jaar 1600 meesters en gezellen in het droogscheerdersambacht 

genoteerd werden.215 Tussen 1537 en 1562 werden niet minder dan 2.193 nieuwe 

leerlingen genoteerd in het droogscheerdersambacht terwijl in het 

kuipersambacht tussen 1577 en 1600 in totaal 669 nieuwe leerjongens werden 

genoteerd.216 Het goud- en zilversmedenambacht verwelkomde in de periode 

1564-1592 op haar beurt 547 leerlingen.217 Dat de Antwerpse textielsector een 

grote werkverstrekker was, staat buiten kijf. Volgens de dekens van het 

zijdeweversambacht zouden in 1584 meer dan 4.000 personen actief geweest zijn 

in hun corporatie, terwijl in alle sectoren van de linnenweverij samen sprake was 

van 2.500 meesters.218 Volgens Jan Van Roey waren er in 1584 van de 10.176 

mannelijke Antwerpenaars waarvan hij het beroep heeft kunnen achterhalen, 

1.166 betrokken bij de textielindustrie.219 Door de aard van de bronnen die Van 

Roey gehanteerd heeft, blijven echter de vele niet-belastingplichtige kleine 

meesters en arbeiders uit de textielindustrie buiten beeld. Van Roeys bronnen 

geven eveneens geen informatie over de tewerkstelling van vrouwen en kinderen 

in de textielnijverheid. Toch heeft Alfons Thijs op basis van het werk van Van 

Roey geraamd dat in 1584 in totaal ruim 13.000 Antwerpenaars – mannen, 
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vrouwen en kinderen – actief waren in de Antwerpse textielnijverheid. In dit getal 

zijn textielhandelaars, vervoerders van textielgrondstoffen en dergelijke niet 

meegerekend. Volgens Thijs blijkt dus 16,5 procent van de totale Antwerpse 

bevolking rechtstreeks actief geweest te zijn in deze industrie. Het percentage 

mannen (waartoe hij ook de jongens ouder dan twaalf jaar rekende) bedroeg dan 

46,2 procent. Dit betekent dat het grootste deel van het werk dus door vrouwen 

en meisjes verricht werd, waardoor het onwaarschijnlijk is dat al deze 

textielwerkers binnen het ambachtssysteem werkten.220 

Tijdens de zestiende eeuw is de traditionele stedelijke industriële structuur in 

de Zuidelijke Nederlanden niet op revolutionaire wijze getransformeerd. Hoewel 

in sommige branches een aanzienlijke schaalvergroting plaatsvond, bleef de 

kleine en middelgrote werkplaats van de ambachtsman de typische productie-

eenheid. In verscheidene takken van de nijverheid werd de productiviteit 

weliswaar gevoelig verhoogd, maar dit was eerder het resultaat van 

organisatorische verbeteringen dan het gevolg van technische vernieuwingen.221 

Het is niet onze bedoeling om hierover ten gronde uit te wijden, maar het komt 

er op neer dat in geen van de twee grote arbeidsintensieve nijverheidstakken van 

Antwerpen, de textielsector en het bouwvak, op ruime schaal kapitalistische 

grootbedrijven tot stand zijn gekomen in de loop van de zestiende eeuw. De 

grote textielondernemers werden hiervoor te veel aan banden gelegd door hun 

kleine collega’s en waren in te grote mate onderworpen aan internationale 

handelaars. Door de conjunctuurgevoeligheid van de bouwindustrie waren grote 

bouwondernemingen dan weer geen lange levensduur beschoren.222 Toch was er 

in enkele branches soms wel sprake van pogingen om arbeid te concentreren in 

de Scheldestad. In 1580 probeerde bijvoorbeeld de legwerker Joos van Herzeele, 

een migrant uit Brussel, een atelier op te richten waarin veertig gezellen 

wandbekleding konden vervaardigen.223 In de bouwindustrie is vooral het 

voorbeeld bekend van de grootindustrieel Gilbert van Schoonbeke. Maar het 

imperium dat hij oprichtte heeft geen stand kunnen houden.224 Cijfers over de 

grootte van droogscheerdersateliers in de jaren 1540 tonen dat ook in de 

lakenbereiding vooral het klein bedrijf overheerste. In totaal werden 270 ateliers 

genoteerd in de rekenboeken van de lakenbereiders in 1540. In 148 van deze 

ateliers, wat neerkomt op ruim 58 procent van alle werkplaatsen, werkten tussen 

de één en drie personen, inclusief de meester. Ruim 22 procent of 60 ateliers 

stelden tussen de vier en de zes personen tewerk. Slechts een kleine 20 procent 

van de ateliers, in totaal 40 werkplaatsen, boden werk aan meer dan zeven 

personen. Vier droogscheerdersateliers ten slotte telden meer dan twintig 

werknemers. Volgens het cijfermateriaal haalde het kleinbedrijf bij de Antwerpse 
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lakenbereiders dus fors de overhand op de grote ateliers. Toch moeten we hierbij 

een kanttekening maken. Sommige kleine meesters werkten in onderaanneming 

voor grotere collega’s, zodat we in bepaalde gevallen wel degelijk kunnen spreken 

van arbeidsconcentratie. 225 Bovendien hebben we absoluut geen zicht op de 

groep vrije en onvrije arbeiders die in drukke tijden werden ingeschakeld. Later 

in dit boek zal blijken dat vreemde illegale arbeiders vaak het onderwerp waren 

bij negotiaties over het Antwerpse arbeidsmigratiebeleid. 

Kortom, we kunnen ervan uitgaan dat de overgrote meerderheid van de 

Antwerpse werkgevers en werknemers opereerden binnen een corporatief kader. 

Aangezien ambachtsmeesters in principe echter verplicht waren poorter te 

worden, kan wel een idee gegeven worden van de mate waarin bepaalde sectoren 

en beroepen veel migranten aantrokken of niet. En aangezien werknemers in 

principe ook werknemers aantrekken, kan er daarbij worden vanuit gegaan dat de 

mate waarin bepaalde beroepsgroepen als migrantengroepen bestempeld worden 

via de poortersboeken eerder wordt onderschat – hoewel dat natuurlijk voor elke 

sector weer anders is. Betekent dit nu dat we de poortersboeken onverkort 

kunnen gebruiken om de economische migratie naar Antwerpen in beeld te 

brengen? Uiteraard niet. Vrouwen en de overgrote meerderheid van de 

werknemers blijven grotendeels uit beeld. Aan één voorwaarde is alleszins 

voldaan. Vanuit het perspectief van een sectoriële opsplitsing is er een grote 

overlap tussen de beroepen zoals die uit de poorterslijsten naar voor komen en de 

beroepen zoals die via het corporatieve kader in beeld komen. Dat blijkt uit tabel 

1, waarin we de beroepen uit de poorterslijsten opgesplitst hebben in een 

corporatieve en niet-corporatieve groep. 

Vooraf moeten we ook daar uiteraard methodologische kanttekeningen bij 

maken. Tot de groep van de niet-ambachtsgebonden beroepen rekenen wij de 

personen die een juridisch beroep uitoefenden, militairen of 

overheidsfunctionarissen.226 Ook administratief personeel, dienaars of beroepen 

als paardenverhuurder of varkenshoeder waren niet-ambachtsgebonden. 

Personen die instonden voor het vervoer over de weg, binnen de stad of 

daarbuiten, zoals karvoerders of wagenmannen, rekenen we tot de groep die geen 

verantwoording hoefden af te leggen tegenover een ambachtsbestuur. Mensen 

die werkten in de zogenaamde nieuwe nijverheden zoals de suikerraffinage of de 

productie van was, olie en zeep vielen ook al niet onder het ambachtsregime. 

Mannen die in de poortersboeken omschreven worden als ‘koopman’, ‘verkoper’ 

of ‘koper’, zijn moeilijker in een categorie thuis te brengen. We weten immers 

niet of deze personen zich bezighielden met kleinhandel of groothandel. Hoewel 

groothandelaars in principe niet verplicht waren om lid te worden van het 

meerseniersambacht, blijkt dat in de loop van de zestiende eeuw een aantal grote 
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kooplieden zich toch in de Meerse lieten inschrijven.227 Sommige groepen 

‘verkopers’ en ‘kopers’, zoals boterverkopers of zijdelakenverkopers, worden met 

de regelmaat van de klok genoteerd in de inschrijvingslijsten van de meerseniers. 

Maar omdat het dus niet duidelijk is of de verkopers en kopers die in de 

poortersboeken voorkomen effectief lid van de Meerse en dus ambachtsgebonden 

waren, hebben we onze poorterslijsten op twee manieren geanalyseerd. In de 

eerste analyse rekenen we de handelaars, kopers en verkopers niet tot de Meerse 

en beschouwen we hen als niet-ambachtsgebonden, in de tweede analyse doen 

we het tegenovergestelde. Op deze manier krijgen we als resultaat minimum- en 

maximumwaarden, waarbij we de waarheid waarschijnlijk ergens in het midden 

zullen moeten zoeken. 

 

Tabel 1: Antwerpse poorters 1533-1600: ambachtsgebonden versus niet-ambachtsgebonden 

jaar exclusief 

kooplui 

exclusief 

kooplui 

inclusief 

kooplui 

inclusief 

kooplui 

 

1533-1539 1.559 79,3 % 1.740 88,6 % 

1540-1549 2.184 78,8 % 2.469 89,1 % 

1550-1559 2.130 79,7 % 2.389 89,4 % 

1560-1569 3.042 83,9 % 3.418 94,2 % 

1570-1579 1.705 86,2 % 1.848 93,5 % 

1580-1589 1.491 80,5 % 1.619 87,4 % 

1590-

1600 

753 87,1 % 796 92 % 

TOTAAL 12.864 81,8% 14.279 90,8 % 

Bron: SAA, V 142-153. 

 

De cijfers in tabel 1 spreken voor zich. Zelfs als we de handelaars en kooplui 

niet tot de ambachtsgebonden beroepen rekenen, blijkt dat in de loop van de 

zestiende eeuw gemiddeld bijna 82 procent van alle nieuwe migrant-poorters 

werkzaam was binnen het corporatieve arbeidssysteem. Als we de verkopers en 

kopers wel tot het meerseniersambacht rekenen, dan loopt dit percentage op tot 

gemiddeld 90,8 procent. Tijdens de periode 1560-1569 was zelfs 94,2 procent van 

de nieuwe poorters werkzaam binnen het Antwerpse ambachtswezen. Uiteraard 

zijn deze resultaten niet veel meer dan richtcijfers. Periodes waarin ambachten of 

naties werden opgericht zullen deze resultaten beïnvloeden. Het erkennen van 

het statuut van vrij gezel in een bepaald ambacht waarvoor geen poorterschap 

vereist was, zal bijvoorbeeld een verminderd aantal inschrijvingen van poorters 
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die werkzaam waren in dit welbepaald ambacht tot gevolg hebben. Langs de 

andere kant moest men in een ambacht zoals dat van de metsers dan weer wel 

het poorterschap verwerven vooraleer men leerling kon worden. 

Dat het aantal nieuwe poorters die een ambachtsgebonden beroep uitoefende 

zo hoog lag, hoeft uiteraard niet te verbazen. Algemeen wordt in de historiografie 

immers aanvaard dat men geen ambachtsmeester kon worden zonder poorter te 

zijn.228 Migranten die het meesterschap in een ambacht ambieerden, hadden er 

dus alle belang bij om zich te laten registreren als poorter. Maar hoewel de 

stedelijke verordeningen duidelijk waren op dit vlak, kunnen we toch opmerken 

dat deze geboden niet steeds gerespecteerd werden. Onze analyse van de 

onderzoeksgegevens van Jan Van Roey leert immers dat de vele migranten vaak 

jaren en zelfs decennialang ambachtsmeester waren zonder zich te laten 

registreren als poorter.229 Ook in de inschrijvingslijsten van de leerling-

droogscheerders komen vele gevallen voor van meesters die al leerlingen in hun 

atelier opnamen, jaren voor zij het poorterschap bezaten. Sterker nog is dat zelfs 

dekens van de ambachten zich vaak niet hielden aan de poorterplicht in het 

ambacht. Lijsten met namen van ambachtsdekens van 1575 leveren de namen op 

van veertien dekens die door de klerk beschouwd werden als migrant. Slechts vijf 

van hen bezaten het poorterschap.230 Een voorbeeld is de bekende goudsmid 

Melchior Tremschen, geboren in Emden in Nedersaksen. In 1569 en 1579 was hij 

mededeken van het goud- en zilversmedenambacht, in 1570 en 1580 schopte hij 

het tot opperdeken en in 1574 en 1582 was hij kapelmeester van Sint-Elooi, de 

patroonheilige van het ambacht.231 Hij deed het allemaal zonder Antwerps 

poorter te zijn. Het lijkt er dus sterk op dat vele ingeweken ambachtsmeesters 

alsnog ontsnappen aan het oog van de migratiehistoricus als die enkel de 

poortersboeken als bron hanteert. Anderzijds is het, wegens de poorterplicht 

voor ambachtsmeesters, moeilijk om het belang van het ambachtswezen op de 

arbeidsmarkt correct in te schatten. De lijsten zullen immers steeds de 

draagkracht van het corporatieve systeem op de arbeidsmarkt overschatten. 

 

3. Economisch profiel van de nieuwe Antwerpse poorter 

 

a. Inleiding 

 

Welk beeld komt er nu uit de poorterslijsten naar voren, en in welke zin 

verschilt dit van het beeld dat je zou verwachten op basis van de corporatieve 

structuur van Antwerpen en de gegevens over de beroepsstructuur zoals die uit 

de bronnen van Jan Van Roey kunnen worden gedistilleerd? Ludovico 
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Guicciardini verschafte ons informatie over de beroepstructuur van de 

Scheldestad in 1566.232  Hij was echter niet in staat om het exacte aantal 

handelaars of kooplui weer te geven en beweerde daarom dat zij ‘ontelbaar’ 

waren. Het moet inderdaad zeer moeilijk geweest zijn om alle handelaars of 

kooplieden die op een bepaald tijdstip in Antwerpen actief waren te tellen of te 

registreren. We hebben hier immers te maken met een zeer mobiel segment in de 

Antwerpse samenleving. Vele handelaars verbleven vaak voor korte periodes in 

de stad. In oktober 1568 telde het mobiele segment van de Antwerpse bevolking 

ongeveer 14.000 personen, waaronder 10.263 tijdelijke inwoners die omschreven 

werden als ‘den vremden handelsman van alle natien vuyt alle provincien ende 

coninckrycken dagelycx gaende ende comende’.233 De meerderheid van de Duitse 

handelaars bijvoorbeeld bleef maar voor een korte tijd in Antwerpen. ‘Kleine’ 

Duitse handelaars kwamen slechts sporadisch naar de Scheldestad om goederen 

te kopen en te verkopen en keerden daarna naar hun thuishaven terug.234 Ook 

het aantal Antwerpse kleinhandelaars moet bijzonder groot geweest zijn en was 

hoe dan ook onmogelijk helemaal in kaart te brengen.  

 

Tabel 2: Antwerpse beroepsbevolking volgens F. Giucciardini 

beroep Aantal 

kleermaker-kousmaker 549 

kunstenaar ±300 

bakker 169 

goudsmid 124 

barbier-chirurgijn 110 

visverkoper 91 of 92 

beenhouwer 78 

kleinhandel-handel ontelbaar 

Bron: Giucciardini, Beschrijvinghe, 92 

 

Guicciardini dichtte de verzorgende sector een belangrijke plaats toe op de 

Antwerpse arbeidsmarkt, en het viel de man verder ook op dat Antwerpen vele 

kunstenaars en goudsmeden telde.235 Het feit dat een Florentijn onder de indruk 

was de omvang van de Antwerpse kunstproductie, bewijst dat zestiende-eeuws 

Antwerpen als een echte culturele metropool in Europa beschouwd kon 

worden.236 In wat volgt zullen we proberen te achterhalen welke 

beroepscategorieën de meeste aantrekkingskracht hadden op economische 

migranten die bereid waren het Antwerps poorterschap te aanvaarden. We zullen 

ook onderzoeken of de rangorde van de aantrekkingskracht veranderde in de 
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loop van de eeuw. Vermits wij in dit boek de stelling hanteren dat economische 

migranten vooraf op de hoogte waren van hun perspectieven op de arbeidsmarkt, 

kunnen we uitgaan van de idee dat de poortersboeken een aanwijzing zijn voor 

de sterkte van een bepaalde beroepssector in de Scheldestad. 

Het zestiende-eeuws Antwerpen oefende in de Nederlanden en op plaatselijk 

vlak vier verschillende functies uit. Het fungeerde als een verzorgingscentrum 

voor een ruim hinterland en uiteraard voor de eigen bevolking.237 Daarnaast was 

Antwerpen een belangrijke distributie- en transportcentrum waarbij zowel over 

zee, over binnenwateren als over land enorme hoeveelheden afgewerkte werden 

geëxporteerd en vele afgewerkte goederen of ruwe materialen de Zuidelijke 

Nederlanden binnenkwamen.238 Verder was Antwerpen een bruisende 

industriestad waar in de zestiende eeuw vooral de textiel- en de kunstindustrie - 

maar ook het bouwvak -, die wij in dit boek als een industriële sector 

beschouwen, grote werkgevers waren.239 De Scheldestad was last but not least een 

commerciële metropool met een grote, al dan niet permanente aanwezigheid van 

vele handelaars uit het buitenland en uit de Nederlanden.240  

Deze vier functies stonden uiteraard niet los van elkaar, maar waren 

integendeel complementair. Handelaars hadden er alle belang bij dat hun 

handelswaren op een snelle en ordentelijke manier geladen, gelost en vervoerd 

werden, producenten van industriële producten waren afhankelijk van de import 

van grondstoffen en leefden dus maar beter op goede voet met de handelaars die 

verantwoordelijk waren voor deze import. De afgewerkte textielproducten en 

kunstvoorwerpen werden massaal geëxporteerd. De explosieve groei van de 

Antwerpse bevolking, als gevolg van de bruisende handelsactiviteiten en de 

sterke industrie, had een gunstig effect op de groei van de verzorgende sector in 

de metropool. Alle inwoners dienden gevoed, gelaafd en gekleed te worden en 

bovendien moesten handelaars die maar een korte tijd in Antwerpen verbleven 

ook gelogeerd worden.  

Ondanks deze samenhang kan het interessant zijn om die vier verschillende 

stedelijke functies los te koppelen. Uit onderzoek is immers gebleken dat steden 

met een typerende economische functie een specifiek soort migrant 

aantrokken.241 Het is echter moeilijk is om een goede typologie te ontwerpen 

waarin alle beroepsgroepen uit de verschillende sectoren hun juiste plaats 

vinden. Door bijvoorbeeld de voor Antwerpen kwantitatief belangrijke 

kledingsector in het hokje van de industrie te plaatsen, wordt enerzijds de 

industriesector te veel waarde toegemeten en anderzijds de verzorgende sector te 

weinig eer aangedaan. De samenstelling van de stroom economische migranten 
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zou op deze manier sterk vervormd worden. Desondanks zal in wat volgt de 

Antwerpse arbeidsmarkt ingedeeld worden in vijf categorieën: de verzorgende 

sector, de handel, de behandeling en distributie van goederen en de industriële of 

producerende sector. Onder de categorie ‘ander’ plaatsen we beroepen uit de 

dienstverlenende sector en uit de juridische of educatieve sfeer. Ook militairen, 

overheidsambtenaren en beroepen die in de bron niet specifiek genoeg zijn 

omschreven, vallen onder de categorie ‘ander’. Er moeten keuzes gemaakt 

worden en om aan te tonen dat het niet evident is om een degelijke typologie van 

beroepen te ontwerpen, vergelijken we onze classificatie met de typologie die Clé 

Lesger heeft ontworpen in zijn onderzoek naar migratiestromen naar het 

vroegmoderne Antwerpen in de periodes 1541-1550 en 1586-1595.242 Lesger plaatst 

nieuwe poorters die in de poortersboeken omschreven werden als ‘arbeider’ of 

‘handwerker’ bij zijn zogenaamde ‘restgroep’. Wij zullen deze beroepsgroepen 

echter indelen in de sector ‘distributie en vervoer’.243 In de Antwerpse bronnen 

worden havenarbeiders immers vaak als arbeiders of handwerkers omschreven. 

In tegenstelling tot Lesger rangschikken wij de voedingssector (exclusief 

brouwerijen, suikerbakkers en suikerzieders) en de kledingssector onder de 

categorie ‘verzorgende sector’.244 Tappers, taverniers, herbergiers en 

aanverwanten rekenen wij eveneens tot de verzorgende sector, terwijl Lesger 

deze personen onder ‘verkeer en communicatie’ rangschikt. Hij hanteert hierbij 

de redenering dat veel herbergiers als tussenpersonen fungeerden in 

handelsverrichtingen en als makelaar beschouwd konden worden. Onze 

redenering is dat deze mensen hun grootste inkomen echter putten uit 

horecataken. 

Hoe hebben wij de verschillende beroepsgroepen uit de poortersboeken 

ingedeeld in onze typologie? De consumptieverzorgende sector staat voor de 

beroepsgroepen die goederen of diensten produceren of aanbieden bestemd voor 

een ‘onmiddellijke’ consumptie. Kledingproductie, kleinhandel, 

voedselvoorziening, horeca, oerproductie en zelfs enkele beroepen uit de 

metaalsector kunnen onder de noemer ‘verzorgende sector’ geklasseerd worden. 

De grootste sector in deze categorie is de kledingsector. Maar liefst 1.763 nieuwe 

poorters in de periode 1533-1600 waren hierin werkzaam, met als top vijf de 

kleermakers (924 nieuwe poorters), kousenmakers (145), schoenmakers (313), 

oudschoenmakers (128) en pelsmakers (66). Opvallend is het hoge aantal 

migrant-kleermakers dat Antwerpen koos als nieuwe woonplaats. In Leiden 

bijvoorbeeld werkten gemiddeld 2,5 kleermakers per duizend inwoners.245 In 

Antwerpen bedroeg dit getal volgens Anne Kint 7,1 per duizend inwoners.246 De 
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aanwezigheid van de vele rijke kooplieden moet ongetwijfeld een aantal 

(vermaarde) kleermakers naar Antwerpen gelokt hebben. Vele nieuwe poorters 

uit de verzorgende sector, 1.182 om precies te zijn, waren werkzaam in de 

detailhandel. De meesten onder hen noemden zichzelf kramer (461), 

oudkleerkoper (250), vettewarier (250) of meersenier (89). De voedselvoorziening 

in de stad verschafte werk aan 817 nieuwe poorters, waarbij het bakkersambacht 

521 bakkers mocht ontvangen. Ook de vleesbewerkers scoorden zeer goed in de 

voedingssector met 81 vleeshouwers of slagers die zich lieten inschrijven als 

nieuwe poorters. Een stad waar het een komen en gaan was van bezoekers of 

reizigers die voor korte of langere tijd bleven, heeft behoefte aan een goede 

horecasector. Het gevolg is dat 575 nieuwe poorters zich als tapper, tavernier, 

herbergier, stoofhouder en dergelijke lieten noteren. De 316 nieuwe poorters die 

instonden voor de voorziening van verse groenten en fruit en de 164 poorters die 

als smid in de stad aan de slag gingen, worden eveneens tot de verzorgende 

sector gerekend. 

Antwerpen groeide in de loop van de zestiende eeuw uit tot de grootste haven 

in de Nederlanden en in West-Europa. De Scheldestad was als belangrijk 

transitcentrum een heuse overslagplaats waar diverse geïmporteerde goederen 

werden opgestapeld in afwachting van distributie doorheen Europa. Engelse, 

Franse, Italiaanse, Spaanse, Portugese en Duitse kooplieden importeerden 

grondstoffen en afgewerkte producten om die vervolgens doorheen Europa of 

naar Zuid-Amerika en de Levant te exporteren.247 Voor de behandeling, de 

distributie en het vervoer van alle inkomende en uitgaande grondstoffen en 

afgewerkte producten waren zeer vele werkkrachten nodig. Uit de 

poortersboeken blijkt dit deel van de arbeidsmarkt in de loop van de zestiende 

eeuw een grote aantrekkingskracht te hebben uitgeoefend op economische 

migranten. Maar liefst 2.894 nieuwe poorters waren werkzaam in de categorie 

‘distributie en vervoer’, zowel over water als over land. Uit de poorterslijsten 

blijkt dat 887 schippers – maar liefst 5,6 procent van alle geregistreerde poorters 

in de zestiende eeuw – zich geroepen voelden om Antwerps poorter te worden. 

De meesten deden dit waarschijnlijk nadat ze reeds meerdere malen de 

Antwerpse haven hadden aangedaan.248 In de haven konden zij rekenen op 

gespecialiseerde havenarbeiders die instonden voor het laden, lossen en 

overladen van de aangevoerde goederen en voor goederen die uitgevoerd werden. 

Vooral de arbeiders (894 nieuwe poorters), straatwerkers (432), 

kordewagenkruiers (135), buildragers (95) en turfdragers (73) springen in het oog 

omwille van hun omvang.249 Ook voor het vervoer over land of doorheen de stad 
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 Van der Wee, The growth of  the Antwerp Market, dl II, 166-199. Voor een bondig overzicht van de 

geïmporteerde en geëxporteerde producten door handelaars van verschillende nationaliteiten, zie Kint, 

The community of commerce, 51-52. 
248

 Asaert, „Buitenlieden onder Antwerpse vlag‟ en Idem, „Antwerpen en de zee‟. 
249

 Beroepsgroepen zoals de turfdragers en de buideldragers lagen overigens geregeld met elkaar in de 

clinch over welke goederen door welke groep gelost en geladen mochten worden. de Antwerpse 
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boden zich nieuwe poorters aan. Onder meer kardrijvers (151) en wagenlieden 

(96) behoorden tot deze categorie.  

De categorie ‘industrie en productie’ omvat een groot aantal beroepen die in 

verschillende sectoren onderverdeeld kunnen worden.250 De meeste nieuwe 

poorters in deze categorie waren werkzaam in de textielindustrie. In de diverse 

textielweverijen en veredelingssectoren noteren we 2.102 nieuwe poorters. Vooral 

het droogscheren of het bereiden van wollen lakens was bijzonder populair (696 

nieuwe poorters). De droogscheerders werden vanop afstand gevolgd door de 

passementwerkers (253), de linnenwevers (243) en de satijnwerkers (238). De 

beroepen die zich in de Scheldestad bezighielden met het verwerken van hout en 

riet trokken 895 nieuwe poorters aan. Hierbij waren het vooral de kuipers (313), 

de schrijnwerkers (145), maar ook de houtbrekers (67) en de mandenmakers (55) 

die hoofdzakelijk verantwoordelijk waren voor dit aantal. Kwantitatief gezien 

werden de hout- en rietbewerkers, van nabij gevolgd door de bouwsector, waarin 

859 migrant-poorters werkzaam waren, de meesten als timmerman (333) of als 

metselaar (327). Vele nieuwe poorters werden aangetrokken door wat we in de 

brede zin van het woord de kunstindustrie noemen. De bewerking van 

edelmetalen en edelstenen zorgde voor 169 nieuwe poorters, maar veel migranten 

vonden ook werk in de grafische sector (104) of als glas- en aardebewerker (53). 

Ook vermeldenswaard is dat 87 schilders en 86 speelmannen – die we ook tot de 

kunstensector rekenen – zich lieten inschrijven als burger van de stad. In totaal 

kunnen 579 poorters uit de poorterslijsten ondergebracht worden in de 

kunstensector, 26 meer dan de nieuwe poorters die werkten in de 

metaalverwerkende industrie, zoals slotenmakers (88), mesmakers (66), 

tingieters (51), busmakers (49) en riembeslagers (32). De sector die zich 

bezighield met de productie en verwerking van leder en touw, mocht 363 nieuwe 

poorters verwelkomen in haar rangen, waaronder 143 leertouwers, 38 

huidevetters, 38 lijndraaiers en 31 nestelmakers. De nieuwe poorters die 

werkzaam waren in de industriële productie van voedingswaren, waren ofwel 

suikerzieder of -bakker (115) ofwel brouwer (106). De productie van was, olie of 

zeep, was maar aantrekkelijk voor 47 nieuwe poorters. 

De vierde categorie, de categorie ‘handel’, is moeilijker te schetsen. Als 

nieuwe poorters zichzelf bestempelden als kremer of meersenier bijvoorbeeld, 

kunnen we makkelijk concluderen dat we hier te maken hebben met handelaars 

die zich vooral richtten op de lokale markt. Dit is anders als we de term koopman 

tegenkomen. In de contemporaine bronnen kon bijvoorbeeld een kleine verkoper 

van vette waren zich net zo goed ‘koopman’ noemen als een superrijk koopman 

zoals Pauwels van Gemert, wiens rijkdom bij zijn dood geschat werd op 97.202 

                                                                                                                                               
„dokwerkers‟ stonden ook vaak vijandig tegenover migrant-collega‟s. Zie onder meer Prims, De 

geschiedenis van het Antwerpsche turfdragersambacht en Idem, De Antwerpsche Natiën. 
250

 De categorie „industrie en productie‟ omvat de bouw- en textielsector, sectoren die instonden voor de 

verwerking van hout, riet, leer, touw en metaal. Ook de kunstindustrie, de voedingssector die op 

industriële schaal werkte en de was-, olie- en zeepproducerende sector behoort  tot deze categorie. 
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gulden.251 De zestiende-eeuwse bronnen maken meestal gewag van coopmannen, 

vercoopers en coopers om aan te geven dat een persoon goederen verkocht of 

verhandelde, maar dit ongeacht de schaal waarop dit gebeurde en ongeacht de 

markt waarop hij zich richtte. In sommige gevallen maken ordonnanties 

onderscheid tussen coopers als groothandelaars en vercoopers als 

kleinhandelaars.252 Bovendien is de grens tussen ambachtsmeesters en handelaars 

ook niet altijd even scherp te trekken. Vele ambachtsmeesters, zoals kunstenaars 

of goud- en zilversmeden, stonden zelf in voor de handel van hun afgewerkte 

producten. Vele handelaars van hun kant waren zelf ook producenten van eigen 

handelswaren, zoals lakenhandelaars die tegelijk een droogscheerders- of 

lakenbereidersatelier runden.253 Om het allemaal nog gecompliceerder te maken, 

waren groothandelaars vaak lid van het meerseniersambacht. Algemeen wordt 

echter aangenomen dat grote kooplui of handelaars die zich in de stad vestigden, 

geen lid werden van het meerseniersambacht.254 Het is in ieder geval opvallend 

dat van de in totaal negentig Duitsers, Portugezen en Spanjaarden die poorter 

werden in de zestiende eeuw en die wij onderbrengen in de categorie ‘handel’, er 

slechts één terug te vinden is in de ledenlijsten van de meerseniers. Ironisch 

genoeg toont dit voorbeeld de tekortkomingen of zwakheden aan die het werken 

met poortersboeken als migratiebron met zich brengt. De reeds genoemde Diego 

Dies Portugais wordt in de inschrijvingslijsten van de meerseniers uit 1571 

vermeld als kruidenier, nadat hij op 23 februari 1570 bij zijn poorterseed 

verklaarde makelaar te zijn.255 Op 27 november 1582 werd dezelfde man overigens 

ingeschreven als goudsmid in het goud- en zilversmedenambacht.256 In onze 

analyse van de poortersboeken hebben we iedereen die als koopman, verkoper, 

koper of makelaar omschreven wordt, effectief opgenomen in de categorie 

‘handel’.257 

Rest ons uiteindelijk nog de categorie ‘ander’ of de zogenaamde restcategorie. 

Deze groep omvat de professionelen die thuishoren in wat wij vandaag vrije 

beroepen zouden noemen, maar ook mensen die werkten in dienst van de 

overheid – zowel op administratief als militair vlak –  en beroepbeoefenaars die 

niet onder te brengen zijn in een ambacht of een industrie, zoals 

paardenberijders, knapen of postiljons. Ook studenten en renteniers behoren tot 

de restcategorie, maar even goed poorters die geen beroep vermeldden bij hun 

eedaflegging als Antwerps poorter. In totaal bevat deze laatste groep maar liefst 

678 personen. De zogenaamde vrije beroepen verdienen wat extra aandacht. 

Onder hen rekenen we de mensen uit de medische, juridische en 
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 Soly, Urbanisme en kapitalisme, 63. 
252

 Kint, The community of commerce, 62. 
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 Zie Thijs, Van “werkwinkel” tot “fabriek”.  
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 Zie supra. 
255

 OCMW-archief Antwerpen, GH 83, f° 249 v° en SAA, V 149, f° 224. 
256

 SAA, GA 4487, f° 197 v°. 
257

 Poorters die als meersenier, kramer, vettewarier of meersenier omschreven werden, hebben we eerder 

al ondergebracht in de consumptieverzorgende categorie. 
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onderwijssector. Vooral de medische sector (barbiers, chirurgijns, medicijnen, 

dokters, apothekers en dergelijke) is goed vertegenwoordigd met 184 nieuwe 

poorters. Maar ook vele schoolmeesters en schoolmeesteressen (104) vonden de 

weg naar de Scheldestad. In totaal werden 60 advocaten en procureurs Antwerps 

poorter, nipt gevolgd door personen die werkzaam werden in de 

overheidsadministratie (59). 

 

Figuur 3: Beroepscategorieën nieuwe poorters 1533-1600
258
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Bron: SAA, V 142-153. 

 

Figuur 3 toont dat de meeste nieuwe poorters uit de periode 1533-1600, actief 

waren in wat wij de categorie ‘industrie en productie’ noemen of in één van de 

consumptieverzorgende sectoren. In totaal kunnen 10.630 nieuwe poorters in 

deze twee categorieën ondergebracht worden, wat neerkomt op ruim 66 procent 

van alle nieuwe inschrijvingen in de poortersboeken. De behandeling, distributie 

en het vervoer van goederen was kwantitatief gezien de derde categorie met in 

totaal 2.894 nieuwe poorters, goed voor 18,3 procent van het geheel in de 

poortersboeken. De drie genoemde beroepscategorieën werden op afstand 

gevolgd door wat wij handelaars (exclusief kleinhandel) en de restgroep noemen.  

Het decennium 1560-1569 was duidelijk een bloeiende periode in de 

Antwerpse economie met een hoogtepunt aan inschrijvingen in alle grote 

beroepscategorieën. In totaal werden in dit decennium niet minder dan 3.630 

nieuwe poorters genoteerd wat neerkomt op ruim 23 procent van het totaal 

geregistreerde inschrijvingen in de poorterslijsten. Na 1569 is er een duidelijke 

gestage terugval merkbaar, behalve in de categorie ‘industrie en productie’ die 

een korte opflakkering kende in het decennium 1580-1589.  
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 Zie figuur 7, bijlage 2 cd-rom. 
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b. Verzorgende sector 

 

In de consumptieverzorgende categorie werkten nieuwe poorters als 

detailhandelaar, in de horeca- en kledingssector, in de directe 

voedselvoorziening, in de oerproductie of als metaalbewerkers zoals smeden.259 

De meeste nieuwe poorters in de verzorgende sector vonden werk in het 

zogenoemde kledingbedrijf, namelijk 1.713 personen of 36,6 procent van het 

totaal. Het waren vooral kleermakers, kousenmakers, oudschoenmakers en 

schoenmakers die hier de dienst uitmaakten. Bijna 25 procent van de nieuwe 

poorters, een totaal van 1.192, ging in de categorie ‘verzorgend’ aan de slag als 

detailhandelaar. De voedingsverwerkende sector nam 17 procent voor haar 

rekening, wat neerkomt op 817 poorters. De bakkers alleen al stonden voor ruim 

69 procent van deze nieuwkomers. Net geen 12 procent van de nieuwe poorters 

kwamen terecht in de horeca (575), gevolgd door 6,6 procent in de oerproductie 

(fruiteniers en hoveniers) (316) en 3,4 procent in de metaalbewerkende sector. 

Het betrof hier 164 (hoef)smeden. 

 

Figuur 4: Nieuwe poorters 1533-1600 verzorgende sector
260
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Bron: SAA, V 142-153. 

 

Figuur 4 toont dat de curve van de diverse beroepsgroepen in deze categorie 

een grillig verloop kende in vergelijking met de curve van de overkoepelende 

sectoren in figuur 3. Kijken we bijvoorbeeld naar de nieuwe poorters in het 

kledingssegment. Deze sector ontving in de jaren 1533-1535 ‘maar’ 26,3 procent 
                                                 
259

 In tegenstelling tot sommige andere historici zijn wij toch geneigd om fruiteniers en hoveniers tot de 

verzorgende sector te rekenen. De hoveniers en de fruiteniers bevoorraadden de wekelijkse markten met 

allerhande groente en fruit die zij in kleine hoven oogstten buiten de stad. Van Uytven, „Een dichte 

bevolking‟, 240-241. 
260

 Zie figuur 8, bijlage 2 cd-rom. 
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van de nieuw ingeschreven poorters en scoorde daarbij minder goed dan de 

detailhandel. In de loop van de zestiende eeuw groeide de kledingssector echter 

uit tot de onbetwistbare leider in de verzorgende sector met steeds meer dan 30 

en soms zelfs meer dan 40 procent van het totaal aantal nieuwe poorters. In de 

topperiode 1551-1555 was zelfs 42,6 procent van de nieuwe poorters die een 

verzorgend beroep uitoefende actief in het kledingbedrijf. Maar net als de andere 

sectoren kende het kledingbedrijf een terugval tijdens de jaren 1570-1575. De 

detailhandel mocht op haar beurt absoluut gezien de meeste nieuwe poorters 

ontvangen tot in de jaren 1560. De curven van de horeca en de 

voedselvoorziening kende een gelijkaardig verloop, maar dat gold minder voor de 

kleine broertjes oerproductie en metaalbewerking: die bleven in de loop van de 

zestiende eeuw redelijk constant.  

 

c. Behandeling en vervoer 

 

De invulling van de beroepen in de categorie ‘behandeling en vervoer’ staat 

open voor diverse interpretaties. De activiteiten van de diverse beroepsgroepen in 

deze categorie zijn in het verleden dan ook op verschillende manieren benaderd 

door historici. Vooral de beroepsgroepen die in de poortersboeken omschreven 

worden als ‘arbeider’, ‘straatwerker’ of ‘handwerker’, kunnen aanleiding geven tot 

meningsverschillen. We hebben de categorie ‘behandeling en vervoer’ ingedeeld 

in vier verschillende segmenten: vervoer via water, vervoer via land, 

havengebonden beroepen en een restgroep. Over het vervoer te water is 

nauwelijks discussie mogelijk. Uiteraard behoren de schippers tot dit segment. 

De schippers vertegenwoordigden 30,9 procent van de nieuwe poorters in de 

categorie ‘behandeling en vervoer’. Het komt er op neer dat 893 schippers in de 

loop van de zestiende eeuw Antwerps poorter werden. De reden dat zoveel 

migrant-schippers kozen om Antwerps poorter te worden, heeft te maken met 

preferentierechten voor Antwerpse poorters op diverse soorten ladingen én met 

allerhande fiscale voordelen die het belangrijke en politiek invloedrijke 

Antwerpse schippersambacht had afgedwongen bij de overheid. De 

poortersboeken leren ons echter niet of de schippers die zich lieten noteren als 

poorter, instonden voor de zeevaart of de binnenvaart. Kaart 1 toont de 

herkomstplaatsen van de schippers die in de poortersboeken verschijnen. 

Aangezien de meeste schippers werden gerekruteerd in plaatsen langs bevaarbare 

rivieren uit het Antwerpse transportnetwerk, kunnen we vermoeden dat de 

meesten onder hen gespecialiseerd waren in de binnenvaart. 
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Kaart 1: Herkomstplaatsen poorter-schippers 1533-1600
261

 

 
Bron: SAA, V 142-153. 

 

Schippers verschenen in de poortersboeken beduidend vaker dan 

vrachtvoerders die het vervoer over land verzorgden. Een kleine 10 procent of 279 

nieuwe poorters waren werkzaam in het segment dat instond voor het vervoer en 

de distributie van goederen die geladen en gelost werden in de haven of die over 

land Antwerpen binnenkwamen.262 De grootste sector in de categorie 

‘behandeling en vervoer’, wordt duidelijk gevormd door de zogenaamde 

havengebonden beroepen. Zij zouden omschreven kunnen worden als 

‘dokwerkers’. Gemiddeld 57,3 procent van de nieuwe poorters, 1558 personen, kan 

in de havengebonden sector ondergebracht worden. Het is echter niet eenvoudig 

om deze personen aan de hand van hun omschrijving in de poortersboeken in dit 

beroepssegment onder te brengen. Om een duidelijk zicht te krijgen op de 

havengebonden sector, hebben we ons laten leiden door enkele historici die de 

zestiende-eeuwse Antwerpse havenactiviteiten in kaart hebben gebracht. Zij 

hebben daarbij een beeld geschetst van hoe de werkzaamheden in de Antwerpse 

haven en op werven en langs kaden gereguleerd werden.263 De Antwerpse 

havenactiviteiten waren tijdens de zestiende eeuw zeer strikt gereglementeerd. 

Verschillende beroepsgroepen die actief waren in de Antwerpse haven hadden 

elk hun specialiteit. Elke groep mocht enkel specifieke goederen hanteren en 
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 Zie kaart 1 bijlage 1 cd-rom. 
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 Tot dit segment rekenen wij alle types van kardrijvers en karvoerders, alle types wagenaars, 

wagenvoerders, wagenmannen en voerlui. Zie Prims, Inventaris, 115. 
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 Prims, Geschiedenis van Antwerpen; Génard, Aanteekening; Dilis, De Antwerpse Naties; Zie Asaert, 

„The dynamic of the port‟, 136-149 en Deceulaer, Arbeidsregulering en loonvorming‟, 25-28. Tot de 

havenarbeiders rekenen wij, op basis van Prims en Génard: meewerkers, moriaans- en kraankinderen, 

arbeiders, kruiers (kordewagen, bier, hout, vlees, …), dragers (turf, buidels, steen, zak, vis, …), 

handwerkers, hooiwerkers en pakkers.       
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mocht enkel op duidelijk afgelijnde plaatsen werken. Bovendien bestond er voor 

sommige groepen een numerus clausus. Beide elementen zorgden voor 

conflicten, onder meer tussen de buideldragers, de turfdragers en de 

kordewagenkruiers. Deze beroepsgroepen waren corporatief georganiseerd, 

waarbij de diverse arbeidersstatuten duidelijk vastgesteld waren. De 

buideldragers bijvoorbeeld kregen hun stichtingsprivilege als onafhankelijk 

ambacht op 10 februari 1428. Daarin stond expliciet vermeld dat er maximaal 39 

‘vrije buideldragers’ mochten werken in de Antwerpse haven. Tevens werd 

vastgelegd welke goederen zij mochten hanteren.264 In de loop van het eerste 

kwart van de zestiende eeuw werd hun aantal vastgesteld op 49.265 Omdat de 

vrije buideldragers uiteraard niet alle werk gedaan kregen met hun gering aantal 

leden, werden de ‘onvrije buideldragers’ door de stad op 1 april 1435 geaccepteerd 

als onafhankelijke beroepsorganisatie. De vrije en onvrije buideldragers moesten 

wel uit elkaars vaarwater blijven wat betreft de te behandelen goederen.266 Vanuit 

het ambacht van de onvrije buideldragers ontstond, na een zoveelste fikse ruzie 

tussen de vrije en onvrije buideldragers over de taakomschrijving, het ambacht 

van de turfdragers. Zij ontvingen hun stichtingsprivilege, waarin ook strikte 

arbeidsvoorwaarden omschreven werden, op 24 januari 1464.267 Als oudste 

ambacht in de Antwerpse haven, vinden we echter de kordewagenkruiers terug 

die hun generale brief ontvingen op 23 februari 1402.268 Op 22 november werd het 

aantal kordewagenkruiers vastgelegd op 74. Net als het ambacht van de 

buideldragers, splitste het ambacht zich op 21 november 1544 op in vrije en 

gemeene kordewagenkruiers. De vrije kordewagenkruiers worden in de bronnen 

ook boterkruiers genoemd; zij mochten alleen goederen doorheen de haven 

vervoeren waarop de stad accijnsrechten had. De onvrije of gemeene 

kordewagenkruiers, wier aantal niet gelimiteerd was, vormden de grootste groep 

havenarbeiders in Antwerpen. Hun ledenaantal bedroeg 536 in 1566, 473 in 1567, 

603 in 1569 en 609 in 1570. Interessant om weten is dat deze onvrije of gemeene 

kordewagenkruiers in de bronnen eveneens straatwerkers of arbeiders genoemd 

worden.269 Het is dus duidelijk dat de sector ‘havengebonden beroepen’ diverse 

groepen omvatten, maar de bronnen laten er geen twijfel over bestaan dat we 

arbeiders, straatwerkers en handwerkers wel degelijk tot deze groep mogen 

rekenen.270 De restgroep die we in de categorie ‘behandeling en vervoer’ 
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 De oudste bewaarde versie dateert van 15 mei 1430 en is terug te vinden in SAA, GA 4081, niet 

gefolieerd. 
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 Prims, Geschiedenis, onder de Habsburgers, 180-181. 
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 Prims, Geschiedenis, onder de hertogen van Brabant, 187-189. 
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 SAA, GA 4001, f° 56 v°-58 v°en Prims, Het Antwerpsche turfdragersambacht, 11-13. 
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 SAA, GA 4001, f° 92. 
269

 Prims, Geschiedenis, onder de Habsburgers, 178-180 en 252-256. 
270

 In de lijst van inkomelingen en van Expectanten in de onderscheiden natiën aangelegd op het einde 

van de zeventiende eeuw, is er sprake van vrije korenmeters, vrije arbeiders, boterkruiers, vrije 

buideldragers, vrije turfdragers, vrije kalkmeters, dragers van steen, vrije steenkoolwerkers, vrije 

korenstorters en kordewagenkruiers. Prims, Inventaris, 54-55. 
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onderscheiden, bestond uit keurders en meters allerhande die ook in de bronnen 

niet bij de havengebonden beroepen worden gerekend. 

Uit figuur 5 kan duidelijk afgeleid worden dat de meeste poorters werden 

aangetrokken door havengebonden beroepen. In de periode 1571-1575 was maar 

liefst 73,1 procent van de nieuwe poorters in de categorie ‘behandeling en vervoer’ 

werkzaam in een havengebonden beroep. Tussen 1591-1595 bedroeg dit aandeel 

slechts 33,3 procent, een bewijs dat de Antwerpse havenactiviteiten in die periode 

op een laag pitje stonden. De schippers vormden de tweede belangrijkste groep in 

de categorie. Opvallend is het lage aantal nieuwe poorter-schippers tijdens de 

periode 1571-1575, toen slechts twaalf vreemde schippers Antwerps poorter 

werden. Politieke redenen hebben hierin wellicht een belangrijk aandeel gehad. 

In 1572 zorgden de vanuit Zeeland opererende Watergeuzen voor een 

Scheldeblokkade die in 1585 tot de ‘sluiting’ van de Schelde leidde.271 De openlijke 

strijd om de controle van de Westerschelde en haar havens in Zeeland zou duren 

tot de Pacificatie van Gent van 8 november 1576.272 

 

Figuur 5: Nieuwe poorters ‘behandeling en vervoer’ 1533-1600
273
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Bron: SAA, V 142-153. 

 

Figuur 5 leert ons dat de havengebonden beroepen duidelijk zeer 

aantrekkelijk waren voor migranten tijdens de periodes 1536-1550 en 1555-1560. 

Tussen 1559 en 1577 kozen vele migrant-schippers dan weer voor het Antwerps 

poorterschap. Het eerste jaartal viel samen met de Vrede van Le Cateau-
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 Asaert, „Antwerpen en de zee‟, 33. 
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 Enthoven, „Een duivels dilemma‟, 30-31. 
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Cambrésis, terwijl 1577 het jaar was van het begin van het calvinistische bestuur 

in Antwerpen, wat resulteerde in de opening van de vrije zeevaart.274 Het valt op 

dat de curve van de havengebonden beroepen die van de nieuwe poorter-

schippers volgt. Een florerende haven trekt immers havenwerkers aan die de 

grote toevloed van schepen moeten laden en lossen. De sector ‘vervoer te land’ 

volgt dan weer niet helemaal het patroon van de twee grote sectoren in de 

categorie ‘behandeling en vervoer’. Een verklaring voor de piekmomenten in dit 

segment moet misschien wel in een andere bedrijfstak gezocht worden, namelijk 

in de bouwindustrie. De periodes waarin Antwerpen relatief veel nieuwe poorters 

aantrok die zich bezighielden met het vervoer van goederen, lopen parallel met 

de periodes waarin zeer grote bouwactiviteiten plaatsvonden in Antwerpen. 

Tussen 1526 en 1568 werden zeer vele woonhuizen en openbare gebouwen 

opgetrokken en zouden de bouw van een nieuwe stadsomwalling, de 

ontwikkeling van de Nieuwstad en de aanleg van talrijke straten en pleinen voor 

een volledige tewerkstelling gezorgd hebben in de metropool.275 Door een acuut 

gebrek aan werkkrachten werden alle werklieden, arbeiders, gravers, enzovoort, 

maar ook wagenvoerders door de stadsmagistraat opgevorderd.276 Daarom ook 

dat waarschijnlijk vele voerlieden van buiten de stad in de periode tussen 1541 en 

1550 - tijdens de bouw van de fortificaties en de aanleg van de Nieuwstad - het 

Antwerps poorterschap aanvaard hebben. De vervoersector was opnieuw populair 

bij nieuwe poorters tussen 1581 en 1585, tijdens nieuwe fortificatiewerken die op 

hun beurt zorgden voor een algemene tewerkstellingsgraad in de metropool.277  

 

d. Industrie en productie 

 

De beroepscategorie die zich bezig hield met industriële activiteiten, mocht 

de meeste nieuwe poorters ontvangen in de loop van de zestiende eeuw.278 Zoals 

blijkt uit figuur 6 ging het dan meestal om werknemers in de textielindustrie. 

Gemiddeld 36,4 procent van alle migranten of 2.012 nieuwe poorters werkte in 

één van de branches van deze voor Antwerpen zo belangrijke sector. De 

textielindustrie wordt daarbij op verre afstand gevolgd door de sector die zich 

bezighield met het verwerken van hout, been en riet en de bouwindustrie. Zij 

waren respectievelijk goed voor 16,2 procent en 15,5 procent van de nieuwe 

poorters (respectievelijk 895 en 859). De metaalverwerkende industrie was goed 

voor 10 procent van de nieuwe poorters (553) in deze categorie. De ‘kleine 

broertjes’ in de categorie ‘industrie en productie’ waren de sectoren die zich 

bezighielden met het verwerken van leer en touw en met de voedselproductie, 

met achtereenvolgens 6,6 procent en 4 procent van de nieuwe poorters (363 en 
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221). De fabricage van was, olie en zeep ten slotte kon maar 47 nieuwe poorters 

aantrekken.  

Als we figuur 6 bekijken, dan springen bijgevolg vooral de bouw- en 

textielindustrie in het oog. De curven van de nieuwe poorterschappen in deze 

twee sectoren vertonen in vergelijking met de andere sectoren een veel grilliger 

verloop. De curve van de bouwsector kent drie piekmomenten, namelijk tijdens 

de periodes 1541-1550, 1561-1565 en 1581-1585. Ook de curve van de nieuwe poorters 

in de textielindustrie kent sterke pieken en dalen. Vooral de periodes 1536-1545, 

1561-1565 en 1576-1580 lijken voor textielwerkers aantrekkelijke periodes geweest 

te zijn.  

 

Figuur 6: Nieuwe poorters ‘industrie en productie’ 1533-1600
279
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Bron: SAA, V 142-153. 

 

Figuur 6 zegt al veel over het aandeel van de bouw- en textielsector in de 

categorie ‘industrie en productie’ voor wat het aantrekken van migrant-poorters 

naar het zestiende-eeuwse Antwerpen betreft. Figuur 7 laat nog duidelijker het – 

wisselende – overwicht zien van deze twee sectoren. Het aandeel van de poorters 

in de bouwsector schommelde aanzienlijk in de loop van de zestiende eeuw. 

Tijdens periodes dat er drukke bouwactiviteiten waren in de stad, steeg het 

aandeel van de bouwsector naar grote hoogtes. Tijdens de jaren 1541-1550 

bijvoorbeeld lag het aandeel van de nieuwe poorters in de bouwindustrie op 27 

tot 28 procent. Ook tijdens de periodes 1561-1565 en 1581-1585 bereikte het aandeel 

van de nieuw poorter-bouwvakkers pieken tot ruim 19 procent.  
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Figuur 7: Aandeel verschillende sectoren in de categorie ‘industrie en productie’
280
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Het aandeel van de migranten die poorter werden én die in de textielindustrie 

werkzaam waren, heeft meer duiding nodig. Bijna doorheen de gehele zestiende 

eeuw was het aandeel van de nieuwe poorter-textielwerkers in het geheel van de 

industriële sector steeds hoger dan dertig procent. In de periode 1571-1595 werden 

zelfs hoogtes gehaald van meer dan vijftig procent.281 Op basis van figuur 7 zou 

men echter kunnen veronderstellen dat de gehele textielindustrie gedurende de 

zestiende eeuw zeer veel nieuwe poorters aantrok. Niets is echter minder waar. 

Het waren de verschillende branches in de sterk gesegmenteerde textielindustrie 

die er beurtelings voor zorgden dat deze sector gedurende de gehele zestiende 

eeuw systematisch aantrekkelijk was voor migrant-poorters. Dit is duidelijk te 

merken in figuur 8 waarin de nieuwe poorters uit de linnen-, wol-, zijde-, tapijt- 

en verfindustrie in beeld zijn gebracht. Het zijn vooral de eerste drie sectoren die 

daarbij onze aandacht trekken. 771 nieuwe poorters waren bedrijvig in de 

wolindustrie, waar het aandeel van de droogscheerders-lakenbereiders 

overweldigend was. Maar liefst 696 nieuwe poorters beweerden het beroep van 

droogscheerder of lakenbereider te beoefenen, wat neerkomt op ruim 90 procent 

van het totaal aantal mensen actief in de wolindustrie.282 Nadat het 
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droogscheerdersambacht op 7 oktober 1536 een zelfstandig statuut verkreeg en 

daardoor juridisch afhankelijk werd van de Lakengilde, steeg het aantal poorter-

droogscheerders zienderogen.283 Tot 1565 werden jaarlijks veel droogscheerders 

genoteerd als nieuwe poorter van Antwerpen. Maar in 1565 beslisten de Engelse 

wolwevers, of beter gezegd de Engelse autoriteiten, om hun eigen lakens te gaan 

veredelen. Van de weeromstuit viel de Antwerpse bereidingsindustrie als het 

ware stil. De crisis die zich op het einde van 1568 inzette met Alva’s embargo 

tegen Engeland, gaf de Antwerpse veredelingsindustrie helemaal de doodsteek. 

Vele Antwerpse droogscheerders emigreerden naar Duitsland waar zij een 

belangrijke impuls gaven aan de opkomst en de bloei van de lakenbereiderij in 

steden zoals Hamburg, Keulen, Wesel, Emden en Nürnberg.284 Het aandeel van 

de textielindustrie in het geheel van de categorie ‘industrie en productie’ daalde 

echter niet na 1568 zoals blijkt uit figuur 7. Dit was vooral te danken aan de 

linnen- en de zijde-industrie.285  

 

Figuur 8: Nieuwe poorters textielindustrie 1533-1600
286

 

0

20

40

60

80

100

120

140

15
33

-3
7

15
38

-4
2

15
43

-4
7

15
48

-5
2

15
53

-5
7

15
58

-6
2

15
63

-6
7

15
68

-7
5

15
76

-8
0

15
81

-8
5

15
86

-9
0

15
91

-9
5

15
96

-1
60

0

LINNEN TAPIJT VERF WOL ZIJDE

 
Bron: SAA, V 142-153. 

 

De Antwerpse linnenindustrie kwam vanaf het midden van de zestiende eeuw 

op volle kracht en steeds meer migranten uit de linnensector kozen de 

Scheldestad als nieuwe thuishaven. Van de 368 nieuwkomers die in dit segment 

van de textielindustrie tussen 1533 en 1600 poorter werden, waren er 244 of ruim 
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66 procent die zich linnenwevers noemden. Rond dezelfde periode kwamen de 

passement- en de zijdenijverheid goed van de grond in Antwerpen. Sinds het 

begin van de jaren 1550 zakten vele Waalse passementwerkers af naar Antwerpen. 

Daarvan werden er in totaal 256 poorter vóór 1600. Zij werden gevolgd door 

satijnwevers uit dezelfde herkomstgebieden. Van de 380 nieuwe poorters die 

bedrijvig waren in de zijde-industrie (exclusief de passementiers) in de loop van 

de zestiende eeuw, waren er 66 procent of 251 satijnwerkers. De aflossing van de 

wacht van de wolindustrie door de zijde- en de linnennijverheid, heeft er dus 

voor gezorgd dat de textielindustrie tot 1585 een grote aantrekkingskracht heeft 

uitgeoefend op migranten en nieuwe poorters. Na 1585 namen de meeste van de 

zijde- en passementwerkers, die veelal naar Antwerpen waren gekomen omwille 

van hun geloofsovertuiging, de wijk naar andere textielsteden zoals Leiden.287  

 

e. Restgroep 

 

De laatste categorie die wij onderscheiden in de multifunctionele Antwerpse 

economie, is de restgroep die wij ‘andere’ genoemd hebben. Tot deze restgroep 

behoren onder meer beoefenaars van een medisch beroep, personen uit de 

juridische sector of uit de educatieve sfeer zoals schoolmeesters en -

meesteressen. De beoefenaars van een medisch beroep waren georganiseerd in 

het ambacht van de barbiers-chirurgijns dat op 22 mei 1474 haar 

stichtingsordonnantie ontving van de stad.288 Nogal wat migranten uit de 

medische sector kozen Antwerpen als nieuwe woonplaats.289 Figuur 9 toont dat 

tot de 1585 veel poorters een beroep lieten noteren uit de medische sector, maar 

dat de stad na de inname door Farnese haar aantrekkingskracht op deze 

beroepsgroep bijna volledig verloor. De periodes 1538-1542 en 1558-1562 blijken 

voor poorters uit de medische sector het aantrekkelijkst geweest te zijn. Ondanks 

het ontbreken van centrale rechtbanken, scheen het zestiende-eeuws Antwerpen 

toch ook een trekpleister te zijn geweest voor advocaten en juristen. Een stad als 

Antwerpen, met een omvangrijke bureaucratie, had immers behoefte aan juristen 

en intellectuelen die zich bezighielden met administratie. De meerderheid van de 

juristen in Antwerpen werkte inderdaad in dienst van de stad als adviseurs van de 

leden van de Antwerpse Raden of als onafhankelijke freelance juristen.290 Tussen 

1559 en 1598 zouden er tenminste 100 juristen in dienst van de Antwerpse 

stadsadministratie geweest zijn. In 1582 bijvoorbeeld waren ook meer dan 108 

notarissen actief in Antwerpen.291 Ook handelaars hadden geregeld behoefte aan 
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juridische bijstand. De poortersboeken wijzen uit dat de periode 1558-1575 ‘goede 

jaren’ waren voor  migrant-juristen.  

 

Figuur 9: Nieuwe poorters ‘vrije’ beroepen 1533-1600
292
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Bron: SAA, V 142-153. 

 

In tegenstelling tot de mensen uit de juridische sector, waren de 

schoolmeesters en de -meesteressen corporatief georganiseerd in een 

schoolmeestersgilde, de zogenaamde Gilde van Sint-Ambrosius en Sint-Cassianus 

die haar oprichtingsakte verkreeg op 18 november 1468.293 De aanwezigheid van 

schoolmeesters was essentieel voor een stad als Antwerpen. De ontwikkeling van 

de handel en de groeiende complexiteit van die handel, vereiste een 

doorgedreven scholing. Bovendien konden steeds meer mensen, vooral in de 

gegoede ambachts- en handelsmilieus, zich een scholing van hun kinderen 

financieel permitteren. In 1576 waren meer dan 150 leken-schoolmeesters – 

waarvan trouwens 70 vrouwen – actief als lesgever in de stad.294 Tegen 1600 

waren reeds 372 nieuwe schoolmeesters ingeschreven.295 Vermits in de 

stichtingsordonnantie van de schoolmeesters gestipuleerd werd dat alle 

migranten die in de gilde kwamen poorter moesten zijn of worden, zouden we in 

principe alle migrant-schoolmeesters in de poortersboeken moeten terugvinden. 

In totaal werden 104 schoolmeesters opgespoord in deze bron. De meesten onder 

hen werden poorter tussen 1553 en 1575. Tussen 1581 en 1585 vertoont het aantal 

schoolmeester-poorters merkwaardig genoeg een piek, wat te maken had met de 

hervorming van het onderwijs tijdens de Antwerpse calvinistische periode. Na 

1585 vielen de inschrijvingen van de lesgevers, evenals bij de juristen, volledig stil. 
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Ook zeer vele schoolmeesters verlieten Antwerpen na de val van de stad, 

misschien wel om hun ‘klanten’ naar andere oorden te volgen. 

 

4. De Antwerpse beroepsstructuur op het einde van de zestiende eeuw 

en de poortersboeken: een vergelijking 

 

Nu we hebben onderzocht of de nieuwe Antwerpse poorters al dan niet 

ambachtsgebonden beroepen uitoefenden en in welke grote economische 

sectoren zij actief waren, kunnen we proberen te achterhalen of de 

poortersboeken een afspiegeling vormen van het Antwerpse arbeidsmarkt in 

zestiende-eeuws Antwerpen. Kunnen we met andere woorden stellen dat een 

analyse van de poortersboeken op basis van beroepen ons een beeld schetst van 

de Antwerpse arbeidsmarkt en kunnen de poortersboeken ons dus iets leren over 

de Antwerpse economische gelegenheidsstructuur? Het is zoals reeds vermeld 

zeer moeilijk om de beroepsstructuur van de volledige Antwerpse 

beroepsbevolking of de arbeidsmarkt in de zestiende eeuw in kaart te brengen. 

Het bronnenmateriaal is hiervoor niet voorhanden of te fragmentarisch. Een 

telling van 1571 bijvoorbeeld, toont wel dat sommige beroepsgroepen in 

verhouding zeer talrijk vertegenwoordigd waren in de Scheldestad.   

 

Tabel 3: Antwerpse beroepsbevolking volgens de telling van 1571
296

 

Beroep aantal 

Mantelmakers 18 

Lakenverkopers 60 

Zijdelakenverkopers 107 

Lintwerkers 114 

Oudkleerkopers 172 

Schoenmakers 209 

Kleinhandelaars 260 

Kleermakers 710 

Bron: SAA, T 1702 

 

Het monnikenwerk dat de Antwerpse archivaris Jan Van Roey heeft verricht 

biedt perspectieven bij het beantwoorden van onze vragen. Van Roey heeft de 

beroepsstructuur van de Antwerpse bevolking op het einde van de zestiende 

eeuw in kaart gebracht. Een taksregister van oktober 1584 waarin alle huizen en 

erven van de stad in de eerste zeven wijken intra-muros werden beschreven, 

onthulde, naast de namen van de eigenaars-bewoners en huurders, in de meeste 

gevallen ook het beroep van de betrokkene. Voor de studie van de in het register 

ontbrekende zes wijken intra-muros, deed Van Roey beroep op de kohieren van 

de vijfde en honderdste penning, waarin huis na huis en gezinshoofd per 

                                                 
296

 SAA, T 1702. 



 87 

gezinshoofd werd opgetekend, in veel gevallen eveneens met opgave van beroep. 

Door deze twee bronnenreeksen over elkaar te schuiven en door gebruik te 

maken van andere aanvullende bronnen zoals fragmenten van de volkstelling van 

1586, kohieren van de vijfde en honderdste penning van de eerste zeven wijken 

intra-muros voor het jaar 1584, poortersboeken, certificatieboeken, 

schepenbrieven, notariaatsarchieven, borgtochtboeken, ambachtsarchieven, et 

cetera, verzamelde Van Roey materiaal dat de beroepsstructuur van de 

Antwerpse bevolking in 1584-1585 in kaart moest brengen. Met deze werkwijze 

heeft de Antwerpse stadsarchivaris 13.035 Antwerpenaars kunnen traceren, 

waaronder 2.050 Antwerpse vrouwen. Van 809 mannen heeft hij het beroep, 

ambt of bezigheid niet kunnen terugvinden, zodat uiteindelijk 10.176 mannen 

overbleven waarvan de beroepsactiviteit bekend is. 297  De vraag is natuurlijk of 

dit getal een accuraat beeld geeft van de bezigheden van de volledige Antwerpse 

mannelijke bevolking in de periode 1584-1585.   

Het antwoord op deze vraag is negatief. Niettemin meende de archivaris over 

voldoende informatie te beschikken om een beroepsstructuur van de Antwerpse 

bevolking in de periode 1584-1585 te kunnen reconstrueren. Hij heeft daarbij de 

Antwerpse arbeidsmarkt opgedeeld in 24 bedrijfstakken waarin alle 10.176 

gevonden personen ondergebracht werden. Door het cijfermateriaal uit de 

belastingkohieren en het huizenregister te vergelijken met de beroepsgegevens 

uit de zestiende-eeuwse Antwerpse poorterslijsten, meende Van Roey correcties 

te kunnen toevoegen aan het cijfermateriaal uit de periode 1584-1585. Hij vertrok 

dus impliciet van de idee dat de poortersboeken een representatief beeld gaven 

van de economische gelegenheidsstructuren en de arbeidsmarkt van het 

zestiende-eeuws Antwerpen. De archivaris ontdekte echter sterke afwijkingen 

tussen de beroepen in de poortersboeken en de beroepsstructuur in 1584-1585 in 

de bedrijfstak handel (waartoe hij zowel de groot- als kleinhandel rekende) (24,8 

procent versus 15,9 procent) en de behandeling van goederen en vervoer (7,3 

procent versus 13,4 procent). Hij stelde ook in mindere mate afwijkingen vast in 

de textielsector (11,5 procent versus 13,9 procent), de scheepvaart (2,7 procent 

versus 5,9 procent), de metaalbewerking (5,4 procent versus 4,2 procent) en het 

bouwbedrijf (4,3 procent versus 6,7 procent), zoals blijkt uit figuur 10. Onze 

beroepsanalyse van de nieuwe Antwerpse poorters wijken in absolute en relatieve 

getallen enigszins af van die van Van Roey, om de simpele reden dat wij de 

nieuwe poorters die geen beroep opgaven, meegenomen hebben in onze analyse 

en omdat wij aan sommige beroepen een andere invulling of betekenis hebben 

gegeven. Op deze manier worden de verschillen binnen de verschillende 

beroepssectoren wat afgevlakt, behalve wat betreft de bedrijfstak handel. Een 

bijzondere categorie vormt het segment ‘overheid en administratie’. In de 

beroepsstructuur van 1584-1585 vertegenwoordigde deze categorie 3,1 procent van 
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de beroepsbevolking, in de poortersboeken is dit slechts 0,5 procent (Van Roey) 

of 0,4 procent (De Meester). De reden hiervoor is dat in 1584-1585 een groot 

aantal centrale instellingen binnen Antwerpen gevestigd waren, terwijl de 

weinige in de poortersboeken opgetekende personen in de categorie ‘overheid en 

administratie’ in de stedelijke administratie werkzaam waren. 

 

 Figuur 10: Vergelijking beroepsstructuur 1584-1585 en poortersboeken 1533-1600
298
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 Wat was nu de conclusie van Jan Van Roey na de vergelijking die hij maakte 

tussen de beroepsgegevens uit 1584-1585 en de beroepsgegevens uit de 

poortersboeken van de periode 1533-1600? Het aandeel van de handel en de 

metaalbewerking zou volgens hem in de bronnen van 1584-1585 overschat zijn 

geweest ten opzichte van de realiteit op de Antwerpse arbeidsmarkt, terwijl 

andere sectoren zoals de behandeling en vervoer van goederen, de 
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textielindustrie, de scheepvaart en het bouwbedrijf onderschat zijn geweest in 

dezelfde bronnen. Van Roey meende daarom ook dat de in de bronnen van 1584-

1585 onbekend gebleven mannen voornamelijk in de onderschatte sectoren 

gesitueerd moesten worden.299 De stadsarchivaris meende dus, en mijn inziens is 

zijn visie terecht, dat de poortersboeken, enkele sectoren uitgezonderd, een vrij 

goed beeld geven van de economische gelegenheidsstructuren in zestiende-eeuws 

Antwerpen en dat zij met andere woorden een afspiegeling waren van de 

Antwerpse arbeidsmarkt. Wij zijn hiermee akkoord, hoewel we goed beseffen dat 

de steekproef niet representatief is voor de gehele Antwerpse beroepsbevolking in 

de zestiende eeuw. Bepaalde beroepssectoren waren bijvoorbeeld zeer gevoelig 

voor exogene factoren of voor conjunctuurbewegingen, zoals bijvoorbeeld de 

bouwsector. De verschillende emigratiegolven vanuit Antwerpen in de tweede 

helft van de zestiende eeuw hadden een sterke daling van de bevolking tot 

gevolg. Het resultaat was dat de bouw van private woningen bijna volledig was 

stilgevallen in 1584-1585. De scherp dalende huishuren zijn een duidelijke 

indicatie van het ruime aanbod op de Antwerpse woningmarkt.300 Bovendien was 

de overheid niet echt geneigd om openbare gebouwen op te trekken in een 

belegerde stad. Ook binnen de verschillende beroepscategorieën konden zich 

verschuivingen voordoen, zoals reeds aangetoond is in de textielsector. Migraties 

vanuit de ‘Waalse’ gewesten of het stopzetten van de Engelse lakenimport 

veranderden de textielsector in de loop van de zestiende eeuw. De 44,1 procent 

van de Antwerpse volwassen mannen die geen belasting betaalden omdat ze te 

arm waren, werkten waarschijnlijk in de arbeidsintensieve bouw- of 

textielindustrie, maar verdwijnen dus uit ons zicht. Ook vrouwen, vaak werkzaam 

in de textielindustrie of in de kleinhandel, blijven uit beeld.301 Bovendien negeert 

Van Roey een belangrijke bevolkingsgroep in Antwerpen, namelijk de 

renteniers.302 Toch kunnen een aantal conclusies geformuleerd worden. De 

handel was duidelijk van zeer groot belang in Antwerpen en het gewicht ervan 

nam nog toe wanneer de op koophandel georiënteerde sectoren zoals vervoer, 

horeca en scheepvaart in rekening gebracht worden. Het belang van de textiel- en 

kledingsector wordt nogmaals duidelijk gemaakt, zoals ook al door Giucciardini 

en de telling van 1571 aangetoond was. 303 Toch was het gewicht van de 

textielsector groter dan de cijfers van Van Roey doen uitschijnen.304 
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5. Wat met andere push- en pullfactoren? 

 

Elke migrant heeft individuele motieven om zijn of haar woonplaats achter te 

laten en zich elders te gaan vestigen. Het is voor een migratiehistoricus die 

vroegmoderne migratiebewegingen onderzoekt, eigenlijk zo goed als onmogelijk 

om de ware redenen van vertrek van migranten te achterhalen. Het ontbreken 

van egodocumenten is hier niet vreemd aan en ook als individuele actoren al eens 

in hun kaarten laten kijken, kunnen we die informatie niet zomaar overnemen. 

Christoffel Plantin bijvoorbeeld die zich op 21 maart 1550 als boekbinder uit Tours 

in Frankrijk liet inschrijven in de Antwerpse poorterslijsten, verklaarde meerdere 

malen dat hij naar Antwerpen verhuisd was omdat het in de Antwerpse grafische 

sector mogelijk was om fortuin te maken.305 Diezelfde Christoffel Plantin vertelde 

echter eind jaren 1570 ook dat hij naar Leiden verhuisd was omdat het in 

Antwerpen onmogelijk was een fatsoenlijk inkomen bij elkaar te schrapen.306  

Om vroegmoderne migratiebewegingen toch te kunnen interpreteren, grijpen 

migratiehistorici graag naar concepten die omschreven worden als push- en 

pullfactoren. Pushfactoren zijn omstandigheden die in een gebied of stad waar 

een potentiële migrant woont als onaangenaam ervaren worden, waardoor hij of 

zij aangezet wordt om te migreren. Pullfactoren zijn dan weer bijzonderheden in 

een bepaalde streek of stad die als aantrekkelijk bevonden worden, waardoor 

potentiële migranten aangemoedigd worden om naar deze gebieden of steden te 

migreren. Zoals wij in dit hoofdstuk gedaan hebben, wordt in migratiestudies 

vaak de arbeidsmarkt in de stad van aankomst als de pullfactor bij uitstek 

gehanteerd. De stedelijke economie was ongetwijfeld ook in het vroegmoderne 

Antwerpen een zeer belangrijke pullfactor in het geheel van de 

migratiebewegingen naar de Scheldestad. Op een drukke arbeidsmarkt in een 

grote stad konden bijvoorbeeld hogere lonen verdiend worden dan in een kleine 

stad of op het platteland.307 Grote steden als Antwerpen boden daarenboven ook 

kans op betere scholing en dus indirect op betere arbeidsomstandigheden. Vele 

jonge migranten van het platteland of van andere grote en kleine steden voelden 

zich dan ook tot Antwerpen aangetrokken wegens de mogelijkheid om zich om te 

scholen tot ambachtsmeester. Als leerjongen in een ambacht kregen zij immers 

de gelegenheid om een vak aan te leren.308 Een sterke stedelijke economie en een 

groot aanbod van arbeid, waren factoren die migranten over de streep konden 

trekken. Ironisch genoeg kan ook een slabakkende economie als een pullfactor 

beschouwd worden. Na de val van Antwerpen bijvoorbeeld vielen er gaten in de 

arbeidsmarkt en dit gegeven trok gekwalificeerde ambachtslieden aan die hun 
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kans schoon zagen om op redelijk korte termijn een carrière als ambachtsmeester 

uit te bouwen. Een voorbeeld hiervan was de goudslager Job Gillemans uit Sint-

Agatha-Rode, in de buurt van Brussel, die zich in 1586 in Antwerpen vestigde. 

Naar eigen zeggen had Job voor de Scheldestad gekozen omdat de vraag naar 

goudslagers daar groot was en hij bij wijze van gunstmaatregel kosteloos kon 

intreden in het Sint-Lucasgilde. Job liet zich pas op 11 oktober 1591 als goudslager 

registreren als Antwerps poorter. Het is hem wel voor de wind gegaan en hij werd 

de stamvader van een beroemd geslacht goudslagers en kooplui in Antwerpen.309 

In tegenstelling tot wat dit hoofdstuk reeds heeft laten uitschijnen, waren 

economie en de arbeidsmarkt uiteraard niet de enige factoren die 

verantwoordelijk waren voor de aantrekking van migranten naar een 

vroegmoderne stad. Voor bepaalde categorieën migranten moet ongetwijfeld ook 

de uitbouw van sociale vangnetten (hospitalen, leprozerijen, armentafels en 

eventueel armenbussen van de ambachten) een belangrijke motivatiefactor 

geweest zijn om te verhuizen naar een stad.310 Daarnaast trokken steden met 

universiteiten van heinde en verre studenten aan.311 Ook de aanwezigheid van 

politieke organisaties, zoals centrale overheidsinstellingen, konden een gunstig 

zuigeffect hebben op ambitieuze migranten.312 Bovendien dachten mensen – vaak 

ten onrechte – dat steden in oorlogstijd een veilige haven waren te midden van 

blind oorlogsgeweld.  

Religie is een factor waarop in het verleden al sterk is ingezet in 

migratiestudies. Religieuze vervolgingen in de Nederlanden zouden een 

belangrijke pushfactor geweest zijn bij migratiebewegingen in de Nederlanden in 

de loop van de zestiende en zeventiende eeuw. Vele steden in de Noordelijke 

Nederlanden zouden hun welvaart in grote mate te danken hebben aan 

migranten die op de vlucht waren voor religieuze vervolgingen. In de loop van de 

zestiende en zeventiende eeuw zakten vele Zuid-Nederlandse vaklui bijvoorbeeld 

naar Amsterdam af, maar ook een stad als Leiden had volgens migratiehistorici 

haar rijkdom te danken aan geloofsvluchtelingen uit de Zuidelijke 

Nederlanden.313 Ook Antwerpen bleek een aantrekkelijke nieuwe vestingplaats 

voor religieuze vluchtelingen uit het zuiden van de Nederlanden te zijn geweest 

in de loop van de zestiende eeuw. De protestantse geloofsovertuiging van de 

                                                 
309

 Coenen, „Stamboom van de Antwerpse goudslagersfamilie Gillemans‟, 459-460. 
310

 Zie onder meer De Munck, „Fiscalizing solidarity (from below)‟ en Deneweth, Migration policies, 

Social Policies. 
311

 Dit geldt uiteraard niet in het zestiende-eeuwse Antwerpen, maar wel in vele andere steden. Zie 

bijvoorbeeld het onderzoek van H. de Ridder-Symoens op basis van matriculatielijsten van de 

universiteiten, waarin de geografische herkomst van studenten geschetst wordt. De Ridder-Symoens,  

Brabanders aan de rechtsuniversiteit van Orléans; Idem: „Les origines géographique et sociale des 

étudiants‟; Idem, „Studenten uit het bisdom Utrecht‟ en Idem, „Vlaamse studenten aan de 

rechtsuniversiteit van Orléans‟. 
312

 Deze laatste twee pull-factoren zijn uiteraard niet van toepassing op het zestiende-eeuwse Antwerpen. 
313

 Briels, „De Zuidnederlandse immigratie‟; Idem, „De Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630‟; 

Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden; Kuijpers, Migrantenstad; Lesger, „Migratiestromen‟; Knotter 

en van Zanden, „Immigratie en arbeidsmarkt‟; Lucassen en De Vries, „Leiden als middelpunt‟ en  Asaert, 

1585. 



 92 

ingeweken textielproducenten uit ‘Waalse’ gebieden, vormde blijkbaar voor de 

Antwerpse stadsmagistraat geen ernstige hinderpaal.314 Ook vreemde en 

andersgelovige kooplui werden weinig of niets in de weg gelegd. Voor hen was de 

Antwerpse stadsmagistraat zelfs graag bereid verregaande toegevingen te doen. 

Het zoveel mogelijk ontzien van “ketterse” kooplieden was niet alleen het gevolg 

van  zogenaamde religieuze verdraagzaamheid, maar paste in het kader van de 

zorg voor de handelsbelangen van de stad. In het begin van de jaren 1560 al 

bestond ongeveer 40 procent van de buitenlandse kooplieden in de Scheldestad 

uit niet-roomsen.315 De Antwerpse stedelijke overheid heeft van bij de aanvang 

van de religieuze repressie in de Zuidelijke Nederlanden steeds gepoogd een 

voorzichtig beleid te voeren, dat erop gericht was om de commerciële belangen 

van de metropool veilig te stellen.316 Deze zienswijze botste meermaals met de 

politiek van de centrale regering die een krachtdadiger aanpak voorstond.317 

Vooral de Antwerpse wijkmeesters én de ambachten toonden zich in de Brede 

Raad bijzonder terughoudend bij verzoeken van de centrale overheid tot 

ontpoortering van ketters, dus ook van migranten die het poorterschap 

verworven hadden. Vanaf de jaren 1560 werden ook andersgelovige buitenlandse 

niet-poorters ontzien. Zo besliste de Antwerpse Vierschaar op 24 januari 1564 om 

de Genuese makelaar Agostino Boazio niet te vervolgen, hoewel bewezen was dat 

hij de godsdienstplakkaten overtreden had. De Genuees mocht zelfs nog de 

Antwerpse poorterseed afleggen op 8 september 1565. Als de stadsmagistraat 

besloot om wel in te grijpen, dan concentreerde zij zich bij voorkeur op ‘personen 

van cleynder qualiteyt ende buytenlieden’.318 Als de stad al eens een proces 

aanspande tegen een welgesteld iemand, ging zij zeer voorzichtig te werk. Het 

proces tegen de koopman Hans Pleynshorn uit Nürnberg bijvoorbeeld, werd in 

het geheim gevoerd om de vreemde naties niet te ‘commoveren en den coopman 

nyet te diverteren’.319 Tegenover ingeweken anabaptisten of wederdopers kende 

de stad dan weer weinig tolerantie. Niet toevallig waren dit hoofdzakelijk 

bezitlozen die bovendien een herverdeling van bezit voorstonden.320 Bovendien 

werden andersdenkenden niet altijd getolereerd in Antwerpen, zoals tijdens de 

periode van de Calvinistische Republiek eind jaren 1570 begin jaren 1580. De 

calvinisten stelden zich zeer onverdraagzaam op ten opzichte van katkolieken, 

waarbij vooral de roomsen uit de lagere klassen geviseerd werden.321 In 

vergelijking met veel andere plaatsen, lijken Antwerpse elites echter relatief 
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tolerant geweest te zijn – of alleszins pragmatisch te zijn omgegaan met – voor 

andere geloofsovertuigingen. Niet toevallig deed in de Nederlanden het gerucht 

de ronde dat men in het zestiende-eeuwse Antwerpen de ‘vryheyt der 

conscentien’ kende.322  

Er kunnen ons inziens twee methodes gehanteerd worden om te onderzoeken 

of religie een pushfactor was voor migranten die naar Antwerpen verhuisden in 

de loop van de zestiende eeuw. Ten eerste kunnen we naar de situatie in de 

herkomstplaatsen van de migranten kijken, ten tweede kunnen we proberen te 

achterhalen welke religieuze overtuigingen overheersten bij specifieke Antwerpse 

beroepsgroepen. Als er een zekere overlapping te ontdekken is tussen religieuze 

overtuigingen binnen specifieke beroepsgroepen in Antwerpen, tussen religieuze 

spanningen in de rekruteringsplaatsen van migranten en tussen 

migratiebewegingen van die specifieke beroepsgroepen die een bepaalde religie 

aanhingen, dan zouden we kunnen stellen dat religie een pushfactor was voor 

bepaalde categorieën migranten. We kunnen hierbij gebruik maken van 

bronnenmateriaal dat de namen reveleert van personen die in het zestiende-

eeuwse Antwerpen om feiten van religie vervolgd werden.323 Verder zouden we 

beroep kunnen doen op de studies van Guido Marnef en Jan Van Roey waarin het 

sociocultureel en professioneel profiel van de Antwerpse protestantse 

gemeenschap geschetst wordt voor de periodes 1550-1566, 1567-1577 en 1585-

1585.324 Een verklaring voor de relatie tussen godsdienstkeuze en het 

professionele milieu heeft Marnef zich onder meer laten aanreiken door Natalie 

Zemon Davis. Met Lyon voor ogen, stelde zij vast dat bepaalde beroepssectoren 

relatief oververtegenwoordigd waren in de protestantse bewegingen. Het betrof 

beroepen ‘in which skills were involved, and often in which there was some 

novelty e.g. new technology (as in printing), new claims for prestige (as in 

painting and jewelry and goldsmith’s work), and even recent arrival in Lyon (as in 

the manufacture of silk cloth)’.325 Het is Marnef opgevallen dat deze conclusie 

eveneens van toepassing is op de Scheldestad. Veel Antwerpse calvinisten 

werkten in beroepen waarin specifieke vaardigheden vereist waren, waarin een 

openheid bestond voor de inbreng van nieuwe technieken en waarin een grote 

dosis creativiteit vereist was. Dit gold zeker voor de goud- en zilversmeedkunst, 

de diamantbewerking, de grafische sector en bij uitbreiding de kunstambachten 

die ondergebracht waren in de Sint-Lucasgilde.  

Daarnaast rekruteerde het calvinisme veel aanhangers onder ingeweken 

textielarbeiders.326 Immigrant-textielarbeiders waren economisch kwetsbaarder 
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dan ‘autochtone’ textielarbeiders. Ze waren ook minder geïntegreerd in de 

maatschappij, hoewel netwerken van onderlinge steun en contacten in het 

migrantenmilieu konden functioneren.327 Het lag volgens Marnef dan ook voor de 

hand dat geïmmigreerde textielwerkers meer openstonden voor het calvinisme, 

zeker als zij in hun herkomstplaatsen al eerder kennis gemaakt hadden met de 

leer van Calvijn. Dat er echter een verschil was tussen de klassieke en de 

nieuwere branches van de textielindustrie, blijkt uit het feit dat er bijzonder 

weinig lakenbereiders onder de Antwerpse calvinisten aangetroffen konden 

worden.328 In Antwerpen werden in de periode 1567-1577 bijvoorbeeld maar drie 

droogscheerders vervolgd.329 De geringe aanwezigheid van het calvinisme in de 

meeste rekruteringsgebieden van droogscheerders kan echter net zo goed als 

reden worden aangehaald. 

Religie zou een belangrijke pushfactor geweest kunnen zijn voor migranten 

die Antwerpen aandeden, maar we mogen deze pushfactor niet verwarren met 

factoren die het gevolg waren van religieuze spanningen in de Nederlanden. In 

sommige delen van West-Europa verloren de overheden hun greep op de nieuwe 

religieuze stromingen wat in vele gevallen aanleiding gaf tot repressies. Revoltes 

en oorlogen met alle verwoestingen, plunderingen en ontberingen van dien 

deden op hun beurt mensen op de vlucht slaan. In het verlengde daarvan was ook 

de ineenstorting van de economie en de landbouw, met armoede en hongersnood 

tot gevolg, een belangrijke pushfactor voor migranten. Een bekend voorbeeld uit 

het zestiende-eeuwse West-Europa zijn uiteraard de religieuze oorlogen in 

Frankrijk (1559-1598).330 De verwoesting van het platteland en het 

landbouwarsenaal, het uitbreken van epidemieën, enzovoort, deden mensen 

kiezen voor migratie.331 De revolte tegen de Spanjaarden in de Nederlanden en de 

reacties van de Spanjaarden tegen deze revolte, waren een reden waarom veel 

mensen emigratie als een overlevingsmiddel gingen beschouwen.332 Tijdens de 

revolte tegen de Spaanse overheersing van de Nederlanden en na de 

daaropvolgende invasie van Spaanse troepen in de Zuidelijke Nederlanden, 

namen vele mensen de vlucht naar veiliger oorden. 

Geregeld was het platteland het slachtoffer van de verwoestingen die 

aangericht werden door allerhande troepen die het land doorkruisten. Vaak 

waren de dorpen en landelijke gebieden die op strategische verkeersassen lagen 

hiervan het slachtoffer. Dorpen werden van de kaart geveegd en de inwoners 

moesten willens nillens verhuizen om te kunnen overleven. In het huidige 

westelijk Noord-Brabant bijvoorbeeld was het dorp Roosendaal, een rijke plaats 
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gelegen op de weg tussen Antwerpen en Bergen op Zoom, een makkelijke prooi 

voor krijgsbendes die tijdens de Tachtigjarige Oorlog door Brabant zwierven. Op 

31 mei 1572 ging bijna het hele centrum van Roosendaal in vlammen op. In het 

begin van de jaren 1580 werd het dorp andermaal verwoest door Spanjaarden, 

met als gevolg dat de voor de streek belangrijke turfsteek en -vaart volledig 

stilviel. Gedurende tientallen jaren was het West-Brabantse platteland rond 

Roosendaal vrijwel geheel ontvolkt na het begin van de Tachtigjarige Oorlog in 

1568.333 Dankzij de Antwerpse poortersboeken weten we dat vele Roosendaalse 

schippers daarbij hun thuis voor Antwerpen ruilden, ongetwijfeld dankzij de 

contacten die zij door de turfvaart naar de Scheldestad reeds hadden 

opgebouwd.334  

In de Antwerpse Noorderkempen waren het kleine stadje Hoogstraten en het 

buurdorp Loenhout eveneens slachtoffer van de Opstand. Voor Hoogstraten, een 

welvarend handelsstadje dat niet beschikte over een noemenswaardige industrie, 

was het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog een ware ramp en dit zeker tijdens 

de periode van 1568 tot 1611. Het kasteel van Hoogstraten werd in deze periode 

herhaaldelijk geplunderd en de stad leed onder de vorderingen en de 

brandschattingen van doortrekkende soldatentroepen. De jaren 1580 en 1590 

werden gekenmerkt door opeenvolgende oorlogshandelingen en verwoestingen. 

Bovendien braken tijdens de oorlog in Hoogstraten enkele epidemieën uit.335 Ook 

het buurdorp Loenhout werd meer dan eens geplunderd en de mensen die het 

leven niet lieten, gingen massaal op de vlucht. Toen de schepenen van Loenhout 

op 15 september 1593 in opdracht van het Antwerps stadsbestuur een vergelijkend 

onderzoek instelden naar de staat van het dorp in 1580 en 1593, bleek dat er in 

1580 nog 1.900 zielen in het dorp verbleven, verdeeld over 268 haardsteden. In 

1593 waren er nog slechts 150 haardsteden. De rest werd omschreven ‘nu 

affgebrant ende geheel geruineert, desolaet liggende of nu gans vervallen, sonder 

cultuere’. In 1580 waren er in Loenhout 131 ploegen om het land te bewerken, in 

1593 bleven er nog 44 over.336 

Naast de pushfactoren religieuze vervolging, oorlog en verwoestingen, waren 

er nog andere structurele factoren die mensen deden besluiten om te migreren. 

Een te hoge bevolkingsdichtheid op het platteland en de fragmentering van het 

landbouwareaal in de vroegmoderne tijd, vaak als gevolg van erfenissystemen, 

konden eveneens belangrijke pushfactoren zijn.337 Te veel mensen bij elkaar in 

een (kleine) agrarische gemeenschap, had vaak een versnippering van het 

landbouwareaal tot gevolg, waardoor landbouwgezinnen op de duur niet meer in 

hun behoeften konden voorzien. Dit kon ten dele opgevangen worden door 
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bijvoorbeeld thuisarbeid in een industrieel productieproces, maar voor vele 

mensen was migratie de enige oplossing om te kunnen overleven.338 Een andere 

pushfactor waarvan de impact op migratiebewegingen moeilijk in te schatten 

valt, zijn natuurrampen. In de loop van de zestiende eeuw werden de 

Nederlanden meerdere keren getroffen door zware stormen die gepaard gingen 

met verwoestende stormvloeden. De bekendste of zwaarste stormvloeden waren 

de zogenaamde Allerheiligenvloeden. Tijdens de Allerheiligenvloed van 2 

november 1532 werden vooral de Noordelijke Nederlanden getroffen. Grote delen 

van Zeeland verdwenen onder de golven, terwijl gebieden in Holland, Utrecht en 

Friesland langdurig onder water bleven staan. Tijdens de Allerheiligenvloed van 1 

november 1570 werden zowel de kusten van de Zuidelijke als de Noordelijke 

Nederlanden zwaar getroffen. In de Noordelijke Nederlanden zou de stormvloed 

het leven hebben gekost aan meer dan 20.000 personen. Tienduizenden mensen 

werden dakloos en veestapels en wintervoorraden werden vernield. Vele dorpen 

werden verlaten en mensen zochten hun heil in naburige steden. Naast de twee 

zeer grote stormvloeden, werden de Nederlanden eveneens zwaar getroffen 

tijdens de Cosmas- en Damianusvloed in 1509, de Sint-Jeronimusvloed in 1514, de 

Sint-Felixvloed in 1530 en de Sint-Pontiaansvloed in 1552.339 Telkens werden 

mensen uit hun huizen verdreven, waarbij velen niet meer konden terugkeren 

naar hun dorpen omdat die totaal van de kaart geveegd werden. 

Vele omstandigheden kunnen migranten ‘weggeduwd’ hebben uit hun 

herkomstplaatsen of kunnen migranten naar een stad of streek gelokt hebben. 

Het is echter moeilijk om één pushfactor of één pullfactor aan te duiden die 

verantwoordelijk waren voor migraties van individuen. Bijna in alle gevallen zal 

er sprake geweest zijn van meerdere afstotings- of aantrekkingsfactoren, vaak dan 

nog in combinatie met elkaar. In de vele migratiestudies waarin de arbeidsmarkt 

van de ontvangende steden als pullfactor bij uitstek wordt gezien, wordt te 

weinig rekening gehouden met de leefomstandigheden in de herkomstplaatsen 

van de migranten, waardoor de invloed van de economie van de ontvangende 

steden op potentiële migranten vaak wordt overdreven.340 Daar waar bijvoorbeeld 

Jan Lucassen louter de economische opportuniteiten in de ontvangende stad als 

pullfactor bekijkt, onderkennen andere historici dat de migratie naar steden in de 

zestiende-eeuwse en zeventiende-eeuwse Republiek wel degelijk een gevolg was 

van een combinatie van pull- en pushfactoren, waarbij ook zij focussen op de 

twee meest voor de hand liggende factoren arbeidsmarkt en religie.341 In studies 

over bijvoorbeeld Leidse migratiestromen is men zelfs geneigd om de religieuze 

beweegredenen van de migranten als de belangrijkste reden tot verhuis aan te 
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duiden.342 Mijns inziens is het echter zo goed als onmogelijk om een onderscheid 

te maken tussen vestiging in Antwerpen om politieke of religieuze dan wel om 

economische redenen. Wie vlucht om zijn geweten of geloof of wie door politieke 

tegenstanders opgejaagd wordt en zich verplicht voelt om te emigreren, zal 

indien mogelijk een stad kiezen waar geld te verdienen valt met de skills die men 

bezit, zoals ook Jan Lucassen en Rinus Penninx terecht opmerken.343 Voor de 

migranten die naar Antwerpen kwamen, was dit niet anders. We zullen dit kort 

aantonen door de herkomstplaatsen voor enkele sectoren binnen de 

textielindustrie in kaart te brengen. 

We bekijken eerst het segment in de wolindustrie waarin de meeste nieuwe 

poorters terechtkwamen, namelijk de lakenbereiding. Uit de poortersboeken 

blijkt dat ruim 38 procent van hen afkomstig was uit het hertogdom Brabant en 

dit zowel uit grote en kleine steden als vanop het platteland. Maar liefst 24 

procent van de nieuwe poorter-droogscheerders kwam uit grote of kleine stadjes 

uit de diverse Duitse vorstendommen. Vanop het platteland rond deze Duitse 

steden beproefden eveneens veel droogscheerders hun geluk in de Scheldestad. 

Een geringere aantrekkingskracht ging uit naar de oude vorstendommen 

Vlaanderen, Luik, Gelre en Holland. Kaart 2 toont dat de droogscheerders-

migranten voornamelijk uit noordelijke en oostelijke richting van Antwerpen 

kwamen. De sterke ontwikkeling van de overlandse routes tussen Antwerpen, 

Rijnland en de Noordelijke Nederlanden was hieraan zeker niet vreemd. 

 

        Kaart 2: Herkomstplaatsen poorter-droogscheerders 1533-1600
344
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Welke push- of pullfactoren zouden bij deze beroepsbeoefenaars de doorslag 

gegeven hebben om te verhuizen naar Antwerpen? We kunnen uiteraard niet 

naast het feit dat de Scheldestad bekend stond als het lakenveredelingscentrum 

in West-Europa. Aangezien tot in de jaren 1560 enorm veel werk voorhanden was 

door de invoer van onafgewerkt Engels laken, was de Antwerpse arbeidsmarkt 

ongetwijfeld een bepalende pullfactor, maar er speelden uiteraard nog andere 

elementen een rol. Vele migrant-droogscheerders waren bijvoorbeeld afkomstig 

uit centra waar er sprake was van een lakennijverheid in verval. In Gelderse 

steden Arnhem, Nijmegen of Zutphen en in steden in de huidige Limburgen zoals 

Hasselt, Maaseik, Maastricht, Roermond, Sint-Truiden, Sittard en Tongeren, 

kwam de lakennijverheid tijdens de zestiende eeuw zwaar in gedrang – onder 

meer door de lakennijverheid op het platteland in de omgeving van Weert. Het 

zijn deze kleine steden die proportioneel veel droogscheerders uitstuurden naar 

Antwerpen. Ook in het hertogdom Brabant kwamen vele migrant-

droogscheerders uit plaatsen waar de lakennijverheid in verval was, zoals 

bijvoorbeeld Brussel, Geel, Turnhout, Lier, Diest, Leuven, Aarschot en Tienen. De 

economie in de herkomstplaatsen van vele lakenbereiders-migranten was dus een 

bepalende pushfactor. Er kunnen echter nog andere pushfactoren aangewezen 

worden. Vele droogscheerders waren afkomstig uit streken met een relatieve 

overbevolking en een gebrek aan ruimte voor landbouwactiviteiten. Vooral het 

Rijnland verkeerde tijdens de zestiende eeuw in deze situatie. Op de koop toe 

waren veel Duitse droogscheerders afkomstig waren uit streken waar er sprake 

was van religieuze onlusten.345 Misschien speelden dus ook religieuze 

pushfactoren een rol bij de immigratie van droogscheerders. We weten immers 

met zekerheid dat in de loop van de zestiende eeuw Duitse droogscheerders in 

Antwerpen vervolgd werden voor religieuze feiten.346 

Bij de grote groepen ingeweken droogscheerders die in verschillende stromen 

naar Antwerpen kwamen afgezakt, kunnen dus verschillende pushfactoren 

gespeeld hebben. Diezelfde vaststelling kunnen we maken als we naar de 

linnenwevers kijken die in de loop van de zestiende eeuw naar de Scheldestad 

uitweken. Op kaart 3 tonen we de herkomstplaatsen van de migrant-poorters uit 

de linnenweverij. Vele poorters kwamen uit het zuidoosten van Vlaanderen en uit 

gebieden in het hertogdom Brabant ten noordoosten van Antwerpen. In 

Vlaanderen vinden we vooral kernen van linnenwevers in het Kortrijkse en het 

Oudenaardse. Het kerngebied rond Doornik is te danken aan de aanwezigheid 

van de vele fluweelmakers in die buurt. In Brabant lagen de herkomstplaatsen 

van linnenwevers vooral geconcentreerd rond Turnhout, Herentals, Eindhoven 

en het Mechelse. Ook de buurt rond Hasselt leverde veel linnenwevers aan 

Antwerpen. Om de gelaagdheid en de complexiteit van de pushfactoren die 
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linnenwevers uit verschillende centra naar de Scheldestad stuurden beter in 

beeld te brengen, bekijken we enkele rekruteringsplaatsen  en -gebieden van 

naderbij. De kleine Kempense stad Turnhout heeft steeds goede contacten 

onderhouden met Antwerpen en heeft als vooraanstaand centrum van linnen- en 

tijkweverij veel migranten uit die sector aan de Scheldestad geleverd. In 1545 

zouden niet minder dan 4.000 personen in Turnhout betrokken zijn geweest bij 

de linnenweverij, wat neerkomt op het grootste deel van de actieve Turnhoutse 

bevolking.347  In de jaren 1560 maakte de Turnhoutse textielnijverheid 

‘benauwden tyde’ door. Deze situatie zou de opkomst van de reformatie 

bespoedigd hebben. Er vonden openbare predicaties plaats en op 23 augustus 

1566 werd de kleine stad het schouwtoneel van de Beeldenstorm. De repressie die 

daarop volgde, joeg in 1567 vele inwoners van Turnhout op de vlucht. Een tweede 

golf van vluchtelingen kwam tot stand als gevolg van de oorlogsverrichtingen 

vanaf 1581. Veel inwoners verlieten massaal de stad en vele ambachtslieden 

zochten een goed heenkomen ‘om buyten te hebben beter commoditeyt ender 

gerustheyt van leven’. Velen trokken daarbij naar Antwerpen, waar 1.000 tot 1.200 

tijkwevers, afkomstig van Turnhout en het omringende platteland, in 1583 een 

rekwest indienden met de vraag om binnen de stad hun nering te mogen 

uitoefenen. Het inwoneraantal van Turnhout liep terug van 7.000 naar 3.000 

zielen tussen 1565 en 1590 en ook het omliggende platteland stroomde zo goed als 

leeg.348 De redenen om te emigreren waren dus in eerste instantie religieuze 

vervolgingen en in tweede instantie verwoestingen in de stad en op het platteland 

als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog. Daardoor viel de economie in en rond 

Turnhout praktisch volledig stil. Het was niet zozeer de Antwerpse 

linnennijverheid die als belangrijke pullfactor kan omschreven worden. In 

Antwerpen droeg de instroom van wevers die vanuit het door oorlogsgeweld 

geteisterde Turnhoutse naar de Scheldestad afzakten eerder sterk bij aan de 

wederopbloei van de Antwerpse tijkweverij in het begin van de jaren 1580.  

De situatie van Herentals was enigszins vergelijkbaar met die van Turnhout, 

maar de pushfactoren voor Herentalse migranten verschilden enigszins met die 

van hun Turnhoutse collega’s. Het Kempense stadje, waar de bevolking eveneens 

voornamelijk van de linnenindustrie leefde, bleef in 1566 gespaard van de 

Beeldenstorm. In de jaren 1570 week een groot aantal inwoners uit. Herentals 

werd in 1576 door de staatse troepen ingenomen, waarna een calvinistische 

gemeente werd gevormd en de vervolging van katholieke gelovigen aanvatte. 

Vele Herentalse katholieken namen de benen. Op 17 juli 1584 viel de stad zonder 

slag of stoot in handen van de Spaanse troepen en werd Herentals omgevormd 

tot een garnizoensplaats. Dit bracht voor de stad zelf, maar ook voor de 

omringende dorpen, een zware financiële kost met zich mee. Stad en platteland 
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moesten instaan voor de financiële lasten die de inkwartiering van de vreemde 

soldaten en de bouw van de verdedigingswerken met zich meebrachten. Dit en 

de permanente aanwezigheid van vaak weinig gedisciplineerde soldaten in de 

stad, deed veel vermogende burgers, ondernemende handelaars en technisch 

hooggekwalificeerde ambachtslieden de wijk nemen. Van enige nijverheid van 

belang was er in Herentals anno 1586 dan ook totaal geen sprake meer. Daar waar 

de situatie op het vlak van godsdienstvervolgingen en oorlogsverwoestingen in 

Herentals relatief gunstig was, duikt hier een nieuwe pushfactor op, namelijk de 

te zware financiële lasten om de stad als garnizoensstad te onderhouden. Het 

deed vele ambachtslieden die actief waren in de linnennijverheid, ingaan op de 

lokroep van de sterke Antwerpse linnenindustrie.349 

 

        Kaart 3: Herkomstplaatsen poorter-linnenwevers 1533-1600
350

 

 
          Bron: SAA, V 142-153. 

 

Onder de linnenwevers uit het zuiden van Vlaanderen en Henegouwen die 

zich vooral na 1566 als poorter in Antwerpen vestigden, waren er ongetwijfeld 

heel wat religieuze vluchtelingen. De naar Antwerpen uitgeweken ammelaken- 

en servetwevers hadden in hun plaats van herkomst hun beroep uitgeoefend 

vooraleer zij hun geluk kwamen zoeken in de Scheldestad. Volgens Alfons Thijs 

waren ook de ammelakenwevers uit Kortrijk en de trijpwevers uit het Doornikse 

en het Rijselse geloofsvluchtelingen. De meeste ammelaken- en trijpwevers 

verwierven pas in de tweede helft van de zestiende eeuw het Antwerps 

poorterschap en verlieten steden waar de beroepen die ze uitoefenden veel beter 
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ontwikkeld waren dan in Antwerpen.351 Alvast onder de trijpwevers van Doornik 

kon het calvinisme op veel sympathie rekenen. Makelaars die werkten in 

opdracht van Antwerpse handelaars verspreidden de ideeën daar en genoten veel 

aanhang.352 Dat er onder de linnenwevers nogal wat mensen waren die gevlucht 

waren voor geweld en vervolging, wordt duidelijk door het feit dat vele 

ingeweken linnenwevers na de val van Antwerpen, toen het opnieuw rustig was 

geworden in de rurale productiegebieden, naar hun woonplaats terugkeerden. 

Vanaf het einde van de jaren 1580 begon de Vlaamse rurale linnenweverij te 

herleven en ook in de Antwerpse Kempen herleefde langzaam de tijkweverij naar 

het einde van de zestiende eeuw.353  

Oorlog en geweld, slabakkende economieën en religie waren bij de 

migratiebewegingen van linnenwevers dus belangrijke pushfactoren. Tegelijk was 

de Antwerpse arbeidsmarkt een belangrijke pullfactor. Bovendien werd het 

vestigingsproces van linnenwevers uit bijvoorbeeld Turnhout door de Antwerpse 

stadsmagistraat enigszins aangemoedigd. Hoewel zij niet uit een ‘vrije stad’ 

afkomstig waren, volstond het voor de Turnhoutse linnenwevers een bewijs te 

leveren dat men twee jaar in de leer was geweest bij een meester. We zullen ook 

merken dat ingeweken professionelen uit de zijdeverwerkende industrie weinig 

in de weg gelegd werd door de stedelijke overheid. Op kaart 4 hebben we de 

herkomstplaatsen weergegeven van de nieuwe poorters die zich satijn- of 

zijdewever noemden. De rekruteringsplaatsen van deze mensen waren vooral 

geconcentreerd ten zuidwesten van Antwerpen. Vooral het Franssprekende 

gedeelte van het graafschap Vlaanderen, het Doornikse en gebieden in het oude 

graafschap Henegouwen leverden nogal wat zijdewerkers op. Daarnaast kwamen 

vele zijdewerkers uit het Nederlandstalige gebied in Vlaanderen naar Antwerpen 

afgezakt. De meesten van hen waren afkomstig uit Oudenaarde, Kortrijk, Gent en 

Brugge. In totaal was 25,3 procent van de zijdewerkers uit Vlaanderen afkomstig. 

Het graafschap werd hierin enkel voorgegaan door het Doornikse waar 26,8 

procent van de satijnwerkers vandaan kwamen. De stad Doornik zelf was hier de 

grootste leverancier. Het graafschap Henegouwen was met 18,2 procent het derde 

grootste rekruteringsgebied van nieuwe satijnwerkers in Antwerpen, met 18,2 

procent. Hier waren Valenciennes en Ath duidelijk grote zijdeweverscentra. In 

tegenstelling tot in de andere economische sectoren in de Scheldestad, kwam 

slechts 16 procent van de professionelen in deze beroepsgroep uit het hertogdom 

Brabant. Uit de Duitse gebieden of het Luikse kwamen eveneens kleine delegaties 

zijdewerkers naar de Scheldestad afgezakt.  
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        Kaart 4: Herkomstplaatsen poorter-zijdewerkers 1533-1600
354

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Onder de eerste zijdewevers die in de jaren 1540-1550 naar Antwerpen 

kwamen, bevonden zich ongetwijfeld ook vele geloofsmigranten.355 Naarmate de 

vervolgingen tegen de protestanten in de Nederlanden intenser werden, begon de 

immigratie van zijdewerkers in Antwerpen een ander karakter te vertonen. Steeds 

vaker emigreerden geschoolde arbeiders naar de Scheldestad.356 Vooral na 1566 

kwamen talrijke migranten die vreesden voor de repressie die op de 

Beeldenstorm volgde uit Henegouwen en Artesië naar Antwerpen en het 

nabijgelegen Borgerhout. De reden van hun komst was de ‘vryheyt der 

conscientien’ die zij hier hoopten te vinden.357 Ongetwijfeld waren vele van de 

ingeweken ‘Waalse’ zijdewevers hervormingsgezind.358 Een direct bewijs van de 

hervormingsgezindheid van ‘Waalse’ zijdewevers, is een rekwest van de dekens 

van de satijnwevers waaruit blijkt dat de stedelijke overheid de kandidaten die 

door het ambachtsbestuur werden voorgedragen weigerde te benoemen omdat 

zij niet katholiek waren. Een indirect bewijs is dat de zijdewevers Antwerpen na 

1585 massaal verlaten hebben, met een tekort aan zijdeweversgezellen tot 

gevolg.359 Sommigen keerden naar hun herkomstplaatsen terug, anderen 

vertrokken naar het buitenland, vooral naar de Noordelijke Nederlanden en naar 

Duitsland.360 Niet alleen religie was dus een pushfactor voor de Waalse 
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zijdewerkers. Ook de precaire economische situatie in hun herkomstplaatsen 

heeft hen genoopt om uit te kijken naar andere oorden, en Antwerpen lag als 

nieuwe woonplaats voor de hand. In de zijdeweverscentra in Frans-Vlaanderen, 

het Doornikse en Hengouwen werd immers vóór de jaren 1560 massaal zijde 

geproduceerd die bestemd was voor de Antwerpse markt. Toen de troebelen in 

de loop van de jaren 1560 de productie van zijde in deze gewesten verlamde, was 

het dus logisch dat vele zijdewevers kozen voor de Scheldestad, waar zij 

misschien konden terugvallen op connecties en kennissen. Het is opvallend dat 

vele geloofsvluchtelingen die na de Pacificatie van Gent op 8 november 1576 uit 

ballingschap terugkeerden, zich niet opnieuw in hun geboortestreek hebben 

gevestigd, maar in Antwerpen. De reden hiervoor was dat er in de Antwerpse 

zijde-industrie nog een grote bedrijvigheid heerste. Het hoogtepunt van de 

zijdeweverij in Antwerpen situeerde zich immers op het einde van de jaren 1570 

en het begin van de jaren 1580. In 1582 verklaarden de dekens van het 

satijnwerkersambacht dat er meer dan 800 meesters in de stad waren. Het 

ambacht was sedert enkele jaren ‘grootelyck … gemultipliceert ende 

vermeerdert’.361 Dit alles was vooral te danken aan de sterke inwijking van Frans-

Vlaamse en Waalse zijdewerkers.362 In 1575 klaagden de dekens van het 

zijdeweversambacht in een rekwest gericht aan de stadsmagistraat dat in de 

‘Scheldestad vele lichts volcx ende gepuffel, zoe van Walen als ander, convoleert 

ende grasseert, die dese Stadt, der gemeynten ende oick den goetwillighen ende 

paisibele borgeren zeer hinderlyck zyn, gelyck by experientien dickwils in desen 

troublen tyt gesien is’.363 

 

6. Conclusie  

 

We beschouwen in dit boek de Antwerpse arbeidsmarkt als de belangrijkste 

pull-factor die migratiebewegingen naar de Scheldestad gegenereerd heeft. We 

hebben in dit eerste hoofdstuk dan ook logischerwijze gefocust op de 

economische gelegenheidsstructuren van de stad die er voor verantwoordelijk 

waren dat economische migranten aangetrokken werden. Om een duidelijk beeld 

te krijgen van het type economische migrant dat Antwerpen verkoos als nieuwe 

woonplaats, hebben we de arbeidsmarkt van de Scheldestad onderverdeeld in 

vier grote segmenten en dit naargelang de economische functies die de 

metropool vervulde tijdens haar gouden eeuw. Antwerpen was een belangrijke 

industriestad waarin verschillende industriële of productproducerende sectoren 

naast elkaar werkten. Het belang van dit industrieel segment in het geheel van de 
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361
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arbeidsmarkt, wordt duidelijk aan de hand van de poortersboeken. Veruit de 

meeste migranten die in deze bron voorkomen, werden aangetrokken door één 

van de Antwerpse industrieën. Vooral de verschillende branches in de 

textielindustrie zorgden ervoor dat, tijdens verschillende periodes, Antwerpen 

een aantrekkelijke stad was voor economische migranten. Maar ook de 

verzorgende sector ontving in grote getale migranten. Een andere vaststelling – 

eveneens aan de hand van de poortersboeken – is dat verschillende beroepen in 

de detailhandel als typische migrantenberoepen kunnen omschreven worden. 

Dat Antwerpen als grote transithaven een aantrekkingskracht uitoefende op 

allerhande beroepsgroepen, blijkt eveneens uit onze bron. Sectoren die zorgden 

voor de behandeling van goederen die de Antwerpse haven in en uit gingen, 

lijken daarbij zeer aantrekkelijk geweest te zijn. Vooral schippers en zogenaamde 

‘dokwerkers’ moeten blijkbaar op de hoogte zijn geweest van de mogelijkheden 

op de arbeidsmarkt van de Scheldestad. Ook vreemde handelaars lieten de stad 

niet links liggen en waren bereid het poorterschap van de stad te aanvaarden om 

een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. 

Het is echter niet zo dat we aan de hand van de poortersboeken kunnen 

vaststellen dat één van de vier verschillende grote sectoren in de stad, op 

bepaalde momenten in de loop van de zestiende eeuw, veel meer aantrekkelijk 

was dan een andere sector. Alle sectoren lijken de economische conjunctuur van 

de Scheldestad te volgen wat betreft het aantrekken van nieuwe poorters die in 

de respectievelijke sectoren actief waren. Het is echter zeer moeilijk om hierover 

een bindende uitspreek te doen. De poortersboeken geven ons geen totaalbeeld 

van de (arbeids)migratiebewegingen naar het zestiende-eeuwse Antwerpen. Deze 

beperktheid van de bron wordt ook duidelijk als we het werkregime analyseren 

waaronder de economische migranten werkten. We weten aan de hand van 

studies dat het corporatieve stelsel de arbeidsmarkt overheerste in 

laatmiddeleeuwse en vroegmoderne steden. Ledenlijsten van enkele 

(overkoepelende) ambachten en literatuur lijken er op te wijzen dat dit ook in 

Antwerpen het geval was tijdens de zestiende eeuw. Dit beeld lijkt ook bewezen 

te worden als we de poortersboeken mogen geloven. Het overgrote deel van de 

nieuwe poorters was werkzaam in een beroep dat ingebed was in het Antwerpse 

ambachtssysteem. En op dit vlak mogen we de kracht van onze bron niet 

overschatten. De ambachtsreguleringen stelden het bezit van het Antwerps 

poorterschap om meester te kunnen worden in een ambacht immers als een 

verplichting. Het feit dat de ambachtsgebonden beroepen de poortersboeken 

overheersen, hoeft dan ook niet te verbazen.  

Langs de andere kant lijken de poorterslijsten toch een redelijk adequaat 

beeld te geven van de Antwerpse arbeidsmarkt en zou de stelling kunnen 

kloppen dat poortersboeken een afspiegeling zijn van de beroepsstructuur van 

een vroegmoderne stad zoals Antwerpen. Aan de hand van de doctoraatsstudie 

van Jan Van Roey blijkt dat de beroepsstructuur van Antwerpen redelijk veel 
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overeenstemming vertoont met de beroepsstructuur die we in de zestiende-

eeuwse poortersboeken terugvinden. Dit lijkt er op te wijzen dat we aan de hand 

van een analyse van de poortersboeken een uitspraak kunnen doen over de 

Antwerpse economische gelegenheidsstructuren in de zestiende eeuw. We zijn er 

ons echter wel van bewust dat Jan Van Roey maar een klein segment van de 

arbeidsmarkt onder ogen heeft kunnen brengen. Toch menen we dat de waarde 

van een bron als de poorterslijsten niet onderschat mag worden als het er op aan 

komt de arbeidsmarkt van een stad te reconstrueren. 

We hebben in dit hoofdstuk misschien de indruk gewekt dat de economische 

gelegenheidstructuren van een stad de bepalende factor waren voor het 

migratiegedrag van arbeidsmigranten. Uiteraard is niets minder waar. Allerhande 

push- en pullfactoren kunnen het gedrag van migranten die uitweken naar het 

zestiende-eeuwse Antwerpen beïnvloed hebben. Het is echter niet eenvoudig om 

deze factoren te duiden door alleen maar analyse van de poortersboeken. Het is 

daarom dat we in hoofdstuk 3 een kijkje gaan nemen in de rekruteringsgebieden 

van de migranten zelf. Misschien kunnen we daar meer aanwijzingen vinden voor 

het migratiegedrag van wat wij tot nu toe economische migranten genoemd 

hebben. In hoofdstuk 4 zullen we zelfs nog een stap verder zetten. In dit 

belangrijke kwalitatieve luik zullen we op zoek gaan naar een pullfactor die in 

migratiestudies vaak nog over het hoofd gezien wordt, namelijk de aanwezigheid 

van voorgangers of pioniers in de plaats van bestemming van de migrant. 
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Hoofdstuk 3: Rekruteringsgebieden van de Antwerpse 

zestiende-eeuwse economische migranten 
 

1. Inleiding 

 

 Hanteerden we in het voorgaande hoofdstuk het perspectief van de 

economische gelegenheidsstructuur, dan maken we in de volgende bladzijden 

een bocht van 180° in de richting van de ‘ruimte’ waaruit de Antwerpse groeipool 

zijn broodnodige mensen rekruteerde. Zoals ook in het vorige hoofdstuk is 

gebleken, zullen we om brontechnische redenen nooit een volledig beeld kunnen 

schetsen van de migratiestromen naar het zestiende-eeuwse Antwerpen. Wat de 

poortersboeken niettemin aantonen is dat de aantrekkingskracht van de 

Antwerpse economie en arbeidsmarkt zeer ver reikte. Van heinde en ver kwamen 

kooplui, ondernemers en geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten naar de 

metropool.  

In dit hoofdstuk willen we de ruimtelijke aantrekkingskracht van de 

Antwerpse arbeidsmarkt analyseren, opnieuw vanuit het perspectief van de 

Antwerpse gelegenheidsstructuren. Via verder onderzoek van de poortersboeken 

willen we nagaan of de reikwijdte van de Scheldestad verschilde naargelang 

migranten aangetrokken werden door Antwerpen als handelscentrum, als 

industrieel centrum, als centrum van vervoer en distributie of als 

verzorgingscentrum. De economische pull-factoren van de Scheldestad zullen 

dus met andere woorden gekoppeld worden aan de attractiegebieden van de 

nieuwe poorters. Dit zal ons toelaten dieper in te gaan op het spanningsveld 

tussen de economische noden van de stad enerzijds en het aanbod aan 

economische migranten anderzijds. In de eerste en meteen langste paragraaf zal 

de ruimtelijke aantrekkingskracht van de Scheldestad in haar geheel bekeken 

worden. We stellen ons de vraag of de ruimtelijke aantrekkingskracht van 

Antwerpen verschilde met die van andere steden. Grote en kleine steden in het 

hertogdom Brabant of in andere vorstendommen uit de Nederlanden zullen als 

toetssteen dienen om de aantrekkingskracht van Antwerpen in haar gouden eeuw 

in perspectief te zetten. De steden zijn gekozen naargelang hun grootte en 

economische functie die zij vervulden. Op deze manier zal duidelijk zal worden 

dat de Antwerpse combinatie van de verschillende economische functies, voor 

unieke migratiestromen naar de Scheldestad zorgden. De beroepscategorieën 

zoals we die in het vorige hoofdstuk gebruikt hebben om de Antwerpse 

economische gelegenheidsstructuren te ontleden, zullen vervolgens apart 

bekeken worden. Concreet zal onderzocht worden of de rekruteringsgebieden 

van de nieuwe poorters verschilden per grote beroepscategorie. Uit deze analyse 

moet vooral blijken dat de aantrekkingskracht van Antwerpen niet kan verklaard 

worden aan de hand van eenvoudige gravitatiemodellen waarin enerzijds de 
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centraliteit van de stad een rol speelt en anderzijds de afstand tot en de 

bevolkingsomvang van de rekruteringsgebieden. Een dieptelectuur voor 

specifieke beroepen zal aantonen, dat verder onderzoek naar het onderscheid 

tussen verticale en horizontale migratienetwerken en naar regionale specialisatie 

nodig is.  

In de tweede paragraaf zal de focus daarom verschuiven van de 

rekruteringsgebieden van de nieuwe poorters naar de afstand die de economische 

migranten bereid waren af te leggen. Opnieuw zal vertrokken worden van een 

vergelijking met andere vroegmoderne steden en opnieuw zullen ook enkele 

beroepsgroepen in de diepte worden onderzocht. Maar we zullen in deze 

paragraaf verder gaan: we mengen ons in de discussie of er in vroegmoderne 

steden een onderscheid kan gemaakt worden tussen verticale en horizontale 

migratie en vragen ons af of hoogopgeleide ambachtslieden bereid waren om over 

langere afstand te migreren dan lager opgeleide ambachtslieden of ongeschoolde 

arbeiders. De derde paragraaf sluit hier onmiddellijk bij aan. Met name de 

verschillen tussen rurale migratie en urbane migratie zullen daarin centraal 

staan.  

Noodgedwongen moet van bij aanvang opnieuw ons bronnenmateriaal 

kritisch worden benaderd. Onvermijdelijk vertonen poortersboeken immers een 

bias naar opgeleide en meer kapitaalkrachtige immigranten; en er komen eerder 

‘werkgevers’ dan ‘werknemers’ in naar voor. In het verlengde daarvan moeten we 

ons afvragen of vooral stedelingen of net mensen met een rurale achtergrond 

sneller bereid waren om het poorterschap in hun stad van aankomst te 

verwerven? Tot slot zorgen de gebruikte stratificaties voor problemen. We zullen 

dit onderzoek voeren op basis van een sociale classificatie die we in de vorige 

paragraaf hebben uitgewerkt en op basis van de beroepsclassificatie die we in dit 

boek reeds gehanteerd hebben. Voor alle duidelijkheid moeten we echter 

opmerken dat het niet evident is om een sociale beroepsindeling te maken van de 

beroepsgroepen die voorkomen in de poortersboeken. Intuïtie, vertrouwdheid 

met literatuur én kennis van het Antwerpse ambachtswezen zijn hierbij nuttige 

hulpmiddelen geweest. 

Er duiken in dit hoofdstuk nog enkele andere methodologische problemen 

op. Een eerste is dat in bijna 4,8 procent van de gevallen de herkomstplaats van 

de nieuwe Antwerpse poorters om allerlei reden niet te achterhalen is; enerzijds 

omdat in de meeste van deze gevallen geen herkomstplaats is opgegeven, 

anderzijds omdat zij  soms niet lokaliseerbaar zijn. Een groter probleem is de 

vraag hoe de rekruteringsgebieden van de economische migranten moeten 

worden afgebakend. Sommige migratiehistorici of sociaal-economische historici 

die vroegmoderne migratiebewegingen in kaart hebben gebracht, gebruikten 

hedendaagse lands- of provinciegrenzen om de herkomstgebieden van migranten 
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in kaart te brengen.364 Wij zullen echter dezelfde methode hanteren als diverse 

migratiehistorici die gewerkt hebben over migraties in de laatmiddeleeuwse of 

vroegmoderne periode, waarbij we gebruik maken van een combinatie van 

historische grenzen en moderne provincie- en staatsgrenzen.365 Sommige 

territoria zullen historisch opgedeeld worden, bij andere herkomstplaatsen zullen 

we gebruik maken van hedendaagse grenzen. De herkomstplaatsen in het huidige 

België, Nederland en het noorden van Frankrijk zullen opgedeeld worden over de 

vroegere vorstendommen of de Zeventien Provinciën zoals die werden vastgelegd 

in de Pragmatieke Sanctie van 1548-49, toen de Nederlanden als ‘onafhankelijke 

staat’ werden erkend nadat eerder Karel V in 1543 gezorgd had voor de territoriale 

eenmaking van de Nederlanden met de inlijving van het hertogdom Gelre-

Zutphen.366 Op deze manier kunnen vele herkomstplaatsen die in de 

poortersboeken omschreven worden als ‘Vlaanderen’, ‘Holland’, ‘Zeeland’, 

enzovoort toch een plaats toegewezen krijgen. De gebieden buiten de 

Nederlanden zullen we bestempelen als het ‘buitenland’. Plaatsen uit Duitse 

gebieden zullen algemeen gesitueerd worden in Duitsland en niet in de talrijke 

kleine Duitse vorstendommen zoals bijvoorbeeld de hertogdommen Kleve of 

Gulik of het Sticht van Keulen. Hetzelfde geldt voor de herkomstplaatsen in 

andere landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk of Italië. In tegenstelling tot Raymond 

Fagel zullen wij het prinsbisdom Luik eveneens tot het buitenland rekenen,367 om 

de simpele reden dat dit vorstendom strikt gezien niet tot de Habsburgse 

Nederlanden behoorde en onafhankelijk van de Spaanse Nederlanden bestuurd 

werd. 

Dit brengt ons bij het laatste methodologische struikelblok wat betreft het 

classificeren van de herkomstplaatsen van de nieuwe poorters. Moeten we die 

strikt historisch-geografisch benaderen of hanteren we beter een bestuurlijk-

territoriale aanpak? Moeten we de herkomstplaatsen van de nieuwe poorters met 

andere woorden situeren in het vorstendom waar deze plaatsen effectief gelegen 

waren of moeten wij ze onderbrengen bij de vorstendommen die de bestuurlijke 

macht hadden over deze plaatsen, ongeacht de geografische ligging? De Luikse 

‘eilandjes’ die her en der verspreid lagen over diverse andere vorstendommen in 

en buiten de Nederlanden, zullen we rekenen tot het prinsbisdom Luik.368 De 

reden hiervoor is dat deze eilandjes zeer duidelijk bestuurd werd door de Luikse 
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prins-bisschop die zich steeds geprofileerd heeft als onafhankelijk ten opzichte 

van het centraal bestuur van de Spaanse Nederlanden. Eén van de talrijke 

voorbeelden hiervan is het dorp Hoegaarden, gelegen in de huidige Belgische 

provincie Vlaams-Brabant. Hoegaarden was een Luikse enclave in het hertogdom 

Brabant. In een akte van 1288 had hertog Jan I van Brabant het bestuur van 

Hoegaarden volledig in handen gegeven van de Luikse bisschop en in een 

mandement uit 1571 omschreef de Luikse prins-bisschop Brabanders nog steeds 

als vreemdelingen.369  

Moeilijker wordt het echter om steden zoals Mechelen of Maastricht in een 

categorie onder te brengen. Strikt rechtshistorisch behoorde de heerlijkheid 

Mechelen niet tot het hertogdom Brabant. De stad Mechelen was gelegen in de 

zelfstandige heerlijkheid Mechelen, dat in stricto sensu zelfs beschouwd werd als 

één van de Zeventien Provinciën. De heerlijkheid Mechelen (de omwalde stad, de 

gehuchten Nekkerspoel en Nieuwland, de dorpen Hever, Muizen, (Neer-

)Hombeek, Leest en Heffen en in zekere zin het dorp Heist-op-den-Berg met 

afhankelijkheden zoals Gestel) was echter volledig omringd door het hertogdom 

Brabant, waarop het in zeer grote mate economisch georiënteerd was. Omwille 

van deze economische oriëntatie en omdat de hertogen van Brabant steeds een 

prominente rol gespeeld hebben in het Mechelse politieke leven zullen we 

Mechelen in dit hoofdstuk geografisch bij het hertogdom Brabant rekenen.370 

Ook de stad Maastricht had in de zestiende eeuw een aparte bestuursvorm. De 

soevereiniteit over deze zogenaamde tweeherige stad werd sedert de 

middeleeuwen gedeeld door de prins-bisschoppen van Luik en de hertogen van 

Brabant. De stad vormde als het ware een stadsstaatje tussen het hertogdom en 

het prinsbisdom.371 In onze classificatie hebben we Maastricht geografisch gezien 

ondergebracht bij het hertogdom Limburg en de Landen Overmaas. 

  

2. De Antwerpse ruimtelijke aantrekkingskracht in perspectief 

 

Om de ruimtelijke aantrekkingskracht van de Scheldestad beter te kunnen 

inschatten, kijken we dus eerst naar migratiebewegingen naar enkele andere 

steden in de vroegmoderne periode. Deze steden situeren zich zowel binnen als 

buiten het hertogdom Brabant en sommige verschillen op economisch en 

demografisch vlak duidelijk van de Antwerpse metropool. Andere vertonen dan 

weer economische en demografische gelijkenissen met de Scheldestad. Het 

attractiegebied van Edam, een kleine stad in het vroegere graafschap Holland met 

3.500 inwoners in 1632, was beperkt in omvang.372 Vrijwel alle migranten die naar 

dit stadje met een voornamelijk regionaal-verzorgende functie kwamen, waren 
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afkomstig uit de directe omgeving.373 De ligging van Edam aan de Zuiderzee en 

de handelscontacten met bepaalde regio’s zouden de komst van kleine aantallen 

migranten uit verder verwijderde plaatsen kunnen verklaren. Niet toevallig lagen 

veel van deze plaatsen in gebieden die over zee en via rivieren zoals de Rijn, de 

Maas en de Eems, makkelijk bereikbaar waren voor de migranten.374  

Dordrecht, eveneens een stad in het graafschap Holland, telde in 1632 

ongeveer 20.000 inwoners.375 De stad functioneerde eveneens als 

verzorgingscentrum voor de bevolking van het omliggende platteland. Potentiële 

migranten uit dit omringende platteland waren op de hoogte van de 

mogelijkheden die de regionaal-verzorgende functie van de stad hen bood en 

werden daardoor aangetrokken.376 Naast een verzorgingscentrum, was de 

Merwedestad ook een handels- en transportcentrum. Dordrecht functioneerde 

als gateway voor goederenstromen door haar ligging in de delta van Rijn en Maas. 

De omvang van de gebieden waar de stad migranten rekruteerde die werkzaam 

waren in de handel en distributie van goederen, was veel ruimer dan het gebied 

waar migranten gerekruteerd werden die werkzaam waren in de verzorgende 

sector, en volgde nauwgezet het stroomdal van de grote rivieren. Daarnaast 

werden migranten gerekruteerd in de Zeeuwse delta en aanpalende gebieden in 

Vlaanderen, maar tevens in de Noord-Nederlandse en Noord-Duitse 

kustgebieden.377  

Leiden van haar kant kende net als Antwerpen een spectaculaire 

bevolkingsgroei in een relatief korte periode. In 1581 telde de stad ongeveer 12.000 

inwoners. In 1632 was de bevolking al gestegen tot 44.000 inwoners en in 1665 

was er al sprake van 67.000 Leidenaars.378 Deze spectaculaire bevolkingstoename 

was te danken aan de vele instromende religieuze vluchtelingen.379 In 

tegenstelling tot Edam en Dordrecht kan Leiden bestempeld worden als een 

echte industriestad. Het was vooral de textielindustrie die de stad tot een rijke en 

welvarende stad maakte en het waren in belangrijke mate vluchtelingen uit de 

Zuidelijke Nederlanden, die door hun know how voor een boom zorgden in deze 

textielindustrie. Uit de ondertrouwgegevens van bruiden en bruidegoms uit de 

periode 1585-1595, blijkt dat het graafschap Vlaanderen de belangrijkste 

textielregio was die migranten aan Leiden leverde. Maar liefst 71,6 procent van de 

migranten die tijdens deze periode naar Leiden trokken en actief waren in de 

textielindustrie, kwamen daar vandaan Tijdens de periode 1641-1650 was er dan 

weer sprake van twee concentratiegebieden waar textielwerkers gerekruteerd 

werden, namelijk één in het zuiden van Vlaanderen en Noord-Frankrijk en een 
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ander in de omgeving van Luik, Eupen en aangrenzende gebieden in Duitsland.380 

In contrast met een halve eeuw daarvoor leverde het Vlaamse kerngebied nog 

maar 31 procent van de ‘textielmigranten’ aan, terwijl 21 procent van de migranten 

uit het prinsbisdom Luik afkomstig was en ruim 14 procent uit het gebied Eupen-

Verviers. Er was dus een duidelijke verschuiving van de herkomstgebieden 

merkbaar, maar alle rekruteringsgebieden lagen toch redelijk ver van Leiden 

verwijderd en kunnen omschreven worden als typische textielregio’s.381 Naast 

industrieel centrum fungeerde Leiden eveneens als een verzorgingscentrum voor 

haar ommeland. Migranten die werkzaam waren in deze consumptieverzorgende 

sector waren in hoofdzaak eveneens afkomstig uit de onmiddellijke omgeving 

van de stad.382  

De Hollandse stad Amsterdam die – weliswaar met een eeuw vertraging – een 

vergelijkbare economische en demografische groei doormaakte als Antwerpen, 

trok in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw migranten aan over een 

relatief lange afstand. Dit is vooral op het conto te schrijven van de economische 

oriëntatie en geografische ligging van de stad. Amsterdam kende immers een 

rekruteringspatroon dat past bij grote handelscentra. De hedendaagse provincies 

Noord- en Zuid-Holland, grofweg het voormalige graafschap Holland, leverden 

samen ruim 38 procent van alle migranten. Aanzienlijke aantallen nieuwe 

poorters kwamen uit de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland en Friesland. 

De nauwe relaties met de westelijke delen van Duitsland via de Zuiderzee en via 

binnenwateren, hadden tot gevolg dat negen procent van de nieuwe poorters 

afkomstig was uit de huidige deelstaat Nordrhein-Westfalen en ruim twee 

procent uit Niedersachsen. Opvallend is dat maar weinig nieuwe poorters 

afkomstig waren uit het zuiden van Europa.383 Amsterdam rekruteerde eerder 

migranten in Scandinavië en het Oostzeegebied, vooral dan lieden in de 

scheepvaart werkzaam waren.384 Na de val van Antwerpen verdrievoudigde het 

aantal nieuwe poorterinschrijvingen in Amsterdam. De golf van Zuid-

Nederlandse migranten die in Amsterdam het poorterschap verwierf, werd 

gedomineerd door ‘Antwerpenaars’ die 61 procent van de Zuid-Nederlandse 

inwijkelingen uitmaakten. Daarnaast kwamen nog aanzienlijke aantallen 

migranten uit Brussel, Gent en Mechelen.385 In het verlengde van de komst van 

de Zuid-Nederlanders en de daarmee gepaard gaande economische groei van 

Amsterdam, nam zowel het aantal nieuwe poorters afkomstig uit de Duitse 

gebieden als het aantal nieuwe poorters uit de Noordelijke Nederlanden die 
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langere afstanden aflegden toe. De transformatie van Amsterdam van een 

betrekkelijk perifere gateway op het einde van de zestiende eeuw tot een 

belangrijk commercieel centrum in de loop van de zeventiende eeuw leidde dus 

tot een internationalisering van de migrantenstromen.386  

Kortom, de ondertrouwregisters van Edam, Dordrecht en Leiden uit de 

periode 1641-1651 en de Amsterdamse poortersboeken uit de zestiende en 

zeventiende eeuw, tonen aan dat er qua migratie van mannelijke migranten een 

verschil in rekruteringsgebieden waar te nemen valt. De economische migranten 

die werkzaam waren in de verzorgende sector, werden in het geval van de vier 

voornoemde Hollandse steden vooral gerekruteerd in de (onmiddellijke) 

omgeving van de steden zelf, terwijl migranten die zich bezighielden met handel, 

transport en distributie van goederen of die werkten in gespecialiseerde sectoren 

zoals de textielindustrie, over verdere afstanden aangetrokken werden. 

Onderzoek naar migratiebewegingen naar laatmiddeleeuwse en vroegmoderne 

Brabantse en Vlaamse steden, lijkt deze vaststelling te bevestigen. In de kleine 

stad Oudenaarde bijvoorbeeld was gemiddeld tachtig procent van de nieuw 

ingeweken poorters afkomstig uit het graafschap Vlaanderen. Niet-Vlamingen 

werden hoofdzakelijk gerekruteerd in Henegouwen, Brabant en Waals-

Vlaanderen. Henegouwers en Waals-Vlamingen waren vooral afkomstig van het 

platteland rond Rijsel, Doornik, Leuze, Ath en Edingen, terwijl de Brabantse 

inwijking vooral een stedelijke stempel droeg. Ook Hollandse steden leverden 

nieuwe Oudenaardse poorters. Vermeldingen van individuele migranten uit 

verdere streken zijn eerder toevallig. De samenstelling van de nieuwe poorters in 

Oudenaarde was dus weinig internationaal gekleurd, al zijn er doorheen de drie 

onderzochte eeuwen verschuivingen in de herkomstplaatsen waar te nemen. In 

de loop van de vijftiende eeuw werd Brabant belangrijker als leverancier van 

nieuwe poorters, terwijl in de zestiende eeuw een opvallende verbreding van het 

rekruteringsveld plaatsvond. In de zestiende eeuw kwamen de immigranten in 

grotere getale uit Henegouwen en Waals-Vlaanderen en ook uit het graafschap 

Holland. Daar waar in de veertiende eeuw het aantal niet-Vlamingen nauwelijks 

8 procent bedroeg van de totale migratiestroom in Oudenaarde steeg dit aandeel 

van 15 procent tijdens de vijftiende eeuw naar ruim 30 procent in de zestiende 

eeuw.387  

In meer dan één opzicht verschilde de kleine industriestad Oudenaarde met 

het internationale handelscentrum Brugge. Brugge was in de loop van de 

middeleeuwen uitgegroeid tot een internationale handelsstad en behoorde in de 

veertiende en vijftiende eeuw tot één van de meest belangrijkste financiële centra 

van Europa.388 De crisis in de late vijftiende eeuw deed de bevolking dalen van ca. 

40.000 tot ca. 30.000 inwoners. In de loop van de zestiende eeuw slaagde Brugge 
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er gedeeltelijk in om haar commerciële positie terug in te nemen en om haar 

belangrijkste industrie, de textielindustrie, naar nieuwe pieken te stuwen. Tussen 

1500 en 1580 recupereerde de stad – dankzij migratiebewegingen – het grootste 

gedeelte van het demografisch verlies uit de vorige eeuw.389 In zijn onderzoek 

naar de migratiebewegingen naar Brugge in de late middeleeuwen, heeft Erik 

Thoen via de poortersboeken voor de periode 1331-1478 de herkomstplaatsen van 

migranten Brugge in kaart gebracht. Hij kwam tot het besluit dat de economische 

stagnatie en achteruitgang na het midden van de vijftiende eeuw niet leidde tot 

dramatische verschuivingen in het rekruteringspatroon van nieuwe poorters, 

maar wel tot de inkrimping van het aandeel van migranten van buiten het 

graafschap Vlaanderen. Gedurende de vijftiende eeuw kwamen de meeste 

migranten naar Brugge vanuit een regio die tenminste 35 kilometer van de stad 

verwijderd lag. Tot 1550 waren de meeste migranten afkomstig van textielcentra 

uit het zuiden van het graafschap Vlaanderen, namelijk de regio’s rond Kortrijk, 

Ieper en Rijsel en in mindere mate van aangrenzende gebieden in Henegouwen 

en Artesië. Vanaf 1550 verminderde de instroom van migranten uit deze regio’s en 

gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw waren de meeste nieuwe 

poorters afkomstig uit het Brugse Vrije. 390 Heidi Deneweth besluit daaruit dat er 

in de loop van de zestiende eeuw in Brugge sprake was van een verschuiving van 

verticale migratie – hoog opgeleide ambachtslieden die interstedelijk of over 

lange afstand migreerden – naar horizontale migratie, waarbij lager opgeleide 

ambachtslieden en lagere sociale groepen van naburige dorpen en steden naar 

Brugge verhuisden.391 

Het Brabantse Hoogstraten was een kleine, niet ommuurde stad die 

fungeerde als hoofdplaats van het graafschap Hoogstraten. In 1526 telde het 

stadje 1.440 inwoners.392 In het begin van de zestiende eeuw ontwikkelde de 

kleine stad zich tot een handelsstadje dat op economisch gebied een 

dominerende invloed uitoefende op de omringende dorpen, waardoor het dienst 

deed als een verzorgingscentrum voor haar hinterland. Tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog heeft Hoogstraten zwaar te lijden gehad onder plunderingen en de 

economie heeft zich daarvan nooit meer echt hersteld.393 Tijdens de periode 1443-

1684 werden 431 gekochte poorters genoteerd in Hoogstraten.394 In 121 gevallen 

werd ook de plaats van herkomst genoteerd. De meeste nieuwe poorters waarvan 

de herkomstplaatsen bekend zijn, werden in de directe omgeving van de stad zelf 
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gerekruteerd.395 Ruim 94 procent van de nieuwe Hoogstraatse poorters was 

afkomstig uit het hertogdom Brabant. In totaal kwamen slechts zeven poorters 

uit Holland, Gelre, Henegouwen, Frankrijk of één van de Duitse 

vorstendommen.396 Het stadje Turnhout, eveneens gelegen in de Antwerpse 

Kempen, telde 5.100 inwoners in 1526.397 Tijdens de eerste helft van de zestiende 

eeuw was Turnhout redelijk welvarend dankzij de textielindustrie. Tot ten minste 

1531 bezat de stad een lakenhal in Bergen op Zoom en werden er ook lakens in 

Antwerpen te koop aangeboden.398 Daarnaast waren de Turnhoutse tijken van 

groot belang voor de lokale en stedelijke economie. Ook deze weefsels werden via 

Antwerpen en Bergen op Zoom uitgevoerd en vooral in Engeland vonden ze 

gretige afzet.399 Turnhout was bovendien het centrum van het Kempische 

wegennet. Twee grote handelswegen kruisten er elkaar: enerzijds de Keulse baan 

en anderzijds de weg van Breda naar Maastricht.400  

Op het eerste zicht lijkt Turnhout voor migranten dus aantrekkelijker te zijn 

geweest dan Hoogstraten. De vroegst overgeleverde Turnhoutse 

poorterinschrijvingen dateren van 1532. Tussen 1532 en 1662 werden 602 nieuwe 

poorters ingeschreven in Turnhout.401 Dit komt neer op een gemiddelde van 4,6 

nieuwe poorters per jaar, in vergelijking met 1,7 per jaar in Hoogstraten. Van 264 

van deze nieuwe poorters zijn we op de hoogte van hun herkomstplaats. Het 

rekruteringsgebied van de Turnhoutse migranten was inderdaad uitgebreider dan 

het gebied waar Hoogstraten nieuwe poorters uit ontving. Weliswaar kwamen 

vele migranten uit de onmiddellijke buurt van Turnhout, maar het 

rekruteringsgebied in het hertogdom Brabant zelf breidde zeer sterk uit. 

Bovendien stamde 17,5 procent van de nieuwe poorters uit een stedelijke 

omgeving, wat in Hoogstraten niet of nauwelijks het geval was. Antwerpen blijkt 

hierbij de grootste leverancier geweest te zijn met vijftien nieuwe poorters. 

Hoewel we van de nieuwe poorters lang niet altijd de beroepsactiviteiten te 

weten komen, blijkt dat de migranten die bereid waren een grote afstand af te 

leggen, in grote mate werden aangetrokken door de textielindustrie, terwijl de 

migranten uit de nabijheid van Turnhout werkzaam waren in de verzorgende 

beroepssectoren.  

Ook in de Antwerpse Kempen had de economische functie van kleine steden 

dus een duidelijke weerslag op de rekruteringsgebieden van immigrant-poorters. 

Hetzelfde geldt voor Mechelen. Voor de periode 1400-1600 heeft Myriam Carlier 

3.696 nieuwe poorters geteld in Mechelen. De stad kende als administratief en 
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industrieel centrum een grote lokale rekrutering van migranten.402 De 

internationale aantrekkingskracht van de Dijlestad bleek in ieder geval niet groot 

geweest te zijn. Slechts 104 nieuwe poorters – slechts een kleine drie procent van 

het totaal waren – afkomstig van buiten de Nederlanden, waarvan de meesten 

Fransen (66) en Duitsers (33) waren. Slechts vier poorters waren van Italiaanse 

origine en één poorter kwam uit Spanje. De heerlijkheid Mechelen leverde 35 

procent van alle nieuwe poorters. De Maasssteden Bouvignes en Dinant en 

Vlaamse steden en dorpen langs de Schelde waren grote leveranciers van nieuwe 

poorters.403 De stad Mechelen als belangrijke rivierhaven was een attractieplaats 

voor migranten afkomstig van de oevers van de Schelde, Rupel, Dijle, Demer en 

beide Netes. Ten zuiden van de Dijle was de aantrekkingskracht van Mechelen 

vooral uitgesproken tussen de grens met Vlaanderen en de Zenne, een streek 

waar de heren van de heerlijkheid Mechelen, de Berthouts, een uitgestrekt 

patrimonium bezaten. Ook het gebied tussen Dijle-Demer en de Kleine Nete, 

waaruit heel wat poorters kwamen, behoorde tot het patrimonium van de familie 

Berthout.404 De vroegere territoria van deze adellijke en invloedrijke Brabantse 

familie leverden met andere woorden het gros van de immigranten in Mechelen. 

Via allerlei privileges waren het niet toevallig ook deze gebieden die op de 

Mechelse markt een voorkeursbehandeling kregen. Verder waren het vooral de 

Antwerpse Kempen en de Noorderkempen, de as Diest-Aarschot en de steden 

Brussel, Leuven en Antwerpen die de grootste leveranciers waren van nieuwe 

poorters.405  

‘s-Hertogenbosch tenslotte kende tijdens de eerste helft van de zestiende 

eeuw economische welvaart, maar gedurende de tweede helft van de zestiende 

eeuw en dan vooral in de aanloop naar de Beeldenstorm in 1566, maakte de stad 

een sociale en economische crisis door die twintig jaar zou duren.406 Economisch 

gezien bereikte de stad een dieptepunt in de jaren 1590. Gedurende het eerste 

kwart van de zeventiende eeuw kende de Bossche economie een relatief sterke 

expansie die gevolgd werd door een zware depressie tussen de jaren 1630 en 

1650.407 Samengevat kunnen we stellen dat de economie van ’s-Hertogenbosch in 

grote mate gedragen werd door de textiel- en metaalindustrie en dat de stad een 

verzorgingscentrum was voor een groot hinterland.408 Aan de hand van de 

Bossche poortersboeken heeft Jord Hanus de rekruteringsgebieden van de nieuwe 

poorters bestudeerd. De herkomstplaatsen van de nieuwe poorters werden in 
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kaart gebracht voor de periodes 1500-1579, 1580-1628 en 1629-1660.409 Hanus heeft 

deze drie periodes bewust om politieke, sociale en economische redenen 

gekozen. In 1579 brak binnen de Bossche stadsmuren en kleine burgeroorlog uit. 

Voor 1579 was ’s-Hertogenbosch zeer duidelijk een Brabantse en katholieke stad. 

Na dat jaar was het al moeilijker om ’s-Hertogenbosch politiek en religieus te 

kwalificeren. Na 1629 was de stad in theorie een Nederlandse en gereformeerde 

stad.410 Toch blijkt dat de impact van deze politieke en religieuze veranderingen 

miniem was op de herkomstgebieden van de nieuwe poorters. Naar rekrutering 

van nieuwe poorters toe overheerste er continuïteit. Er was een grote mate van 

continuïteit in de rekruteringsgebieden van de nieuwe poorters tijdens de lange 

zestiende eeuw. Dit bevestigt ons vermoeden dat vooral het economische profiel 

van een vroegmoderne stad bepaalt welk soort migranten er arriveert en waar zij 

worden gerekruteerd. De meeste nieuwe poorters van ’s-Hertogenbosch waren 

afkomstig van het directe hinterland van de meierij en de gebieden vlakbij ten 

noorden, zuiden en oosten van de stad. In de drie periodes was er in even grote 

mate migratie vanuit grote en kleine steden en dorpen in Brabant, Vlaanderen, 

Luik, Holland, Utrecht en Gelre. Van een grote internationale instroom was er 

echter nauwelijks sprake tijdens de drie onderzochte periodes.411 

 

3. Antwerpen zoekt het verder. Een algemeen beeld van de ruimtelijke 

aantrekkingskracht van de Scheldestad  

 

Economische functies van steden leidden dus tot verschillen in de 

rekruteringsgebieden van economische migranten die het poorterschap kochten. 

Kleine steden zoals Edam, Dordrecht, Oudenaarde, Hoogstraten en Turnhout 

hadden een klein tot relatief klein attractiegebied. Grote steden zoals Leiden, 

Brugge en Amsterdam ontvingen nieuwe poorters van ver buiten de grenzen van 

hun respectievelijke vorstendommen. Dit wil echter niet zeggen dat grotere 

steden simpelweg attractiever waren voor internationale migranten. Het punt is 

dat het van de economische oriëntatie van een stad afhing welk soort migranten 

overwegend werd aangetrokken en waar zij werden gerekruteerd. Op basis van de 

literatuur zouden we voor Antwerpen kunnen verwachten dat handelaars over 

verdere afstanden gerekruteerd werden en dat mensen die in de verzorgende 

sector werkzaam waren, geneigd waren om korter afstanden af te leggen en 

gerekruteerd werden in het hinterland van de Scheldestad. Voor migranten die 

werkzaam waren in de industriële sectoren is het niet evident om vooraf 

uitspraken te doen. Wij verwachten echter dat professionelen uit gespecialiseerde 

beroepen of die werkzaam waren in ‘knelpuntberoepen’ verder gerekruteerd 

werden dan beroepsbeoefenaars die in een niet-gespecialiseerde industrie 
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werkten en waarvan voldoende mankracht kan gevonden worden in het 

hinterland. De verwachting bestaat tenslotte dat laag- en ongeschoolden 

eveneens kortere afstanden aflegden en vooral op het platteland gerekruteerd 

werden. 

Dankzij de vier verschillende economische functies die Antwerpen 

combineerde, was het rekruteringsgebied van haar nieuwe poorters hoe dan ook 

zeer ruim.412 Volgens Clé Lesger kende Antwerpen vóór 1585 een 

rekruteringspatroon dat typisch is voor grote handelscentra. De Scheldestad had 

namelijk een relatief grote aantrekkingskracht op migranten uit ver verwijderde 

streken en daardoor een relatief geringere instroom van migranten uit de 

onmiddellijke omgeving.413 Over de volledige zestiende eeuw bekeken kwam 53,5 

procent van de nieuwe Antwerpse poorters uit het huidige België. Het huidige 

Nederland nam 21,8 procent van de nieuwe poorters voor haar rekening. Het 

werd gevolgd door Duitsland met 9,9 procent en Frankrijk met 7,4 procent. Italië 

haalde nog net 1 procent van het aantal nieuwe poorters.414 De meeste Franse 

migranten kwamen uit het noorden van het huidige Frankrijk, het gros van de 

nieuwe poorters uit de Duitse vorstendommen was afkomstig uit de huidige 

Duits-Nederlands-Belgische grensstreek. In Nederland valt de massale 

aanwezigheid op van de vele nieuwe poorters uit de provincie Noord-Brabant.415 

Bijna alle Italiaanse nieuwe poorters waren afkomstig uit het noorden van het 

land en de Engelse en Schotse migrant-poorters kwamen uit het oostelijke en 

zuidelijke gedeelte van het Britse eiland, uit plaatsen die dus makkelijk per boot 

vanuit Antwerpen bereikbaar waren.  

Dit geeft de indruk dat afstand en bereikbaarheid (zowel over land als over 

water) een belangrijke rol speelden, maar er is meer. Opvallend is dat het aandeel 

van het Rijnland in het totaal van de nieuwe Antwerpse poorterschappen na 1565 

zeer sterk steeg van ruim zes tot twaalf procent van het totaal. Een andere 

vaststelling is dat de landen buiten ‘de grote vier’ (België, Nederland, Duitsland 

en Frankrijk) die vóór 1570 goed waren voor 3 procent van de nieuwe 

poorterschappen, na 1580 terugvallen tot nauwelijks 0,6 procent.416 Na de val van 

Antwerpen daalde de langeafstandsmigratie naar de Scheldestad ontzettend snel. 

Vooral de migratie vanuit de huidige landen Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en 

het Iberische schiereiland, verminderde fors na 1585. Maar ook het aantal nieuwe 

poorters uit het huidige Nederland zakte van 27 procent in 1541-1550 naar 16,9 

procent tijdens de periode 1586-1595. In de jaren 1560 en 1570 was het aandeel van 

de ‘buitenlanders’ in het totaal van de nieuwe poorterschappen het hoogst met 

14,6 procent. Dit relatief hoge aandeel bleef na 1580 met een percentage van 12 
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procent min of meer gehandhaafd. Zoals vermeld steeg het aantal ‘Duitsers’ van 

6,6 procent naar bijna 12 procent na 1565, waardoor het aandeel van migranten 

uit het buitenland in de poortersboeken steeds redelijk hoog bleef. Waarschijnlijk 

hebben politieke en religieuze push-factoren hierin een rol gespeeld. Aan de 

hand van het cijfermateriaal kunnen we stellen dat er tegen het einde van de 

zestiende eeuw een zekere regionalisering van het Antwerpse attractiegebied 

plaatsvond of dat met andere woorden langeafstandsmigratie (ook relatief) aan 

belang won in periodes dat het Antwerpen economisch voor de wind ging. 

Bovendien blijkt dat ‘buitenlandse’ migranten toch wel wat gevoelig waren voor 

de politieke problemen in Antwerpen en in de Nederlanden in het algemeen. 

Later in dit boek zal echter blijken dat de religieuze problemen in de 

Nederlanden op hun beurt migratiestromen naar Antwerpen gegenereerd 

hebben. Een andere vaststelling is dat hoewel de langeafstandsmigratie naar het 

einde van de zestiende eeuw verminderde, de rekruteringsgebieden van nieuwe 

poorters nagenoeg ongewijzigd bleven. 

Nu we in grote lijnen het rekruteringsgebied van Antwerpse nieuwe poorters 

op ‘internationaal’ vlak bekeken hebben, kunnen we ons concentreren op de 

attractie die de Scheldestad had binnen de Nederlanden zelf.417 Wegens de 

geografische ligging van het prinsbisdom Luik – helemaal omsloten door de 

Nederlanden –  én wegens de sterke economische banden van het prinsbisdom 

met het hertogdom Brabant, zullen we ook dit vorstendom in ons onderzoek 

betrekken. We willen achterhalen of er sprake was van een ‘brabantisering’ van 

het rekruteringsgebied op het einde van de zestiende eeuw. Als we een blik 

werpen op de kaart van de herkomstplaatsen van de Antwerpse migrant-poorters, 

dan vallen een aantal zaken op. De nieuwe poorters uit het hertogdom Brabant 

werden in grote getale gerekruteerd in de Antwerpse Kempen. Vele van deze 

migranten waren afkomstig uit kleine steden zoals Geel, Herentals, Hoogstraten 

en vooral Turnhout.418 Michael Limberger heeft achterhaald dat de Kempen in de 

periode 1520-1530 verantwoordelijk waren voor maar liefst zestig procent van de 

nieuwe Antwerpse poorters.419 In de periode van 1533 tot 1584 werden 12 procent 

van deze Kempenaars tewerkgesteld in de Antwerpse textielsector. In 1583 

bijvoorbeeld zouden zelfs 1000 à 1200 Turnhoutse tijkwevers in Antwerpen 

werken.420 Blijkbaar was Antwerpen voor de Kempen een ware attractiepool 

gedurende de zestiende eeuw. Meer dan 80 procent van de Turnhoutenaars die 

hun stad in deze periode verlieten, trokken naar de Scheldestad. Maar ook het 

aandeel van andere Kempenaars was zeer hoog. Gemiddeld leverden de Kempen 

jaarlijks bijna 10 procent van alle ingeschreven nieuwe poorters in de 
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metropool.421 Kempenaars verkozen dus duidelijk Antwerpen boven steden als 

bijvoorbeeld Lier en Mechelen als nieuwe woonplaats. Bovendien lag het aandeel 

van de Kempenaars die afkomstig waren van het platteland procentueel hoger 

dan diegenen die vanuit andere streken naar Antwerpen afzakten.422 Ook buiten 

de Kempen was het zuigeffect van Antwerpen op Brabantse regio’s zeer sterk 

voelbaar. Raymond Van Uytven heeft aangetoond dat de hele Hagelandse regio, 

inclusief de omliggende steden, zwaar te lijden had onder de groei van de 

Antwerpse markt.423 Ook dorpen en middelgrote woonkernen in westelijk Noord-

Brabant of in de Noorderkempen, moesten geschoolde en ongeschoolde 

ambachtslieden afstaan aan de Scheldestad.424 Grote en kleine steden in Brabant 

zagen, vaak ten koste van de eigen economie, migranten vertrekken naar de 

Antwerpse metropool.425 Tot slot kunnen we nog vermelden dat de bestuurlijke 

grenzen binnen het oude hertogdom Brabant blijkbaar ook een rol van betekenis 

speelden bij de migratiebewegingen van Brabanders. Een zeer groot deel van de 

nieuwe Antwerpse poorters met Brabantse afkomst, was afkomstig uit het 

markgraafschap Antwerpen. 426  

Alles bij elkaar genomen kwam de meerderheid van de nieuwe Antwerpse 

poorters uit de Nederlanden uit een betrekkelijk klein rekruteringsgebied. De 

meeste migrant-poorters waren afkomstig uit het hertogdom Brabant. Gemiddeld 

was 41,7 procent van alle immigranten die in de periode 1533-1600 het Antwerps 

poorterschap aanvaardden, onderdaan van de hertog van Brabant. Toch 

schommelde het aandeel van de Brabanders in de poorterslijsten doorheen de 

zestiende eeuw. Daar waar tijdens de periode 1533-1559 nog moeiteloos de kaap 

van meer dan 42 procent werd gerond, daalde procentueel gezien de inbreng van 

Brabanders in het geheel van de nieuwe poorterschappen. Tijdens de periode 

1560-1589 werd nooit meer het aandeel van 40 procent gehaald, met een 

dieptepunt tussen 1570-1579 toen slechts 36,2 procent van de nieuwe poorters 

Brabanders waren. De reden voor de relatieve daling van Brabanders is toe te 

schrijven aan de grotere instroom van poorters uit het Doornikse, de landen van 

Limburg en Overmaas, het prinsbisdom Luik en de Duitse gebieden. Volgens Jos 

Verbeemen ligt de verklaring voor de relatieve daling van de Brabantse poorters 

voor de hand. De Brabanders zouden steeds minder vertrouwen gekregen hebben 

in de veiligheid van Antwerpen en zouden zij eerst de kat uit de boom gekeken 

hebben vooraleer het poorterschap te kopen. De grotere toestroom van 

migranten uit de andere vorstendommen schreef hij toe aan de zeer onstabiele 
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politieke toestand aldaar tijdens de jaren 1565-1584.427 De eerste verklaring van 

Verbeemen is uiteraard niet hard te maken, maar lijkt wel plausibel. Wat betreft 

de inwijking van mensen uit het Doornikse zou geopperd kunnen worden dat de 

reden voor hun verhuis een gevolg was van zowel religieuze push-factoren als 

economische pull-factoren. De religieuze vervolging in deze streken was 

inderdaad zeer groot, maar het waren toch vooral zijdewerkers en 

passementwerkers die hun toevlucht zochten in Antwerpen. Niet toevallig 

groeide de Scheldestad tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw immers 

stilaan uit tot dé zijdeproducerende stad in West-Europa.428 Na 1585 werd 

Antwerpen gevoelig minder aantrekkelijk voor migranten van buiten het 

hertogdom Brabant, met uitzondering van het graafschap Vlaanderen. Meer dan 

52 procent van de totale poorterinschrijvingen tijdens de periode 1590-1600 kwam 

op naam van Brabanders. Procentueel gezien was het aantal inschrijvingen van 

Vlamingen tijdens de zestiende eeuw ook nooit zo hoog als in de periode 1590-

1600. 

 

Tabel 1: Rekruteringsgebieden Antwerpse poorters 1533-1600 

JAAR 1533-

1539 

1540-

1549 

1550-

1559 

1560-

1569 

1570-

1579 

1580-

1589 

1590-

1600 

gemiddeld 

Brabant 42,4 

% 

45,6 % 43 % 39,5 % 36,2 % 38,6 % 52,1 % 41,7 % 

Vlaanderen 11,7 % 15,1 % 13 % 12,3 % 13 % 15,9 % 16,1 % 13,6 % 

Artesië 1,5 % 0,9 % 1,5 % 1,1 % 1,3 % 0,7 % 1 % 1,2 % 

Doorniks 0,8 % 0,7 % 0,9 % 2,4 % 4,3 % 4,2 % 1,3 % 2 % 

Kamerijk 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 

Namen 0,1 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 

Limburg en 

Overmaas 

2 % 1,9 % 2,5 % 3,2 % 4,2 % 3,3 % 1,6 % 2,7 % 

Luxemburg 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Gelre 2,7 % 2,8 % 3,3 % 3,4 % 3,7 % 2,7 % 1,5 % 3 % 

Henegouwen 6,4 % 3,2 % 5,3 % 4,4 % 3,8 % 4,4 % 2,3 % 4,4 % 

Holland 3 % 2,4 % 1,9 % 2,1 % 2 % 2 % 1,4 % 2,1 % 

Zeeland 2 % 1,8 % 1 % 0,7 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % 1,1 % 

Friesland 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 

Utrecht 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 

Overijssel 0,9 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 

Groningen 0,2 % 0,1 % 0 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 

Drenthe 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,2 % 0 % 0 % 

Luik 4,7 % 6,4 % 8,3 % 8,9 % 9,2 % 5,9 % 5,5 % 7,4 % 

buitenland 13 % 13,7 % 13,2 % 14,6 % 14,6 % 12,9 % 12,3 % 13,6 % 

onbekend 7,2 % 3,3 % 3,4 % 5 % 4,1 % 7,6 % 2,6 % 4,8 % 

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 
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Tabel 1 toont in die zin een genuanceerd beeld van de aantrekkingskracht van 

Antwerpen op kandidaat-poorters uit de Nederlanden en het prinsbisdom 

Luik.429 Samengevat komt het erop neer dat vooral ten oosten en zuidoosten en 

ten westen en zuidwesten van Antwerpen nieuwe poorters gerekruteerd werden. 

Hoe verder naar het noorden, hoe minder poorters aangetrokken werden. 

Migranten uit het zuiden van het huidige België, ten zuiden van Samber en Maas, 

bleven bijna totaal afwezig. Het feit dat ambachtsmeesters uit het 

markgraafschap in sommige ambachten financieel bevoordeeld werden ten 

opzichte van andere migranten, is waarschijnlijk niet helemaal vreemd aan de 

rekrutering in de Kempen. Wat betreft de andere vorstendommen in de 

Nederlanden springt vooral de procentuele stijging van het aantal poorters uit 

het graafschap Vlaanderen tegen het einde van de zestiende eeuw in het oog. Dit 

is mede te danken aan de instroom van satijnwevers en passementwerkers uit de 

‘Waalse’ gebieden van het graafschap. Hetzelfde geldt voor de stijging van het 

aantal nieuwe poorters uit het Doornikse in de periode 1560-1589. Verder valt de 

procentuele stijging van nieuwe burgers uit Limburg en de landen van Overmaas 

tijdens de jaren 1560-1589 en uit het prinsbisdom Luik tussen 1550 en 1589 op. De 

inbreng van de vorstendommen uit de nieuwe Hollandse Republiek daalde dan 

weer sterk na 1585. Daar waar gedurende de gehele zestiende eeuw gemiddeld 7,9 

procent van de nieuwe poorters uit de Noordelijke Nederlanden afkomstig was, 

zakte dit aandeel na 1585 tot 4,4 procent. De drempel om de stap te zetten naar 

een stad in het ‘buitenland’, was voor de nieuwe Noord-Nederlanders blijkbaar 

toch groter dan de stap naar Amsterdam, het nieuwe economische hart van de 

Republiek. 

 

4. De ruimtelijke aantrekkingskracht van Antwerpen op de 

verschillende beroepscategorieën 

 

a. Handel 

 

Omdat de handelaars in deze studie verder weinig aandacht zullen krijgen – 

de ambachtslieden vormen immers de focus van dit boek – zullen we in dit 

hoofdstuk wat langer stil blijven staan bij deze voor Antwerpen zo belangrijke 

groep.430 Het belang van de verschillende vreemde groepen kooplui bij het 

ontstaan van de Antwerpse wereldmarkt is uiteraard reeds uitvoerig beschreven. 

Herman van der Wee heeft aangetoond dat de Antwerpse handel in haar 

beginfase vooral steunde op handelaars in Engels laken, Portugese specerijen en 

Zuid-Duits metaal.431 De aanwezigheid van deze vreemde kooplui werkte als een 
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magneet op andere vreemde handelaars en Spanjaarden, Fransen, Italianen en 

Hanzeaten werden aangetrokken door de bloei van de ‘coopstadt’ Antwerpen. 

Vanuit alle hoeken in Europa werden goederen naar Antwerpen gevoerd en 

vanuit de Scheldestad werden goederen terug naar alle uithoeken van het 

continent verspreid.432 Renée Doehaerd heeft op basis van schepenregisters de 

aanwezigheid van vreemde kooplui in Antwerpen tijdens de periode 1488 en 1514 

gereconstrueerd.433 De Duitsers domineerden met hun aanwezigheid van 1.227 

handelaars, waarvan 742 Westduitsers (het merendeel Keulenaars), 237 

Zuidduitsers, 154 Noordduitsers, 54 Westfaler-Hannoveranen en 40 handelaars 

uit Centraal- en Oost-Duitsland. Daarnaast werd de aanwezigheid van 261 

Italianen, 247 Fransen, 216 Engelsen, 171 Castilianen en 72 Portugezen genoteerd. 

Twee derde van deze kooplieden was actief op transcontinentale handelsroutes 

en één derde was betrokken in maritieme handel.434 Waarschijnlijk heeft 

Doehaerd het aandeel van de Engelse handelaars wat onderschat. Zij waren sterk 

georganiseerd en kwamen slechts op bepaalde tijdstippen van het jaar naar 

Antwerpen. De kans dat zij in de schepenregisters voorkomen is dus kleiner.435 

Volgens Oskar De Smedt waren er omstreeks 1550 gedurende de marktperiode 

maximaal 600 Engelse kooplui in de stad. Buiten de marktperiodes verbleven niet 

meer dan enkele tientallen Engelse kooplui te Antwerpen.436 Het aantal 

Spanjaarden en Portugezen die in 1552-1553 deelnamen aan de handel op de 

Iberische schiereiland bedroeg 433. Alle verhoudingen in acht genomen mag men 

aannemen dat er toen in Antwerpen wel 300 Spaanse en 150 Portugese kooplui 

aanwezig konden zijn.437 Tijdens de periode 1543-1545 waren bij de export naar 

Italië 185 Italiaanse kooplui betrokken, zodat men mag veronderstellen dat de 

getalsterkte van de Italiaanse handelaars in Antwerpen in die periode rond de 200 

kon bedragen.438 Het aantal Hanzeaten schatte De Smedt op basis van hun 

drankgebruik in 1568 en op basis van de grootte van het Oosterlingenhuis, op 150 

personen.439 De Fransen zouden volgens Emile Coornaert in hun beste periode, 

namelijk tussen 1540 en 1573, soms tot 150 man sterk geweest zijn in Antwerpen. 

Daaronder rekende hij echter ook handelaars uit onder meer Rijsel, Doornik, 

Valenciennes, enzovoort, zodat strikt genomen het aantal Franse kooplui niet 

meer dan 100 zou bedragen hebben.440 

De schaarse bronnen die toelaten om op bepaalde tijdstippen de 

aanwezigheid van vreemde handelaars te meten, tonen dat er tijdens de 

handelsseizoenen dus vele buitenlandse handelaars actief waren in de stad. Het 
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was dan ook een constant komen en gaan van vreemde handelaars. Ten bewijze 

hiervan de volkstelling van 1568 waarin naast de 94.000 vaste inwoners van de 

stad, sprake was van 10.263 tijdelijke inwoners die omschreven werden als den 

vremden handelsman van alle natien vuyt alle provincien ende coninckrycken 

dagelycx gaende ende comende.441 Antwerpen was gedurende de zestiende eeuw 

bijna volledig afhankelijk van de handel en deed er dan ook alles aan om het de 

handelaars naar hun zin te maken. Niets mocht vreemde handelaars in de weg 

gelegd worden en de Antwerpse overheid overlaadde hen met allerhande 

tegemoetkomingen.442 Vroegmoderne handelssteden zoals Antwerpen 

probeerden vreemde handelaars vooral aan te trekken door onder meer het 

verlenen van privileges. Het toelaten van koopmansgilden of naties is hier een 

voorbeeld van.443 De Antwerpse elite besefte dat de vreemde handelaars niet 

gemist konden worden en hadden er weinig problemen mee dat deze groep 

migranten zich bewust afzonderden van het dagdagelijkse leven in de 

Scheldestad. Dit werd vooral in de hand gewerkt door het feit dat vele vreemde 

handelaars, zoals de Hanzeaten, maar ook kooplui uit Engeland, Portugal, Spanje 

en verschillende regio’s van Italië, gegroepeerd waren in organisaties. Bewust van 

de economische rol van de vreemde kooplieden, respecteerden overheid en 

bevolking de eigenheid van deze gepriviligieerde ‘etnische minderheden’.444 

Binnen de eigen groep cultiveerden de uitheemse kooplui vaak een intens 

gemeenschapsleven en buiten de noodzakelijke zakelijke contacten hadden zij 

weinig tot geen behoefte aan omgang met Antwerpenaars.445 Sommige 

handelsorganisaties zouden zelfs de integratie van hun leden in de Antwerpse 

samenleving hebben trachten te dwarsbomen.446 De betrekkingen tussen 

Antwerpen en de buitenlandse handelsgemeenschappen verliepen bijgevolg niet 

altijd even vlekkeloos. In tijden van politieke en economische conflicten of bij een 

tegenvallende conjunctuur, moest de stad vaak tussenkomen om vreemde 

handelaars te beschermen tegen ontevreden Antwerpenaars. De Engelse 

Merchant Adventurers bijvoorbeeld werden in de vroege zestiende eeuw 

geviseerd toen zij vanuit Bergen op Zoom arriveerden in Antwerpen. In 1519 

werden verschillende Engelsen beroofd van hun kledij waarop deze klederen als 

rituele vernedering in het openbaar verscheurd werden.447 Soms verschenen 

stadsgeboden die de bedoeling hadden om vreemde kooplui te beschermen. Op 

25 januari 1493 werd het de Antwerpse bevolking verboden om kooplui uit 

Straatsburg, Nürenburg, Augsburg of andere Duitse steden te beledigen of te 
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mishandelen.448 Op 27 juni 1509 werd een gebod uitgevaardigd waarin werd 

aangedrongen dat Engelse kooplui niet meer verwond mochten worden.449 

Portugese kooplui moesten dan weer uitdrukkelijk beschermd worden in 1523 en 

1578, terwijl het in 1577 werd geboden om vreemde kooplui – van welke origine 

ook – ten allen tijde met rust te laten.450 Ook in uitzonderlijke omstandigheden, 

zoals bijvoorbeeld na de Spaanse furie, viseerde de Antwerpse bevolking 

vreemdelingen als een ongewenst element in de stad.451 

Een van de privileges waarvan de vreemde handelaars genoten, was dat zij 

geen Antwerps poorter hoefden te worden om handel te drijven in de 

Scheldestad.452 Sommige vreemde handelaars was het trouwens verboden om het 

Antwerps poorterschap te aanvaarden. Wie voor een fellowship van de Engelse 

Merchant Adventurers in aanmerking wilde komen, moest de Engelse 

nationaliteit bezitten. Het verwerven van het poorterschap in een vreemde stad 

was in principe onverenigbaar met de eis van loyauteit ten opzichte van een 

vorst. Dit neemt echter niet weg dat fellows soms om allerlei redenen toch het 

Antwerps poorterschap verwierven. In 1529 stond in Antwerpen de Engelse 

koopman Richard Herman, koopman onder de Court, terecht voor ketterij. Hij 

bleek echter Antwerps poorter te zijn. De adventurer Thomas Pointz, een 

uitgeweken hervormingsgezinde, had in Antwerpen dan weer om 

veiligheidsredenen het poorterschap aangevraagd en verkregen. In 1524 had de 

Privy Council al navraag gedaan naar de Engelsen die in de Nederlanden als 

poorter verbleven. Toen bleek dat acht Merchant Adventurers het Antwerps 

poorterschap bezaten. In de meeste gevallen werden fellows hun lidmaatschap 

ontnomen indien zij ‘betrapt’ werden op deze overtreding tegenover de statuten 

van de Adventurers. Het overkwam bijvoorbeeld Londenaar Thomas Hawkins of 

Haquins, gehuwd met een Nederlandse en Antwerps poorter geworden op 3 

maart 1545. Nadat Hawkins afstand had gedaan van het Antwerps poorterschap, 

werd hij opnieuw als fellow aanvaard. Het voorbeeld van William Clay toont 

echter dat het ook anders kon lopen. Toen Clay in Engeland vervolgd werd, kocht 

hij het poorterschap van Antwerpen om aan de vervolging te ontsnappen. Niets 

wijst er op dat hij daarvoor uit het Fellowship werd verbannen. Tussen 1533 en 

1582 verschijnen in de Antwerpse poortersboeken een twintigtal Engelse 

kooplieden. Volgens Oskar De Smedt was er maar één lid was van de Natie, 

namelijk de voornoemde Thomas Hawkins. Van de 600 andere Engelse kooplui 

die in de jaren 1549 en 1551 met Antwerpen handelden onder de vrijdom van het 

Fellowship,  heeft hij geen enkele kunnen traceren in de poorterslijsten.453 
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Tabel 2: Herkomst Antwerpse poorters categorie handel 1533-1600 

 Nederlanden buitenland onbekend TOTAAL 

1533-1539 63 % 34 % 3 % 100 % 

1540-1549 61,9 % 37,2 % 0,9 % 100 % 

1550-1559 75,9 % 20,8 % 3,3 % 100 % 

1560-1569 68,8 % 28,7 % 2,5 % 100 % 

1570-1579 78,8 % 18,5 % 2,7 % 100 % 

1580-1589 89,9 % 10,1 % 0,1 % 100 % 

1590-1600 80,5 % 14,6 % 5,1 % 100 % 

GEMIDDELD 71,1 % 26,6 % 2,3 % 100 % 

             Bron: SAA, V 142-153. 

 

Het feit dat vreemde handelaars geen Antwerps poorter hoefden te worden, is 

de reden waarom wij deze beroepsgroep slechts in de marge behandelen. Tijdens 

de periode 1533-1600 werden desalniettemin 1.168 personen die we tot de 

categorie handel rekenen, geregistreerd als Antwerps poorter.454 Opvallend is dat 

de grote ‘buitenlandse’ inbreng in belangrijke mate ten zuiden van Antwerpen 

gezocht moet worden. In mindere mate werden handelaars uit het midden van 

Europa en uit Engeland poorter van Antwerpen gedurende de zestiende eeuw. 

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam dat veel meer handelaars in het 

noorden en het oosten rekruteerde.455 De buitenlandse kooplui-poorters waren 

afkomstig uit Frankrijk met 84 nieuwe poorters, Duitsland (51), Luik (51), Italië 

(50), Portugal (21), Engeland (21), Spanje (13), Schotland (9), Polen (2), Tsjechië 

(1) en Zwitserland (1). Over de gehele zestiende eeuw bekeken was ruim één 

vierde van de handelaars die zich als Antwerps poorter lieten registreren van 

buitenlandse afkomst (inclusief Luikenaars). Tijdens de periode 1540-1549 was de 

inbreng van buitenlandse handelaars het grootst in de Antwerpse handel. Maar 

liefst 37,3 procent of bijna 2 op de vijf handelaars die het Antwerps poorterschap 

aanvaardden, waren afkomstig van buiten de Nederlanden. De inbreng van de 

buitenlandse handelaars bleef hoog tijdens de Antwerpse economische 

hoogconjunctuur, onafgezien van de dip in de periode 1550-1559. Vanaf de jaren 

1570 daalde het aandeel van de buitenlandse handelaars in de poortersboeken 

echter gevoelig. Daar waar in de periodes 1540-1549 en 1560-1569 nog 

respectievelijk 89 en 94 buitenlandse kooplui in de poortersboeken verschijnen, 

daalt dit aantal vanaf 1570 spectaculair. Tijdens het decennium 1570-1579 werden 

nog maar 21 buitenlandse handelaars genoteerd. Dit aantal daalde nog verder tot 

10 buitenlanders in de periode 1580-1589 en zelfs tot 6 in het laatste decennium 

van de zestiende eeuw. Ook het aantal handelaars dat afkomstig was uit de 

Nederlanden, daalde spectaculair in de poorterslijsten na de economische 

topperiode 1560-1569, toen nog 225 poorter-handelaars uit de Zeventien 

Provinciën genoteerd werden. Tijdens de periodes 1570-1579 en 1580-1589 werden 
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nog telkens 89 nieuwe poorters opgetekend, maar dit cijfer valt sterk terug na 

1585. Tijdens het laatste decennium van de eeuw werden nog maar 33 kooplui uit 

de Nederlanden Antwerps poorter.   

Het hoeft niet te verbazen dat we vooral handelaars uit de Nederlanden 

aantreffen in de Antwerpse poortersboeken. Vermits zij niet konden profiteren 

van de privileges die de koopmansgilden genoten, kozen zij het poorterschap 

waarschijnlijk voor de fiscale, financiële en juridische voordelen die het 

poorterschap hen verschafte. Niet toevallig waren ook de meeste buitenlanders 

die Antwerps poorter werden, niet georganiseerd in een natie, waarbij het de 

Fransen waren die het grootst in aantal waren met 84 poorters, gevolgd door 

Duitsers (58), Luikenaars (51) en Italianen (50).456 Maar liefst 17 Franse handelaars 

waren afkomstig uit de stad Rouen in de huidige regio Hoog-Normandië. Rouen, 

tijdens de zestiende eeuw een belangrijke havenstad gelegen aan de Seine, dankte 

haar rijkdom aan het transportmonopolie over de Seine dat de stad verkregen 

had van de Franse koning, maar ook aan haar textielindustrie. De haven van 

Rouen vormde als het ware een voorhaven van de Antwerpse haven, vandaar de 

drukke handelsactiviteiten tussen de Normandische stad en de Scheldestad. De 

zeventien poorters uit Rouen waren dan ook maar een fractie van het totale 

aantal handelaars uit Rouen in Antwerpen. Émile Coornaert heeft bewijs 

gevonden van de aanwezigheid van 400 handelaars uit Rouen in de Scheldestad 

tijdens de zestiende eeuw.457 De herkomstplaatsen van de andere Franse 

handelaars die het Antwerps poorterschap aanvaardden, lagen verspreid over 

geheel Frankrijk. Lyon was daarbij een grote leverancier met zeven nieuwe 

poorters. De meeste Duitse poorters-kooplui werden tijdens de jaren 1550-1560 

genoteerd, in een periode waarin de handel tussen de Duitse gebieden en 

Antwerpen een hoogtepunt bereikte. Deze nieuwe poorters waren in hoofdzaak 

afkomstig uit de vorstendommen en steden in het huidige Nordrhein-Westfalen, 

zoals Keulen en Aken, waarmee Antwerpen intensieve handelscontacten 

onderhield. Net zoals bij de handelaars uit Rouen, voelden ook weinig Duitse 

handelaars zich geroepen om het Antwerps poorterschap te aanvaarden, hoewel 

sommigen onder hen wel degelijk het grootste deel van hun beroepscarrière in 

Antwerpen doorbrachten en er een gezin stichtten. Ene Wolf Puschinger 

bijvoorbeeld, een handelaar die zich later ook met financiële speculaties inliet, 

leefde vanaf de jaren 1530 tot zijn dood in de jaren 1560 in Antwerpen zonder het 

poorterschap te aanvaarden. Zoon Jeronimus nam de zaak van vader Wolf over 

en bleef de rest van zijn leven in Antwerpen wonen. Conform het Antwerps 

poorterrecht was Jeronimus wel Antwerps poorter omdat hij in de stad geboren 

was. De meerderheid van de Duitse handelaars bleef echter maar voor korte 
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periodes in de Scheldestad en had bijgevolg geen behoefte om Antwerps poorter 

te worden.458 

Na de vrede van Kamerijk in 1559, intensifieerden de commerciële relaties 

tussen Spanje en de Nederlanden, mede dankzij de belangrijke rol die de havens 

van Venetië en Ancona speelden in de handel met de Levant. Engels textiel, 

Vlaams linnen en saaien uit Hondschoote werden in toenemende mate via 

Antwerpen naar Italië geëxporteerd. De Scheldestad werd ook de draaischijf voor 

handel in Italiaanse afgewerkte goederen en voor ruwe materialen zoals zijde en 

gouddraad die gegeerd waren in de Nederlanden waar de luxe-industrieën sterk 

groeiden. Dankzij de kennis van financiële technieken en de sterke aanwezigheid 

op de beurs, werd de Antwerpse zakenwereld gedomineerd door Italianen.459 In 

het zestiende-eeuws Antwerpen waren alleen handelaars uit Genua, Lucca, 

Firenze en Lombardije gegroepeerd in nationi. Op deze manier werden de 

aangesloten handelaars uit deze steden of streek juridisch beschermd door de 

wetten die in hun plaats van origine golden. Volgens de Antwerpse 

certificatieboeken vormden de kooplui uit Genua de grootste groep Italiaanse 

handelaars (47 procent) in de tweede helft van de zestiende eeuw, gevolgd door 

handelaars uit Lucca (17 procent), Firenze (10 procent), Milaan (8 procent), 

Venetië (5 procent ) en Cremona (4 procent). Nog kleinere percentages werden 

opgetekend voor Mantua, Brescia, Bergamo, Como, Parma, Bologna, Pisa. Geen 

enkele Italiaanse koopman in de Scheldestad was afkomstig uit plaatsen ten 

zuiden van Toscane. De certificatieboeken wijzen uit dat de aanwezigheid van 

Italiaanse kooplui in de Scheldestad daalde na 1579.460 In de zestiende-eeuwse 

Antwerpse poortersboeken werden 50 Italiaanse kooplui genoteerd. De meesten 

van hen waren afkomstig uit Genua (8), Lucca (6), Firenze (6) en Milaan (6). De 

kaart met de herkomstplaatsen van de buitenlandse handelaars lijkt de 

bevindingen van Paola Subacchi te bevestigen dat de meeste Italiaanse kooplui in 

Antwerpen vooral uit het noorden van Italië afkomstig waren. Ook wordt 

bevestigd in de poortersboeken dat de Scheldestad haar attractiviteit voor de 

Italiaanse handelaars verloor na 1579. Meer nog, na 1570 werden nog maar slechts 

3 Italiaanse handelaars als Antwerps poorter genoteerd. 

De laatste grote ‘buitenlandse’ handelaars die niet verenigd waren in een 

koopmansgilde, waren de 51 kooplui die afkomstig waren uit het prinsbisdom 

Luik. Het gros van hen vestigde zich als poorter in de stad vóór 1570. Na 1585 

verloor de Scheldestad volledig haar aantrekkelijkheid voor Luikse handelaars, 

waarvan de meesten voordien afkomstig waren uit de stedelijke centra zoals Luik 

(10), Hasselt (6) en Sint-Truiden (5). De Luikse handelaars werden in aantal op 

verre afstand gevolgd door buitenlandse handelaars die lid konden worden van 

een koopmansgilde in Antwerpen. Portugal leverde 21 nieuwe poorters die als 
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handelaar aan de slag gingen in de Scheldestad. De meesten van hen waren 

afkomstig uit de buurt van Lissabon. Lissabon zelf leverde 9 nieuwe poorters. 

Nog 21 vreemde kooplui waren afkomstig uit Engeland, vooral uit het zuidoosten 

en het zuiden van het land, terwijl 9 handelaars uit Schotland kwamen. Er lijkt 

een sterk verband te bestaan tussen de poorterschappen van de Engelse en 

Schotse kooplui en de aanwezigheid van de Merchant Adventurers in Antwerpen. 

De Merchant Adventurers hadden in Engeland het monopolie van de lakenhandel 

op de Nederlanden verkregen. Zij mochten als enigen Engelse lakens exporteren 

vanuit Engeland naar het vasteland. Antwerpen gold voor hen als de belangrijkste 

stapelmarkt omdat Engels laken tot de jaren 1560 massaal geschoren en geverfd 

werd in de Scheldestad.461 In 1563 verbood Filips II aan Engelse schepen om in de 

Nederlanden nog aan te meren, waardoor de Adventurers andere havens als 

stapelmarkt moesten zoeken. Na een intense strijd tussen Hamburg en Emden in 

Oost-Friesland, kozen de Adventurers uiteindelijk voor Emden. Toen deze haven 

echter niet leek aan te slaan bij de andere Engelse handelaars, werd opnieuw voor 

Antwerpen gekozen. Maar de vriendschap tussen Filips en de Adventurers had 

een ernstige deuk gekregen en toen de relaties tussen Engeland en Spanje nog 

verslechterden tegen het einde van de jaren 1560, behoorden hun hoogdagen in 

Antwerpen definitief tot het verleden.462 De keuze van de Engelse en Schotse 

handelaars om Antwerps poorter te worden, lijkt parallel gelopen te hebben met 

deze gang van zaken. Veruit de meeste Engelse en Schotse handelaars werden 

poorter tijdens de jaren 1550 en 1560. 

Tot slot nog een klein woordje over de (geringe) aanwezigheid van Spaanse 

kooplui in de Antwerpse poortersboeken. In tegenstelling tot in Brugge hadden 

de Spanjaarden bijna geen commerciële instellingen in Antwerpen. De enige 

bekende was de natie van Aragonese handelaars. Gedurende de eerste helft van 

de zestiende eeuw zijn er een aantal pogingen ondernomen om nieuwe vormen 

van Spaanse commerciële organisaties op te richten in Antwerpen, maar Brugge 

heeft dit kunnen blokkeren. Het is zelfs niet duidelijk of de Spaanse handelaars 

op permanente basis in het zestiende-eeuws Antwerpen aanwezig waren of dat ze 

enkel van tijd tot tijd de stad aandeden om handel te drijven. Een lijst met namen 

van Spanjaarden die in de stad verbleven uit 1560, vermeldt 60 getrouwde en 38 

ongetrouwde Spanjaarden, afkomstig uit verschillende Spaanse vorstendommen. 

De meerderheid onder hen waren echter Castilianen.463 Renée Doehaerd heeft 

aan de hand van de schepenbrieven en certificatieboeken tijdens de periode 1488-

1514 in totaal 171 verschillende Spanjaarden geteld die in Antwerpen handel 

dreven.464 Aan de hand van akten van notaris Stryt uit de periode 1535-1540 en 

van notaris ’s-Hertoghen en zoon uit dezelfde periode, heeft Raymond Fagel dan 

weer ongeveer 250 verschillende Spaanse handelaars kunnen opsporen. De 
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Spaanse aanwezigheid begon met een kleine groep handelaars die zich met hun 

families in Antwerpen vestigden. Het waren ook in deze bron de Castilianen die 

het meest voorkwamen. Het feit dat de meeste Spaanse handelaars slechts 

sporadisch in de bronnen verschijnen, doet Fagel besluiten dat de meeste 

Spanjaarden slechts voor korte periodes Antwerpen aandeden en bij deze 

gelegenheid bij collegae-kooplieden logeerden.465 

Globaal genomen was meer dan zeventig procent van de kooplui die poorter 

werden in Antwerpen, afkomstig van binnen de Nederlanden. Naar het einde van 

de zestiende eeuw werd het aandeel van de buitenlandse handelaars in de 

poortersboeken bovendien steeds kleiner en in de periode 1580-1589 was bijna 90 

procent van de kooplui die in de bron geregistreerd werden, afkomstig van één 

van de vorstendommen in de Nederlanden. In absolute aantallen merken we dat 

veruit de meeste handelaars, zowel diegenen uit de Nederlanden als die uit het 

buitenland, het Antwerps poorterschap verkozen tijdens de periode 1560-1569, 

niet toevallig de periode van economische hoogbloei in Antwerpen. Niet minder 

dan 225 ‘inlandse’ handelaars kozen toen voor het Antwerps poorterschap. Vanaf 

de jaren 1570 volgde er een zeer scherpe daling van de kooplui-poorters uit de 

Nederlanden met een dieptepunt tijdens het laatste decennium van de zestiende 

eeuw, toen nog maar 33 handelaars uit de Zeventien Provinciën voor het 

Antwerps poorterschap kozen. Met uitzondering van de periode 1550-1559 lopen 

de stijgende en dalende trends van de absolute aantallen handelaars-poorters uit 

de Nederlanden en het buitenland parallel. In de Nederlanden waren het vooral 

de gebieden ten oosten en ten noordoosten en ten zuiden en zuidwesten van 

Antwerpen die de meeste kooplui-poorters leverden.466 Uiteraard blijven 

handelaars uit de gebieden ten zuiden van Samber en Maas afwezig, maar ook 

het noorden van het huidige Nederland blijkt – in vergelijking met andere 

beroepsgroepen – opvallend slecht vertegenwoordigd te zijn. De kaart in bijlage 

toont dat de handelaars vooral uit een stedelijke omgeving afkomstig waren. De 

grootste stedelijke leveranciers waren Doornik (51 nieuwe kooplui-poorters) en 

Brussel (50), van kortbij gevolgd door Brugge (35), Mechelen (35), Rijsel (33) en ’s-

Hertogenbosch (31). Verder kwamen vele migrant-handelaars uit Bergen (25), 

Valenciennes (21), Armentières (21), Gent (19), Bergen op Zoom (19), Maastricht 

(15) en Leuven (15). Kleine Brabantse en Vlaamse steden zoals Breda (12), Aalst 

(10), Herentals (10), Tienen (10), Oudenaarde (9), Lier (8) en Diest of Atrecht (10) 

uit Artesië waren ook redelijk goed vertegenwoordigd. De reden waarom toch 

vele handelaars het Antwerps poorterschap aanvaardden is niet duidelijk. 

Waarschijnlijk zijn fiscale motieven en het feit dat een Antwerps poorter niet 

buiten de Scheldestad berecht kon worden hier niet vreemd aan. In dit geval 

waren de motieven om Antwerps poorter te worden anders dan die van 

ambachtslieden zoals zal blijken in hoofdstuk 5. 
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Het feit dat zoveel handelaars uit Doornik, Rijsel en Valenciennes zich als 

poorter in Antwerpen vestigden, doet vermoeden dat het hier om kooplui gaat 

die zich bezighielden met het verhandelen van zijde of zijdeproducten. Tijdens 

de zestiende eeuw was de zijde-industrie zonder twijfel één van de belangrijkste 

nijverheden in Antwerpen. De sterke positie van Antwerpen in deze industrie was 

enerzijds te danken aan intense handelsbetrekkingen met Italië – een groot 

productiegebied van ruwe zijde – en anderzijds aan het feit dat in de 

handelsmetropool veel zijde internationaal verhandeld werd.467 In de periode 

1533-1600 werden er in de Antwerpse poortersboeken 59 handelaars expliciet als 

zijde(laken)kopers of -verkopers genoteerd. De meeste van hen waren echter 

afkomstig uit het hertogdom Brabant (27), waarbij Brussel en Mechelen met elk 

vijf zijdekooplui de grootste leveranciers waren. Vlaanderen leverde 14 

zijdehandelaars, waarbij er vier uit Brugge kwamen en drie uit Rijsel. De rest van 

de zijdekooplui kwamen uit diverse vorstendommen in de Nederlanden of uit het 

buitenland (Frankrijk, Italië en Duitse vorstendommen). Opvallend is echter dat 

maar één koopman uit Doornik zich zijdehandelaar noemt. Uit Valenciennes 

kwam geen enkele koopman die zich als zijdehandelaar omschreef. Toch lijkt het 

er sterk op dat kooplieden uit Doornik die zich bezighielden met de zijdehandel, 

naar Antwerpen trokken. Een zeer belangrijke pushfactor voor de migratie naar 

Antwerpen was in ieder geval de religieuze vervolging in het zuiden van de 

Nederlanden in het begin van de jaren 1560. Vele textielwerkers uit Doornik, 

maar ook van Rijsel of Valenciennes vluchtten naar steden in Vlaanderen, naar 

Engeland of naar de Noordelijke Nederlanden.468 Voor velen van de naar 

Antwerpen gevluchte zijdewerkers was de metropool daarbij slechts een 

tussenstop. Na de val van Antwerpen zochten zij andere oorden op waar zij hun 

professionele activiteiten konden voortzetten.469 Als we de nieuwe poorters uit 

Doornik, Rijsel en Valenciennes die zichzelf omschrijven als ‘koopman’ bekijken, 

dan blijkt dat een groot deel van hen zich in het Antwerps poorterschap 

aanschafte in de periode 1560-1569, de periode van de massale religieuze 

vervolgingen in het zuiden van de Nederlanden. Wellicht maakten zij deel uit van 

een bredere stroom religieuze vluchtelingen waarin de zijdesector 

oververtegenwoordigd was. Dit roept vragen op over geclusterde vormen van 

migratie, kettingmigratie en informatiestromen, die in het volgende hoofdstuk 

behandeld zullen worden. 

Absoluut gezien werden de meeste handelaar-poorters gerekruteerd in het 

hertogdom Brabant.470 Gemiddeld kwam 27 procent of 316 van de handelaars uit 

dit vorstendom. Eén derde van de Brabantse handelaars was daarbij afkomstig uit 
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het huidige Noord-Brabant, wat behoorlijk veel is in vergelijking met de andere 

grote beroepscategorieën in de poortersboeken. Uiteraard heeft de aanwezigheid 

van enkele Antwerpse satellietsteden in deze regio daar veel mee te maken. Ook 

het graafschap Vlaanderen was met 229 handelaar-poorters een belangrijk 

rekruteringsgebied. Velen van hen waren afkomstig uit het Franssprekende 

gedeelte van het graafschap, wat uiteraard weer op rekening kan geplaatst 

worden van de zijdehandel. Gemiddeld kwam gedurende de zestiende eeuw 46,6 

procent van de nieuwe kooplui-poorters uit de vorstendommen Brabant en 

Vlaanderen. Na de jaren 1560 lag het aandeel van de beide vorstendommen steeds 

boven de 50 procent. Tijdens de jaren 1570 was 54,8 procent van de handelaars uit 

de Nederlanden Vlaming of Brabander, tijdens de jaren 1580 liep dit nog op tot 

64,7 procent en in het laatste decennium zelfs tot 70,7 procent. Het graafschap 

Henegouwen leverde 80 nieuwe poorters af die zichzelf koopman noemden en 

het Doornikse op haar beurt was dan weer goed voor 54 migrant-handelaars, 

hetgeen respectievelijk neerkomt op een eeuwgemiddelde van 6,8 procent en 4,6 

procent.  

Kortom, als we de relatieve cijfers bekijken van de Nederlanden in zijn geheel, 

dan vallen toch wel enkele zaken op. In periodes van economische voorspoed in 

Antwerpen en in de Nederlanden was het aandeel van de kooplui uit Brabant en 

Vlaanderen het kleinst. Dit is vooral het gevolg van de stijging van het aantal 

handelaars van buiten de Nederlanden. Ook wat betreft de andere 

vorstendommen springen enkele zaken in het oog. Een vorstendom zoals Artesië 

leverde in het begin van de eeuw nog relatief veel kooplui-poorters af, maar na 

1560 zakten geen Artesiërs meer naar Antwerpen af om handel te drijven en 

tegelijk poorter te worden. Het aandeel van de kooplui-poorters uit het 

Doornikse daarentegen kende, zoals reeds vermeld, een tegenovergesteld 

verloop. Vanaf de jaren 1560 steeg dit aandeel gevoelig om de rest van de eeuw 

stand te houden. Voor het laatste decennium valt er zelfs nog een gevoelige 

relatieve stijging vast te stellen. Een andere vaststelling is dat na de val van 

Antwerpen duidelijk wordt dat de rekruteringsgebieden van nieuwe poorters in 

de handelssector gevoelig inkrimpen. In de periode 1590-1600 komt geen enkele 

handelaar uit de Noordelijke Nederlanden zich als poorter vestigen in 

Antwerpen. Ook voordien was Antwerpen blijkbaar niet bijster populair bij 

handelaars uit deze vorstendommen. Amsterdam bijvoorbeeld leverde in de loop 

van de zestiende eeuw maar één koopman die Antwerps poorter werd. Maar ook 

handelaars uit Limburg en de Overmaase gebieden en zelfs Henegouwen, 

vorstendommen die in topperiodes goed waren voor een aandeel van meer dan 10 

procent van de nieuwe kooplui-poorters, leverden na 1590 geen enkel koopman 

meer af. We mogen dus gerust stellen dat op het vlak van rekrutering van 

handelaars uit de Nederlanden een sterke regionalisering plaatsvond gedurende 

het laatste kwart van de zestiende eeuw. 
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Tabel 3: Herkomstgebieden poorter-kooplui 1533-1600 

JAAR 1533-

1539 

1540-

1549 

1550-

1559 

1560-

1569 

1570-

1579 

1580-

1589 

1590-

1600 

TOTAAL 

Brabant 19,6 % 21,8 % 29,9 % 27,2 % 30 % 36,4 %  36,6 %  27 % 

Vlaanderen 13,8 % 15,9 % 19,4 % 18,7 % 24,8 % 28,3 %  34,1 % 19,6 % 

Artesië 4,3 % 3,8 % 2,8 % 2,8 % 0,9 % 1 % 0 % 2,7 % 

Doornikse 2,2 % 2,9 % 3,3 % 6,7 % 6,2 % 5,1 % 7,3 % 4,6 % 

Kamerijk 0 % 0,8 % 1,9 % 0,3 % 0,9 % 1 % 2,4 % 0,9 % 

Namen 0 % 0,4 % 1,4 % 0 % 0,9 % 2 % 0 % 0,6 % 

Limburg en 

Overmaas 

2,9 % 2,5 % 2,8 % 1,8 % 5,3 % 3 % 0 % 2,6 % 

Luxemburg 0 % 0 % 0 % 0,6 % 0 % 1 % 0 % 0,3 % 

Gelre 2,2 % 2,5 % 0,5 % 0,6 % 0,9 % 2 % 0 % 1,3 % 

Henegouwen 10,9 % 5 % 10,4 % 5,8 % 4,4 % 7,1 % 0 % 6,8 % 

Holland 1,4 % 3,8 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1 % 0 % 2 % 

Zeeland 4,3 % 0,8 % 0,5 % 1,2 % 0 % 2 % 0 % 1,3 % 

Friesland 0 % 0,4 % 0,5 % 0 % 0 %  0 % 0 % 0,2 % 

Utrecht 0,7 %  0,4 % 0 % 1,2 % 0,9 % 0 % 0 % 0,6 % 

Overijssel 0 % 0,8 % 0,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,3 %  

Groningen 0,7 % 0 % 0 % 0 % 1,8 % 0 % 0 % 0,3 % 

Drenthe 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Luik 3,6 % 6,4 % 2,4 % 4,6 % 6,2 % 2 % 4,9 % 4,4 % 

Buitenland 30,5 % 31 % 18,5 % 24,2 % 12,4 % 8,1 % 9,8 %  22,3 % 

Onbekend 2,9 % 0,8 % 3,3 % 2,4 % 2,6 % 0 % 4,9 % 2,2 % 

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

b. Verzorgende sector 

 

In vergelijking met de handelaars, werden relatief gezien meer migrant-

poorters uit de verzorgende sector buiten de Nederlanden gerekruteerd. Als we 

de kaarten met de herkomstplaatsen van de handelaars en de professionelen uit 

de verzorgende sector naast elkaar leggen, dan blijkt duidelijk dat de 

‘buitenlandse’ rekruteringsgebieden van elkaar verschilden.471 Een blik op tabel 4 

verder in dit hoofdstuk maakt direct duidelijk dat het grote aantal buitenlanders 

in de verzorgende sector op het conto van de Duitse vorstendommen en het 

prinsbisdom Luik mag geschreven worden. Gemiddeld kwam bijna 13 procent van 

de beroepsbeoefenaars uit de verzorgende sector uit een Duits vorstendom. 

Tijdens de periode 1570-1580 was zelfs 16 procent of meer van de nieuwe poorters 

in deze sector onderdaan van een Duits vorst geweest. Het komt er in feite op 

neer dat van alle 15.537 poorters die in tussen 1533 en 1600 in Antwerpen 

genoteerd werden, er 627 Duitsers van waren die een verzorgend beroep 

uitoefenden.472 De meesten daarvan waren werkzaam in de kledingsector (325, 

waarvan 242 kleermakers en 55 schoenmakers), de voedingssector (99, waarvan 
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81 bakkers), de horeca (96) en de detailhandel (74). Het komt er op neer dat net 

geen 50 procent van alle ‘buitenlandse’ economische migranten die werkzaam 

waren in de verzorgende sector én het Antwerpse poorterschap aanvaardden, was 

afkomstig uit één van de Duitse vorstendommen. Op kaart 12 in bijlage is 

bovendien duidelijk te zien dat het rekruteringsgebied van de Duitse poorter-

migranten uit de verzorgende sector uitgebreider was dan dat van de categorie 

handel. Daar waar de Duitse kooplui-poorters vooral geworven werden in de 

kreisen dichtbij de huidige Duits-Nederlands-Belgische grens, rekruteerde de 

verzorgende sector ook in de verder gelegen vorstendommen in Nordrhein-

Westfalen. Ook de huidige deelstaten Rheinland-Palts, Niedersachsen en Bayern 

leverden poorters aan de verzorgende sector in de Scheldestad. Anderzijds liet 

ook het prinsbisdom Luik zich niet onbetuigd, met een gemiddelde van bijna 10 

procent van alle nieuwe poorters in de verzorgende sector. Van de 446 Luikse 

migranten, waren er 144 actief in de kledingsector (waarvan 83 kleer- en 

kousenmakers en 37 schoenmakers), 111 in de voedingssector (waarvan 92 

bakkers), 95 als kleinhandelaar en 49 als de horeca-uitbater. 

 

Tabel 4: Herkomst Antwerpse poorters verzorgende sector 1533-1600 

 Nederlanden buitenland onbekend TOTAAL 

1533-1539 74 % 20,2 % 5,8 % 100 % 

1540-1549 74 % 22,4 % 3,6 % 100 % 

1550-1559 71,2 % 25,6 % 3,2 % 100 % 

1560-1569 64,5 % 29,7 % 5,8 % 100 % 

1570-1579 65,2 % 30,2 % 4,6 % 100 % 

1580-1589 65,4 % 29,2 % 5,4 % 100 % 

1590-1600 77,2 % 20,4 % 2,4 % 100 % 

GEMIDDELD 69,2 % 26,1 % 4,7 % 100 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Kaart 12 in bijlage toont verder dat, net zoals in de categorie handel, de 

grootste restgroep van ‘buitenlanders’ uit de verzorgende sector afkomstig was 

uit vooral landen en regio’s in Frankrijk en het zuiden van Europa, waarbij de 55 

poorters uit Italië in het oog springen. De Italianen werden vooral gerekruteerd 

in steden met een grote handelsvertegenwoordiging in de Scheldestad en bleken 

vooral werkzaam in het kledingbedrijf. Genua met 14 poorters in de verzorgende 

sector (waaronder 4 kousenmakers, 4 schoenmakers en 2 kleermakers) en Lucca 

met 10 nieuwe poorters (waaronder 4 kousenmakers, 2 kleermakers en 1 

schoenmaker) waren de grootste Italiaanse leveranciers. Uit Milaan kwamen 8 

nieuwe poorters, waaronder 1 schoenmaker en 1 kleermaker. Het lijkt wel of deze 

nieuwe Antwerpse poorters van Italiaanse afkomst de handelaars naar Antwerpen 

volgden of dat ze ‘meegenomen’ werden om de handelaars van hun favoriete 

kleding en schoeisel te voorzien. De tijdstippen van het afleggen van de 

poorterseed bij de Italiaanse kleermakers en de Italiaanse handelaars met 
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dezelfde stedelijke afkomst, tonen in ieder geval veel gelijkenissen. De 50 

poorters uit Frankrijk die in de verzorgende sector werkten, gingen vooral aan de 

slag in de detailhandel of de horeca. Geen enkele kleermaker of schoenmaker uit 

Rouen bijvoorbeeld, een stad die toch relatief veel handelaars naar Antwerpen 

stuurde, aanvaardde het Antwerpse poorterschap. Ook uit Lyon kwam geen 

enkele kleermaker. De stad leverde wel drie bontwerkers. Het feit dat Italiaanse 

handelaars voor een langere tijd én met hun familie in Antwerpen resideerden, 

verklaart misschien wel waarom kleermakers vanuit dezelfde steden mee 

migreerden Hetzelfde kan misschien gezegd worden over de Spaanse migranten 

in de kledingsector. Van de 18 Spanjaarden uit de verzorgende sector die we 

terugvinden in de poortersboeken, waren er 5 actief als kousenmaker, 4 als 

kleermaker en 1 als schoenmaker. 

Wat rekrutering in de Lage Landen zelf betreft, merken we op kaart 13 in 

bijlage dat de gebieden ten zuiden en ten zuidwesten en ten oosten en 

noordoosten van Antwerpen het sterkst vertegenwoordigd waren in de 

verzorgende sector.473 In tegenstelling tot de categorie handel, werd beduidend 

meer in het noorden van de Nederlanden gerekruteerd. Uit de vorstendommen 

Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht en Holland zakten meer migranten naar 

Antwerpen af om als poorter te werken in de verzorgende sector. Alleen Drenthe 

blijft volledig afwezig. Ten noorden van Brabant is het echter vooral de inbreng 

van Gelre die in het oog springt. Uit tabel 5 blijkt dat het hertogdom over de 

ganse eeuw bekeken goed was voor gemiddeld 4,4 procent van de nieuwe 

Antwerpse poorters die werkten in de verzorgende sector, waardoor Gelre beter 

scoorde dan het graafschap Henegouwen en Limburg en de Overmase gebieden. 

In de jaren 1570-1579 werd zelfs een piek gehaald van 5,9 procent. In absolute 

getallen worden redelijk wat poorters uit de verzorgende sector afgeleverd uit de 

vorstendommen ten noorden van het hertogdom Brabant. Na 1585 viel de 

instroom van poorters uit het noorden van de Nederlanden ook in de 

verzorgende sector nagenoeg stil. De scheiding van de Nederlanden is hiervoor 

mee verantwoordelijk. 

Het grootste percentage poorters in de verzorgingssector kwam uit het 

hertogdom Brabant, met een eeuwgemiddelde van 40,5 procent. Ook hier valt op 

dat de relatieve inbreng van Brabant het kleinst was in de periodes van 

economische hoogconjunctuur in de Scheldestad en dat na de val van Antwerpen 

het aandeel van de poorters met Brabantse afkomst steeg naar 54 procent. 

Relatief weinig poorters uit de verzorgingssector waren uit het graafschap 

Vlaanderen afkomstig. Het gemiddelde percentage poorters uit Vlaanderen bleef 

zelfs over de ganse eeuw bekeken onder het percentage dat in de Duitse gebieden 

werd gerekruteerd. Zelfs het prinsbisdom Luik scoorde tijdens de periode 1560-

1569 beter dan het graafschap Vlaanderen. Nieuwe poorters uit de verzorgende 
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sector afkomstig uit het Doornikse leken zich dan weer mee te laten drijven 

tijdens de periodes dat de zijde- en satijnwevers uit deze streek Antwerpen 

verkozen als nieuwe woonplaats. We kunnen hier dus wellicht spreken van een 

vorm van kettingmigratie. Een andere vaststelling die we kunnen doen, is dat de 

globale inbreng van de grote steden kleiner was in vergelijking met de nieuwe 

poorterschappen in de categorie handel. Bijna 50 procent van de migrant-

handelaars kwam uit een grote stad en dit tegenover 30 procent van de migranten 

in de verzorgende sector. Enkele grote en kleine steden die wel een forse inbreng 

hadden, waren Brussel (160 poorters), Leuven (123), Maastricht (89), Brugge (89), 

’s Hertogenbosch (62), Breda (59), Gent (57), Lier (56) of Luik (54). Hoewel ook 

kleine stedelijke centra grote leveranciers werden, kunnen we niet naast het feit 

dat de rurale inbreng uit zowel de Nederlanden, Luik en de Duitse 

vorstendommen in de migratie van professionelen uit de verzorgende sector die 

van de kleine en grote steden oversteeg. De verklaring hiervoor is dat het vaak 

mogelijk was om met weinig kapitaal en weinig skills een zaak op te starten in 

een stad in de verzorgende sector. De skills die desgevallend vereist waren, 

konden makkelijk opgedaan worden op het platteland. 

 

Tabel 5: Herkomstgebieden Antwerpse poorters verzorgende sector 1533-1600 

JAAR 1533-

1539 

1540-

1549 

1550-

1559 

1560-

1569 

1570-

1579 

1580-

1589 

1590-

1600 

gemiddeld 

Brabant 43,4 % 42,6 % 40,7 % 37,5 % 35,3 % 39,8 % 54 % 40,5 % 

Vlaanderen 10,6 % 13,8 % 10,1 % 7,9 % 9 % 8,8 % 12,9 % 10,1 % 

Artesië 1,9 % 0,9 % 1,8 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 0,7 % 1,1 % 

Doorniks 1,2 % 0,7 % 0,5 % 1,5 % 1,7 % 1,3 % 0,3 % 1,1 % 

Kamerijk 1,2 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 

Namen 0,2 % 0,3 % 0,6 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 

Limburg en 

Overmaas 

2,7 % 1,4 % 2,6 % 4,2 % 4,7 % 3,8 % 1,7 % 3,2 % 

Luxemburg 0 % 0 % 0 % 0 % 0,1 % 0 % 0 % 0 % 

Gelre 3,1 % 3,9 % 5,3 % 4,8 % 5,9 % 3,6 % 2,4 % 4,4 % 

Henegouwen 4,9 % 4 % 4,8 % 3,1 % 2,2 % 3,6 % 3,1 % 3,7 % 

Holland 1 % 2,3 % 1,6 % 1,9 % 1,7 % 1 % 0,7 % 1,6 % 

Zeeland 1 % 1,3 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0 % 0,6 % 

Friesland 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 

Utrecht 0,5 % 1 % 1 % 0,4 % 0,1 % 0,4 % 0 % 0,6 % 

Overijssel 1,9 % 0,9 % 0,7 % 1 % 1,1 % 1 % 0,3 % 1 % 

Groningen 0,2 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0 % 0,2 % 

Drenthe 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Luik 5,5 % 6,9 % 10,7 % 12 % 11,9 % 10,2 % 6,7 % 9,7 % 

Duitse gebieden 11,7 % 8,6 % 12,2 % 14,6 % 16,2 % 16 % 10,4 % 12,9 % 

ander 

buitenland 

3,1 % 7 % 2,7 % 3,1 % 2,2 % 2,9 % 3,5 % 3,5 % 

onbekend 5,7 % 3,4 % 3,3 % 5,9 % 4,7 % 5,4 % 2,4 % 4,7 % 

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 
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Als we de verzorgende sector in enkele deelsectoren opdelen, merken we dat 

er zelfs binnen de gehele sector grote verschillen zijn wat betreft de 

herkomstgebieden van de migrant-poorters. We hebben daarom de 

rekruteringsgebieden van migranten uit de detailhandel (meerseniers, kremers, 

vettewariers, oudkleerkopers en kruideniers), uit de horeca (herbergiers, 

taverniers en tappers) en uit de zogenaamde oerproductie (hoveniers en 

fruiteniers) letterlijk in kaart gebracht. We  hebben in tabelvorm tevens de 

eeuwgemiddelden van de gehele verzorgende sector per herkomstgebied naast 

die van de deelsectoren geplaatst.474 We merken meteen dat Vlaanderen, Artesië 

en het Doornikse in verhouding veel poorters leverden die in de detailhandel 

werkzaam waren. Ook Henegouwen en Holland verkeren in dit geval. Van de vele 

migranten uit de verzorgende sector die afkomstig waren uit de Duitse gebieden, 

kwamen er dan maar weinig terecht in de kleinhandel. Het is duidelijk te zien op 

kaart 1 dat de Duitse gebieden wat betreft kleinhandel minder vertegenwoordigd 

zijn in vergelijking met de Duitse gebieden wat betreft de volledige verzorgende 

sector.475 

 

 Kaart 1: Herkomstplaatsen poorters detailhandel 1533-1600
476

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

In vergelijking met de totale verzorgende sector kwamen ook maar weinig 

Brabanders terecht in de horeca. Het waren opnieuw het graafschap Vlaanderen 

en de verschillende vorstendommen buiten de Nederlanden die in deze 

beroepssector relatief gezien veel sterker vertegenwoordigd waren. Op de kaart 2 
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is te zien dat vooral de Duitse vorstendommen zeer sterk vertegenwoordigd 

waren. Maar liefst 17,3 procent van alle herbergiers of taverniers was afkomstig uit 

de Duitse gebieden. 

 

   Kaart 2: Herkomstplaatsen poorters horeca 1533-1600
477

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Een vergelijking van de gehele verzorgende sector met de oerproductie, levert 

echter de grootste verschillen op. Een blik op kaart 3 toont meteen de 

overweldigende aanwezigheid van Brabanders in de oerproductie Maar liefst 73 

procent van alle beroepsbeoefenaars in deze sector was Brabants onderdaan. Ook 

de Luikenaars waren in deze sector relatief sterk vertegenwoordigd. Het 

prinsbisdom Luik leverde samen met Brabant 85,8 procent van de nieuwe 

poorters af die Antwerpen moesten voorzien van verse groenten en fruit. Veel van 

de Brabantse migranten waren afkomstig uit de zeer nabije omgeving van 

Antwerpen. De reden hiervoor is dat de groenten en fruit net buiten de 

stadsomwalling geteeld werden, waarschijnlijk zelfs in de herkomstplaatsen van 

vele hoveniers zelf. De hoveniers en fruiteniers waren verenigd in het ambacht 

van de hoveniers en mandenmakers en de principale brief van dit ambacht die 

werd uitgegeven op 16 november 1431, vereiste dat elke hovenier Antwerps 

poorter moest zijn en derhalve in de stad moest wonen.478 Vandaar dat vele 

hoveniers uit de dorpen rond Antwerpen naar de stad verhuisden en dus in onze 

visie feitelijk migranten waren. Ook uit het oosten van Brabant, grenzend aan het 

prinsbisdom Luik, zakten nogal wat migranten uit de oerproductie naar 

Antwerpen af. De Duitse vorstendommen, die een groot aandeel hadden in de 
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herkomstgebieden van poorters in de verzorgende sector, leverden in verhouding 

maar weinig migranten aan deze sector.  

 

 Kaart 3: Herkomstplaatsen poorters oerproductie 1533-1600
479

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

We kunnen ons de vraag stellen of we binnen de deelsectoren van de 

verzorgende sector nog verschillen kunnen vaststellen wat betreft de 

herkomstgebieden van migranten. Om de proef op de som te nemen, hebben we 

enkele beroepen binnen de deelsector detailhandel in kaart gebracht. We 

bekijken daarbij de rekruteringsgebieden van de kramers, de meerseniers, de 

vettewariers, de kruideniers en de oudkleerkopers die in de poortersboeken 

voorkomen. Het kerngebied van de herkomstplaatsen in Brabant ligt in de 

driehoek Brussel-Mechelen-Leuven en in het noorden van het hertogdom. De 

meest opvallende verschillen tussen de herkomstplaatsen van de kramers en die 

van de migranten in de gehele deelsector detailhandel, is dat er relatief gezien 

veel meer kramers uit het zuiden van het graafschap Vlaanderen, Artesië, het 

Doornikse en Henegouwen afkomstig waren. Er werd dus behoorlijk wat Frans 

gesproken onder de migrant-kramers. Ook het aandeel van het graafschap 

Holland bij de rekrutering van kramers is relatief groot. Maar in het aandeel van 

het buitenland zitten er verschillen. Relatief veel ‘buitenlanders’ die niet uit het 

Luikse of uit de Duitse gebieden afkomstig zijn, gingen aan de slag als kramer. 
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 Kaart 4: herkomstplaatsen poorter-kramers 1533-1600
480

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

 Kaart 5: Herkomstplaatsen poorter-meerseniers 1533-1600
481

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

 Dezelfde opmerking kunnen we maken als we de herkomstgebieden van de 

meerseniers bekijken. Buitenlandse detailhandelaars die zich meersenier 

noemden, waren relatief sterk vertegenwoordigd. Ook onder de meerseniers 

werd de taal van Molière blijkbaar veel gehoord. Het aandeel van Frans-
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Vlaanderen, Artesië, het Doornikse en Henegouwen was veel groter dan in de 

gehele detailhandel. Opvallend is ook de sterke delegatie meerseniers uit 

Zeeland. In Brabant lagen de kerngebieden eveneens in de driehoek Brussel-

Mechelen-Leuven en het noorden van het hertogdom, maar ook de Kempen 

waren een grote leverancier van migrant-meerseniers. Een totaal ander beeld 

krijgen we dan weer als we kijken naar de vettewariers. Vlaanderen, Artesië, het 

Doornikse en Henegouwen zijn hier zwaar ondervertegenwoordigd in 

vergelijking met de kramers en de meerseniers. Relatief veel vettewariers zijn dan 

weer afkomstig uit het prinsbisdom Luik en de Duitse gebieden. Maar liefst 20,4 

procent van de vettewariers die Antwerps poorter werden, waren afkomstig uit 

deze gebieden. In de Noordelijke Nederlanden steken Friesland, Utrecht en 

Groningen sterk de kop op. Als we het hertogdom Brabant bekijken, moeten we 

vaststellen dat we hier niet over een kerngebied kunnen spreken. De 

herkomstgebieden van de vettewariers liggen verspreid over het gehele 

hertogdom. 

 

 Kaart 6: Herkomstplaats poorter-vettewariers 1533-1600
482

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Bij de kruideniers krijgen we dan weer een totaal ander beeld. Het graafschap 

Vlaanderen en Artesië komen hier opnieuw zeer sterk uit de hoek, net als 

Limburg en de Overmase gebieden. Vanuit het buitenland kwam een relatief 

grote delegatie kruideniers uit het Luikse naar de Scheldestad afgezakt, terwijl de 

andere buitenlandse vorstendommen in vergelijking met hun aandeel in de totale 

detailhandel zwaar ondervertegenwoordigd waren. Een andere opvallende 

vaststelling is dat buiten de vorstendommen Gelre en Holland, geen enkel 
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Noord-Nederlands vorstendom een kruidenier-poorter afleverde in de loop van 

de zestiende eeuw. In het hertogdom Brabant is de as Brussel-Mechelen het enige 

echte kerngebied van waaruit kruideniers naar Antwerpen migreerden. 

 

 Kaart 7: Herkomstplaatsen poorter-kruideniers 1533-1600
483

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Kaart 8: Herkomstplaatsen poorter-oudkleerkopers 1533-1600
484

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 
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De meeste opmerkelijke resultaten vinden we terug bij de oudkleerkopers. 

Vooral het hertogdom Brabant scoort hier in verhouding zeer goed. Over de 

ganse eeuw bekeken kwam gemiddeld 47,4 procent van de ingeweken 

oudkleerkopers uit Brabant. De herkomstplaatsen lagen zeer verspreid over het 

hertogdom, maar ook hier zien we dat er kerngebieden waren rond de as Brussel-

Mechelen-Leuven, in het noorden van Brabant en in de Kempen. Verder waren 

vele oudkleerkopers uit de onmiddellijke omgeving van Antwerpen afkomstig. 

Een andere vaststelling is dat in vergelijking met de andere beroepen die zich 

bezighielden met kleinhandel, Vlaanderen en Henegouwen sterk 

ondervertegenwoordigd waren en dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden 

naar de Noordelijke Nederlanden. Een grote delegatie oudkleerkopers kwam uit 

Gelre en Overijssel, terwijl, afgezien van Drenthe, alle andere noordelijke 

vorstendommen vertegenwoordigd waren. De grote spreiding aldaar is op kaart 8 

goed op te merken. Opvallend is ook nog de kleine delegatie van andere 

‘buitenlanders’. Het voorbeeld van de oudkleerkopers kan misschien de 

verschillen in de totale sector detailhandel verklaren. Bij de kramers en de 

meerseniers hebben we eigenlijk weinig uitschieters kunnen noteren. De relatieve 

aantallen wat betreft de herkomstgebieden van de meerseniers en kramers 

vertonen weinig verschillen met de relatieve aantallen van de detailhandel in zijn 

geheel. Het is pas bij de meer gespecialiseerde sectoren in de detailhandel dat er 

verschillen optreden. De Nederlandse inbreng bij de vettewariers – 

detailhandelaars die handelen in zuivel- en vetproducten – past in het beeld dat 

de zuivelhandel karakteristiek was voor de streken in het noorden van de 

Nederlanden. Maar ook meer beroepsmensen die als kruidenier of oudkleerkoper 

een specifieke sector in de detailhandel bekleedden, waren blijkbaar bereid om 

grotere afstanden af te leggen om zich ergens te vestigen. Ook hier kan de link 

gelegd worden naar het bezit van competenties en skills. 

 

c. Industrie en productie 

 

Hoewel de categorie ‘industrie en productie’ in de loop van de zestiende eeuw 

meer nieuwe poorters mocht ontvangen dan de verzorgende sector, namelijk 

5.529 tegenover 4.831, stelde de verzorgende sector meer nieuwe poorters te werk 

die afkomstig waren van buiten de Spaanse Nederlanden (en dus ook uit het 

prinsbisdom Luik) dan alle industriële sectoren samen, namelijk 1.263 tegenover 

987.485 Onderstaande tabel toont dat tijdens de zestiende eeuw gemiddeld 17,8 

procent van de migrant-poorters die werkzaam waren in de categorie ‘industrie 

en productie’ buitenlanders waren. Dit is dus veel minder dan in de handel en de 

verzorgende sector dus. Onafgezien de periode 1580-1589 bleef het aandeel van de 

migrant-poorters van buiten de Nederlanden in de industriële sector redelijk 

                                                 
485

 Voor absolute cijfers, zie tabel 9, bijlage 3 cd-rom. 



 144 

stabiel, zelfs na de val van Antwerpen. Net zoals in de handel en de verzorgende 

sector werden in absolute aantallen de meeste buitenlandse poorters opgetekend 

in de periode 1560-1569 in de Antwerpse industrie. 

 

Tabel 6: Herkomst Antwerpse poorters industriële sector 1533-1600 

 Nederlanden overige onbekend TOTAAL 

1533-1539 76 % 16,7 % 7,3 % 100 % 

1540-1549 81 % 16,6 % 2,4 % 100 % 

1550-1559 78,3 % 19,7 % 2 % 100 % 

1560-1569 75,4 % 20,1 % 4,5 % 100 % 

1570-1579 78,8 % 18,2 % 3 % 100 % 

1580-1589 80,6 % 14,1 % 5,3 % 100 % 

1590-1600 80 % 18,1 % 1,9 % 100 % 

GEMIDDELD 78,3 % 17,8 % 3,9 % 100 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Een blik op de kaart van de herkomstplaatsen van alle migranten in de 

industriële sector, toont dat er een gelijkaardige spreiding is van de 

rekruteringsgebieden van buitenlandse poorters in de verzorgende sector en de 

industriële sector, met dit kleine verschil dat het noorden van het huidige 

Duitsland in de laatste categorie beter vertegenwoordigd is.486  Zoals in de 

verzorgende sector werden de meeste buitenlandse poorters uit de industriële 

sector gerekruteerd in de Duitse gebieden. Tabel 6 toont dat doorheen de 

zestiende eeuw ruim negen procent van de nieuwe poorters in de Antwerpse 

industrieën uit een Duits vorstendom kwam. In totaal waren 512 onderdanen van 

Duitse vorsten zo succesvol in de Antwerpse industrie dat zij dat zij besloten het 

Antwerps poorterschap te accepteren. Het waren vooral enkele Duitse steden die 

fungeerden als grote leveranciers. De grootste was Aken (56 nieuwe poorters), 

gevolgd door Keulen (38), Sittard487 (27), Duisburg (18), Wesel (15), Neuss (13), 

Münster (12), Heinsberg (11), Jülich (11), Kleve (11) en Mörs (10). Meteen wordt 

duidelijk dat de huidige deelstaat Nordrhein-Westfalen hét grote 

rekruteringsgebied was. Bijna 80 procent van de nieuwe poorters uit Duitsland 

die werkten in de industriële sector, was afkomstig uit deze regio. Het was vooral 

de textielsector die het meeste nieuwe poorters uit Duitsland aantrok, namelijk 

212, met daarbij opvallend veel droogscheerders, gevolgd door de sector die zich 

bezighield met de verwerking van hout, been en riet (85, waarvan de helft 

kuipers), de metaalverwerkende industrie (70), de voedingsindustrie (46) en de 

kunstindustrie (52). Vele van de kunstenaars waren gespecialiseerd in het 

bewerken van goud, zilver of diamant. De bouwindustrie (24), de verwerking van 

leer en touw (19) en de aanmaak van olie, zeep en was (4) leek voor Duitsers 
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minder aantrekkelijk te zijn. Ook relatief veel poorters uit de industriële sector 

kwamen uit het Luikse, namelijk 6,5 procent. Vele de 355 Luikenaars waren er 

eveneens werkzaam in de textielindustrie (102, waarvan 37 droogscheerders), 

gevolgd door de verwerking van hout, been en riet (56, waarvan 20 kuipers), de 

bouwsector (46), de bewerking van leer en touw (45), de metaalsector (45) en de 

kunstindustrie (27). Frankrijk prijkte op de derde stek wat betreft het leveren van 

buitenlanders, met in totaal 69 nieuwe poorters. Een deel van hen kwam uit grote 

steden zoals Parijs (11), Rouen (8) of Tours (4). De kunstindustrie was met 24 

nieuwe Franse poorters de grootste en werd op de voet gevolgd door de 

textielindustrie met 21 nieuwe poorters, waaronder een meerderheid van 

passementwerkers. Nog andere vorstendommen buiten de Nederlanden die 

poorters leverden aan de Antwerpse industrie, waren Italië (24), Engeland (9), 

Spanje (6), Portugal (2). 

 De rekruteringsgebieden van migrant-poorters uit de Nederlanden die aan 

de slag gingen in de Antwerpse industrieën, overlapten in grote mate met de 

herkomstplaatsen van nieuwe poorters die werkzaam waren in de verzorgende 

sector.488 Ook hier heeft kettingmigratie blijkbaar een rol gespeeld. Dezelfde 

gebieden ten westen en zuidwesten en ten oosten en noordoosten van 

Antwerpen waren concentratiegebieden waar deze nieuwe poorters gerekruteerd 

werden. Toch vallen enkele verschillen op. Er is een grotere concentratie van 

herkomstgebieden van ‘industriële’ poorters in de Kempen, in Frans-Vlaanderen, 

in het Doornikse en in mindere mate in het Luikse. Opvallend is ook de grote 

spreiding van de herkomstgebieden in het huidige Nederland. De inbreng van 

nieuwe poorters uit het huidige Nederland was overigens het grootst in de 

periode vóór 1570, waarna, net zoals bij de verzorgende sector, de instroom 

nagenoeg stilviel. Tot 1590 was het alleen het hertogdom Gelre dat nog relatief 

veel poorters leverde.  

De steden hebben een nog grotere inbreng als leveranciers van nieuwe 

poorters in de industriële sector dan in de verzorgende sector. Ook hier ligt 

wederom waarschijnlijk de verklaring bij scholingsgraad en de verwerving van 

skills. Mechelen leverde veruit de meeste migrant-poorters af aan de Antwerpse 

industrie (279). De steden Brussel (176 nieuwe poorters), Doornik (158), ’s-

Hertogenbosch (127), Lier (110), Turnhout (110), Leuven (104), Brugge (100), Rijsel 

(86), Breda (70), Maastricht (65), Diest (63), Gent (57), Valenciennes (56) en 

Kortrijk (56) stonden in de Nederlanden in voor de levering van meer dan vijftig 

nieuwe poorters aan de Antwerpse industrieën. Het hertogdom Brabant was de 

grootste leverancier van migrant-poorters die werkten in de Antwerpse 

industriële sectoren. Relatief gezien was het aandeel van de poorters uit Brabant 

het kleinst in de jaren 1560-1589, niet toevallig de jaren waarin het aandeel van 

Vlaanderen, het Doornikse en het Luikse groter werd. Het aandeel van de 
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Vlaamse migranten, vooral afkomstig uit het Franssprekende gedeelte van het 

graafschap, kreeg een sterke opstoot tijdens de periode 1580-1589, toen er een 

piek bereikt werd van 19,1 procent. Hetzelfde kan vastgesteld worden bij het 

aandeel van de nieuwe poorters uit het Doornikse. Ook hier merken we tussen 

1570 en 1589 pieken op tot 9,6 procent. Maar liefst 123 van de 187 Doornikse 

migranten werden Antwerps poorter tussen 1570 en 1589. Dit alles met dank aan 

de zijde-industrie. 

 

Tabel 7: herkomstgebieden Antwerpse poorters industriële sector 1533-1600 

JAAR 1533-

1539 

1540-

1549 

1550-

1559 

1560-

1569 

1570-

1579 

1580-

1589 

1590-

1600 

gemiddeld 

Brabant 41,7 % 53 % 46,7 % 38,8 % 35,8 % 38,1 % 52,6 % 43,2 % 

Vlaanderen 12,3 % 12,9 % 11,4 % 13,7 % 13,9 % 19,1 % 14 % 13,8 % 

Artesië 1,4 % 0,4 % 1,5 % 1,4 % 1,8 % 0,8 % 1,4 % 1,2 % 

Doorniks 0,8 % 0,4 % 0,6 % 3,3 % 9,6 % 8 % 1,7 % 3,4 % 

Kamerijk 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,7 % 0,4 % 1 % 0,3 % 0,5 % 

Namen 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 

Limburg en 

Overmaas 

1,6 % 1,9 % 2,2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2,6 % 

Luxemburg 0,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Gelre 3,5 % 2,9 % 2,9 % 3,7 % 2,7 % 1,9 % 0,9 % 2,9 % 

Henegouwen 7,2 % 4 % 7 % 6,9 % 6,9 % 5,9 % 3,8 % 6,1 % 

Holland 3,7 % 2,3 % 2,5 % 1,6 % 1,8 % 1 % 1,4 % 2 % 

Zeeland 0,6 % 1,2 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,6 % 

Friesland 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0 % 0 % 0,2 % 

Utrecht 0,9 % 0,9 % 1,2 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,9 % 0,8 % 

Overijssel 0,9 % 0,3 % 0,8 % 0,7 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % 

Groningen 0,3 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,3 % 0,1 % 

Drenthe 0,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,4 % 0 % 0 % 

Luik 5 % 4,9 % 7,5 % 8 % 7,9 % 4,5 % 5,6 % 6,5 % 

Duitse gebieden 9,6 % 9,1 % 9 % 9,9 % 8,6 % 8,9 % 10,8 % 9,3 % 

ander 

buitenland 

2 % 2,6 % 3 % 2,1 % 1,6 % 0,8 % 1,4 % 2,1 % 

onbekend 7,3 % 2,4 % 2,1 % 4,5 % 3,1 % 5,4 % 2 % 3,9 % 

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Voor een beter begrip van de oorzaken van de gedetecteerde overeenkomsten 

en verschillen tussen de sectoren, zullen we in wat volgt laten zien dat ook in de 

categorie ‘industrie en productie’ de herkomstgebieden verschillen wat betreft de 

diverse deelsectoren, net zoals we dat gedaan hebben met verschillende 

deelsectoren in de verzorgende sector. We hebben hiervoor de herkomstgebieden 

van poorters uit de bouw-, textiel-, en kunstindustrie naast elkaar geplaatst en 

vergeleken met de herkomstgebieden in de volledige industriële sector. Op kaart 

9 zijn de herkomstgebieden van de metselaars, timmerlui, schaliedekkers en 

steenhouwers afgebeeld. Maar liefst 66 procent van de poorters in de 
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bouwindustrie kwam uit het hertogdom Brabant, met concentratiegebieden in de 

buurt van de vier grote steden Antwerpen-Brussel-Mechelen-Leuven.489 Ook de 

Kempen en het noorden van Brabant leverden vele poorter-bouwvakkers. Het 

waren vooral de metselaars en de timmerlui die verantwoordelijk waren voor de 

grote toevloed van Brabanders. Het Brabantse aandeel bij de schaliedekkers en de 

steenhouwers was kleiner, maar toch nog hoger dan het gemiddelde aandeel van 

Brabanders in de totale industriële sector.490 Vlaanderen scoorde met een aandeel 

van 10,3 procent van de bouwvakkers onder het totale industriële gemiddelde, 

maar hield toch redelijk stand dankzij de relatief hoge inbreng van metselaars en 

hoge inbreng van steenhouwers.  

 

Kaart 9: Herkomstplaatsen poorters bouwsector 1533-1600
491

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Opvallend is dat niemand uit de bouwsector uit het Doornikse afkomstig was. 

De Limburgse en de Overmase gebieden daarentegen scoorden relatief goed. Dit 

laatste was dan weer op het conto van de schaliedekkers te schrijven. Niet minder 

dan 19 procent van de schaliedekkers was afkomstig uit dit vorstendom. Ondanks 

de hoge inbreng van de schaliedekkers en de steenhouwers uit Henegouwen, 

deed dit vorstendom het toch relatief slecht ten opzichte van de gehele 

industriële sector. Het feit dat de materialen waarmee de Antwerpse 

schaliedekkers en steenhouwers werkten in Henegouwen gewonnen werden, is 

verantwoordelijk voor de aanwezigheid van Henegouwse schaliedekkers en 

steenhouwers. De noordelijke Nederlanden tenslotte maakten op uitzondering 

van Gelre en Holland na een slechte beurt. Het Luikse bleef dankzij de inbreng 
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van de schaliedekkers maar net onder het gemiddelde van de industriële sector, 

maar de Duitse gebieden bleven over heel de lijn ondervertegenwoordigd in de 

bouwsector. De andere vreemde vorstendommen hadden geen enkel aandeel in 

de levering van migrant-poorters aan de Antwerpse zestiende-eeuwse 

bouwsector. 

Daar waar de herkomstplaatsen van de poorters in de bouwsector in grote 

mate geconcentreerd lagen in het hertogdom Brabant, was de situatie in de 

textielsector helemaal anders. Kaart 10 toont dat de herkomstgebieden van de 

ingeweken textielwerkers verspreid lagen over bijna de gehele Nederlanden, over 

enkele Duitse vorstendommen en in het prinsbisdom Luik. Bovendien valt op dat 

duidelijk sprake was van regionale specialisatie. In tegenstelling tot de industriële 

sector in zijn geheel, bleef het hertogdom Brabant ondervertegenwoordigd.492 

Het is vooral te danken aan de wolnijverheid en de linnenweverij dat het aandeel 

van Brabant nog een beetje op peil werd gehouden. Vooral in de linnennijverheid, 

met een sterke concentratie in de Antwerpse Kempen, is het belang van het 

Brabantse aandeel merkbaar. Het Brabants aandeel in de wolnijverheid staat 

eigenlijk op dezelfde hoogte met het gemiddelde aandeel in de gehele industriële 

sector. De herkomstplaatsen van de wolwerkers – we spreken dan vooral over 

droogscheerders – liggen verspreid over het gehele vorstendom. In tegenstelling 

tot in de zijde-industrie, is het Brabants aandeel in de tapijtweverij nog redelijk 

groot. In vergelijking met de gehele industriële sector is het aandeel van poorters 

uit Vlaanderen met 18,3 procent hoog. Kaart 10 toont duidelijk aan dat vooral de 

zijdenijverheid daar voor iets tussen zit. Het is diezelfde zijde-industrie die ook 

het aandeel van het Doornikse en Henegouwen in het geheel van de 

textielindustrie omhoog stuwt.  

De vorstendommen in de Noordelijke Nederlanden zijn ook goed 

vertegenwoordigd in de textielindustrie. Dit is te danken aan de droogscheerders 

die uit Gelre en Holland en in mindere mate uit Utrecht en Overijssel afkomstig 

waren. In het ‘buitenland’ waren vooral de Duitse gebieden goed 

vertegenwoordigd, wat ook hier te danken is aan de droogscheerders. Maar liefst 

23,6 procent van de poorter-migranten die werkten in de wolindustrie, kwamen 

uit diverse Duitse vorstendommen. Ook het Luikse doet het behoorlijk goed, 

hetgeen dan weer vooral te danken is aan de linnenwevers. De inbreng van de 

andere buitenlandse vorstendommen blijft onder het industrieel gemiddelde en 

het waren vooral de Franse ververs die de eer hooghielden. 
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Kaart 10: herkomstplaatsen poorters textielsector 1533-1600
493

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Tot slot werpen we nog een korte blik op de kunstindustrie. Het aandeel van 

het hertogdom Brabant in het geheel van de kunstindustrie lag bijna even hoog 

als het aandeel van het hertogdom in de gehele industriële sector.494 Vlaanderen 

nam met 19,1 procent van de nieuwe poorter-kunstenaars een relatief groot 

aandeel voor haar rekening. Een andere grote uitschieter was het aandeel van 6,3 

procent van de kunstenaars uit het buitenland. Dit was zeker niet de verdienste 

van Luik of de Duitse gebieden, want deze twee territoria bleven ver onder het 

gemiddelde van de hele industriële sector hangen. De vreemde vorstendommen 

scoorden vooral zeer goed in de bewerking van edelmetaal en in de grafische 

sector. Respectievelijk 31,2 en 28,4 procent was het aandeel van het buitenland in 
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deze kunsttakken. Vele goud- en zilversmeden en diamantbewerkers kwamen 

toch ook uit de Duitse vorstendommen. Het Duitse aandeel in deze tak bedroeg 

13,2 procent, maar ook het Vlaamse aandeel in deze kunsttak was zeer hoog met 

maar liefst 20,4 procent tegenover ‘slechts’ 30,5 procent voor het hertogdom 

Brabant. Verder zijn er alleen in de kunsttakken die zich bezighielden met 

muziek of schilderkunst nog uitschieters te noteren. Het aandeel van Brabant 

bedroeg maar 35,2 procent in de muzieksector, daar waar Vlaanderen zeer hoog 

scoorde met 24,1 procent. Ook Henegouwen kende in deze sector een piek met 

8,3 procent. In de schilderkunst waren de Brabantse schilders dan weer in de 

meerderheid met een aandeel van 52,1 procent. Vlaanderen scoorde hier 

opvallend laag, net zoals de vorstendommen in het buitenland. 

 

d. Distributie en vervoer 

 

In vergelijking met de verzorgende sector en de handel, was het aandeel van 

de nieuwe poorters die afkomstig waren van buiten de Nederlanden in de 

categorie ‘distributie en vervoer’ relatief klein. Over de gehele zestiende eeuw 

gezien werd een gemiddelde gehaald van 17,9 procent. Dit aandeel is 

vergelijkbaar met de 17,8 procent in de industriële sector, maar klein ten opzichte 

van de 26,1 procent in de verzorgende sector of de 26,6 procent in de categorie 

handel. In de periode 1570-1589 was het aandeel van de migranten van buiten de 

Nederlanden die werkzaam waren in de distributie, de behandeling en het 

vervoer van goederen, het hoogst met waarden boven de 20 procent. Als we de 

absolute getallen bekijken, dan blijkt dat de Antwerpse vervoers- en 

distributiesector de meeste buitenlanders ontving tijdens de periode 1550-1569. 

 

Tabel 8: Herkomst Antwerpse poorters distributie en vervoer 1533-1600 

 Nederlanden overige onbekend TOTAAL 

1533-1539 81,5 % 12,7 % 5,8 % 100 % 

1540-1549 83 % 13,9 % 3,1 % 100 % 

1550-1559 77,2 % 19,5 % 3,3 % 100 % 

1560-1569 75,5 % 19,1 % 5,4 % 100 % 

1570-1579 70,6 % 23,6 % 5,8 % 100 % 

1580-1589 75,6 % 21,7 % 2,7 % 100 % 

1590-1600 80,5 % 17,1 % 2,4 % 100 % 

GEMIDDELD 77,8 % 17,9 % 4,3 % 100 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

In het zuiden en oosten van Europa werden voor de sector distributie 

nauwelijks poorters gerekruteerd.495 Italië leverde welgeteld één schipper en uit 

Spanje kwamen één pakker en één meter. Uit Frankrijk kwamen 15 migrant-

poorters naar de Antwerpse haven afgezakt, waarbij de arbeiders (4) en de 

                                                 
495

 Zie kaart 16 bijlage 1 cd-rom. 



 151 

schippers (4) het best vertegenwoordigd waren. In Centraal-Europa werd één 

poorter in het hedendaagse Polen gerekruteerd, namelijk een schipper uit 

Danzig. Over het Kanaal werden negen poorters in Schotland geworven, waarvan 

zes pakkers. Het valt bovendien op dat de meeste van de bovenvermelde 

buitenlandse poorters afkomstig waren uit kustplaatsen. De Duitse 

vorstendommen en het prinsbisdom Luik waren ook in deze categorie de 

grootste buitenlandse bevoorraders met 276 nieuwe poorters. Het valt op dat – en 

dit in contrast met de verzorgende en zeker met de industriële sector – de 

herkomstplaatsen van de Duitse economische migranten in de sector distributie 

vooral geconcentreerd lagen aan de huidige Belgisch-Nederlands-Duitse grens. 

Ruim 90 procent van de nieuwe poorters uit de Duitse gebieden waren afkomstig 

uit de huidige deelstaat Nordrhein-Westfalen, met het onvermijdelijke Aken (30 

poorters) op kop, gevolgd door het al even onvermijdelijke Keulen (18), Jülich (11), 

Mülheim aan de Roer (11), Duisburg (11), Sittard (10), Düren (9) en Neuss (9) als 

grootste aanbrengers. De meeste Duitse migranten noemden zichzelf 

straatwerker (68) of arbeider (61), maar velen ambieerden ook een job als 

buideldrager (31) of als kordewagenkruier (28) in de Antwerpse haven. Nog eens 

15 Duitse migranten beweerden bij hun poorterseed dat zij aan de slag zouden 

gaan als kardrijver. Bijna hetzelfde beeld krijgen we te zien bij de Luikse 

migranten die aanmonsterden in de distributiesector. De arbeiders (69) en 

straatwerkers (48) waren ook hier in de meerderheid, maar ook de typische 

havengebonden beroepen zoals buildragers (11), kordewagenkruiers (11) en 

turfdragers (8) waren goed vertegenwoordigd. Net als de Duitse gebieden leverde 

het prinsbisdom negen schippers af aan de Scheldestad. In de Nederlanden is er 

een sterke concentratie van herkomstplaatsen van migranten uit de 

distributiesector waar te nemen in het hertogdom Brabant.496 Ten westen van 

Antwerpen, in het huidige Oost-Vlaanderen, lag eveneens een concentratiegebied 

van herkomstplaatsen waar migranten vandaan kwamen. De inbreng van de 

Kempen en van het prinsbisdom Luik is duidelijk minder dan in de verzorgende 

en de industriële sector. Ten zuiden van Antwerpen, en dan vooral het zuiden 

van het graafschap Vlaanderen, het Doornikse en het graafschap Henegouwen, 

waren er veel minder herkomstgebieden van nieuwe poorters in vergelijking met 

de andere sectoren. Ten noorden en noordwesten van de Scheldestad tenslotte 

merken we dat de graafschappen Holland en Zeeland en het hertogdom Gelre 

dan weer meer inbreng hebben dan in de andere sectoren. 
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Tabel 9: Herkomstgebieden Antwerpse poorters distributie en vervoer 1533-1600 

JAAR 1533-

1539 

1540-

1549 

1550-

1559 

1560-

1569 

1570-

1579 

1580-

1589 

1590-

1600 

gemiddeld 

Brabant 51,1 % 50,1 % 48,4 % 49,4 % 38 % 38,1 % 49,2 % 47,1 % 

Vlaanderen 11,9 % 20,9 % 17,6 % 13 % 14,1 % 21 % 22,7 % 16,6 % 

Artesië 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0 % 0,5 % 0,4 % 0 % 0,3 % 

Doorniks 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0 % 0 % 0 % 0,1 % 

Kamerijk 0 % 0,2 % 0 % 0,3 % 0 % 0 % 0 % 0,2 % 

Namen 0 % 0,2 % 0 % 0,2 % 1,3 % 0 % 0 % 0,2 % 

Limburg en 

Overmaas 

1,7 % 1,9 % 2,8 % 3 % 3,8 % 4,3 % 1,6 % 2,7 % 

Luxemburg 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Gelre 0,7 % 1,5 % 2 % 2,6 % 4,3 % 3,8 % 2,3 % 2,2 % 

Henegouwen 6,1 % 0,9 % 1,5 % 1,1 % 1,7 % 0,8 % 0 % 2,6 % 

Holland 4,2 % 2,6 % 1,5 % 3 % 3 % 4,3 % 2,3 % 2,9 % 

Zeeland 4,2 % 3,8 % 2 % 1,5 % 3,2 % 0,8 % 1,6 % 2,6 % 

Friesland 0,2 % 0,2 % 0,4 % 1 % 0 % 1,2 % 0,8 % 0,4 % 

Utrecht 0,5 % 0,2 % 0 % 0,6 % 0,3 % 0,8 % 0 % 0,3 % 

Overijssel 0 % 0 % 0,6 % 0 % 0,8 % 0 % 0 % 0,2 % 

Groningen 0,2 % 0,2 % 0 % 0,2 % 0 % 0,4 % 0 % 0,1 % 

Drenthe 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Luik 5,6 % 7,5 % 9,3 % 8,3 % 7,1 % 4,3 % 4,7 % 7,3 % 

Duitse gebieden 4,7 % 5,1 % 9,8 % 9,7 % 14,8 % 17,1 % 11,7 % 9,7 % 

ander 

buitenland 

2,4 % 1 % 0,4 % 0,6 % 1,4 % 0 % 0,8 % 1 % 

onbekend 5,8 % 3,1 % 3,3 % 5,3 % 5,7 % 2,7 % 2,3 % 4,3 % 

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Het aandeel van het hertogdom Brabant was het grootst in de aanbreng van 

poorters die werkten in de categorie distributie en vervoer, met een gemiddelde 

van 47,1 procent.497 Brabant werd op verre afstand gevolgd door het graafschap 

Vlaanderen met een gemiddeld aandeel van 16,6 procent. In tegenstelling tot de 

andere sectoren zakte het aandeel van de Brabantse poorters in de 

distributiesector niet tijdens de periode 1560-1569. Integendeel, het steeg zelfs 

nog. Het aandeel van Vlaanderen kende wel een sterke daling tijdens diezelfde 

periode om daarna terug sterk te stijgen naar het einde van de eeuw toe. De 

inbreng van het Doornikse, Kamerijk en Namen viel volledig stil na 1579, terwijl 

de inbreng van Friesland, Utrecht, Overijssel, Groningen en Drenthe gedurende 

de ganse eeuw altijd zeer klein was. Opmerkelijk is de sterke inbreng vanuit de 

Duitse gebieden tijdens de periode 1570-1579 en zeker tijdens het decennium 

1580-1589. Tijdens dit decennium was het aandeel van de nieuwe poorters uit de 

Duitse vorstendommen opgelopen tot maar liefst 17,1 procent. Gelre, Holland en 

zeker Zeeland leverden relatief gezien veel poorters aan de distributie- en 
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vervoerssector. Hun inbreng is vooral te danken aan de schippers. Van de 84 

Hollandse migranten die poorter werden van Antwerpen, waren er 65 of 77,4 

procent actief als schipper.498 De 55 Zeeuwse schippers vertegenwoordigden op 

hun beurt 73,3 procent van het totaal aantal poorters uit Zeeland. Maar ook bij de 

migrant-poorters die afkomstig waren uit het graafschap Vlaanderen, waren de 

schippers in de meerderheid. Zij vormden 58 procent van het totaal aantal 

nieuwe Antwerpse poorters uit Vlaanderen. Dit is vooral te danken aan de 

bijdrage van bepaalde dorpen die blijkbaar een zeer grote schipperstraditie 

kenden. Het dorp Moerbeke bijvoorbeeld was de grootste leverancier met maar 

liefst 57 schippers die het Antwerps poorterschap aanvaardden. Ook vele 

schippers kwamen uit Stekene (38) en Baasrode (17). Het aandeel van Brabant in 

de levering van migrant-schippers was bijna even groot als het aandeel van de 

poorters die een typisch havengebonden beroep uitoefenden. Wat bij de 

havengebonden beroepen direct in het oog springt, is dat ‘slechts’ 10,7 procent 

van de nieuwe poorters uit het graafschap Vlaanderen kwam en dat het vooral de 

Luikse en de Duitse gebieden waren die samen instonden voor 31,6 procent van 

het aantal nieuwe poorters die een typisch havengebonden beroep uitoefenden. 

Dit staat in schril contrast met het povere aandeel van 1,8 procent van de 

schippers die Luik en de Duitse vorstendommen in het geheel van de Antwerpse 

scheepsvaart.  

 

Kaart 11: Herkomstplaatsen poorter-schippers en poorter-havenarbeiders 1533-

1600
499

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Op kaart 11 is duidelijk te zien dat er een strikte geografische scheiding was 

tussen de herkomstgebieden van de schippers en die van de turfdragers, de 
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buildragers en de kordewagenkruiers. De herkomstgebieden van schippers in het 

hertogdom Brabant situeren zich op de grens van het graafschap Vlaanderen, 

langs de grote rivieren waarlangs Antwerpen gemakkelijk bereikbaar was. Ook 

ten noorden van het hertogdom Brabant kwamen de schippers veelal uit 

gebieden die eveneens makkelijk via het water bereikbaar waren. De typische 

havengebonden beroepen situeerden zich eerder vooral ten oosten van de 

Scheldestad.  

 

e. Vrije beroepen 

 

Als laatste te bespreken beroepscategorie zijn we aanbeland bij wat we 

voorheen vrije beroepen en overheidsadministratie genoemd hebben. De grootste 

drie beroepsgroepen werden gevormd door migrant-poorters uit de juridische 

sector, uit de medische sector of uit het schoolwezen. Strikt genomen zouden 

deze drie groepen in de dienstverlenende en dus verzorgende sector ingedeeld 

kunnen worden. De aard van het beroep, waarbij een sterke specialisatiegraad 

vereist is en het feit dat de toegang tot de dienstverlening niet voor iedereen 

financieel toegankelijk was, heeft ons doen besluiten om deze beroepen in een 

afzonderlijke categorie onder te brengen. Over de hele zestiende eeuw 

beschouwd was het aandeel van uit Brabant afkomstige poorters in de drie 

genoemde beroepsgroepen het grootst met gemiddeld 42,2 procent.500 Het 

hertogdom werd gevolgd door het graafschap Vlaanderen met gemiddeld 17 

procent en door de vorstendommen buiten de Nederlanden met 16,1 procent. 

Ook bij deze drie beroepsgroepen waren de Duitse vorstendommen de grootste 

buitenlandse leveranciers (22 poorters), gevolgd door het prinsbisdom Luik (16), 

Frankrijk (9), Italië (5), Portugal (2), Schotland (2), Spanje (2), Engeland (1) en 

Oostenrijk (1). Opvallend is dat tijdens de periode 1533-1539 het aandeel van 

Brabant bij het leveren van poorters uit de drie beroepsgroepen zeer klein was 

met 22,9 procent. Het was zelfs fors kleiner dan het aandeel van de 

vorstendommen buiten de Nederlanden (31,4 procent). Gestaag groeide het 

aandeel van Brabant naar het einde van de eeuw toe om in het laatste decennium 

te pieken naar 73,3 procent. Tabel 10 toont dat het aandeel van de verschillende 

vorstendommen buiten de Nederlanden een zeer grillig verloop kende. 

Henegouwen en Holland en in mindere mate Gelre waren in het begin van de 

zestiende eeuw goed vertegenwoordigd, maar moesten naar het einde van de 

eeuw aan belang inboeten. Artesië en het Doornikse kenden elk een piek in de 

periode 1550-1559. In absolute aantallen werden in de periode 1560-1569 de 

meeste poorters geleverd aan de drie bovenvermelde beroepssectoren. 
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Tabel 10: Herkomstgebieden Antwerpse poorters sector vrije beroepen en overheid 1533-

1600 

JAAR 1533-

1539 

1540-

1549 

1550-

1559 

1560-

1569 

1570-

1579 

1580-

1589 

1590-

1600 

gemiddeld 

Brabant 22,9 % 30,5 % 36,1 % 48,5 % 51,4 % 50 % 73,3 % 42,2 % 

Vlaanderen 8,5 % 20,3 % 14,8 % 19,4 % 18,9 % 15,8 % 13,3 % 17 % 

Artesië 0 % 3,4 % 6,6 % 1 % 0 % 2,6 % 0 % 2,6 % 

Doorniks 2,9 % 0 % 6,6 % 1 % 0 % 2,6 % 0 % 2 % 

Kamerijk 0 % 1,7 % 0 % 1,9 % 0 % 0 % 0 % 0,9 % 

Namen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2,6 % 0 % 0,3 % 

Limburg en 

Overmaas 

2,9 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0,6 % 

Luxemburg 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Gelre 5,7 % 1,7 % 1,6 % 1 % 0 % 2,6 % 0 % 1,7 % 

Henegouwen 11,4 % 5,1 % 4,9 % 3,9 % 5,4 % 2,6 % 0 % 4,9 % 

Holland 8,5 % 3,4 % 4,9 % 5,8 % 2,7 % 5,3 % 0 % 4,9 % 

Zeeland 2,9 % 5,1 % 4,9 % 1,9 % 2,7 % 2,6 % 0 % 3,2 % 

Friesland 0 % 1,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,3 % 

Utrecht 0 % 0 % 0 % 2,7 % 0 % 0 % 0 % 0,3 % 

Overijssel 0 % 0 %  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Groningen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Drenthe 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Luik 2,9 % 8,5 % 4,9 % 1,9 % 2,7 % 5,3 % 13,3 % 4,6 % 

buitenland 28,5 % 10,2 % 11,5 % 10,8 % 10,8 % 5,3 % 0 % 11,5 %  

onbekend 2,9 % 8,4 % 3,2 % 2,7 % 1,9 % 2,6 % 0 % 3,3 %  

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

5. Verticale versus horizontale migratie 

 

Migratiegeschiedenis is vaak een verhaal van tellen en meten. Het was pionier 

Arthur Ravenstein die dit principe zowat 130 jaar geleden begon te hanteren in 

systematische migratiestudies. Hij baseerde zijn initiële migratiestudie op een 

Britse volkstelling van 1881 en breidde daarna zijn studie uit naar de analyse van 

volkstellingen in de Lage Landen, Scandinavië, het Duitse Rijk, Frankrijk, het 

Iberische schiereiland, Centraal Europa en de Balkan. Door zijn analyse van de 

volkstellingen kwam hij tot conclusies die later bekend werden als de ‘wetten van 

Ravenstein’.501 Deze zeven ‘wetten’ of ‘migratieregels’ werden later door 

demografen, sociologen, economen en historici steeds verder verfijnd en op 

andere bronnen toegepast, zodat de migratiebewegingen en -volumes en 

selectiviteitprocessen van migranten doorheen de geschiedenis beter begrepen en 

geplaatst konden worden.502 Het is de eerste wet van Ravenstein die hier onze 
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aandacht trekt, namelijk dat de meeste migranten slechts over korte afstand 

verhuizen. In deze paragraaf willen we onder meer het begrip afstand hanteren 

om verschillende migratiecircuits naar het zestiende-eeuwse Antwerpen te 

kunnen onderscheiden. Er zou in historische migratiebewegingen immers sprake 

geweest zijn van twee belangrijke circuits: een verticaal circuit dat weinig 

specialistische werkers, leerjongens en dienstmeisjes uit het rurale of 

kleinstedelijke achterland naar een grotere stad bracht en een horizontaal circuit 

waarin gespecialiseerde ambachtslieden of functionarissen over grotere afstanden 

tussen verschillende steden bewogen.503 In principe waren verticale circuits in 

vroegmoderne migratiebewegingen kwantitatief de belangrijkste en dit omdat er 

veel vraag was naar ongeschoolde arbeid.504 Onderzoek naar migratiebewegingen 

in het zuiden van Engeland gedurende de periode 1660-1730 bijvoorbeeld, heeft 

uitgewezen dat de meeste migratiebewegingen naar steden van regionale aard 

waren en dat er korte afstanden overbrugd werden.505 Toch was het ook typerend 

dat bepaalde categorieën migranten over langere afstanden migreerden, namelijk 

de zeer rijken en zeer armen en allerhande vluchtelingen. Subsistence migrants 

zoals vagebonden en bedelaars reisden volgens Engels en Frans onderzoek verder 

dan de zogenoemde betterment migrants.506 Vele van de migranten die we in de 

Antwerpse zestiende-eeuwse poortersboeken tegenkomen, zouden we kunnen 

klasseren onder de categorie betterment migrants. Het vermoeden is echter groot 

dat vele migranten de twee soorten migraties ‘combineerden’. Denken we 

bijvoorbeeld maar aan de Waalse zijdewevers die wegens hun geloofsovertuiging 

andere oorden moesten opzoeken, maar die toch voor een stad als Antwerpen 

kozen omdat zij daar hun carrière in de zijdesector verder konden uitbouwen. In 

deze paragraaf zullen we onder meer uitzoeken of de poortersboeken een beeld 

kunnen geven van het ‘soort’ migrant die Antwerpen aandeed. Kunnen we aan de 

hand van de door de economische migranten afgelegde afstanden uitspraken 

doen over verticale circuits en horizontale circuits van migranten naar het 

zestiende-eeuwse Antwerpen? Verder zullen we nagaan of er een correlatie is 

tussen stedelijke migratie en horizontale migratie enerzijds en tussen rurale 

migratie en verticale migratie anderzijds. 

Jos Verbeemen, Clé Lesger en Anne Winter hebben reeds onderzoek 

gedaan naar de afstanden die Antwerpse migrant-poorters in de zestiende en 

zeventiende eeuw aflegden.507 Het interessante aan de studie van Lesger is dat hij 

aan de hand van de poortersboeken voor de periodes 1541-1550, 1586-1595 en 1641-
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1650 de afstanden die migranten bereid waren af te leggen om naar Antwerpen te 

verhuizen, vergeleken heeft met het reisgedrag van economische migranten die 

kozen voor Amsterdam gedurende dezelfde drie decennia.508 Wij hebben de 

studie van Lesger over Antwerpen uitgebreid over de gehele zestiende eeuw en 

hebben een aantal herkomstplaatsen in onze analyse opgenomen die Lesger niet 

kon lokaliseren. Op basis van de afstanden die de nieuwe Antwerpse poorters 

aflegden om naar Antwerpen te migreren, concludeerde Lesger voor het 

decennium 1541-1550, dat de Scheldestad een rekruteringsgebied vertoonde dat 

typisch was voor handelscentra. Er werden namelijk vele migranten gerekruteerd 

in ver verwijderde streken, waardoor de instroom van migranten uit de directe 

omgeving van Antwerpen relatief klein was. Volgens de berekeningen van de 

Nederlandse historicus reisde bijna 52 procent van de Antwerpse migrant-

poorters in de periode 1541-1550 tussen de 50 en 250 kilometer om de Antwerpse 

metropool te bereiken.509  

 

Diagram 1: Afgelegde afstand in kilometer alle beroepscategorieën
510
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         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Lesger heeft niet alle poorters in beeld gebracht, maar op basis onze 

berekeningen komen wij in grote lijnen tot dezelfde conclusies. Diagram 1 toont 

dat veruit de meeste poorters bereid waren om meer dan 50 kilometer te reizen. 

Het komt er op neer dat in de loop van de eeuw 57,5 procent van alle poorters 

tussen de 50 en de 250 kilometers aflegden tijdens hun reis naar de Scheldestad. 

Lesger heeft ook het aandeel van de poorters overschat die bereid waren om 500 

kilometer of meer te reizen. Volgens hem zou hun aandeel vijf procent geweest 

zijn in de periode 1541-1550. Onze berekeningen houden het op een aandeel van 

3,7 procent in de periode 1541-1550 en 2,2 procent over de gehele zestiende eeuw. 

Na 1570 was er een sterke terugval in het aandeel van de migrant-poorters die  
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bereid waren een afstand van meer dan 500 kilometer af te leggen om het 

Antwerps poorterschap te verwerven. Na 1585 was er een gevoelige stijging van 

het aandeel van nieuwe poorters die uit de onmiddellijke omgeving van 

Antwerpen herkomstig waren. Meer dan 25 procent van de nieuwe poorters 

kwam uit een straal van minder dan 25 kilometer van de Scheldestad en dit in 

vergelijking met 12,7 procent tijdens de periode 1560-1569. Een sterke economie 

van een vroegmoderne stad heeft dus uitstraling over een langere afstand, en dat 

geldt ook voor Antwerpen. 

Antwerpen vertoont dus een typisch patroon van een grote handelsstad wat 

betreft de afstanden die afgelegd werden door migrant-poorters. De Scheldestad 

verschilt hierin van steden met andere economische functies. In het veertiende-

eeuwse Oudenaarde bijvoorbeeld reisden niet minder dat 50 procent van de 

nieuwe poorters slechts 10 kilometer. Driekwart van de migranten reisde niet 

meer dan 20 kilometer. In de loop van de vijftiende en de zestiende eeuw breidde 

het rekruteringsgebied wel uit naar een gemiddelde van 35 kilometer in 

Vlaanderen en 50 kilometer voor niet-Vlamingen.511 In Brabantse steden zoals 

Tienen, Turnhout en Lier kwamen relatief veel migranten uit nabijgelegen 

streken, al spreken we in dit geval wel over cijfermateriaal uit de achttiende 

eeuw.512 Een stad als het Engelse Sheffield rekruteerde tijdens de periode 1625-

1649 eveneens in haar eigen regio. Ruim 65 procent van de nieuwe Sheffieldse 

poorters reisde niet verder dan 30 kilometer.513 In Brugge was in de loop van de 

veertiende en vijftiende eeuw de grote meerderheid van de nieuwe poorters 

afkomstig uit plaatsen die meer dan 35 kilometer verwijderd waren van de stad.514 

Op dit vlak vertoont Brugge al meer een beeld als dat van Antwerpen. Ook een 

metropool als Londen rekruteerde ongeveer 30 procent van haar nieuwe poorters 

in plaatsen die meer dan 150 mijl van de stad gelegen waren.515 Als laatste 

voorbeeld kijken we naar de poorterinschrijvingen in Frankfurt tijdens de periode 

1451-1500, waaruit blijkt dat 23,2 procent van de nieuwe poorters gehaald werd in 

een straal van 15 kilometer van de stad. Meer dan 51 procent van de poorters 

kwam uit een straal van 75 kilometer. Net als in Antwerpen merken we dat ook 

Frankfurt met andere woorden nieuwe poorters zeer ver ging rekruteren. Maar 

liefst 14,3 procent van de migranten reisde meer dan 150 kilometer. Het toont nog 

maar eens aan dat de economische oriëntatie van een stad weerspiegeld wordt in 

de rekruteringsgebieden van de economische migranten. In de late 

middeleeuwen gaf het sterke internationale karakter van de Frankfurter Messe 

deze stad een rekruteringsgebied voor migranten dat veel uitgestrekter was dan 
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de rekruteringsgebieden van aanzienlijk grotere steden als Keulen en 

Straatsburg.516 

Maar keren we terug naar Antwerpen. Hoe moeten we de stijging verklaren 

van het aandeel van de migranten die bereid waren om verder te reizen naar de 

Scheldestad in de tweede helft van de zestiende eeuw? Het groeiend aandeel 

poorters dat meer dan honderd kilometer reisde naar de Scheldestad tijdens de 

periode 1560-1589, was vooral te danken aan het dalend aantal Brabantse 

migranten terwijl het aantal migranten uit Henegouwen, het Doornikse, het 

zuiden van het graafschap Vlaanderen en het Duitse Rijnland steeg. Steden zoals 

bijvoorbeeld Doornik (99 kilometer verwijderd van Antwerpen), Rijsel (115 

kilometer) of Valenciennes (115 kilometer) die vele zijdewerkers en passementiers 

leverden in deze periode, waren in grote mate verantwoordelijk voor deze 

stijging. Aan de tendens om vooral in deze gebieden te rekruteren kwam een 

abrupt einde in 1585 en dit blijkt ook uit het cijfermateriaal. Het hertogdom 

Brabant en de aansluitende gebieden in het graafschap Vlaanderen werden na 

1585 terug bij uitstek de hoofdleveranciers van nieuwe poorters. Na de val van 

Antwerpen vond er dus een duidelijke regionalisering van het rekruteringsgebied 

van migranten plaats. De daling van de mediane afstand wijst eveneens in deze 

richting.517 Daar waar de mediane afstand in de jaren 1560 en 1570, wanneer de 

Antwerpse zijdenijverheid sterk rekruteerde in de ‘Waalse’ gebieden, opliep tot 

respectievelijk 79 en 84 kilometer, zakte diezelfde afstand in het laatste 

decennium van de zestiende eeuw tot 48 kilometer. Tijdens de eerste helft van de 

zeventiende eeuw zou de mediaan -afstand die de nieuwe Antwerpse poorters 

reisden volgens Clé Lesger en Jos Verbeemen niet meer (spectaculair) stijgen. In 

de periode 1641-1650 bedroeg de mediaan afstand 59 kilometer, ver onder de 

mediaan van de zestiende eeuw.518 Het relatieve aandeel van de migratie naar 

Antwerpen over korte afstanden werd dus groter naar het einde van de zestiende 

eeuw toe en bijgevolg verloor de langeafstandsmigratie aan betekenis.  

Dit betekent niet dat de rekruteringsgebieden over lange afstand 

veranderden. Tot voor de Opstand was de Scheldestad een centraal gelegen 

gateway en het commerciële hart van de Nederlanden. Tijdens de Opstand en 

vooral na de scheiding van de Nederlanden verloor de metropool haar centrale 

ligging en commerciële hegemonie. De stad ging zich in toenemende mate 

oriënteren op de Spaanse Nederlanden en op de eigen regio. Dat neemt echter 

niet weg dat, met uitzondering van het Oostzeegebied, de contacten met veraf 

gelegen gebieden in stand werden gehouden. Ook toen de betekenis van 

Antwerpen als centrum van de internationale handel sterk was teruggelopen, 

bleven er migranten uit Engeland en Zuid-Europa naar de Scheldestad komen. 
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Tot dezelfde bevindingen kwam McIntosh bij zijn onderzoek naar de immigratie 

in de Zuid-Duitse stad Schwäbisch Hall tijdens de zestiende en zeventiende 

eeuw. Ook in deze stad was er sprake van een regionalisering van de 

migratiestromen in een periode van economische achteruitgang terwijl de 

gebieden waar de langeafstandsmigranten werden gerekruteerd in grote mate 

dezelfde bleven.519 

Een vergelijking van Antwerpen met Amsterdam voor het midden van de 

zestiende eeuw toont dat de aandelen van de verschillende afstandscategorieën 

grote overeenkomsten vertonen. Ook de mediaanafstanden, respectievelijk 69 en 

71 kilometer voor Antwerpen en Amsterdam, verschillen niet veel van elkaar. Dat 

Amsterdam over globaal dezelfde afstanden rekruteerde als het veel grotere 

Antwerpen tijdens deze periode, was vooral op het conto te schrijven van de 

economische oriëntatie en geografische ligging van de beide steden. Omstreeks 

het midden van de eeuw hadden handel en scheepvaart zowel in de Scheldestad 

als in Amsterdam een prominente plaats in de stedelijke samenleving. Maar in 

Amsterdam liepen na het midden van de zestiende eeuw de zaken heel anders 

dan in Antwerpen. Het absolute aantal poorterinschrijvingen verdriedubbelde er 

en de mediaanafstand die werd afgelegd door migranten steeg in de jaren 1586-

1595 spectaculair naar 131 kilometer. Dit was vooral te danken aan de sterke 

toename van het aantal migranten uit de zone tussen 100-250 kilometer. Zij 

kwamen vooral uit de Zuidelijke Nederlanden. De golf van migranten die in deze 

periode het Amsterdams poorterschap verwierven werd gedomineerd door 

Antwerpenaren die in vogelvlucht 133 kilometer aflegden om de Hollandse stad te 

bereiken. Van alle Zuid-Nederlandse migranten die het poorterschap 

aanvaardden in Amsterdam, was 61 procent afkomstig uit Antwerpen. Daarnaast 

kwamen er nog een aanzienlijke aantallen migranten uit Gent, Brussel en 

Mechelen. Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw vielen de 

migratiestromen vanuit het zuiden in Amsterdam nagenoeg stil. Op dat moment 

was Amsterdam al geëvolueerd tot het belangrijkste economisch centrum van de 

jonge Republiek. De sterk toegenomen aantal poorterinschrijvingen getuigen 

hiervan, maar ook de verdere internationalisering van de migrantenstromen. 

Duitsland had terug haar positie als belangrijk rekruteringsgebied van 

economische migranten ingenomen en steeds meer migranten vanuit Frankrijk, 

Groot-Brittannië, Scandinavië en het Oostzeegebied deden Amsterdam aan. We 

merken dus een zelfde evolutie in de afstanden van rekruteringsgebieden in 

Antwerpen en Amsterdam, zij het op een ander tijdstip. Een sterke economische 

groei zorgde voor een internationalisering van de migrantenstromen zoals in 

Amsterdam, een economische achteruitgang zoals in Antwerpen zorgde voor een 

regionalisering van de attractiegebieden, zonder dat echter de herkomstplaatsen 

van de nieuwe poorters veranderden. Alleen het absolute cijfer van de 
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‘internationale’ migranten in de Scheldestad nam af tijdens een economische 

recessie. 

 

Diagram 2: Afgelegde afstand poorters 1533-1600 in kilometers
520
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         Bron: SAA, V 142-153. 

 

In zijn interpretaties van de afgelegde afstanden heeft Clé Lesger geen 

rekening gehouden met de diverse beroepscategorieën of beroepssectoren die in 

de poortersboeken voorkomen. Anderen hebben echter gewezen op het grote 

belang van regionale specialisatie enerzijds en het verband tussen competenties 

en de afgelegde afstand anderzijds.521 Het is daarom nodig de afgelegde afstanden 

bij verschillende beroepsgroepen van naderbij te bekijken. Kan er een verschil 

vastgesteld worden tussen de afgelegde afstanden die migranten uit onze 

verschillende beroepscategorieën bereid waren af te leggen? En was er dus een 

verband tussen de afgelegde afstand en de opleidings- of specialisatiegraad van 

de economische migranten? In het verlengde daarvan moet worden onderzocht 

welke rol het verschil tussen een rurale en stedelijk achtergrond daarin speelt. 

Kan er een verband worden vastgesteld tussen rurale of urbane afkomst en 

verticale en horizontale migratiecircuits? In ons onderzoek naar het verband 

tussen de afgelegde afstand en de beroepscategorie waarin de economische 

migranten werkten, nemen we de mediaanafstand die in elke beroepscategorie 

doorheen de zestiende eeuw is afgelegd. De mediane afstand is het grootst in de 

categorie handel, namelijk 99 kilometer, gevolgd door de verzorgende sector (80 

kilometer) en de categorie industrie en productie (77 kilometer). Op de laatste 

plaats prijkt de beroepscategorie die zich bezighield met de distributie en vervoer 

van goederen (48 kilometer). De professionelen uit de industriële en verzorgende 

sector lijken dus bereid te zijn geweest om ongeveer dezelfde afstand af te leggen 

om te migreren. Zij waren niet bereid om even ver te reizen als de handelaars, 

maar wel verder dan de economische migranten die aan de slag wilden gaan in de 
                                                 
520

 Zie figuur 16, bijlage 2 cd-rom. 
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 Zie onder meer Lucassen en De Vries, „Leiden als middelpunt‟ en Knotter en Van Zanden, 

„Immigratie en arbeidsmarkt‟. 
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vervoers- of distributiesector van de Scheldestad. Het lijkt er dus op dat er 

inderdaad een positieve relatie bestaat tussen de opleidingsgraad van een migrant 

en de afstand die deze bereid is om te reizen naar zijn nieuwe woonplaats. 

 

Tabel 11: Verschillende beroepsgroepen naargelang opleiding 

beroepen mediaan ruraal grote stad kleine stad n 

geschoold vrij beroep  

schoolmeester 

makelaar 

muzikant 

 

70 

84 

90 

 

24,5 % 

12,8 % 

22,4 % 

 

41,8 % 

51,3 % 

53,7 % 

 

33,7 % 

35,9 % 

25,9 % 

 

98 

39 

108 

redelijk tot specialistisch 

boekbinder en –drukker 

bontwerker 

chirurgijn en apotheker 

goud- en zilversmid 

geelgieter 

messenmaker 

 

54 

91 

75 

102 

37 

77 

 

44 % 

12,6 % 

16 % 

16,5 % 

55 % 

36,3 % 

 

40,5 % 

66,7 % 

52,1 % 

46,8 % 

20 % 

25,8 % 

 

15,5 % 

20,7 % 

31,9 % 

36,7 % 

25 % 

37,9 % 

 

84 

87 

94 

109 

20 

66 

wat minder specialistisch 

bakker 

barbier 

metser 

timmerman 

kleermaker 

kuiper 

smid 

slotenmaker 

 

84 

78 

37 

44 

82 

63 

79 

83 

 

45,9 % 

12,5 % 

37,4 % 

47,3 % 

34,7 % 

44,3 % 

47,8 % 

41 % 

 

27,8 % 

41,7 % 

19,3 % 

22,1 % 

20,5 % 

15,8 % 

21,7 % 

16,8 % 

 

26,3 % 

45,8 % 

43,3 % 

30,6 % 

44,8 % 

39,9 % 

30,5 % 

42,2 % 

 

514 

72 

326 

326 

903 

309 

161 

83 

laaggeschoold 

herbergier 

kramer 

schipper 

droogscheerder 

lijndraaier 

verver 

 

84 

80 

33 

88 

39 

90 

 

30,8 % % 

22,4 % 

68,8 % 

32,2 % 

41,7 % 

25,6 % 

 

37,7 % 

49,7 % 

9,6 % 

27,1 % 

41,7 % 

47,3 % 

 

31,5 % 

27,9 % 

21,6 % 

40,7 % 

16,6 % 

27,1 % 

 

146 

441 

885 

658 

36 

134 

ongeschoold 

arbeider 

straatwerker 

turfdrager 

buildrager 

 

54 

63 

53 

97 

 

50,6 % 

56,6 % 

58,9 % 

47,4 % 

 

24 % 

16,8 % 

9,6 % 

12,9 % 

 

25,4 % 

26,6 % 

31,5 % 

39,8 % 

 

684 

429 

73 

93 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Om deze uitspraak te kunnen staven hebben we een beroepsclassificatie 

opgesteld die gebaseerd is op de opleidingsgraad van de beroepsbeoefenaars in de 

verschillende beroepscategorieën. Het is echter niet eenvoudig om zo’n 

classificatie op te stellen. We hebben in grote mate de classificatie gehanteerd die 

Erika Kuijpers samengesteld heeft naar aanleiding van haar studie naar de 

migratie naar zeventiende-eeuws Amsterdam.522 Wij hebben een aantal beroepen 

die zij aan de hand van de scholingsgraad rangschikte ook uit de Antwerpse 

poortersboeken gefilterd. Kuijpers ordende de beroepen zo dat bovenaan de hoog 

geschoolde vrije beroepen stonden en onderaan de ongeschoolde arbeiders. 
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Normaal gezien, als de theorie klopt dat verticale en horizontale migratie 

gemeten kan worden aan de hand van de afgelegde afstanden, zouden de 

afgelegde mediane afstanden het hoogst moeten zijn bij de hoogopgeleiden en 

het laagst bij de laagst opgeleiden of de ongeschoolden. Dit is in Antwerpen 

echter zeker niet altijd het geval. We merken bijvoorbeeld dat de redelijk 

gespecialiseerde boekbinders en -drukkers of geelgieters in verhouding tot hun 

beroepsstatus korte afstanden aflegden. Laaggeschoolden of ongeschoolden 

lijken dan weer in vele gevallen langere afstanden af te leggen dan 

hoogopgeleiden. Kijken we bijvoorbeeld maar naar de droogscheerders, ververs of 

buideldragers. 

Het bestaan van verticale en horizontale migratiecircuits blijkt in het 

zestiende-eeuwse Antwerpen moeilijk aantoonbaar door gebruik te maken van de 

factor afstand. Maar wat met de stelling dat migranten uit de verticale circuits in 

het algemeen genomen van een rurale of een kleinstedelijke omgeving naar een 

stad reisden en dat migranten uit de horizontale circuits grootstedelijke 

herkomst hadden? Tabel 12 werpt hier een licht op. De meeste handelaars waren 

afkomstig uit een grote stad, net zoals de poorters die werkzaam waren in de 

industriële sector of die als medicus, jurist of schoolmeester in Antwerpen 

werkten. De meeste migranten uit de verzorgende sector hadden inderdaad een 

rurale of kleinstedelijke achtergrond en bij de distributeurs of vervoerders van 

goederen was bijna 54 procent van de migranten van rurale afkomst en kwam 

bijna 30 procent uit een kleine stad. Maar ook binnen de verschillende sectoren 

traden verschillen op.523 Binnen de verzorgende sector had een bijzonder grote 

meerderheid van de poorters een rurale achtergrond. Slechts 8,8 procent van hen 

kwam uit een stad. De meeste herbergiers echter waren dan weer afkomstig uit 

een grote stad, net als de gemiddelde kleinhandelaar. Maar ook binnen de 

kleinhandel konden verschillen optreden. Kramers, meerseniers en kruideniers 

waren bijna voor de helft afkomstig uit een grote stad, terwijl dit bij de 

vettewariers en de oudkleerkopers juist niet het geval was. Als we de industriële 

sector bekijken, blijken de meeste bouwvakkers (metselaars, timmerlui en 

steenhouwers) een uitgesproken rurale of kleinstedelijke achtergrond te hebben. 

De meeste schaliedekkers waren dan weer afkomstig uit een grote stad. Ook in de 

textielsector zien we grote verschillen. De zijde-industrie en de ververijen werden 

beheerst door poorters uit grote steden, terwijl de wolnijverheid en de 

linnenweverijen bevolkt werden door migranten met een duidelijk rurale en 

kleinstedelijke afkomst. Bij de tapijtwevers kwam dan weer het overgrote deel 

van de nieuwelingen uit een kleine stad. De kunstindustrie kende duidelijk een 

grootstedelijk karakter, met uitzondering van de grafische sector, waarin meer 

poorters werkten met een rurale dan stedelijke achtergrond. Alleen in de 

categorie distributie en vervoer, lijkt de overgrote meerderheid van alle nieuwe 
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poorters een rurale en in mindere mate kleinstedelijke achtergrond te hebben 

gehad. Al bij al lijkt de stelling dat verticale migratie te koppelen is aan 

migranten met een rurale of kleinstedelijke achtergrond en horizontale migratie 

aan migranten met een grootstedelijke achtergrond, steek te houden. 

Hoogopgeleiden en geschoolde ambachtslieden ware in zeer vele gevallen uit een 

grote stad afkomstig, terwijl laaggeschoolden of ongeschoolden eerder een rurale 

of kleinstedelijke achtergrond hadden.  

 

Tabel 12: Herkomst Antwerpse poorters per beroepscategorie 1533-1600 

beroepscategorie ruraal grote stad kleine stad 

handel 21,7 % 48,9 % 29,4 % 

verzorgend 38 % 30,4 % 31,6 % 

industrie/productie 34,3 % 32,9 % 32,8 % 

distributie/vervoer 53,8 % 18,6 % 27,6 % 

medisch/juridisch/onderwijs 19,2 % 42,5 % 38,3 % 

poorters totaal 38 % 30,7 % 31,3 % 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

6. Conclusie 

 

Migratiebewegingen naar vroegmoderne steden vertellen veel over deze 

steden zelf. Kleine steden waarvan de verzorgende sector het uitzicht van de 

stedelijke economische gelegenheidsstructuren bepaalde, trokken migranten aan 

vanuit de onmiddellijke omgeving. Het rekruteringsgebied van economische 

migranten in grote steden die zich toelegden op de handel en distributie van 

goederen was ruimer. Migranten in deze steden waren vaak afkomstig uit 

plaatsen of streken waarlangs goederenstromen verder afgeleid werden. Steden 

die volledig inzetten op industrie rekruteerden economische migranten in een 

veel ruimer geografisch gebied en niet zelden werden migranten ‘gehaald’ in 

plaatsen waarvan we weten dat er sprake was van regionale beroepsspecialisatie. 

Een handelscentrum rekruteerde haar economische migranten dan weer in een 

nog ruimer gebied, waarbij vooral de landen, steden of streken waarmee handel 

gevoerd werd een belangrijke inbreng hebben in de aanlevering van migranten. 

Het uitzicht van de migratiebewegingen van een stad werd dus gekleurd door de 

economische functies die in de stad in kwestie overheersten. Het valt dus niet te 

verbazen dat het zestiende-eeuwse Antwerpen verschillende types migranten 

aantrok. In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat de migratiestromen naar 

Antwerpen verschillende gezichten kende. Enerzijds waren er 

migratiebewegingen naar de stad die kenmerkend waren voor grote 

handelscentra. Anderzijds kunnen migratiepatronen vastgesteld worden die 



 165 

typerend waren voor een stad die een verzorgende functie vervulde, voor een stad 

die functioneerde als transithaven van goederen en voor een industriestad.  

De afstand die economische migranten wensten af te leggen werd dus in grote 

mate bepaald door de plaats die zij wensen in te nemen op de Antwerpse 

arbeidsmarkt. Handelaars waren bereid om verder te reizen dan migranten die 

een carrière in de Antwerpse haven willen uitbouwen bijvoorbeeld, terwijl 

ambachtslieden die in een gespecialiseerde Antwerpse industrie wensten te 

werken, bereid waren om verder te reizen dan een migrant die zijn brood wenste 

te verdien in de detailhandel. Ons onderzoek sluit daarmee aan bij het debat over 

het bestaan van verschillende migratiecircuits in de vroegmoderne periode. In 

het zogenaamde verticale migratiecircuit zouden laaggeschoolde of ongeschoolde 

professionelen vanuit een rurale omgeving maar over korte afstanden verhuizen, 

terwijl in de horizontale migratiecircuits sprake is van hoogopgeleide 

beroepsbeoefenaars die bereid zijn om vanuit steden over een lange afstand naar 

een andere stad te reizen. We hebben echter moeten vaststellen dat we via 

analyse van de poortersboeken deze stelling niet helemaal kunnen 

onderschrijven. Voor een deel is dit waarschijnlijk te wijten aan de gebruikte 

bron zelf, maar een veel belangrijkere oorzaak is dat in de discussie over de 

migratiecircuits geen of te weinig rekening wordt gehouden met regionale 

beroepsspecialisaties. In wat volgt zullen we aantonen dat Antwerpen massaal 

economische migranten rekruteerde in regio’s die gespecialiseerd waren in 

industrieën die ook in de Scheldestad floreerden. Bovendien worden te vaak 

push- en pullfactoren die migratiestromen kunnen ‘vervormen’ buiten 

beschouwing gelaten. Zouden specifieke omstandigheden in de 

rekruteringsgebieden de theorie over migratiecircuits niet enigszins kunnen 

vervormen? 
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Hoofdstuk 4: Kettingmigratie en migratienetwerken 
 

1. Inleiding  

 

In hoofdstuk 2 heb ik geargumenteerd dat traditionele pullfactoren zoals de 

stedelijke arbeidsmarkt of religieuze tolerantie en traditionele pushfactoren zoals 

religieuze vervolgingen, oorlog en verwoesting, krimpende stedelijke economieën 

of overbevolking op het platteland, ons al een heel eind brengen in het begrijpen 

en verklaren van migratiepatronen naar de Scheldestad.  In recent onderzoek 

wordt echter afgestapt van het traditionele push-pullmodel – dat past in de 

historiografische traditie waarbij vooral gezocht werd naar economische 

verklaringsmodellen voor vroegmoderne migraties.524 Hét minpunt van deze 

modellen is immers de geringe aandacht voor de inbedding van migratiestromen 

in sociale netwerken.525 Migranten worden in deze modellen ondergeschikt 

gemaakt aan het economische krachtenveld waarin zij zich bevinden, terwijl het 

belang van netwerken bij de beslissing om tot migratie over te gaan over het 

hoofd wordt gezien. Het is nochtans in grote mate via sociale netwerken dat 

informatie wordt uitgewisseld en dat allerlei steun wordt geboden, zowel bij het 

migratieproces zelf als bij het vestigingsproces in een nieuwe woonplaats.526  

De werking van push- en pull factoren veronderstelt een aantal factoren en 

voorwaarden, zoals de beschikbaarheid van informatie over opportuniteiten in de 

plaats van aankomst en de beschikbaarheid van vaardigheden en kennis in de 

plaats van herkomst. Zonder een goed begrip van deze factoren blijft niet alleen 

de werking van push- en pullfactoren heel abstract, maar kunnen eventueel 

afwijkende patronen bovendien niet afdoende worden verklaard. In zijn meest 

abstracte vorm kan de aantrekkingskracht van een stad worden voorgesteld via 

het zogenaamde graviteitsmodel, waarbij de omvang en dus de 

aantrekkingskracht van een stad – gekoppeld aan de aanwezigheid van potentiële 

migranten in de omgeving – de migratiepatronen naar de stad bepaalt. Hoger 

hebben we reeds omstandig gezien dat onder meer de economische functie van 

de stad in kwestie en regionale beroepsspecialisatie ervoor zorgen dat de 

deterministische logica van  afstand en bevolkingsdichtheid onmogelijk kan 

standhouden. Het is volgens dit model bijvoorbeeld niet logisch dat veel meer 

bakkers, kleermakers of droogscheerders vanuit de diverse Duitse 

vorstendommen naar Antwerpen kwamen dan uit Brabant of Vlaanderen. 

Omwille van de helderheid kan het niettemin goed zijn even terug van dit model 

te vertrekken. Voor een beter begrip van migratiestromen moeten we ons immers 

ook rekenschap geven van informatiestromen.527 Enerzijds is de beschikbaarheid 
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van informatie een belangrijke voorwaarde van migratie. Zonder enige vorm van 

informatie (al waren het maar geruchten) komt immers geen verhuisbeweging tot 

stand. Anderzijds kan de beschikbaarheid en kwaliteit van informatie echter ook 

afwijkende patronen verklaren.  

De hoeveelheid en de kwaliteit van de informatie die een kandidaat-migrant 

bereikt, is in belangrijke mate afhankelijk van de invloedssfeer van de 

ontvangende stad. Tot op zekere hoogte verhielden afstand en betrouwbaarheid 

van informatie zich evenredig met elkaar. Hoe korter de herkomstplaats van de 

migrant bij de nieuwe woonplaats, hoe meer kans men had om op een 

betrouwbare wijze geïnformeerd te worden. Aan de grenzen van een 

attractiegebied zouden volgens dit model potentiële migranten relatief veel 

informatie hebben over andere en nabijgelegen plaatsen waardoor de 

aantrekkingskracht van de centrale plaats afneemt.528 Voor een goed begrip 

moeten we echter ook zicht krijgen op de bronnen van informatie en op de 

kanalen waarlangs informatie wordt doorgegeven. Informatiestromen zijn op hun 

beurt immers afhankelijk van een soort ‘sociale infrastructuur’, zoals herhaalde 

contacten en netwerken waarin  informatie wordt gegenereerd en doorgegeven. 

Over plaatsen waarmee intense handelscontacten bestaan, is gewoonlijk veel 

meer en betere informatie beschikbaar dan over plaatsen waarmee dat niet of 

nauwelijks het geval is.  Vele schippers die naar Antwerpen verhuisden, 

bijvoorbeeld, hadden waarschijnlijk al enkele malen de metropool aangedaan 

vooraleer zij de stap zetten om daadwerkelijk te migreren. Voor een goed begrip 

is er daarom ook nood aan onderzoek naar de netwerken achter 

migratiestromen.529  

Ik ben het eens met Jan en Leo Lucassen, die beweren dat de rol van 

migratienetwerken in het huidig onderzoek naar arbeidsmigratie nog onderschat 

wordt.530 Netwerken zijn niet alleen een infrastructuur voor de productie en 

circulatie van informatie, ze versterken vaak ook de redenen voor het migreren 

zelf. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het verloop van 

vestigingsprocessen in belangrijke mate verklaard wordt door collectieve in plaats 

van individuele kenmerken van migranten.531 Migratienetwerken vormen als het 

ware het sociale kapitaal van migranten; ze verschaffen hen vaak toegang tot 

huisvesting, werk en andere maatschappelijke ondersteuning in de nieuwe 

woonplaats.532 Netwerken en de informatie die door deze netwerken stroomt 

zorgen er onder meer voor dat migratietrajecten een grote mate van continuïteit 

vertonen en zich ook doorzetten als de conjunctuur omslaat en de louter 
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economische stimulansen wegvallen.533 Vandaar de noodzaak om 

informatiestromen en netwerken in hun samenhang te bestuderen.  

Douglas S. Massey definieert migratienetwerken als ‘sets of interpersonal ties 

that connect migrants, former migrants, and nonmigrants in origin and 

destination areas through ties of kinship, friendship, and shared community 

origin’.534 Het is echter van belang verschillende vormen van netwerken te 

onderscheiden. Een belangrijke verdienste van het onderzoek naar Duitse 

migrant-bakkers in negentiende-eeuwse Nederlandse steden van Lesger, 

Lucassen en Schrover, is de uitwerking van hun zogenaamde tri-nominal typology 

of migration. De drie Nederlandse migratiehistorici argumenteren dat er drie 

modi van migreren kunnen onderscheiden worden: personal network migration, 

organisational network migration en solitary migration of non-network 

migration.535 In dit hoofdstuk wil ik onderzoeken of we ook in het zestiende-

eeuwse Antwerpen de drie voorgestelde modi van migreren kunnen identificeren 

– echter niet zonder het model ook te bevragen en waar mogelijk te verfijnen. 

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de relatie tussen netwerken en informatie. 

Terwijl Lesger, Lucassen en Schrover kettingmigratie onder persoonlijke 

netwerkmigratie catalogeerden,536 wezen zij er op dat een heleboel migranten 

ook buiten netwerken migreerden. Zij stelden immers vast dat een grote groep 

Duitse migranten in het negentiende-eeuwse Utrecht, Amsterdam en Rotterdam 

arriveerden zonder specifieke relaties met een werkgever of zonder persoonlijke 

contacten in de stad van aankomst. De reden van verhuis berustte vooral op zeer 

algemene informatie over de plaats van bestemming én op traditioneel gebaande 

migratiepaden. Deze zogenaamde solitaire migranten vertrouwden daarbij op 

hun geluk of op hun professionele vaardigheden om aan werk te geraken.  

Het bewijs voor het bestaan van solitaire migratie zou volgens Lesger e.a. het 

ontbreken zijn van een clustering van collega’s uit bepaalde streken of 

herkomstplaatsen, terwijl dit wel het geval was bij migranten die deel uitmaakten 

van een migratienetwerk. Bij persoonlijke netwerken zijn het vrienden, 

kennissen, (oud)-collega’s, enzovoort die de migrant dan hulp en nuttige 

informatie boden, terwijl een solitaire migrant slechts kon beschikken over een 

algemene kennis van de plaats van bestemming. Tussen de twee vormen van 

migratie moet het migreren via organisatorische migratienetwerken geplaatst 

worden. Een migrant migreert in dat geval onder invloed van één of andere vorm 

van organisatie. Tijdens de zestiende eeuw zal deze organisatie vaak een ambacht 

geweest zijn. Onder meer de Duitse Gesellenwanderung kan in deze categorie 

gesitueerd worden. Migratiehistorici vertrekken van de idee dat de 

Wandergesellen geen persoonlijke contacten hadden met bekenden in de stad 

van bestemming, maar wel algemene kennis bezaten van mogelijkheden om in 
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bepaalde steden aan de slag te raken. Pas in de plaats van vestiging kwamen 

Wandergesellen dan in contact met streek- en landgenoten. Zij kwamen ook vaak 

terecht bij meesters waar voorgangers uit dezelfde herkomstplaatsen of -regio’s 

reeds sterk vertegenwoordigd waren.537  

In wat volgt zal het onderzoek verder worden verfijnd via een onderscheid 

tussen verschillende vormen van informatie. Concreet zal ik trachten een 

onderscheid te maken tussen rechtstreekse en onrechtstreekse informatie. Mijn 

argument is dat volgmigranten in sommige gevallen waarschijnlijk wel 

rechtstreekse informatie kregen over beroepsmogelijkheden in de Scheldestad, 

maar dat ze vaak ook op goed geluk met andere migranten naar Antwerpen 

afzakten. Hetzelfde verhaal van rechtstreekse en onrechtstreekse informatie zal 

verteld worden bij de bespreking van persoonlijke en organisatorische netwerken. 

We zullen argumenteren dat er bij sommige beroepsgroepen sprake was van 

persoonlijke migratienetwerken die teerden op rechtstreekse verworven 

informatie, maar dat er ook organisatorische migratienetwerken functioneerden, 

waarbij rechtstreekse informatie of informatie uit de eerste hand van veel minder 

belang was. Dit zal gebeuren door gebruik te maken van bijkomend 

bronnenmateriaal zoals onder meer de inschrijvingsregisters van leerlingen in 

ambachten, lijsten van ateliers van ambachtsmeesters, schepenregisters en  

notarisakten.  

 

2. Solitaire migratie 

 

Solitaire  migranten worden door Lesger e.a. omschreven als migranten die 

toegang hadden tot informatie en op de hoogte waren van de 

bestaansmogelijkheden in andere streken of steden, maar die buiten 

georganiseerd verband reisden en ook zonder persoonlijke contacten op pad 

gingen. De besluitvorming om te migreren was bij solitaire migranten niet 

gebaseerd op persoonlijke of professionele contacten zoals dat wel het geval was 

bij migranten die konden terugvallen op persoonlijke of organisatorische 

netwerken.538 Pas in de plaats van aankomst konden zij eventueel in contact 

komen met streek- of landgenoten. Desondanks belandden solitaire migranten 

volgens de auteurs vaak in beroepen waar voorgangers – evenwel zonder hun 

medeweten – reeds sterk in vertegenwoordigd waren.539 Ze zouden immers over 

basisinformatie beschikken in verband met de gelegenheidsstructuren in de 

plaatsen van bestemming – informatie die hen deed besluiten om te migreren – 

maar niet over de nodige persoonlijke contacten in de plaats van bestemming, 

zodat zij voor hun vertrek niet zeker waren van huisvesting of een baan. We 
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kunnen dus stellen dat solitaire migranten onrechtstreekse informatie bezaten 

over de plaats van bestemming. Op basis van de bevolkingsregisters van 

Nederlandse steden hebben Lesger en co aangetoond dat de meeste Duitse 

migranten die tijdens de negentiende eeuw Rotterdam aandeden, solitaire 

migranten waren en dus opereerden in wat zij een non-personal network noemen. 

In de bevolkingsregisters van de Hollandse havenstad werden immers zeer weinig 

aanwijzingen gevonden over (massale) kettingmigratie. Dit staat in schril 

contrast met de bevindingen over Duitse migranten die Utrecht als nieuwe 

woonplaats verkozen. Zij vonden in zeer grote mate de weg naar de Domstad via 

diverse netwerken. Op basis van de bevolkingsregisters besloten de Nederlandse 

historici dat in Utrecht, tijdens de periode 1849-1879, maar liefst 70 tot 75 procent 

van de Duitse migranten als kettingmigrant kon beschouwd worden, terwijl dit 

cijfer in Rotterdam in de periode 1870-1879 ‘slechts’ 25 tot 36 procent bedroeg. 

Rotterdam kende dus duidelijk veel meer solitaire migranten dan migranten die 

via een persoonlijk netwerk naar de stad werden ‘gelokt’. Verbazend genoeg 

waren de Duitse migranten in zowel Rotterdam als Utrecht nagenoeg uit dezelfde 

streken of regio’s afkomstig. De auteurs geven drie redenen als verklaring voor de 

verschillende modi van migreren in de twee Nederlandse steden.540 Ten eerste 

was Rotterdam een grote havenstad en een belangrijk transitcentrum dat vooral 

handelaars en havenarbeiders aantrok. Utrecht daarentegen was eerder een 

provinciestad die vooral aantrekkelijk was voor migranten die een job 

ambieerden in de verzorgende sector en de kleinhandel. Immigrant-

detailhandelaars en migranten werkzaam in de verzorgende sector vielen dus 

blijkbaar veel meer op persoonlijke of rechtstreekse informatie terug dan 

handelaars en havenarbeiders. Een tweede oorzaak – en ons inziens toch niet de 

minste – voor de verschillende migratiepatronen is het feit dat de 

onderzoeksperiode in Rotterdam veel korter was dan in Utrecht en dus 

conclusies op lange termijn in Rotterdam makkelijk vervormd kunnen raken. Een 

derde en laatste verklaring is volgens de auteurs te zoeken in het concept 

padafhankelijkheid. De stad Utrecht kende een langere traditie van 

migratiebewegingen van Duitsers dan de Hollandse havenstad. Misschien was er 

daarom doorheen de tijd als het ware een stroom van migranten met persoonlijke 

contacten uit dezelfde beroepssectoren ontstaan naar de Domstad. 

Naar analogie van het geciteerde onderzoek zal in wat volgt getracht worden 

te achterhalen of er bij migranten uit de verschillende beroepsgroepen in de 

Scheldestad sprake was van solitaire migratie. Concreet zullen we de migratie van 

havenarbeiders die in corporatief verband werkten (turfdragers, buideldragers en 

kordewagenkruiers), de verzorgende sector (kleermakers en bakkers) en de 

textielsector (droogscheerders) tegen het licht houden. Door de 
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herkomstplaatsen en de kwantiteit van de migranten letterlijk in kaart te 

brengen, kunnen voorzichtige uitspraken gedaan worden over solitaire migraties. 

Van alle onderzochte beroepssectoren hebben we daartoe de herkomstplaatsen 

op een rijtje gezet en vervolgens alle herkomstplaatsen uit het geheel gefilterd die 

maar één migrant leverden aan de geselecteerde beroepsgroep. Vervolgens 

hebben we onderzocht of de migrant in kwestie in de loop van de zestiende eeuw 

werkelijk als enige persoon vanuit zijn herkomstplaats afkomstig was.   

Het spreekt voor zich dat de poortersboeken bij deze manier van werken 

opnieuw hun beperkingen tonen. Ze brengen immers maar een topje van de 

ijsberg in beeld en zorgen dus voor een systematische overschatting van het 

solitaire karakter van migratie naar Antwerpen. Mijn centrale argument is echter 

dat het belang van solitaire migratie niet mag worden overschat, zodat mijn 

onderzoek op basis van poortersboeken juist kan worden gezien als een 

voorzichtige aanpak. Een complicerende factor is verder het onderscheid tussen 

de rurale dan wel stedelijke afkomst van migranten. Enerzijds zouden we kunnen 

verwachten dat steden minder solitaire migranten uitstuurden dan rurale 

gebieden, maar we kunnen er in een grote stad wellicht niet zo maar vanuit gaan 

dat persoon x op de hoogte was van de migratie van persoon y enkele jaren 

eerder. Anderzijds blijft het met onze methode per definitie onduidelijk of een 

relatief hoog aantal solitaire migranten moet worden toegeschreven aan de 

beschikbaarheid van onrechtstreekse informatie of aan het lagere 

bevolkingsaantal. Voor alle zekerheid gaan we er in wat volgt van uit dat dit 

laatste het geval was. Een derde methodologische probleem vormt het te 

hanteren tijdsinterval. Ik heb ervoor gekozen de zestiende eeuw (vanaf 1533) als 

geheel te behandelen, maar dat betekent dat twee migraties die pakweg twee 

generaties van elkaar gescheiden waren toch als volgmigratie worden beschouwd, 

wat uiteraard niet noodzakelijk het geval was – zeker in stedelijke context.  

Wellicht kunnen we ervan uitgaan dat de eerste en de tweede vertekening 

elkaar tot op zekere hoogte opheffen. Bovendien zorgt het werken met relatieve 

cijfers natuurlijk sowieso voor een soort objectivering. Van belang is hier het 

vergelijkend perspectief. In havengebonden beroepen was er volgens Lesger, 

Lucassen en Schrover relatief veel solitaire migratie.541 Was dat ook in Antwerpen 

het geval? Analyse van de Antwerpse poortersboeken wekt inderdaad de indruk 

dat vele buideldragers, kordewagenkruiers en turfdragers op zichzelf naar de 

Scheldestad afzakten. De ruitvormige figuren op kaart 1 tonen de 

herkomstplaatsen van de drie verschillende soorten ‘dokwerkers’. Een blik op de 

kaart maakt duidelijk dat de nieuwe havenarbeider-poorters vooral ten oosten 

van Antwerpen werden gerekruteerd. Brabant was relatief gezien de grootste 

leverancier van havenarbeiders met 42 procent van het totaal. In het prinsbisdom 

Luik werden bijna evenveel havenarbeiders gerekruteerd als in het graafschap 
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Vlaanderen. Daar waar Vlaanderen instond voor 10,5 procent van het geheel, 

stond Luik in voor 9,8 procent. Daarnaast waren de Duitse gebieden een zeer 

vruchtbare rekruteringsbodem. Maar liefst 20,4 procent van alle nieuwe 

havenarbeiders die het Antwerps poorterschap kochten, was afkomstig uit één 

van de Duitse vorstendommen. 

 

  Kaart 1: Herkomstplaatsen poorter-havenarbeiders 1533-1600
542

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Er zijn maar weinig plaatsen die vijf of meer nieuwe poorter-dokwerkers 

leverden, namelijk Deurne (8), Aken (7), Lier (7), Brussel (5), Hoogstraten (5), 

Jülich (5) en Luik (5). De 299 onderzochte havenarbeiders waren afkomstig uit 

maar liefst 176 verschillende plaatsen. Het is opmerkelijk dat in 133 van deze 176 

herkomstplaatsen maar één migrant werd gerekruteerd die als turfdrager, 

buideldrager of kordewagenkruier in de poortersboeken werd genoteerd. Dit 

betekent dat 75 procent van alle herkomstplaatsen slechts 1 migrant-poorter 

afleverde in onze onderzochte beroepssector. Op basis van deze cijfers zou 44,5 

procent van alle ‘dokwerkers’ als solitair migrant beschouwd kunnen worden. Als 

we echter alle herkomstplaatsen uit de zestiende-eeuwse poortersboeken naast 

deze resultaten leggen, dan blijkt dat zich vanuit 85 van de genoemde 133 

plaatsen meerdere migranten uit andere beroepsgroepen ongeveer in dezelfde 

tijdsspanne als een havenarbeider als Antwerps poorter liet registreren. Dit 

betekent dat er toch nog 48 herkomstplaatsen resteren waarvan maar één poorter 

– een havenarbeider – in de poortersboeken terug te vinden is. Als onze definitie 

en methode steek houdt, zou met andere woorden 16 procent van alle 

havenarbeider-poorters solitair migrant geweest zijn. Wellicht valt dit op zich 

reeds lage percentage voor een groot deel bovendien te verklaren door het feit 

dat  havenarbeiders in grote mate op het platteland gerekruteerd werden. Ruim 
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51 procent van de herkomstplaatsen van de dokwerkers had een duidelijk ruraal 

karakter, terwijl in de herkomstplaatsen met een stedelijk karakter 67 procent 

van de havenarbeiders werd gerekruteerd in een klein stadje. Vooral de kleine 

stadjes in de diverse Duitse vorstendommen waren hiervoor verantwoordelijk. 

Terwijl Lesger, Lucassen en Schrover ongeschoolde arbeiders in de transport- 

of havensector in Rotterdam omschrijven als solitaire migranten, zouden 

migranten uit de verzorgende sector in Utrecht daarentegen in de plaats van 

herkomst voldoende informatie bij elkaar gesprokkeld hebben om redelijk zeker 

te zijn van hun mogelijkheden in hun nieuwe woonplaats. In Antwerpen was het 

kleermakersambacht een kwantitatief belangrijk ambacht. In 1571 noteerde het 

kleermakersambacht in de Scheldestad meer dan 500 meester-kleermakers. Velen 

van hen hadden gezellen die ‘op hun dag’ kwamen werken.543 In de loop van de 

zestiende eeuw was het kleermakersambacht uitgegroeid tot een sterke 

corporatie die erin geslaagd was om zijn privileges te laten respecteren door de 

kousenmakers, de oudkleerkopers en de schoen- en hoedenmakers. In de het 

begin van de jaren 1570 meldden zich echter zodanig veel migranten aan  dat er 

vanuit het ambachtsbestuur geklaagd werd over de toevloed. Deze zou immers 

niet meer houdbaar gewest zijn  en ten koste gaan van de inkomsten van de 

‘autochtone’ kleermakers.544 Op kaart 2 hebben we de herkomstplaatsen van de 

migrant-kleermakers weergegeven. Daaruit blijkt dat de impact van het 

hertogdom Brabant op het geheel van de instroom van kleermaker-poorters 

relatief klein was. ‘Slechts’ 29,6 procent van de kleermakers was afkomstig uit het 

Brabants vorstendom. Dit is nauwelijks enkele procenten meer dan de inbreng 

van de Duitse vorstendommen die samen ruim 26 procent van de nieuwe 

kleermakers leverden. Hoewel 8,3 procent van de kleermakers in het prinsbisdom 

Luik werd gerekruteerd, lagen de herkomstplaatsen van kleermakers niet alleen 

ten oosten van de Scheldestad. Relatief veel kleermakers waren afkomstig uit het 

hertogdom Gelre, namelijk 9,6 procent, en zelfs kleermakers uit Overijssel waren 

opvallend aanwezig in Antwerpen. Het graafschap Vlaanderen was dan weer, ten 

opzichte van de andere beroepsgroepen uit de poortersboeken, 

ondervertegenwoordigd met maar 5,9 procent van de nieuwe kleermakers. 

Relatief veel kleermakers werden gerekruteerd in het ‘buitenland’. Italië leverde 

tien nieuwe kleermaker-poorters, gevolgd door Spanje (4), Portugal (2) en Polen 

(2).  
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Kaart 2: Herkomstplaatsen poorter-kleermakers 1533-1600
545

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Van de 409 herkomstplaatsen waar in totaal 903 kleermakers gerekruteerd 

werden, waren er 273 plaatsen die slechts één poorter-kleermaker afleverden. In 

66,7 procent van alle herkomstplaatsen werd dus slechts één migrant-kleermaker 

gerekruteerd. Zonder de poortersboeken verder te analyseren, zouden we kunnen 

stellen dat 30,2 procent van de kleermakers solitaire migranten waren. Als we in 

de poortersboeken alle herkomstplaatsen bekijken die slechts één kleermaker 

afleverden, blijkt dat ‘maar’ 124 herkomstplaatsen slechts één keer vermeld 

worden in de zestiende-eeuwse poortersboeken. Dit zou het aantal solitaire 

migranten onder de kleermakers drastisch laten zakken tot 13,7 procent. 

Waarschijnlijk ligt dit percentage niettemin hoger aangezien de poortersboeken 

al gauw drie generaties migranten overspannen. Bovendien was ruim 65 procent 

van de ingeweken kleermakers die we in de poortersboeken aantreffen afkomstig 

uit een stedelijke omgeving, waarbij bijna 70 procent van dit percentage 

afkomstig was uit een grote stad. Dit roept de vraag op in hoeverre de (volgens 

onze definitie) niet-solitaire migranten inderdaad op de hoogte waren van de 

eerdere migraties. Misschien moet toch wat meer gewicht gegeven worden aan de 

vooropgestelde 13,7 procent van de ingeweken kleermakers die we als solitair 

migrant beschouwen.  

Op kaart 3 hebben we de herkomstplaatsen van de nieuwe poorter-bakkers  

visueel voorgesteld. Van de beroepen die verenigd waren in een ambacht, namen 

de bakkers de vierde plaats in wat betreft het aantal vermeldingen in de 

poortersboeken (519), na de kleermakers (923), de schippers (887) en de 

lakenbereiders (696). Het wordt meteen duidelijk dat de meeste 
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herkomstplaatsen te situeren zijn ten oosten van de Scheldestad. Het hertogdom 

Brabant was ook bij de bakkers de grootste leverancier met ruim 39 procent van 

het totale aantal poorter-bakkers. Het zuiden van het hertogdom kende een grote 

concentratie van rekruteringsplaatsen, met een cluster in het zuidoosten, tegen 

de grens van het prinsbisdom Luik. Het is in dit geografisch grillige vorstendom 

dat veel nieuwe Antwerpse bakkers gerekruteerd werden, vooral in het centrum 

van het Luikse land. We kunnen eigenlijk spreken van een grote concentratie van 

herkomstplaatsen van bakkers in de Brabants-Luikse vierhoek Tienen-Diest-

Bilzen-Tongeren. Nog meer naar het oosten werden vele bakkers gerekruteerd in 

de verschillende Duitse vorstendommen, namelijk 17,5 procent van het totaal. 

Het graafschap Vlaanderen tenslotte was nog goed voor 6,5 procent van het 

totaal aantal bakker-migranten.  

 

Kaart 3: Herkomstplaatsen poorter-bakkers 1533-1600
546

 

  
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Alles bij elkaar hebben we van 514 bakkers de herkomstplaatsen kunnen 

lokaliseren, waarbij we 238 verschillende rekruteringsplaatsen hebben kunnen 

vaststellen. In bijna 75 procent van de gevallen leverde een herkomstplaats 

slechts één bakker. Op basis van de poortersboeken kunnen 173 bakkers – 33,8 

procent van het totaal – als solitair migrant beschouwd worden. Brengen we 

echter ook de migrerende niet-bakkers uit deze plaatsen in rekening, dan zou dat 

aantal zakken tot  ‘maar’ 47 herkomstplaatsen.  In de ongetwijfeld foutieve 

veronderstelling dat alle voorgangers directe informatie verschaften aan 

volgmigranten, zakt het percentage van solitaire migranten  op deze wijze naar 

slechts 9,1 procent. Hoewel ook hier vermeld moet worden dat bijna een eeuw 
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overspannen wordt, is dit aantal zeer laag, zelfs als we het karakter van de 

herkomstplaatsen van de geïmmigreerde bakkers bekijken.  

Ruim 54 procent van de migrant-bakkers was afkomstig uit een grote of kleine 

stad. Vooral steden of stadjes uit Brabant en het Luikse leverden veel bakkers af 

aan de Scheldestad. Dit in tegenstelling tot de vorstendommen Vlaanderen en 

Gelre, waar de overgrote meerderheid van de bakkers op het platteland 

gerekruteerd werd. Opvallend is dat uit de Duitse gebieden de grootste 

concentraties nieuwe bakkers met een rurale achtergrond kwamen afgezakt. 

Grote Duitse steden als Keulen of Aken leverden nauwelijks nieuwe bakker-

poorters. Landelijke gemeenten zoals Mill met 15 bakkers en Lipp met maar liefst 

19 bakkers deden het zelfs beter dan de grote Duitse steden. Gezien het grote 

landelijke karakter van de rekruteringsplaatsen van de bakkers, hebben we in 

deze beroepsgroep te maken met een kleine groep solitaire migranten. Immers, 

hoe meer immigranten vanop het platteland, hoe meer solitaire migranten men 

zou mogen verwachten. Plaatsen met een hoger bevolkingsaantal hebben immers 

meer kans twee maal in de poortersboeken op te duiken. 

Tenslotte bekijken we een laatste beroepsgroep die van groot belang was in 

Antwerpen. In de poortersboeken was er sprake van 697 immigrant-

droogscheerders die zich lieten inschrijven als poorter. We hebben reeds gemerkt 

dat de rekruteringsgebieden van de Antwerpse droogscheerders verspreid liggen 

over nagenoeg de gehele Nederlanden, maar dat vooral het hertogdom Brabant 

bij deze beroepsgroep de grootste leverancier was met 38,5 procent van het totaal 

aantal nieuwe poorter-droogscheerders.547 De herkomstplaatsen van de 

textielwerkers lagen verspreid over het volledige hertogdom, hoewel de 

Franstalige gebieden in het zuiden duidelijk ondervertegenwoordigd waren. 

Ruim 23,4 procent van alle nieuwe droogscheerders werd gerekruteerd in de 

diverse Duitse vorstendommen die aan de Nederlanden grensden. De twee 

genoemde rekruteringsgebieden werden op grote afstand gevolgd door het 

graafschap Vlaanderen (8,3 procent) en het prinsbisdom Luik (5,5 procent). Vele 

droogscheerders waren afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden, waarbij Gelre 

(6,5 procent), Holland (3,6 procent) en Utrecht (1,4 procent) de grootste 

leveranciers waren. Het droogscheren was overal corporatief georganiseerd en 

vermits ambachten een typisch stedelijk verschijnsel waren, zouden we kunnen 

verwachten dat de meeste migrant-droogscheerders stedelingen waren. Als we de 

inschrijvingen van de poorter-droogscheerders in hun totaliteit bekijken, dan 

blijkt dat bijna 70 procent van hen afkomstig was uit een stedelijke leefomgeving. 

Meer dan de helft van deze stedelijke droogscheerders, 60 procent om precies te 

zijn, was opgegroeid in een kleine stedelijke gemeenschap. Ruim 32 procent van 

de ingeweken droogscheerders was uit een landelijk rekruteringsgebied 

afkomstig. Gezien het stedelijke karakter van het beroep van droogscheerder is 
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dit relatief veel. Toch blijken er verschillen te zijn geweest in de diverse 

vorstendommen. Het waren vooral de vorstendommen Brabant en Vlaanderen 

die verantwoordelijk tekenden voor de hoge score van de landelijke 

herkomstgebieden. In Brabant werd 40 procent van de poorter-droogscheerders 

op het platteland gerekruteerd, in Vlaanderen was dit in 38 procent van de 

gevallen zo. In vergelijking met Brabant en Vlaanderen was het aandeel van de 

stedelijke droogscheerders uit de andere vorstendommen relatief hoog. 

Lakenbereiders uit het prinsbisdom Luik werden voor 69 procent gerekruteerd in 

een stad, grote en kleine steden in Gelre waren verantwoordelijk voor 71 procent 

van de daar gerekruteerde poorter-droogscheerders.  Meer dan 83 procent van de 

Duitse droogscheerders waren afkomstig uit steden in diverse Duitse 

vorstendommen. In Utrecht en Holland tenslotte werden de nieuwe 

droogscheerders voor meer dan 90 procent in steden gerekruteerd. 

De vraag is nu of het stedelijke karakter van hun herkomst een relatief laag 

percentage aan solitaire migratie opleverde? In totaal kunnen aan de hand van de 

poorterslijsten 359 verschillende herkomstplaatsen getraceerd worden voor 697 

droogscheerders. Maar liefst 271 herkomstplaatsen leveren slechts één 

droogscheerder af en dat is gezien het hoge stedelijke karakter van de 

rekruteringsplaatsen best veel. Het komt er op neer dat op basis van deze cijfers 

alleen 75 procent van de droogscheerders solitaire migranten zouden kunnen 

geweest zijn. Als we de herkomstplaatsen waaruit maar één droogscheerder komt 

in het totaal van de rekruteringsplaatsen van alle nieuwe Antwerpse poorters 

bekijken, dan kan dit percentage al gereduceerd worden tot 26,5 procent. Globaal 

betekent dit dat er meer solitaire migratie was bij de droogscheerders dan bij de 

kleermakers, bakkers of havenarbeiders – en dit ondanks de mogelijke 

vertekening door de hogere bevolkingsaantallen per geïdentificeerde plaats. 

Maar zoals gezegd leveren de poortersboeken zeker niet de ideale informatie 

om dit onderzoek op te baseren. De meerwaarde van ons onderzoek moet eerder 

worden gezocht in de mogelijkheid de poortersboeken te combineren met andere 

bronnen. Gelukkigerwijs lenen vooral de droogscheerders zich daar toe. Aan de 

hand van de leerlingenlijsten uit de periode 1536-1563 kunnen we immers nagaan 

of er onder de leerling-droogscheerders voorgangers zijn geweest die poorter-

droogscheerders de weg naar Antwerpen hebben gewezen. Uiteraard duiken ook 

hier methodologische problemen op. Om te beginnen heeft deze oefening 

bevestigd dat de plaatsnamen die we in de poortersboeken terugvinden niet altijd 

even accuraat weergegeven zijn. In de poorterslijsten is er bijvoorbeeld sprake 

van Rutgeert van Brouhesen die vanuit ‘Barel’ naar Antwerpen verhuisde en er op 

6 augustus 1563 als droogscheerder de poorterseed aflegde. In de poortersboeken 

is er nergens anders sprake van de herkomstplaats ‘Barel’, wat doet vermoeden 

dat we hier met een solitaire migrant te maken hebben. De leerlingenlijsten leren 

echter dat dezelfde Rutgeert op 31 mei 1554 bij meester Willem Van den Broeck 

werd ingeschreven als leerling en dat hij afkomstig was uit ’s-Hertogenbosch. 
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Daarmee kan deze jongeman niet langer als solitaire migrant beschouwd worden. 

Een ander voorbeeld betreft Hendrick van Ecke uit ‘Eyck’, die poorter werd op 2 

mei 1550. Hij is de enige poorter die afkomstig was uit de plaats ‘Eyck’, maar 

blijkbaar werd hij ingeschreven als leerling in 1554 bij naamgenoot Willem van 

Ecke uit Bergeijk in Brabant. Ook Hendrick, waarvan we mogen veronderstellen 

dat hij eveneens uit Bergeijk afkomstig was, een plaats waar meerdere leerlingen 

en meesters vandaan kwamen, kan op deze manier moeilijk als solitaire migrant 

beschouwd worden. Vele poorters die we als solitair migrant hebben omschreven, 

zijn voorgegaan door migranten die in Antwerpen als leerling aan de slag zijn 

gegaan.  Marten van der Spetten uit Burst in het Land van Aalst die poorter werd 

op 15 december 1564, werd bijvoorbeeld voorafgegaan door Hans van der Spetten 

die leerling werd bij meester Gerard Cats op 9 januari 1556, maar die het nooit tot 

poorter heeft geschopt. Louis Cuypers uit Aalst bij Nijmegen werd als enige 

migrant uit deze plaats poorter als droogscheerder op 6 mei 1600, maar werd ook 

in de tweede helft van de zestiende eeuw voorafgegaan door enkele leerlingen uit 

dezelfde herkomstplaats. Meer nog, er was zelfs een meester-droogscheerder uit 

hetzelfde Aalst bij Nijmegen die in de eerste helft van de zestiende eeuw een 

droogscheerdersatelier in Antwerpen uitbaatte. Dit laatste fenomeen kwam in 

meerdere gevallen voor. De nieuwe poorter Christoffel van der Donck uit 

Drongen werd op deze manier voorgegaan door meester van der Donck uit 

Drongen die eveneens een atelier had in Antwerpen. Een zekere Adriaen van 

Houte uit Hüls bij Keulen, die als droogscheerder Antwerps poorter werd op 25 

april 1550, werd volgens de leerlingenlijsten ingeschreven in 1545 in een Antwerps 

atelier. Hij werd voorafgegaan door zijn broer Adriaan van Houte die in 1538 in 

hetzelfde atelier werd ingeschreven.  

Het is met andere woorden duidelijk dat het percentage solitaire migranten 

onder de droogscheerders nog substantieel kan teruggeschroefd worden door de 

poortersboeken te combineren met een andere bron. Als we de leerlingenlijsten 

in rekening brengen, kan maximaal nog slechts 11,2 procent van de nieuwe 

poorter-droogscheerders als solitaire migrant worden beschouwd. Het feit dat 

een supplementaire bron zo’n groot verschil kan geven, geeft stof tot nadenken 

met betrekking tot het bestaan van solitaire migratie tout court. Wat blijft is 

bovendien dat we slechts een kleine fractie van de (arbeids)migranten die 

Antwerpen in de zestiende eeuw aandeden in bronnen kunnen traceren. Het lijkt 

er dus sterk op dat de meeste economische migranten tijdens de vroegmoderne 

periode niet in het wilde weg verhuisden. De meesten van hen moeten 

voorgangers hebben gehad en moeten dus ook over  bepaalde informatie hebben 

beschikt met betrekking tot de opportuniteiten in Antwerpen. Uiteraard weten 

daarmee nog niet hoe de sociale netwerken precies werkten en op welke manier 

informatie tot stand kwam en werd aangewend. We gaan er in wat volgt dieper 

op in via het blootleggen van kettingmigratie en migratienetwerken. 
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Op zichzelf hoeven deze vaststellingen ook niet te verwonderen. Het 

zestiende-eeuwse Antwerpen was immers zo groot en groeide zo snel, dat het een 

grote migratiedruk legde op het rekruteringsgebied. In die zin zou men de hierna 

te bespreken vormen van kettingmigratie en georganiseerde migratie dan ook 

kunnen beschouwen als een resultaat van economies of agglomeration, waarbij de 

loutere omvang van migratiestromen aanleiding gaf tot productiviteitswinsten 

door de informatiebonus waarover aantrekkelijke stedelijke centra door hun 

omvang beschikten.  Een nadere blik op de kettingmigratie moet duidelijk maken 

of deze theoretische aanname inderdaad strookt en volstaat om de geclusterde 

migratie ook te verklaren. 

  

3. Kettingmigratie  

 

a. Kettingmigratie: geen eenduidig concept 

 

In 1987 publiceerden Ad Knotter en Jan Luiten Van Zanden een later vaak 

geciteerd artikel waarin zij de immigratie naar Amsterdam en de Amsterdamse 

arbeidsmarkt tijdens de zeventiende eeuw beschreven.548 In hun onderzoek 

beklemtoonden ze  onder meer dat regionale beroepsspecialisatie in de 

herkomstplaatsen van migranten een bepalende invloed had op de positie die 

deze migranten innamen op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Ze onderscheidden 

hierbij drie rekruteringsgebieden van economische migranten met specifieke 

regionale specialisaties. Uit het zuiden van het huidige België en het noorden van 

het huidige Frankrijk kwamen vooral zijdewerkers, passementmakers, 

hoedenmakers, kooplui, chirurgijns en drukkers. De kustprovincies van 

Nederland, Duitsland en Scandinavië – die zij de maritiem-commerciële regio 

noemden – leverden op de Amsterdamse arbeidsmarkt vooral migranten in 

havengebonden beroepen en in de bouwnijverheid. Het derde herkomstgebied 

werd gevormd door de landsprovincies van Nederland en Duitsland, welke door 

de auteurs als agrarisch-ambachtelijk gebied omschreven werd. Uit deze streken 

kwamen vooral economische migranten die in Amsterdam terechtkwamen in de 

verzorgende sector, zoals bakkers, schoenmakers, kleermakers en smeden.549  

Het onderzoek van Knotter en Van Zanden vormde de basis voor studies over 

migratiebewegingen naar (vroeg)moderne steden. Daarin werd de visie op  de 

relatie tussen beroepsspecialisatie en rekruteringsgebieden  bijgesteld. 

Onderzoek van migratiebewegingen naar het zestiende-eeuwse Leiden wees 

bijvoorbeeld uit dat de patronen van regionale specialisatie inderdaad een 

centrale rol speelden, vooral dan in de voor Leiden belangrijke textielindustrie. 

De stad was een aantrekkingspool voor gespecialiseerde textielarbeiders uit 
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gebieden waar zij waarschijnlijk in dezelfde sector opgeleid en actief waren 

geweest. Saaiwevers en greinwerkers waren afkomstig uit het Vlaamse 

textielgebied, lakenwevers en droogscheerders kwamen in grote mate uit Duitse 

gebieden en het prinsbisdom Luik. Wat de herkomst van ambachtslieden die niet 

in de textielnijverheid werkzaam waren betreft, kwamen Leo Lucassen en 

Boudien de Vries echter tot een andere conclusie dan Knotter en Van Zanden. 

Anders dan in Amsterdam kwamen Leidse migranten uit de verzorgende sector 

niet uit het zogenoemde agrarisch-ambachtelijk gebied. Veel van deze Leidse 

migranten waren daarentegen afkomstig uit streken waar ook nieuwe 

textielwerkers werden gerekruteerd. Lucassen en de Vries concludeerden dat de 

economische migranten uit de consumptieverzorgende sector met de grote 

stroom textielwerkers waren meegetrokken naar Leiden. Beide auteurs zagen 

hierin een duidelijke aanwijzing voor het bestaan van kettingmigratie. Door 

contacten met familieleden en kennissen in Leiden raakte men in de 

herkomstgebieden van textielmigranten op de hoogte van de situatie van de 

arbeidsmarkt in Leiden en namen ook economische migranten die niet werkzaam 

waren in de textielsector de beslissing om te migreren.550 Eerder had Cor 

Trompetter in zijn studie over migratie van Twente naar Amsterdam in de loop 

van de zeventiende en achttiende eeuw het belang van kettingmigratie al 

aangetoond.551 Ook Erika Kuijpers stelde in haar onderzoek naar immigratie in 

het zeventiende-eeuwse Amsterdam de visie van Knotter en Van Zanden bij. Zij 

concludeerde dat migranten die werkten als bakker, kleermaker of 

droogscheerder, dit niet noodzakelijk deden omdat ze die job in hun 

herkomstplaats aangeleerd hadden gekregen, maar dat deze beroepskeuze in vele 

gevallen het gevolg was van ‘contacten, toeval en mogelijkheden die zich 

onderweg en na aankomst in Amsterdam voordeden’.552 Kuijpers beweert 

bovendien dat kandidaat-migranten niet alleen vaak familieleden of kennissen als 

reisgenoot hadden, maar vooraf effectief contacten gelegd hadden in de plaats 

van bestemming. Hierbij werden onderdak, opvang en werk geregeld.553 Deze 

gedachte sluit aan bij de idee dat mensen geneigd zijn naar plaatsen te verhuizen 

waarvan zij weten dat hun voorgangers er positieve ervaringen hadden. Als dit 

het geval is, kan men spreken van kettingmigratie. 

Kunnen ook in Antwerpen sporen van kettingmigratie worden gevonden? Clé 

Lesger heeft voor enkele korte periodes geprobeerd om de samenhang tussen de 

herkomst van migranten die werkzaam waren in de consumptieverzorgende 

sector en de herkomst van de overige migranten in kaart te brengen. Voor 

inkomende migranten in Amsterdam, Antwerpen, Delft, Deventer en Leiden 

tijdens de periodes (1586-1995 en 1641-1650), kwam hij tot de conclusie dat er 
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inderdaad sprake was van kettingmigratie.554 Marlou Schrover was voordien reeds 

tot het besluit gekomen dat de Duitse migratiestromen in Utrecht tijdens de 

negentiende eeuw niet uitsluitend bepaald werden door beroepspecialisaties in 

de gebieden van herkomst en dat er dus ook sprake was van volgmigratie.555  

Kettingmigratie is dan het proces waarbij eerdere migratie vanuit bijvoorbeeld 

een dorp, een stad of een streek invloed heeft op de latere beslissing van dorps-, 

stads- of streekgenoten om op hun beurt te immigreren naar de dezelfde plaats 

als de voorganger. Een voorwaarde om over kettingmigratie te spreken is dat er 

één of andere vorm van verbondenheid bestaat tussen de personen die eerder 

migreerden en de volgmigranten.  

Specifiek voor Antwerpen heeft Clé Lesger kettingmigratie aangetoond tijdens 

een zeer korte periode in de zestiende eeuw, een periode waarin bovendien zeer 

weinig inkomende nieuwe poorters werden opgetekend. Methodologisch heeft 

Lesger enkele betwistbare keuzes gemaakt. Zo heeft hij de migratiebevolking in 

Antwerpen in twee grote groepen opgedeeld, namelijk poorters werkzaam in de 

consumptieverzorgende sector en een ‘restgroep’. In deze restgroep scheerde hij 

mijns inziens echter te veel nieuwe poorters over dezelfde kam. Hij maakte 

daarbij bijvoorbeeld geen onderscheid meer tussen hoogopgeleiden en 

laaggeschoolden of tussen specifieke beroepsgroepen binnen verschillende 

sectoren, terwijl Lucassen en De Vries hun conclusies net op deze verschillen 

baseerden.556 In het verlengde daarvan wordt te weinig onderscheid gemaakt 

tussen verschillende vormen van kettingmigratie en de verschillende vormen van 

informatiegaring die daarbij betrokken zijn. Hedendaags migratieonderzoek in 

de Verenigde Staten heeft aangetoond dat de aanzet om te migreren gevoelig kan 

verhogen als de potentiële migrant over informatie beschikt over een succesvol 

voorganger. Als gevolg hiervan gaat een kandidaat-migrant zijn huidige 

levenssituatie vergelijken met de kansen die hij denkt te maken in de plaats waar 

hij eventueel naartoe zou willen verhuizen. Dit vergelijkend onderzoek kan 

leiden tot migratie op voorwaarde dat de geschatte levensstandaard in de nieuwe 

woonplaats minus de financiële en psychische kosten van de verhuis zelf op zijn 

minst even hoog is als de levensstandaard in de huidige woonplaats. Belangrijk 

hierbij is dat de kandidaat-migrant deze schatting dus maakt op basis van 

informatie over de mogelijkheden in de nieuwe plaats van bestemming. Goed 

nieuws van voorgaande migranten werkt aanstekelijk voor kandidaat-migranten. 

Bovendien zou een volgmigrant er op kunnen rekenen dat eerder vertrokken 

migranten hulp zullen bieden door bijvoorbeeld voor (tijdelijke) huisvesting of 

tewerkstelling te zorgen.557 Binnen een systeem van jarenlange kettingmigratie 
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kunnen mensen gebruik maken van gecumuleerde kennis en contacten die 

binnen het kettingmigratiesysteem circuleren, wat dan weer voor een versterkend 

effect kan zorgen. Zo kan een sneeuwbaleffect ontstaan waarbij steeds meer 

mensen zullen migreren en de sociale netwerken op hun beurt weer verder zullen 

uitbreiden.558 De kans bestaat zelfs dat een bepaald beroep op een gegeven 

moment het statuut van migrantenberoep gaat krijgen, wat de kettingmigratie 

uiteraard nog meer in de hand kan werken.559  

Kettingmigratie is echter een concept dat vele ladingen kan dekken. Men kan 

hierin overdreven ver gaan door bijvoorbeeld een via overheidswege 

georkestreerde migratie van groepen arme Britse of Ierse migranten richting 

Australië als een vorm van kettingmigratie te beschouwen.560 Op een veel 

kleinere schaal kan volgmigratie echter op het niveau van familieleden, kennissen 

of vrienden onderzocht worden. ‘Chain migration moves sets of related 

individuals or households from one place to another via a set of social 

arrangements in which people at the destination provide aid, information, and 

encouragement to new immigrants. Such arrangements produce a considerable 

proportion of experimental moves and a large backflow of the place of origin. At 

the destination, they also tend to produce durable clusters of people linked by 

common origin’.561 Op deze manier definieert Charles Tilly het concept 

kettingmigratie, waarbij hij zich beperkt tot mensen die elkaar op één of andere 

manier kennen en elkaar aanzetten om te migreren of te volgen. In dit hoofdstuk 

zal echter worden aangetoond  dat er schaalverschillen zijn wat betreft 

kettingmigratie naar het zestiende-eeuwse Antwerpen. In onze visie is 

kettingmigratie op ‘kleine schaal’ het gevolg van persoonlijke contacten tussen 

voorgangers en potentiële migranten, terwijl kettingmigratie op ‘grote schaal’ 

niet of in veel mindere mate geïnspireerd is door persoonlijke contacten. 

Bijgevolg is het van groot belang een onderscheid te maken tussen verschillende 

vormen van informatiestromen. We zullen zien dat kettingmigratie niet alleen 

het gevolg was van rechtstreekse informatie-uitwisseling tussen verwanten en 

kennissen, maar ook van minder directe vormen van informatie. Dit laatste is 

bijvoorbeeld het geval als lieden uit bepaalde beroepssectoren ‘op goed geluk’ 

professionelen uit andere sectoren volgden.  

Deze verschillende vormen van kettingmigratie en bijhorende informatie 

kunnen aan het licht gebracht worden door een originele benadering van de 

beschikbare bronnen. Via de familienaam van nieuwe poorters zal 

kettingmigratie als gevolg van rechtstreekse informatie worden in beeld gebracht. 

In het verlengde daarvan zal het beroep van de immigrant-poorters gelinkt 

worden aan de plaats van herkomst. Daarmee komen niet alleen regionale 

clusters in beeld, maar ook interessante verschillen tussen beroepen, of tussen 
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geografische clusters binnen hetzelfde beroep. De leerlingenlijsten bij de 

droogscheerders laten het tenslotte toe heel concreet zicht te krijgen op de 

opvang van migranten, -weze het een heel specifieke- met name door meesters 

die de leerlingen in kwestie in hun atelier opnemen.  

 

b. Kettingmigratie als gevolg van rechtstreekse informatie 

 

In ons onderzoek naar kettingmigratie op basis van rechtstreeks ingewonnen 

informatie, volg ik in grote mate Charles Tilly, waar die aanneemt dat 

kettingmigratie vooral gezocht moet worden in familie- of kennissenverband. 

Daarnaast mogen we het belang van verschillende specifieke beroepssectoren ook 

niet onderschatten. Volgens Leslie Page Moch kwam er bijvoorbeeld veel 

kettingmigratie voor in de bouwsector. Dat zou verklaard kunnen worden 

doordat in de stedelijke bouwsector vaak sprake was van seizoensarbeid en 

circulaire migratie. Bouwvakkers reisden in het hoogseizoen naar een stad om er 

in de bouw te gaan werken en ze keerden tijdens de kalme periodes terug naar 

hun herkomstplaats. Daar brachten zij familie, kennissen en vrienden op de 

hoogte van de arbeidskansen in de desbetreffende stad en verschaften 

‘informatie’ –ook al kon daar bij gepocht worden – over het grote geld dat daar 

verdiend kon worden in de bouwsector. Dit veroorzaakte in het volgende seizoen 

vaak een kettingreactie. Ook dienstmeiden waren volgens Moch vaak 

verantwoordelijk voor kettingmigraties. Zij keerden na hun diensttijd in de 

meeste gevallen terug naar hun geboorteplaats om een gezin te stichten. Ze 

lichtten daar dienstmeiden in spe in over de mogelijkheden in de stad waar zij 

gediend hadden. Circulaire migranten bleven volgens Moch op een bepaald 

moment vaak permanent in een stad wonen en openden bijvoorbeeld een 

herberg of een logementhuis waar migranten uit hun eigen herkomstplaats 

terecht konden, zodat er als het ware een netwerk van kettingmigratie 

ontstond.562 

In wat volgt zullen we aantonen dat kettingmigratie als gevolg van 

rechtstreekse informatie een grote impact heeft gehad op de migratiebewegingen 

naar het zestiende-eeuwse Antwerpen. Eén van de variabelen die we in ons 

onderzoek zullen hanteren is de familienaam van de nieuwe poorters. Een groot 

voordeel van de Antwerpse poortersboeken is immers dat we in bijna alle 

gevallen de voornaam van de vader van de migrant te weten komen. Via de 

voornaam van de vader kunnen bij migranten met dezelfde familienaam en 

dezelfde herkomstplaatsen familieverbanden vastgesteld worden. Op deze 

manier hebben we veel gevallen kunnen achterhalen waarvan we met een relatief 

grote zekerheid kunnen beweren dat er daadwerkelijk sprake was van 

rechtstreekse kettingmigratie naar de Scheldestad. Het is uiteraard van belang 
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dat de familienaam zo gekozen moet worden dat er weinig twijfel kan ontstaan. 

Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om op zoek te gaan naar de talloze Janssens en 

Willemsens die naar Antwerpen migreerden. Als illustratie enkele voorbeelden. 

Gedurende de periode 1545-1560 werden vijf personen met de familienaam 

Neerinckx, afkomstig van Ekeren nabij Antwerpen, in de Scheldestad als nieuwe 

poorters genoteerd. Mattijs (2 januari 1545), Antonis (9 januari 1545), Cornelis (13 

september 1555), Jan (16 september 1555) en Hans (23 februari 1560) verklaarden 

bij het afleggen van hun poorterseed dat zij vleeshouwer van beroep waren. De 

kans is bijzonder groot dat we hier met kettingmigratie binnen familieverband te 

maken hebben en dat zij geïnformeerd waren over woon- en 

arbeidsmogelijkheden in de Scheldestad. Om als vleeshouwer aan de slag te 

mogen gaan in Antwerpen moest men bovendien kunnen aantonen af te 

stammen van een vleeshouwersgeslacht. De Ekerse Neerinckxen hadden hierbij 

geluk. Een zekere N. Neerinckx bezat in de periode waarin de Ekerenaars 

Antwerps poorter werden immers een vleesbank in het Antwerpse Vleeshuis.563 

De verhuis van de Ekerse vleeshouwers in de jaren 1540 en 1550 is blijkbaar een 

succes geweest. Op 8 juni 1571 liet Cornelis Neerinckx uit Ekeren zich als 

Antwerps poorter inschrijven met als beroep… vleeshouwer. We kunnen in 

verband met de familie Neerinckx dus duidelijk spreken van een geslaagde 

kettingmigratie in familieverband. Een ander voorbeeld van nieuwe poorters met 

zeer waarschijnlijke familiebanden, waren de heren Goris uit Angeren in de 

huidige Nederlandse provincie Gelderland. Hendrick (20 augustus 1557), Herman 

(12 november 1557), Klaas (6 oktober 1559),  Steven (26 juli 1560) en Dirk (12 

januari 1565) hebben het allemaal gewaagd om als bakker het Antwerps 

poorterschap te aanvaarden. Aan de verhuisinterval te zien, lijkt het alsof zij 

elkaar achtereenvolgens informeerden over de mogelijkheden in de Scheldestad. 

De kans dat zij door andere nieuwe poorters uit hun geboorteplaats zijn 

meegelokt, is eerder klein. In de loop van de zestiende eeuw hebben enkel de vijf 

hierboven vernoemde bakkers uit Angeren het Antwerps poorterschap aanvaard.  

In theorie kunnen we stellen dat het belang van rechtstreekse informatie en 

concrete netwerken van kennissen en verwanten toeneemt naarmate de 

geselecteerde rekruteringsgebieden verder van Antwerpen gelegen waren. 

Mensen uit Ekeren bijvoorbeeld kunnen makkelijk Antwerpen enkele malen 

bezocht hebben om daar met eigen ogen vast te stellen welke mogelijkheden er 

waren. Bovendien is de kans groot dat zij reeds gewerkt hadden in de stad als 

circulaire migrant. Dit ligt wat moeilijker voor migranten die een beduidend 

langere afstand moesten afleggen. Vanuit Anrath nabij Neuss in Duitsland 

bijvoorbeeld vertrok kleermaker Jacob van Anraet naar Antwerpen om er op 15 

april 1569 poorter te worden. Blijkbaar lichtte hij zijn familie in over de 

mogelijkheden op de Antwerpse arbeidsmarkt. Op 4 april 1578 immers werd Peter 
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van Anraet uit dezelfde herkomstplaats Antwerps poorter als kleermaker. Hij 

werd gevolgd door Hans van Anraet, eveneens een kleermaker uit Anrath, die op 

13 maart 1579 het Antwerps poorterschap aanvaarde. Alle drie de kleermakers 

hadden een vader met dezelfde voornaam en waren dus waarschijnlijk broers.  

Uiteraard konden ook familieleden uit verschillende beroepssectoren elkaar 

op de hoogte hebben gebracht over de arbeidskansen in de Scheldestad. Uit 

Wommelgem, eveneens een dorp nabij Antwerpen, kwamen zes personen met de 

naam Van Berendonck. Allen gaven een verschillend beroep op bij het afleggen 

van hun poorterseed. Jan (18 april 1539) was kleermaker, een andere Jan (23 

januari 1540) was turfdrager en Peeter (5 juni 1551) beweerde metselaar te zijn. 

Mattheus (5 juli 1555) van zijn kant wilde wel aan de slag als droogscheerder. 

Cornelis (18 september 1562) gaf als beroep oudkleerkoper op en Gosmar (11 

november 1569) zou als straatwerker zijn boterham verdienen. Het verschil in 

beroep leek voor de Van Berendoncks dus geen bezwaar te zijn om elkaar te 

volgen naar Antwerpen. Wellicht had hen de informatie bereikt dat je in 

Antwerpen sowieso gemakkelijk aan de slag kon. Hetzelfde geldt misschien voor 

de leden van de familie Van Hove uit Bladel in het huidige Noord-Brabant. Gielis 

(25 juli 1539) en Wouter (25 augustus 1544) hoopten in de metropool aan de slag 

te kunnen als volder. Daniel (12 september 1544) noemde zich tijdens zijn 

poorterseed timmerman en Peeter (7 mei 1546) beweerde zeepzieder te zijn. Een 

andere Peeter (11 juni 1568) kwam jaren later als kordewagenkruier zijn geluk 

beproeven. Uit Hamont in het prinsbisdom Luik tenslotte legde Peter Boelaert als 

biersteker op 25 april 1550 de Antwerpse poorterseed af. Hij werd gevolgd door 

Geert (9 mei 1550), die droogscheerder was, door Jan Boelaert (21 mei 1557) die 

het beroep van kuiper uitoefende en uiteindelijk eveneens jaren later door 

Matthijs Boelaert (20 oktober 1570), die aan de kost kwam als mandenmaker. 

Familienamen kunnen ook als variabele gebruikt worden om kettingmigratie 

op te sporen als we de inschrijvingslijsten van de leerling-droogscheerders en de 

poortersboeken combineren. Zo leren we uit de leerlingenlijsten dat drie leerling-

droogscheerders met de familienaam Valckenborch uit Nijmegen afkomstig 

waren. Jacop werd als leerling genoteerd op 20 maart 1541. Hetzelfde gebeurde 

met Lucas op 8 juni 1544 en Lambert op 18 april 1553. De kans dat ze elkaar niet 

zouden gekend en geïnformeerd hebben is verwaarloosbaar klein.  Een ander 

voorbeeld is de familie Mostart, afkomstig uit Sittard. Hans Mostart werd als 

leerling-droogscheerder genoteerd op 9 februari 1552. Hij werd enkele jaren later 

gevolgd door Peeter die op  6 maart 1554 in de poortersboeken opdook en 

Zacharias die zijn leertijd startte op 23 april 1554. Zacharias was blijkbaar de 

succesvolste van de drie en schopte het waarschijnlijk tot onafhankelijk meester. 

Hij werd immers op 4 april 1561 als droogscheerder genoteerd in de Antwerpse 

poortersboeken. Naast de nog vele andere voorbeelden die we in de 

leerlingenlijsten kunnen terugvinden, willen we tenslotte even stilstaan bij de 

familie Pels uit ’s-Hertogenbosch. Op 24 september 1542 werd Willem Pels als 
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leerling-droogscheerder ingeschreven. Hij werd enkele jaren later gevolgd door 

Aert Pels Corneliss (4 juli 1544), Aert Pels (27 februari 1548) en Aert Pels Aertss 

(18 mei 1549), allen eveneens afkomstig uit Den Bosch. Op 10 december 1557 heeft 

Aert Pels het als droogscheerder het Antwerps poorterschap aanvaard. 

Het linken van beroep en herkomstplaats, is een tweede manier om mogelijke 

kettingmigratie te achterhalen via de poortersboeken. Deze manier is niet alleen 

minder tijdrovend, maar brengt ook andere vormen van kettingmigratie in beeld. 

Een klein stadje dat zeer beroepsgericht nieuwe poorters leverde aan Antwerpen, 

was Lipp in de huidige Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. In de loop 

van de zestiende eeuw werden 24 personen uit Lipp poorter van de Scheldestad. 

Maar liefst 21 van hen waren bakker, wat zeer opvallend is aangezien je de 

bakkersstiel zowat overal kan leren. In hun zog volgden respectievelijk een 

leertouwer, een kleermaker en een buideldrager. De kans is zeer groot dat vele 

van de bakkers, die allen tussen 1550 en 1600 Antwerps poorter werden, reeds 

collega’s waren geweest in Lipp of er misschien samen een leerperiode hadden 

doorlopen. In ieder geval ziet het ernaar uit dat enkelen onder hen in 

familieverband naar Antwerpen zijn afgezakt. Zowel de familie Huysman 

(Antonis, Bernaart, Hendrik en Hans) als de familie Neskens (Pauwels, Hendrick 

en Hendrik) waren goed vertegenwoordigd in de Scheldestad. Vanuit het kleine 

Duits stadje Mill in het hertogdom Kleve, kwamen tussen 1549 en 1583 maar liefst 

15 bakkers naar Antwerpen afgezakt om het poorterschap te verwerven. Er is 

echter een opvallend verschil met de bakkers die uit Lipp kwamen. Terwijl er bij 

de bakkers uit Lipp in sommige gevallen sprake was van familiebanden, vallen er 

bij de bakkers uit Mill geen overeenkomstige familienamen te bespeuren.  

Een andere beroepsgroep die in de poortersboeken goed vertegenwoordigd is 

en de moeite loont om van naderbij te bekijken, zijn de schippers. We kunnen 

opmerkelijke vaststellingen doen als we bijvoorbeeld de twee rurale 

herkomstplaatsen, Baasrode en Moerbeke, gelegen in het graafschap Vlaanderen, 

van naderbij bekijken. De kans dat schippers uit Baasrode, aan de oevers van de 

Schelde, elkaar informeerden over de mogelijkheden in de havenstad Antwerpen 

is zeer groot. In totaal werden tussen 22 september 1540 en 1 augustus 1597 

immers 17 schippers uit Baasrode Antwerps poorter, waarvan zelfs vijf op 22 

september 1540. Baasrode was een typisch schippersdorp en buiten deze 17 

schippers voelde geen enkele Baasrodenaar zich geroepen in Antwerpen poorter 

te worden. Niet toevallig kwamen de meeste schippers uit Baasrode naar de 

Scheldestad afgezakt nadat de scheepvaart door Karel V was stilgelegd door de 

verhindering van de aanleg van het kanaal van Aalst naar Baasrode.564 Het is 

duidelijk dat push-factoren hier een rol hebben gespeeld. De vraag blijft echter of 

dit ook een invloed had op de sociale samenstelling van de groepen migranten 

die naar Antwerpen afzakten. Slechts één familienaam komt meerdere malen 
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voor, namelijk Spaerbosch (Antonis, Jan en Merten). Een totaal ander beeld 

krijgen we bij de schippers uit Moerbeke in het Waasland. Onder de 70 

Moerbekenaars die in de loop van de zestiende eeuw poorter werden van 

Antwerpen waren er maar liefst 57 schippers. Opvallend hierbij is dat vanuit 

Moerbeke wel vele familieleden-schippers naar de Scheldestad afzakten. Zowel de 

families Anthonissone, de Blick, de Borchgrave, de Brouwer, de Bruyne, van 

Eynde als Misen leverden twee personen af aan Antwerpen. De families de Cock 

en de Voghelaer deed nog beter met drie familieleden. De familie Verwillege 

leverde vier poorter-schippers af, en de familie van Damme zelfs vijf. De absolute 

kampioen was de schippersfamilie Penne die maar liefst zeven familieleden naar 

Antwerpen stuurde. Er was dus sprake van een ‘andere’ kettingmigratie van 

schippers uit Moerbeke en Baasrode – net zoals dat bij de bakkers uit Lipp en Mill 

het geval was. Daar waar in Baasrode collega’s elkaar aanzetten om te migreren, 

waren het in Moerbeke in grote mate familiebanden die kettingmigratie 

uitlokten. 

Ook bij de leerlingenlijsten van de droogscheerders levert een combinatie van 

de variabelen herkomstplaats en beroepsgroep veel positieve resultaten op. We 

geven slechts enkele opvallende voorbeelden ter illustratie. Uit het Vlaamse 

Zomergem kwamen twee leerlingen hun geluk beproeven in de Antwerpse 

droogscheerderswereld. Laureys Zierinck betaalde zijn leergeld op 6 juli 1555, tien 

dagen eerder dan zijn familielid Willem Zierinck die op 16 juli 1555 de grote stap 

zette. Beiden legden hun knapenproef met vrucht af op 17 juli 1557. In de 

poortersboeken zijn geen migranten uit Zomergem terug te vinden, wat doet 

vermoeden dat Laureys en Willem niet gekozen hebben voor het meesterschap in 

het ambacht. Een duidelijk geval van kettingmigratie vinden we ook als we in de 

leerlinglijsten en de poortersboeken het kleine stadje Griethausen in het land van 

Kleve bekijken. Op 24 september 1557 werd Jan Diericks uit Griethausen 

Antwerps poorter als droogscheerder, gevolgd door Willem Diericks die eveneens 

als lakenbereider op 4 oktober 1560 de Antwerpse poorterseed aflegde. Jan 

Diericks had in de periode 1558-1560 een droogscheerdersatelier waar twee 

leerlingen ingeschreven zijn. Eén van hen was Marcus de Keeter uit Griethausen 

die op 15 februari 1558 ingeschreven wordt als leerling. Op 25 januari 1556 werd 

Herman Diericks, broer van Jan en Willem als leerling in het ambacht 

ingeschreven. Hij werd later nog gevolgd door Claes Kincker op 15 februari 1556, 

Dierick Rutgers op 16 februari 1558 en Marcus de Vissels op 3 december 1559, 

allen uit Griethausen. Van deze laatste vier heeft er echter geen enkele het 

Antwerps poorterschap aangevraagd en is er ook geen enkele in lijsten van 

droogscheerdersateliers terug te vinden. Toch is het opmerkelijk dat uit een klein 

stadje als Griethausen, dat eigenlijk niet meer was dan een uit haar voegen 

gebarsten vissersdorp, op zo’n korte tijd vele droogscheerders en leerlingen naar 

Antwerpen kwamen afgezakt. Misschien een teken aan de wand dat we ook hier, 
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net zoals bij de Duitse bakkers, meer moeten zoeken in de richting van 

Gesellenwanderung die georganiseerd werd vanuit de nabijgelegen stad Kleve. 

Recapitulerend kunnen we stellen dat er verschillende vormen van 

kettingmigratie op basis van rechtstreekse informatiegaring bestonden, maar dat 

er vooral enkele vragen overblijven met betrekking tot verschillen tussen de 

beroepsgroepen en plaatsen van herkomst. Waar komen de verschillen tussen 

locaties binnen beroepsgroepen vandaan? Kwam het door de grotere afstand dat 

schippers in Moerbeke meer op verwanten en familieleden terugvielen dan de 

schippers in Baasrode? Maar wat dan met het verschil tussen Mill en Lipp? 

Speelden pushfactoren een rol en/of de verschillende beroepsstructuren in de 

plaatsen van herkomst? 

 

c. Kettingmigratie als gevolg van onrechtstreekse informatie 

 

Nederlandse migratiehistorici als Leo Lucassen en Boudien de Vries, Cor 

Trompetter, Erika Kuijpers en Clé Lesger hebben zich in hun studies 

geconcentreerd op kettingmigratie als gevolg van onrechtstreekse 

informatiegaring, waarbij de volgmigranten uit tweede hand hadden vernomen 

dat arbeidsmarkten mogelijkheden te bieden hadden. Vanuit brontechnisch 

oogpunt is het begrijpelijk dat de Nederlandse historici het op deze manier 

hebben aangepakt.565 Enerzijds is het praktisch onmogelijk om alle migranten 

persoonlijk te screenen, anderzijds is het een stuk interessanter om grote 

historische migratiebewegingen te verklaren door andere verbanden dan 

familiebanden of vermeende vriendschappen. Grote groepen bewoners van 

bepaalde streken konden er niet blind voor blijven dat bepaalde gespecialiseerde 

beroepsgroepen massaal naar de Scheldestad kwamen en hoorden waarschijnlijk 

via allerhande kanalen dat vele van deze migranten succesvol waren in hun 

nieuwe woonplaats. Verblind of aangestoken door het succes van hun 

streekgenoten, zullen velen geneigd zijn geweest om voorgangers te volgen, 

ongeacht welk beroep zij uitoefenden. Mensen uit de verzorgende sector moeten 

wellicht gehoord hebben dat zowel de Antwerpse economie en demografie hoge 

toppen scheerden en zagen hierin ongetwijfeld hun kans. Havenarbeiders of 

arbeiders tout court waren meer dan waarschijnlijk te weten gekomen dat 

Antwerpen in de loop van de zestiende eeuw uitgegroeid was tot een 

‘wereldhaven’ waar voldoende werkgelegenheid was voor ongeschoolde 

migranten. Bovendien was het voor de beroepsgroepen uit deze sectoren 

eenvoudiger om te migreren omdat zij een beroep uitoefenden waarvoor 

nauwelijks investeringen vereist waren en speelde wellicht de idee dat zij, indien 

het nodig was, konden terugvallen op de hulp van de vele streekgenoten die hen 

voorgegaan waren.  
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In wat volgt zullen we nagaan of er sprake was van kettingmigratie binnen de 

havengebonden sector en in de bouw- en zijde-industrie. Het lijkt ons immers 

logisch dat mensen voorgangers waarmee ze eerder reeds gewerkt hebben, 

sneller zullen volgen In het verlengde van de bevindingen van Nederlandse 

collega’s zullen we ook kettingmigratie proberen aantonen bij professionelen uit 

niet-sectorgebonden beroepen. We zullen daarbij de migratiebewegingen van 

linnenwevers, droogscheerders en zijdewerkers naast die van economische 

migranten uit de verzorgende sector plaatsen. 

 

Sectorgebonden beroepen 

 

Het is belangrijk om beroepen zeer goed te selecteren om een fenomeen als 

kettingmigratie binnen sectorgebonden beroepen te kunnen reveleren. Het komt 

erop neer dat we beroepen waarvoor een specifieke training vereist wordt om het 

tot het meesterschap in een ambacht te kunnen schoppen, naast beroepen 

moeten kunnen plaatsen waarvoor geen specifieke of doorgedreven opleiding is 

vereist en die we als laagdrempelig kunnen beschouwen. Een tweede voorwaarde 

om kettingmigratie als gevolg van onrechtstreekse informatie te kunnen 

onderzoeken is dat het rekruteringsgebied op voldoende grote afstand gelegen 

moet zijn van Antwerpen. Dit impliceert dat het vaststellen van kettingmigratie 

op basis van onrechtstreekse informatie in het hertogdom Brabant sowieso al 

moeilijk zal zijn. In de loop van de zestiende eeuw waren er immers zoveel 

poorters uit het hertogdom afkomstig dat we bij wijze van spreken te maken 

hebben met één grote kettingmigratie op zich. Iedere Brabander zal immers wel 

bijna iemand gekend hebben die naar Antwerpen verhuisd was. Een laatste 

probleem bestaat erin dat het makkelijker is om kettingmigratie te onderzoeken 

op het platteland of in kleine steden dan in zogenaamde grote steden. In 

samenleving waar meer mensen met elkaar samenwonen is den kans dat men een 

voorganger kent immers groter. Een laatste variabele waarmee rekening moet 

gehouden worden, is de omvang van migraties binnen beroepsgroepen. Het heeft 

uiteraard alleen maar zin om kettingmigratie tussen verschillende 

beroepsgroepen te onderzoeken als er sprake is van voldoende 

beroepsbeoefenaars om te kunnen bestuderen.  

De genoemde methodologische problemen worden pas echt duidelijk 

wanneer we kijken naar beroepsbeoefenaars uit de bouwsector die naar 

Antwerpen migreerden in de loop van de zestiende eeuw. Alleen al uit de 

poortersboeken blijkt dat Antwerpen tijdens haar Gouden Eeuw een zeer grote 

aantrekkingskracht uitoefende op migrant-bouwvakkers. We concentreren ons in 

deze paragraaf op de 333 timmerlieden, 328 metsers (inclusief 31 metserdienaars 

of metsersknapen), 63 schaliedekkers en 55 steenhouwers die in de loop van de 

zestiende eeuw de Antwerpse poorterseed aflegden.  Uit ons onderzoek naar de 

beroepsstructuur van de nieuwe Antwerpse poorters in de zestiende eeuw is 
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gebleken dat bijna vijf procent van de migrant-poorters beweerde te werken in de 

bouwindustrie. Ook uit ambachtelijke bronnen en uit bescheiden van 

overheidswege blijkt dat de instroom van ongeschoolde bouwvakkers gedurende 

de zestiende eeuw enorm moet geweest zijn. Onderzoek naar de 

beroepsstructuren van migranten in andere vroegmoderne steden bevestigt dat 

de inbreng van migrant-bouwvakkers in het geheel van de migratiebewegingen 

naar een stad niet onderschat mag worden. In het zeventiende-eeuwse 

Amsterdam kan gemiddeld tussen 70 en 75 procent van de ondertrouwende 

bruidegoms die werkten in de bouwsector, als migrant bestempeld worden.566 

Volgens Jean-Pierre Sosson was ook in het vijftiende-eeuwse Brugge de inbreng 

van immigrant-bouwvakkers groot. Wat de herkomst van de migrant-

bouwvakkers in Brugge betreft, kon Sosson achterhalen dat ruim 93 procent van 

hen afkomstig was uit de oude Nederlanden.567  

Op kaart 4 hebben we de herkomstplaatsen van de Antwerpse poorter-

bouwvakkers afgebeeld. Meteen wordt duidelijk dat in alle vier de beroepen de 

meeste nieuwe poorters gerekruteerd werden in het hertogdom Brabant, de 

meesten in de nabije omgeving van de Scheldestad zelf, net zoals Bruno Blondé 

en Raymond Van Uytven eerder opgemerkt hebben. In vergelijking met het totale 

beeld van de nieuwe poorterschappen in Antwerpen, scoorden de metselaars en 

de timmerlui procentueel goed wat betreft de rekrutering van migrant-poorters 

uit het hertogdom. Ruim 70 procent van de timmerlieden was afkomstig uit het 

hertogdom, terwijl ook de Brabantse schaliedekkers en de steenhouwers nog 

boven het algemene gemiddelde uit de poortersboeken komen.568 Het was 

blijkbaar voor de vroegmoderne Antwerpse arbeidsmarkt redelijk eenvoudig om 

bouwvakkers te rekruteren binnen de regionale economische structuren.569 Met 

zulke cijfers wordt in ieder geval duidelijk dat, indien we niet selecteren op de 

familienamen van de bouwvakkers, het moeilijk is om  kettingmigratie aan te 

tonen. Te meer ook omdat vele migrant-bouwvakkers gerekruteerd werden in 

steden. Bij de grote steden vielen hierbij vooral Mechelen (22 metsers, 16 

timmerlui, 4 steenhouwers en 1 schaliedekker), Leuven (11 metsers, 13 timmerlui 

en 5 schaliedekkers), Brussel (7 metsers, 11 timmerlui, 2 schaliedekkers en 3 

steenhouwers) en Maastricht (1 metser, 8 timmerlui en maar liefst 12 

schaliedekkers) op. Ook in kleinere Brabantse steden zoals Lier (37 metsers, 9 

timmerlui en 6 schaliedekkers), Breda (17 metsers en 5 timmerlui), Bergen op 

Zoom (5 metsers en 11 timmerlui), Turnhout (8 metsers en 7 timmerlui) en 

Vilvoorde (7 metsers en 4 steenhouwers) werden vele bouwvakkers gerekruteerd. 
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  Kaart 4: Herkomstplaatsen poorter-bouwvakkers 1533-1600
570

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Vele poorters die een verschillend beroep uitoefenden in het bouwvak werden 

dus gerekruteerd in dezelfde stedelijke omgeving. Dit heeft kettingmigratie 

waarschijnlijk in de hand gewerkt, maar dit maakt het ons paradoxaal genoeg 

moeilijk om aan te tonen. Gemiddeld kwam 62,6 procent van de metsers en 57,2 

procent van de timmerlieden uit een stad. Bijna 80 procent van de geregistreerde 

schaliedekkers was uit een stad afkomstig. Alleen bij de steenhouwers was er een 

klein overwicht van landelijke migranten, namelijk 53 procent. Als we binnen de 

bouwsector willen vaststellen of er sprake was van kettingmigratie, dan zullen we 

op zoek moeten gaan naar een nieuwe variabele. We zouden bijvoorbeeld 

kunnen kijken naar de ontginningsgebieden van bouwmaterialen die in een 

bepaalde beroepssector veel gebruikt werden. Opvallend op dit vlak is de hoge 

aanwezigheid van steenhouwers uit het graafschap Vlaanderen (19,6 procent) en 

uit het graafschap Henegouwen (15,7 procent). Ook het hertogdom Brabant 

scoort zeer hoog wat betreft de herkomstplaatsen van steenhouwers (52,9 

procent). Op kaart 4 merken we dat er in Vlaanderen, Gent uitgezonderd, een 

concentratie van herkomstplaatsen van steenhouwers is in de grensgebieden met 

Henegouwen. Ook het grensgebied van Henegouwen met Brabant kan als een 

concentratiegebied beschouwd worden, net zoals de streek van het Brusselse. Dat 

vele steenhouwers uit de voornoemde streken komen is geen toeval, net zoals het 

waarschijnlijk niet toevallig is dat ook andere bouwvakkers in deze streken 

gerekruteerd werden. Deze streken waren immers belangrijke 

ontginningsgebieden van bouwmaterialen waarmee steenhouwers dagelijks aan 

de slag gingen. Feluy, Ecausinnes, Soignies en Arquennes in Hengouwen en in de 
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Henegouwse grensgebieden waren belangrijke leveranciers van granietsteen en 

kalsteen.571 Vanuit deze streken weken relatief veel steenhouwers naar Antwerpen 

uit en in hun zog kwamen, gezien de afstand die afgelegd moest worden en 

gezien de taalbarrière, relatief veel metsers en timmerlui mee naar de metropool. 

Hetzelfde kunnen we vaststellen in de gebieden waar zandsteen gewonnen werd 

die voor steenhouwers eveneens een belangrijke grondstof was. Zandsteen uit het 

Henegouwse (Ecausinnes, Sprimont), uit de streek Diest-Aarschot en uit het 

Brusselse (Brussel, Diegem, Zaventem en Vilvoorde) die in Antwerpen gebruikt 

werd, bracht eveneens relatief veel steenhouwers mee naar de Scheldestad. 

Vooral de streek rond het Brusselse (Brussel, Vilvoorde, Diegem, Evere, 

Melsbroek, Nederokkerzeel, Steenokkerzeel en Zaventem) was goed 

vertegenwoordigd in de poorterslijsten. En als we kaart 4 mogen geloven, zijn in 

het zog van de ‘Brusselse’ steenhouwers misschien wel veel metsers en 

timmerlieden mee naar Antwerpen getrokken. De migratie van de vele Luikse en 

Henegouwse schaliedekkers naar Antwerpen vanuit gebieden waar de leisteen 

werd ontgonnen die in Antwerpen gebruikt werd als dakbedekking, heeft 

hetzelfde effect geressorteerd. 

Door te concentreren op specifieke beroepsgroepen zoals de schaliedekkers 

en de steenhouwers uit verder afgelegen rekruteringsgebieden kunnen we dus 

een voorzichtige uitspraak doen over het bestaan van kettingmigratie in de 

bouwsector. Ambtelijke bronnen lijken overigens te bevestigen dat 

kettingmigratie in de bouwsector wel degelijk voorkwam, zelfs in die mate dat 

het in bepaalde periodes tijdens de zestiende eeuw ook voor problemen kon 

zorgen. In rekwesten, gericht aan de centrale overheid, klaagden stedelijke en 

lokale overheden soms dat de Antwerpse bouwsector verantwoordelijk was voor 

het wegzuigen van geschoolde bouwvakkers die met gespecialiseerde collega’s 

naar Antwerpen migreerden. Ook ongeschoolde arbeiders werden naar de 

metropool gelokt door de vele mogelijkheden op de bouwmarkt. In bepaalde 

periodes was er in sommige steden en op het platteland – vooral in de nabije 

omgeving van Antwerpen – een zodanig tekort aan werkvolk dat de lokale 

economie zelfs dreigde stil te vallen.572 Naast de Antwerpse bouwsector zouden 

we kunnen aannemen dat ook in de Antwerpse zijde-industrie sprake in geweest 

van kettingmigratie. We zouden bijvoorbeeld kunnen veronderstellen dat 

passementiers in het zog van zijdewerkers meetrokken naar een stad met een 

sterke zijde-industrie in uitbouw. Het is alleszins zo dat een stedelijke 

zijdenijverheid pas goed op gang kon komen als er eveneens sprake was van 

zijdelintwerkers in die stad. Zijdewevers kunnen immers niet zonder de diensten 

die verschaft worden door  passementwerkers. Omgekeerd hebben passementiers 

nood aan zijdewerkers als opdrachtgevers, zodat kettingmigratie binnen deze 
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sector dus voor de hand ligt. Verwacht wordt in ieder geval dat passementiers op 

grote schaal zijdewerkers zouden kunnen gevolgd zijn naar de Scheldestad.  

Analyse van de poortersboeken heeft aangetoond dat het vooral ten zuiden en 

zuidwesten van het hertogdom Brabant was dat passementiers en zijdewerkers 

werden gerekruteerd. Wat de passementiers betreft, leverde Brabant zelf ‘slechts’ 

18,4 procent van het totaal van de nieuwe poorters, wat in vergelijking met de 

herkomstplaats van alle Antwerpse poorters zeer weinig is.573 Henegouwen was 

de grootste leverancier van passementwerkers. Bijna 27 procent van de in de 

poortersboeken genoteerde passementiers, was afkomstig uit dit graafschap. Het 

graafschap Vlaanderen leverde precies evenveel passementiers aan de 

Scheldestad als het hertogdom Brabant. Zoals duidelijk blijkt op kaart 5, kwamen 

veruit de meesten onder hen uit het Franssprekende gedeelte van het 

vorstendom. Het Doornikse leverde 12,5 procent van alle nieuwe passementiers in 

Antwerpen. Vermelden we ten slotte dat uit de Duitse vorstendommen 

nauwelijks passementiers kwamen, maar dat in Frankrijk, onder meer in Parijs, 

Rouen en Tours, wel relatief veel passementwerkers werden gerekruteerd.  

Wat de rekruteringsgebieden van de zijde- of satijnwerkers betreft, krijgen we 

een enigszins ander beeld. Ook hier leverde Brabant in vergelijking met het 

totaalbeeld van de nieuwe Antwerpse poorters een relatief kleine bijdrage. 

Slechts 16 procent van de zijdewerkers was uit het hertogdom afkomstig. Het 

Doornikse was relatief gezien het grootste rekruteringsgebied. Bijna 27 procent 

van alle zijdewerkers was afkomstig uit dit kleine vorstendom. Het aandeel van 

het graafschap Vlaanderen in het geheel van de rekruteringsplaatsen van nieuwe 

zijdewerkers was opvallend hoog in vergelijking met het totaalbeeld van het 

aantal nieuwe poorters in de Scheldestad. Het graafschap laat op dit vlak het 

vorstendom Henegouwen, met een respectabele 18,2 procent van de nieuwe 

satijnwerkers, ver achter zich. Kaart 5 toont bovendien dat de Vlaamse 

satijnwerkers niet enkel in het zuiden van het graafschap gerekruteerd werden, 

maar in zeer grote mate in de Nederlandstalige gebieden. 

Kunnen we nu gewagen van kettingmigratie bij de twee gespecialiseerde 

beroepsgroepen uit de zijde-industrie? Op kaart 5 is duidelijk te merken dat 

passementiers en zijdewerkers vanuit dezelfde steden en streken naar Antwerpen 

migreerden in de loop van de zestiende eeuw. Na het doorpluizen van de 

poortersboeken blijkt echter dat er tussen de twee beroepsgroepen weinig 

familiale banden zijn aan te tonen. Na lang zoeken kan op basis van 

familienamen een minimaal aantal professionelen gevonden worden die als 

volgmigranten bestempeld kunnen worden, zowel binnen de eigen beroepsgroep 

als in de zijdesector in zijn geheel. Zo merken we bijvoorbeeld dat ene Julian 

Charlet, een passementier uit Ath in Henegouwen op 18 oktober 1560 

ingeschreven werd als Antwerps poorter en dit in navolging van Pierre Charlet, 
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eveneens een passementmaker uit Ath die op 21 januari 1558 de Antwerpse 

poorterseed had afgelegd. Jan de Ligne, een passementwerker uit Valenciennes, 

werd op 28 mei 1563 poorter van Antwerpen. Hij werd lange tijd daarna gevolgd 

door een andere Jan de Ligne, een zijdewerker uit dezelfde stad die zich op 18 

november 1580 Antwerps poorter mocht noemen. Als laatste voorbeeld springen 

we even naar Doornik. Op 12 februari 1563 werd Hendrik Grand, een 

passementier uit deze stad, Antwerps poorter. Hij werd vele jaren later gevolgd 

door twee zijdewerkers, namelijk Niklaas Grand en Louis Grand, die 

respectievelijk de poorterseed aflegden op 18 december 1579 en 10 februari 1581. 

Met familienamen als variabele lijkt het erop dat in de zijdesector weinig sprake 

was van rechtstreekse kettingmigratie, hoewel het uiteraard goed mogelijk is dat 

aangetrouwde familie of buren collega’s rechtstreeks hebben beïnvloed in het 

migratieproces naar Antwerpen. 

 

  Kaart 5: Herkomstplaatsen poorter-passementiers en poorter-zijdewevers 1533-

1600
574

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Zou het dan mogelijk zijn dat we hier te maken hebben met onrechtstreekse 

kettingmigratie waarbij passementiers naar Antwerpen afzakten omdat zij weet 

hadden van het succes van de Antwerpse zijde-industrie dankzij onder meer de 

inwijking van Waalse zijdewevers? Volgens Alfons Thijs was er inderdaad sprake 

van volgmigratie waarbij Franstalige passementwerkers zijdewerkers achterna 

reisden.575 Maar deze uitspraak gaat zeker niet algemeen op. De kaart laat 

duidelijk zien dat vanuit Nederlandstalige deel van het graafschap Vlaanderen, 

zowel vanop het platteland als vanuit de steden, geen passementwerkers samen 

met satijnwevers naar de Scheldestad kwamen afgezakt. Hetzelfde kan in grote 

lijnen ook van het hertogdom Brabant gezegd worden. Slechts vanuit de steden 
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Bergen op Zoom, Mechelen en Nijvel kwamen beide beroepsgroepen in kwestie 

naar Antwerpen. Ook vele plaatsen uit het Henegouwse, het Luikse en uit Artesië 

leverden of enkel passementwerkers of enkel zijdewerkers aan de metropool af, 

en in steden in het ‘buitenland’ was er evenmin een overlap. Anderzijds 

suggereert kaart 5 dat vanuit de grote zijdecentra in zuidelijk Vlaanderen en 

oostelijk Henegouwen alsook vanuit Cambrai, wel zowel satijnwerkers als 

passementiers naar Antwerpen kwamen afgezakt. In verband met het Rijselse, het 

Doornikse, Kamerijk, Douai, Valenciennes, Mons, Ath, Lessines en in mindere 

mate Armentières, zouden we dus inderdaad kunnen spreken van volgmigratie 

wat betreft beroepsbeoefenaars uit de zijdesector. De volgende vraag is dan 

echter welke beroepsgroep pionier was en welke mechanismen een rol speelden. 

Veel wordt duidelijk als we in detail kijken naar het tijdsverloop van de 

migratiebewegingen van passementiers en zijdewerkers uit de vier grootste 

rekruteringsgebieden. 

 

    Tabel 1: Aantal poorter-passementiers 1533-1600 

 Brabant Henegouwen Doornikse Vlaanderen 

1533-1539 0 0 0 0 

1540-1549 1 0 0 2 

1550-1559 7 13 2 15 

1560-1569 19 35 13 15 

1570-1579 13 24 15 11 

1580-1589 7 4 2 10 

1590-1600 0 3 0 4 

Totaal 47 69 32 47 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

 

    Tabel 2: Aantal poorter-zijdewerkers 1533-1600 

 Brabant Henegouwen Doorniks Vlaanderen 

1533-1539 12 15 0 4 

1540-1549 4 5 0 8 

1550-1559 4 4 0 2 

1560-1569 2 5 4 12 

1570-1579 8 16 43 19 

1580-1589 17 21 50 40 

1590-1600 14 3 5 11 

Totaal 61 69 102 96 

         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Uit de cijfers in tabel 1 en 2 blijkt dat we niet zomaar mogen aannemen dat de 

zijdelintwerkers de zijdewerkers naar de Scheldestad volgden. In het geval van de 

Vlaamse en de Brabantse passementwerkers gaat deze stelling alvast niet op, en 
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wel om de simpele reden dat, afgezien van het zuiden van Vlaanderen, maar 

weinig passementiers naar Antwerpen kwamen. Als we de Vlaamse zijdewerkers 

van naderbij bekijken, dan blijkt dat tot het decennium 1560 ook geen 

zijdewevers vanuit het Franssprekende deel van Vlaanderen naar Antwerpen 

migreerden. De Zuid-Vlaamse passementiers migreerden dus niet omdat zij 

streekgenoot-zijdewerkers volgden. Slechts drie van de 18 wevers afkomstig uit 

Rijsel lieten zich vóór 1575 noteren als Antwerps poorter. In deze gevallen was er 

dus geen sprake van Zuid-Vlaamse passementiers die de satijnwerkers volgden, 

maar eerder het omgekeerde. Geen enkele van de satijnwerkers die uit Doornik 

naar de Scheldestad kwamen, deed dit vóór 1560. Ook hier waren het dus eerder 

de satijnwevers die de passementmakers volgden. De Henegouwse zijdewevers 

lijken Antwerpen eerder ontdekt te hebben dan hun passementier-gouwgenoten. 

Toch blijkt echter dat ook maar vier van de 19 zijdewevers uit Valenciennes 

Antwerps poorter werden vóór  1575, lang nadat de passementiers van dezelfde 

stad Antwerpen ontdekt hadden. Het waren vooral Henegouwse satijnwerkers 

van het platteland die eerder voor de Scheldestad kozen dan de Henegouwse 

passementwerkers. Misschien moet toekomstig onderzoek naar kettingmigratie 

bijgevolg verder kijken dan economische motieven om te verhuizen. Mogelijks 

hebben vele satijnwevers of passementiers uit de ‘Waalse’ gebieden gewoon heel 

andere motieven om te verhuizen – denken we bijvoorbeeld maar aan de 

religieuze overwegingen die specialisten uit de zijdenijverheid vaak hals over kop 

deden vertrekken uit hun woonplaats. Dat zij daarbij voor Antwerpen kozen als 

nieuwe woon- en werkplaats lag voor velen van hen om allerlei redenen voor de 

hand. Zij hoefden daarvoor van vakgenoten geen informatie te krijgen en het 

volgen van elkaar naar de Scheldestad moet dan ook niet bekeken worden als 

kettingmigratie om economische redenen. Het kan hooguit bekeken worden als 

volgmigratie om religieuze redenen. 

Dit alles neemt niet weg dat kettingmigratie binnen sectorgebonden 

gespecialiseerde beroepen zeer waarschijnlijk is geweest. Immers, kettingmigratie 

oversteeg zelfs de grenzen van aanverwante beroepen. Dat blijkt als we een 

gespecialiseerd beroep naast enkele niet-gespecialiseerde beroepen leggen. 

Concreet heb ik de herkomstplaatsen van nieuwe schippers naast die van 

ongeschoolde beroepsgroepen uit de Antwerpse havensector geplaatst. Enerzijds 

zullen we een groep professionelen bekijken die een corporatief georganiseerd 

havengebonden beroep uitoefenden, namelijk de buideldragers, turfdragers en 

kordewagenkruiers, anderzijds zullen we een kijkje nemen naar de zogenaamde 

arbeiders en straatwerkers die, zij het niet in corporatief verband, in de 

Antwerpse haven actief waren. De bedoeling is te achterhalen of er sprake was 

van volgmigratie binnen de voor Antwerpen belangrijke havensector. Op kaart 

worden de rekruteringsplaatsen van de nieuwe Antwerpse schippers 
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weergegeven.576 De grootste leverancier was ook in deze beroepsgroep het 

hertogdom Brabant, dat bijna de helft van de nieuwe poorter-schippers leverde.577 

Veruit de meeste Brabantse schippers waren afkomstig uit het westen en het 

noorden van het hertogdom en uit het Brusselse. Vanuit het graafschap 

Vlaanderen zakten eveneens zeer vele schippers naar de Scheldestad af, waarbij 

ook hier de loop van de Schelde opvalt. Verder waren de vorstendommen 

Holland en Zeeland relatief grote rekruteringsgebieden van schippers die het 

Antwerps poorterschap aanvaardden. Vanuit de andere vorstendommen uit de 

Nederlanden zakten nauwelijks schippers af naar de Scheldestad.  

Vermits de rekruteringsplaatsen een typisch karakter kenden – in vele 

gevallen waren de schippers afkomstig uit streken die via waterwegen met de 

Scheldestad in verbinding stonden – lenen zij er zich toe om kettingmigratie te 

onderzoeken. Er kan dan immers concreet worden nagegaan of ook andere, al 

dan niet verwante beroepen relatief vaak in de Antwerpse poorterslijsten 

opduiken. De meeste schippers waren afkomstig uit landelijke gebieden. 

Landelijke Brabantse herkomstplaatsen die veel schippers leverden aan de stad 

waren Roosendaal, Oorderen, De Langstraat in het huidige Noord-Brabant, Lillo, 

Woensdrecht, Oudenbosch, Stabroek, Zandvliet, Boom en Berendrecht. Maar ook 

schippers uit grote en kleine Brabantse steden zoals Vilvoorde, Mechelen, Bergen 

op Zoom, Brussel, Breda, Leuven en Lier zakten af naar de Scheldestad. De 

instroom van schippers uit landelijke gebieden was zelfs nog groter als we de 

herkomstplaatsen van de Vlaamse schippers bekijken. Dorpen als Moerbeke, 

Stekene en Baasrode leverden samen 112 schippers aan Antwerpen, veel meer dan 

de Vlaamse steden samen. Had de migratie van schippers echter een invloed op 

de migratie van beroepsbeoefenaars uit havengebonden beroepen? 

Op de kaart is duidelijk te zien dat er grote verschillen zijn tussen de 

herkomstplaatsen van de ‘dokwerkers’ en de schippers, hoewel er meer 

overeenkomsten bestaan naarmate ze dichter bij Antwerpen liggen. Het 

zwaartepunt van de rekruteringsgebieden van de havenarbeiders lag ten oosten 

van Antwerpen. Maar liefst 20,4 procent van de havenarbeiders die in corporatief 

verband werkten, werd in de Duitse gebieden gerekruteerd, terwijl het Luikse 

instond voor net geen 10 procent van de nieuwe poorter-dokwerkers. Relatief veel 

havenarbeiders waren uit Vlaanderen afkomstig, maar eerder uit het westen van 

het graafschap, terwijl schippers hoofdzakelijk uit het oosten kwamen. Op het 

eerste zicht zouden we dus kunnen concluderen dat er nauwelijks sprake was van 

kettingmigratie tussen schippers en corporatief georganiseerd havenarbeiders. 

Uiteraard waren er havenarbeiders uit dezelfde steden afkomstig als schippers, 

maar van een duidelijke kettingmigratie vanop het platteland is nauwelijks 

sprake. Betekent dit automatisch dat havenarbeiders niet vatbaar waren voor 

voorgangers? Natuurlijk niet. Als we de herkomstplaatsen van de dokwerkers uit 
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de Duitse gebieden of uit het hertogdom Brabant bekijken, valt meteen op dat dit 

ook herkomstplaatsen waren van vele meester-droogscheerders en leerlingen van 

lakenbereiders. Hetzelfde fenomeen doet zich voor in het zuiden van Vlaanderen 

en in het graafschap Henegouwen. Relatief veel havenarbeiders uit deze 

vorstendommen waren afkomstig uit streken die vele zijdewerkers en 

passementmakers aan de Scheldestad leverden. Mijns inziens kan dit enkel 

worden verklaard door ook pushfactoren in het verhaal te betrekken. 

Dat wordt althans gesuggereerd wanneer we de situatie van de 

havenarbeiders die in corporatief verband werkten, vergelijken met de 

ongeschoolde werkkrachten die door de drukke activiteiten in en rond de 

Antwerpse haven werden aangetrokken. Bij de zogenaamde arbeiders en 

straatwerkers die Antwerps poorter werden in de loop van de zestiende eeuw, 

waren de nieuwelingen uit de Duitse vorstendommen en het prinsbisdom Luik 

veel beter vertegenwoordigd dan de schippers uit deze streken. We merken dat 

de herkomstplaatsen van zowel arbeiders als straatwerkers sterk verspreid lagen 

in de Nederlanden, in de Duitse vorstendommen en in het Luikse en dat er 

nauwelijks sprake was van concentratiegebieden wat betreft rekrutering. Buiten 

enkele steden als Brussel, Gent, Leuven, Lier of Mechelen, zien we bovendien 

nauwelijks een overeenkomst tussen de herkomstplaatsen van de arbeiders en de 

straatwerkers en die van de schippers. Het is opvallend dat vanuit de typische 

landelijke herkomstplaatsen van vele schippers, nauwelijks ongeschoolde 

havenwerkers naar Antwerpen afzakten. Baasrode, Lokeren, Berendrecht, Boom, 

Lillo, Oorderen en Zandvliet bijvoorbeeld leverden geen enkele straatwerker of 

arbeider af. Ook vanuit andere schippersdorpen of -steden zoals Moerbeke, 

Stekene, Temse, Bergen op Zoom, Roosendaal, Vilvoorde en Woensdrecht, zien 

we relatief weinig tekenen van kettingmigratie. Net zoals bij de corporatief 

georganiseerde havenberoepen valt ook hier op dat we volgmigratie eerder buiten 

de havensector moeten zoeken en dat vele straatwerkers en arbeiders 

gerekruteerd werden in plaatsen waaruit veel droogscheerders afkomstig waren. 

Uit Aken bijvoorbeeld kwamen maar liefst 14 ongeschoolde havenarbeiders, maar 

ook uit Keulen (7), Mülheim aan de Ruhr (5), Jülich (3), Neuss (3) en Sittard (3) 

kwamen relatief veel ongeschoolde havenarbeiders. Hetzelfde fenomeen stellen 

we vast in het prinsbisdom Luik met plaatsen als Weert (13), Sint-Truiden (10), 

Hasselt (9), Borgloon (3), Munsterbilzen (3) en Brustem in de buurt van Sint-

Truiden (3) en in het hertogdom Brabant met plaatsen als ’s-Hertogenbosch (5), 

Someren (5), Leende (3), Grave (3) of Bladel (3). Wat de Brabantse 

herkomstplaatsen betreft valt bovendien op dat vele arbeiders of straatwerkers 

uit streken of plaatsen kwamen die vooral vele linnenwevers aan de Scheldestad 

leverden, zoals bijvoorbeeld Turnhout (13), Geel (12), Heist (8), Balen (6) of Retie 

(3).  

Al bij al hoeft het wellicht niet te verbazen dat schippers die zich in 

Antwerpen vestigden, weinig invloed hadden op het migratiegedrag van 
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havenarbeiders. Veel hangt immers af van de situatie in de plaats van herkomst. 

In de vorige paragrafen zijn we bovendien van de veronderstelling vertrokken dat 

het de schippers waren die verantwoordelijk zouden zijn voor volgmigratie in 

havengebonden beroepen. Misschien moeten we eens vertrekken van de idee dat 

schippers zelf volgmigranten waren? Een korte vergelijking van de 

herkomstplaatsen van de schippers met de winningsgebieden van turf waarvan 

Antwerpen zo afhankelijk was voor de huisbrand en voor industriële doeleinden, 

levert een interessant resultaat op. 

 

Kaart 6: Herkomstplaatsen poorter-schippers 1533-1600 en turfgebieden
578

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Schippers die zich als poorter lieten registreren in Antwerpen, waren in grote 

mate afkomstig uit streken of plaatsen die economisch nauw verbonden waren 

met de metropool. Onder meer plaatsen langs de Scheldemonding, rond het 

Dijlebekken, rond de Willebroekse Vaart en aan de Waal in Gelderland, leverden 

veel nieuw poorter-schippers. Opvallend aan kaart 6 is dat er een correlatie is 

tussen sommige herkomstplaatsen van schippers en de plaatsen waar turf 

gewonnen werd die voor Antwerpen bestemd was. Plaatsen gelegen aan de 

Durme en de Moervaart in het huidige Oost-Vlaanderen waar veel turf gewonnen 

werd, zorgden zelfs voor 18 procent van de nieuwe schippers in Antwerpen in de 

zestiende eeuw.579 Vooral in het turfwinningsgebied Stekene-Moerbeke-Lokeren-

Waasmunster-Temse werden veel schippers gerekruteerd. Ook 

turfwinningsgebieden in het huidige westelijk Noord-Brabant met plaatsen als 

Oudenbosch, Hoeven, Nispen, Wouw, Sprundel, Woensdrecht en vooral 

Roosendaal waren herkomstplaatsen van veel nieuwe schippers.580 We zouden 

hier dus kunnen spreken van een vorm van kettingmigratie. We weten immers 
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dat Antwerpse schippers vaak heen en weer reisden tussen de 

turfwinningsgebieden en de Scheldestad. Daar haalden zij in kleine 

transithaventjes de brandstof op om ze verder naar Antwerpen te vervoeren. Het 

lijkt dus alsof Antwerpse schippers in de turfwinningsgebieden andere 

binnenschippers warm maakten om zich als poorter in Antwerpen te vestigen. 

 

Niet-sector gebonden beroepen 

 

Kunnen we in het zestiende-eeuwse Antwerpen hetzelfde constateren als Leo 

Lucassen en Boudien De Vries in het vroegmoderne Leiden, namelijk dat 

beroepsbeoefenaars uit de verzorgende sector in het zog van gespecialiseerde 

textielarbeiders migreerden? In wat volgt zullen we ons concentreren op vier 

verschillende beroepen uit de verzorgende sector, namelijk kleermakers, bakkers, 

schoenmakers en smeden. De herkomstgebieden van de beoefenaars van deze 

vier beroepen zullen geplaatst worden naast de rekruteringsgebieden van 

professionelen uit de zijdenijverheid (satijnwerkers en passementmakers), de 

wolnijverheid (droogscheerders) en de linnennijverheid (linnenwevers). De 

rekruteringsgebieden van de linnenwevers, de droogscheerders, de passement- en 

zijdewevers zijn reeds in dit proefschrift besproken. Ook de rekruteringsgebieden 

van de bakkers en de kleermakers werden al in kaart gebracht. Rest ons nog een 

klein woordje te zeggen over de rekruteringsgebieden van de schoenmakers en de 

smeden. Relatief gezien werden de meeste nieuwe poorters-schoenmakers en 

poorters-smeden in het hertogdom Brabant gerekruteerd. Dit was ook het geval 

bij de andere hier behandelde beroepen, uitgezonderd uiteraard de zijdewevers 

en passementiers.581 Uit lezing van tabel 32 in bijlage blijkt overigens dat het 

opvallend is dat de inbreng van het graafschap Vlaanderen bij alle 

consumptieverzorgende beroepen ver onder het gemiddelde blijft van het totale 

percentage nieuwe poorters die uit dit vorstendom kwamen. Minder dan zes 

procent van alle schoenmakers en smeden waren geboren in het graafschap 

Vlaanderen. Zelfs de delegatie schoenmakers die in Gelre gerekruteerd werd, was 

groter dan de Vlaamse afvaardiging schoenmakers. Relatief veel schoenmakers 

waren afkomstig uit de diverse Duitse vorstendommen, namelijk 18,4 procent, 

terwijl de Duitse smeden net geen tien procent haalden. Een tegenovergesteld 

beeld krijgen we als we naar de Luikse smeden en schoenmakers kijken. Ruim 14 

procent van de smeden die voorkomen in de Antwerpse poortersboeken werden 

gerekruteerd in het prinsbisdom, tegenover bijna negen procent van de 

schoenmakers. Het feit dat een grote metaalverwerkende industrie in het 

prinsbisdom kan gesitueerd worden, zal hieraan waarschijnlijk niet vreemd zijn. 

Net als de bakkers en kleermakers waren ook de smeden en de schoenmakers in 

belangrijke mate afkomstig uit een stedelijke omgeving. Respectievelijk 51 

                                                 
581

 Zie tabel 32, bijlage 3 cd-rom. 



 202 

procent van de smeden en 65,3 van de schoenmakers die in de loop van de 

zestiende eeuw Antwerps poorter werden, waren stedelingen. Een ander beeld 

krijgen we als we naar Nederlandse onderzoeken kijken. Daaruit blijkt dat de 

meeste migranten uit dezelfde beroepen in de verzorgende sector een rurale 

achtergrond hadden, waardoor zij volgens Nederlandse migratiehistorici meer 

vatbaar waren voor kettingmigratie. 

De reden waarom we in tabel 32 in bijlage de herkomstgebieden van de 

verschillende beroepsgroepen naast elkaar geplaatst hebben, is om grote 

procentuele verschillen te zoeken wat betreft de herkomstgebieden van de 

diverse beroepsgroepen. Het is aan de hand van deze grote verschillen dat we 

zouden kunnen aantonen dat er sprake was van kettingmigratie, vertrekkende 

van de idee dat het vooral de beoefenaars van de diverse verzorgende beroepen 

waren die gespecialiseerde textielwerkers mee naar Antwerpen volgden. Een 

vergelijking van de kaarten met daarop de herkomstplaatsen van de diverse 

beroepen zal dienen als second opinion. Bij lezing van tabel 32 in bijlage valt 

meteen op dat procentueel gezien zeer vele zijdewerkers en passementmakers 

afkomstig waren uit het graafschap Vlaanderen, het Henegouwse en het 

Doornikse. Dit is uiteraard geen nieuwe informatie. Als we echter kijken naar de 

herkomstgebieden van beroepsbeoefenaars uit de verzorgende sector, dan valt op 

dat Vlaanderen, Henegouwen en het Doornikse sterk ondervertegenwoordigd 

zijn. Louter op basis van het cijfermateriaal zouden we tot de conclusie kunnen 

komen dat er vanuit de vorstendommen Vlaanderen, Henegouwen en Luik niet 

onmiddellijk aantoonbaar sprake was van migraties van professionelen uit de 

verzorgende sector die textielwerkers naar Antwerpen volgden. Een blik op de 

kaarten en een nader onderzoek van de specifieke herkomstplaatsen in plaats van 

grote gebieden, geven een ietwat genuanceerder beeld. We hebben op kaart 7 een 

gebied afgebakend rond Ath en Lessines, twee kleine steden waar redelijk wat 

passementmakers en zijdewevers vandaan kwamen. Van de Henegouwse poorters 

die werkzaam waren in de verzorgende sector, hebben we diegenen geselecteerd 

die uit de omgeving van de twee Henegouwse steden afkomstig waren of in de 

steden zelf gerekruteerd werden. In verhouding kwamen vele nieuwe poorters die 

in de verzorgende sector werkzaam waren uit dit rekruteringsgebied, zelfs relatief 

veel gezien de taalbarrière die deze schoenmakers, kleermakers, bakkers en 

smeden toch moesten overwinnen. Wat echter opvalt, is dat de passementiers 

veel minder volgmigratie veroorzaakten dan de zijdewevers. Uit plaatsen waar 

overwegend passementiers vandaan kwamen in het Henegouwse is er, in 

tegenstelling tot plaatsen die zeer vele satijnwevers leverden, nauwelijks sprake 

van volgmigratie van mensen uit de verzorgende sector.   
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Kaart 7: Herkomstplaatsen poorter-passementiers en poorters uit verzorgende 

sector 1533-1600
582

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

In de Nederlandse studies is gebleken dat vele migranten uit de verzorgende 

sector als het ware meegetrokken werden door Duitse droogscheerders die naar 

bijvoorbeeld Amsterdam of Leiden migreerden. Als we de kaarten bekijken met 

daarop de droogscheerders en de beroepen uit de consumptieverzorgende sector, 

dan kunnen we alleen maar concluderen dat ook in Antwerpen de 

migratiebewegingen van droogscheerders een sterke invloed hadden op 

potentiële migranten uit de verzorgende sector. Vooral voor de Duitse 

vorstendommen is het cijfer- en kaartenmateriaal overtuigend. Bijna 24 procent 

van de droogscheerders waren afkomstig uit een Duits vorstendom dicht bij de 

Nederlanden. Ook vele bakkers (15,6 procent), schoenmakers (18,4 procent) en 

kleermakers (18,4 procent) waren afkomstig vanop het Duitse platteland of uit 

een Duitse stad. De smeden uitgezonderd, kunnen we vaststellen dat er een 

overduidelijke vorm van kettingmigratie waar te nemen valt wat betreft de 

migratie van droogscheerders en beroepsbeoefenaars uit de verzorgende sector 

vanuit de Duitse gebieden. Om zeker te zijn van deze bewering, hebben we de 

proef op de som genomen en een klein gebied geselecteerd in het hertogdom 

Jülich waar relatief veel droogscheerders vandaan kwamen, namelijk de streek 

rond de steden Wesel en Mörs. We zijn op zoek gegaan naar migranten die 

werkzaam waren in de verzorgende sector en die afkomstig waren uit het gebied 

rond Wesel en Mörs en uit de stadjes zelf. Vele bakkers en schoenmakers, maar 

toch vooral vele kleermakers migreerden samen of in navolging van 

droogscheerders uit deze streek mee naar Antwerpen in de loop van de zestiende 

eeuw. 
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Kaart 8: Herkomstplaatsen poorter-droogscheerders en poorters verzorgende 

beroepen 1533-1600
583

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Niet alleen vanuit de Duitse vorstendommen was er sprake van 

kettingmigratie tussen lakenbereiders en professionelen uit de verzorgende 

sector. De tabel en de kaarten tonen dat kettingmigratie ook vanuit het 

vorstendom Gelre en het prinsbisdom Luik veelvuldig voorkwam. Vooral 

kleermakers en schoenmakers uit Gelre vonden samen met  droogscheerders de 

weg naar de Scheldestad, terwijl vanuit het Luikse eerder bakkers en smeden 

samen met lakenbereiders de weg naar Antwerpen vonden. Maar niet alleen 

droogscheerders hadden een effect op migratiebewegingen van 

beroepsbeoefenaars uit de verzorgende sector. Migraties van linnenwevers uit 

Brabantse of Luikse stadjes of uit rurale gebieden in Brabant, Luik en Vlaanderen, 

inspireerden blijkbaar ook potentiële migranten uit de kledingssector of de 

bakkerswereld tot een verhuis naar de Scheldestad.  

Alles bij elkaar lijkt het erop dat ook de situatie in de plaats van herkomst een 

grote invloed had op de vorm die migratie aannam. De hoge mate van 

volgmigratie vanuit bepaalde gebieden kan mijns inziens immers niet begrepen 

worden zonder de situatie ter plaatse in het verhaal te betrekken. De (circulaire) 

migratie van droogscheerders vanuit de Duitse vorstendommen moet wellicht 

worden gezien als een overlevingsstrategie van laaggeschoolde lieden met weinig 

kansen ter plaatse. Dezelfde factoren als degene die hen naar de kusten van de 

Noordzee dreven, zorgden er wellicht voor dat lotgenoten in hun zog 

meetrokken, zij het dan met een ander beroep op het oog. Wat blijft is de vraag 

naar de rol van netwerken en structuren binnen de verschillende beroepen en de 

invloed daarvan op de aard van de migratienetwerken zoals we die in Antwerpen 

ontmoeten.   
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4. Migratienetwerken 

 

Hoe dan ook vertrokken de meeste economische migranten naar de 

Scheldestad op basis van ingewonnen informatie, of ze volgden voorgangers of 

pioniers. Na verloop van tijd konden kettingmigraties de vorm aannemen van 

migratienetwerken, waarbij kettingmigratiestromen vanuit bepaalde 

rekruteringsplaatsen of -gebieden  als het ware gereguleerd werden of – zoals Clé 

Lesger het verwoordde – geïnstitutionaliseerd raakten.584 Dit kon zo ver gaan dat 

gespecialiseerde beroepsbeoefenaars uit bepaalde rekruteringsgebieden bijna een 

monopolie verwierven op beroepen in sommige steden, waardoor potentiële 

migranten uit dezelfde beroepsgroep maar uit andere herkomstgebieden niet 

meer de moeite deden om naar de desbetreffende steden te migreren. Zij gingen 

immers uit van de idee dat zij in deze steden geen schijn van kans maakten om 

carrière te maken omdat alle beschikbare plaatsen in hun beroepscategorie door 

migranten werden opgevuld die via migratienetwerken naar de stad waren 

afgezakt.585 In dit hoofdstuk willen we achterhalen of en in hoeverre 

arbeidsmigratiebewegingen naar het vroegmoderne Antwerpen ook via 

netwerken verliepen.586 Was er ook in de migratiebewegingen naar het zestiende-

eeuwse Antwerpen sprake van migratienetwerken en zo ja, kunnen we daarbij 

een onderscheid maken tussen persoonlijke en organisatorische netwerken?  

In onze zoektocht zullen we deze twee concepten ongeveer op dezelfde 

manier invullen als Clé Lesger, Leo Lucassen en Marlou Schorver.587 Zij 

definieerden personal network migration als migratienetwerken die gebaseerd 

zijn op persoonlijke informatie-uitwisseling op familieniveau of via vrienden en 

kennissen. In feite nemen de auteurs in grote mate de omschrijving over van 

Charles Tilly’s career migration. Volgens Lesger e.a. beperkte organisational 

network migration zich echter niet alleen tot hoogopgeleide ambachtsmeesters of 

professionelen. Ook gezellen, leerlingen of ongeschoolde arbeiders konden 

volgens hen verhuizen binnen een organisatorisch migratienetwerk. Tijdelijke 

migratie in het kader van bijvoorbeeld Wanderpflicht, een verplichting voor 

gezellen in sommige Duitse ambachten vooraleer zij kans maakten op het 

meesterschap binnen hun corporatie, valt dus duidelijk onder de categorie 

organisatorische migratienetwerken zoals Lesger en co dit interpreteren.  

Het belang van sociale netwerken bij migratie verklaart volgens Anne Winter 

waarom de meeste migraties in de vroegmoderne periode over relatief korte 

afstanden en vooral binnen regionale systemen plaatsvonden. In haar onderzoek 

naar migratiebewegingen naar Antwerpen tijdens de achttiende en negentiende 

eeuw, heeft zij geconcludeerd dat de intense uitwisseling van goederen en 
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mensen tussen stad en hinterland in het kader van handelsbetrekkingen, 

marktbezoeken, rechtspraak en regionale arbeidsmarkten, als het ware de 

transportbanden vormden waarlangs migratie-informatie werd verspreid en 

waardoor migratie ook daadwerkelijk plaatsvond. Zij merkte dat de 

migratiebewegingen naar Antwerpen in wat zij noemt de lange negentiende 

eeuw, plaatsvonden binnen een eeuwenlange traditie van regionale netwerken.588 

De vraag is of deze netwerken ook al migratiebewegingen naar het zestiende-

eeuwse Antwerpen reguleerden. 

Onze doelstelling is om op basis van de beschikbare bronnen de verschillende 

netwerken concreet in beeld te brengen. Volgens ons kan dit alleen maar door 

verschillende bronnentypes met elkaar te combineren. Enerzijds zullen we de 

poortersboeken combineren met de inschrijvingslijsten van leerlingen in het 

droogscheerdersambacht en in de natie van de goud- en zilversmeden. Ook 

lijsten van droogscheerdersateliers zullen in ons onderzoek opgenomen worden. 

Anderzijds zullen we gretig putten uit het titanenwerk dat geleverd is door 

Godelieve Van Hemeldonck. Zij heeft alle mogelijke Antwerpse archieven 

uitgespit om alle goud- en zilversmeden die van de dertiende tot de negentiende 

eeuw in Antwerpen werkten in kaart te brengen.589 

 

a. Persoonlijke migratienetwerken 

 

De Antwerpse droogscheerders 

 

Om persoonlijke migratienetwerken te onthullen, vergelijken we de 

herkomstplaatsen van leerling-droogscheerders aan de hand van de 

leerlingenlijsten met de herkomstplaatsen van de meester-droogscheerders aan 

de hand van de poortersboeken. De inschrijvingslijsten van de leerling-

droogscheerders vangen aan op 2 januari 1537 toen meester Jan Verstrijpen ene 

Jan Eijp als leerling in zijn atelier opnam. De laatste leerling die in de lijsten werd 

genoteerd was Jan Sautsen, afkomstig ‘van bij Sittard’, die op 5 mei 1562 werd 

ingeschreven bij meester Goris Moreel. Hij legde met succes zijn knapenproef af 

op 31 mei 1564. In totaal werden in de inschrijvingslijsten van het 

droogscheerdersambacht 2.193 leerlingen genoteerd. Bij 136 leerlingen werd 

expliciet vermeld dat zij afkomstig waren uit Antwerpen. Bij 834 leerlingen wordt 

geen herkomstplaats vermeld, maar wij hebben een zeer sterk vermoeden dat 

deze leerjongens doorgaans uit Antwerpen afkomstig waren. Uit tabel 3 blijkt dat 

ruim 22 procent van de leerlingen waarvan we zeker zijn dat zij vreemdeling 

waren, later in de poortersboeken zijn opgenomen. Net zoals bij de 136 leerlingen 

die uit de Scheldestad afkomstig waren, verschijnt echter geen enkele van de 834 

leerjongens waarvan in de lijsten geen herkomstplaats werd gegeven in de 
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poorterslijsten. Het Antwerps poorterrecht stipuleert dat iedereen die in 

Antwerpen geboren was, automatisch het poorterschap bezat. We hebben via de 

lijsten van Antwerpse droogscheerdersateliers kunnen achterhalen dat leerlingen 

zonder een vermelding van herkomstplaats in de leerlingenlijsten tijdens de jaren 

1540 soms als meester een atelier runden. Omdat het poorterschap een 

verplichting was om meester te worden in Antwerpse droogscheerdersambacht, 

lijkt het ons logisch dat de leerlingen zonder vermelding van een herkomstplaats, 

geboren Antwerpenaren waren. We kunnen dan ook concluderen dat net geen 56 

procent van alle droogscheerdersleerlingen tussen 1536 en 1564 migranten waren 

die een opleiding in de Scheldestad kwamen volgen. 

 

Tabel 3: Leerling-droogscheerders in Antwerpen 1536-1564 

 totaal  migrant-

leerlingen n= 

1.223 

Leerlingen die proef 

schoren -n en % 

geslaagde leerlingen in 

poortersboeken 

Antwerpen  136 xxx 114 = 83,8 % xxx 

Brabant 376 30,7 % 308 = 73 % 90 

Vlaanderen 67 5,5 % 57 = 85,1 % 17 

Artesië 8 0,7 % 7 = 87,5 % 1 

Doorniks 2 0,2 % 1 = 50 % 1 

Kamerijk 0 0 % xxx xxx 

Namen 2 0,2 % 0 = 0 % xxx 

Limburg en 

Overmaas 

35 2,9 % 26 = 74,3 % 5  

Luxemburg 0 0 % xxx xxx 

Gelre 100 8,2 % 74 = 74 % 15 

Henegouwen 16 1,3 % 13 = 81,5 % 6  

Holland 82 6,7 % 66 = 80,5 % 8 

Zeeland 20 1,6 % 18 = 90 % 3 

Friesland 9 0,7 % 8 = 88,9 % 0 

Utrecht 23 1,9 % 19 = 82,6 % 2  

Overijssel 33 2,7 % 28 = 84,8 % 3  

Groningen 4 0,3 % 2 = 50 % 0 

Drenthe 0 0 % xxx xxx 

Luik 66 5,4 % 52 = 78,8 % 9 

Duitse gebieden 322 26,3 % 262 = 81,4 % 51 

ander buitenland 13 1,1 % 8 = 61,5 % 1 

XXX 834 xxx 651 = 78 % xxx 

niet 

lokaliseerbaar 

45 3,6 % 34 = 75,5 % 4  

Totaal  2.193 100 % 1.748 = 79,7 % 217 

Bron: RAA, Fonds Antwerpen, nr. 39. 

 

In tabel 3 hebben we de herkomstgebieden van de ingeweken leerling-

droogscheerders weergegeven, terwijl we de herkomstplaatsen hebben afgebeeld 

op kaart 9. Een blik op deze kaart leert ons dat meeste van de leerlingen 

afkomstig waren uit gebieden ten oosten en noordoosten van Antwerpen. Ten 

westen van de stad werden beduidend minder leerling-droogscheerders 

gerekruteerd. Relatief gezien was het hertogdom Brabant de grootste leverancier 

met 30,7 procent van alle leerlingen. Opvallend is het grote aandeel van de kleine 
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Duitse vorstendommen in de rekrutering van leerjongens, met in totaal van 26,3 

procent van alle leerlingen. Andere relatief grote leveranciers van leerlingen 

waren Gelre (8,2 procent), Holland (6,7 procent), Vlaanderen (5,5 procent) en 

Luik (5,4 procent). 

 

   Kaart 9: Herkomstplaatsen leerling-droogscheerders 1533-1564
590

 

 
Bron: RAA, Fonds Antwerpen, nr. 39. 

 

Net zoals bij de nieuwe meester-droogscheerders springt ook bij de leerlingen 

het stedelijk karakter van de herkomstplaatsen in het oog. Uit tabel 4 blijkt dat 

gemiddeld ruim 70 procent van de leerlingen uit een stad afkomstig was, waarbij 

de meesten opgegroeid waren in een kleine stad. In het hertogdom Brabant 

blijken eerder grote steden zoals Mechelen (41 leerlingen) en ’s-Hertogenbosch 

(37) de grote leveranciers te zijn, terwijl steden als Brussel (9) en Leuven (6) in 

mindere mate leerlingen aan Antwerpen afleverden. Kleine Brabantse steden 

zoals Bergen op Zoom (19), Geel (15), Lier (13), Heusden (7), Hoogstraten (6), 

Lommel (6), Herentals (5), Tienen (5) en Grave (4) deden flink hun duit in het 

zakje. De meest in het oog springende landelijke Brabantse rekruteringskernen 

waren Roosendaal (8), de Langstraat (4), Leende (4), Koersel (3), Eersel (3), 

Reusel (3) en Rijkevorsel (3). Ongeveer hetzelfde beeld krijgen we in Vlaanderen, 

waar grote en kleine steden zoals Gent (7), Brugge (5), Ronse (5), Rijsel (3) of 

Tielt (3) instonden voor het gros van de nieuwe leerlingen uit het graafschap. In 

Vlaanderen kunnen niet echt landelijke kernen aangeduid worden die meerdere 

leerlingen aan het droogscheerdersambacht leverden. 
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      Tabel 4: Karakter herkomstplaatsen leerling-droogscheerders 1536-1564 

 landelijk grote stad kleine stad totaal 

totaal leerlingen 29,2 % 31,4 % 39,5 % 100 % 

Brabant 39,1 % 25 % 35,9 % 100 % 

Duitse gebieden 27 % 22 % 51 % 100 % 

Vlaanderen 31,8 % 28,8 % 39,4 % 100 % 

Gelre 33 % 12 % 55 % 100 % 

Holland 12,2 % 56,1 % 31,7 % 100 % 

Luik 33,3 % 7,6 % 59,1 % 100 % 

Bron: RAA, Fonds Antwerpen, nr. 39. 

 

Vanuit de Duitse vorstendommen kwam eveneens ongeveer 70 procent van 

de leerling-droogscheerders uit een stedelijke omgeving. Met Aken (27), Keulen 

(11), Münster (8), Hamburg (8) en Frankfurt (5) was de inbreng van grote steden 

die leerlingen leverden aanzienlijk, maar de kleine steden met onder meer Wesel 

(17), Sittard (13), Emmerich (12), Duisburg (11), Rez (10), Dorsten (9), Neuss (6), 

Erkelenz (5), Mörs (5) en Griethausen (5), leverden in totaliteit toch beduidend 

meer leerlingen dan hun grote tegenhangers. De meest in het oog springende 

Duitse landelijke rekruteringskernen waren Hamme in het land van Kleve (8) en 

Glabbeek in het land van Jülich (5). Ook in het hertogdom Gelre waren de kleine 

steden duidelijk de grootste leveranciers van leerling-droogscheerders, met 

plaatsen als Roermond (8), Arnhem (6), Zutphen (6), Buren (5) of Venlo (5), 

hoewel 12 leerlingen uit de grote stad Nijmegen kwamen. De inbreng van kleine 

steden was het meest betekenisvol in het prinsbisdom Luik, met stadjes als Sint-

Truiden (10), Maaseik (7) of Weert (4). De toestroom van  leerlingen uit het 

graafschap Holland was vooral te danken aan inwoners die uit grote steden als 

Amsterdam (10), Haarlem (10), Delft (8), Den Haag (7) en Leiden kwamen (7) of 

uit het kleine stadje Sint-Geertruidenberg (8) naar Antwerpen afzakten. Tabel 4 

toont dat de landelijke inbreng van Holland, met maar 12,2 procent van alle 

herkomstplaatsen van nieuwe leerlingen, zeer beperkt was. Een nog kleinere 

inbreng kwam van het Friese Leeuwarden en het Henegouwse stadje Lessines, 

met 4 leerlingen. Uit Deventer in Overijssel kwamen dan weer 18 leerlingen, 

terwijl Maastricht (10) en Kampen in Overijssel (6) eveneens flink 

vertegenwoordigd waren. Uit het sticht Utrecht waren vooral leerlingen uit 

Oldenzeel (7), Utrecht (6) en Oudewater (5) vertegenwoordigd in de 

inschrijvingslijsten. 
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Kaart 10: Herkomstplaatsen meester-droogscheerders 1533-1600 en leerling-

droogscheerders 1533-1564
591

 

 
   Bron: SAA, V 142-153 en RAA, Fonds Antwerpen, nr. 39. 

 

Alleen al door de kaarten met de rekruteringsplaatsen van de meester-

droogscheerders en die van de leerlingen over elkaar te schuiven, zien we een 

grote overeenkomst en lijkt het er op dat vele leerlingen in spe op de hoogte 

waren van hun kansen om in Antwerpen bij een meester-droogscheerder in de 

leer te gaan. We hebben hier meer dan waarschijnlijk dan ook te maken met 

kettingmigratie. Kaart 10 toont bovendien nog een ander fenomeen aan dat zeer 

nauw samenhangt met informatiegaring. Als we de herkomstplaatsen van de 

meester-droogscheerders en de leerlingen bekijken, dan blijkt dat die veelal 

gelegen waren aan de Keulsebaan, de landweg Aken-Antwerpen, de handelsweg 

Keulen-Roermond-Turnhout-Antwerpen, de weg Keulen-Xanten-Grave-’s-

Hertogenbosch-Bergen op Zoom-Antwerpen en de weg vanuit Kampen via 

Zwolle, Deventer, Zutphen, Arnhem en Nijmegen naar Grave. Blijkbaar was het 

voor potentiële migranten uit plaatsen langs drukke landwegen eenvoudiger om 

informatie te vergaren én om naar Antwerpen af te reizen om zich daar als 

arbeidsmigrant te gaan vestigen. 

Het meest logische besluit zou zijn dat leerlingen meesters naar de 

Scheldestad zijn gevolgd. We zouden dan kunnen spreken van volgmigratie door 

leerjongens. Als we echter de leerlingenlijsten aan een grondige analyse 

onderwerpen, dan blijkt dat we nog verder kunnen gaan en dat we zelfs kunnen 

gewagen van persoonlijke of zelfs georganiseerde migratienetwerken. We zijn tot 

deze conclusie gekomen door de herkomstplaatsen van de leerlingen te 
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vergelijken met die van hun leermeesters. Over de periode die de leerlingenlijsten 

overspannen, hebben we 468 inschrijvingen kunnen selecteren waarvan we met 

zekerheid de herkomstplaatsen van de leerlingen én van hun leermeesters 

kennen. Deze cohorte is ons inziens omvangrijk genoeg om uitspraken te kunnen 

doen over het al dan niet voorkomen van persoonlijke migratienetwerken. We 

hebben de herkomstplaatsen van de leerjongen uit de inschrijvingsregisters 

gehaald en die vergeleken met de rekruteringsplaatsen van de meesters. Hierdoor 

hebben we interessante overeenkomsten kunnen vaststellen. Ter illustratie 

enkele voorbeelden. Ene Diederick Sterck uit het Duitse Emmerich, die zelf op 30 

maart 1548 als leerling ingeschreven werd, schreef op 19 december 1555 Hans 

Diericksen uit Emmerich in als leerling. Enkele jaren later, op 15 september 1561, 

nam dezelfde Dierick Sterck leerling Bernaert Scram uit Emmerich op zijn atelier. 

Een andere meester-droogscheerder, Goijvart Gertsen uit Sittard schreef ene 

Dierick Brugghen in als leerling op 5 januari 1559. Deze leerling verklaarde dat hij 

afkomstig was uit ‘Sittard in het land van Gulic’. Een andere meester-

droogscheerder uit Sittard, Lenaert Staes, leidde zelfs drie leerlingen op die 

afkomstig waren uit zijn geboortestad. Op 8 februari 1552 ontving hij Hans 

Mostart. Twee jaar later stond deze zijn plaats als leerling af aan een familielid uit 

Sittard, namelijk Peeter Mostart, die zich als leerling aanmeldde op 6 maart 1554 

en zijn proef schoor op 13 mei 1556. Kort voordat Peeter op 13 mei 1556 zijn 

knapenproef had geschoren, had hij al kennis kunnen maken met Andries Kayt 

uit Sittard die als leerling in het atelier van Lenaert Staes werd ingeschreven op 15 

maart 1556. Een laatste voorbeeld tenslotte is dat van meester Herman Scholten 

uit Rez in het land van Kleve. Herman Scholten nam drie leerjongen uit zijn 

geboorteplaats aan in zijn atelier, namelijk Jan Soutvelt die werd ingeschreven op 

7 juni 1539, Jan van Plijeren die in dienst trad op 10 maart 1550 en Aert Haeck die 

ingeschreven werd op 20 maart 1560. Herman Scholten gaf blijkbaar het goede 

voorbeeld aan Frans Scholten, eveneens afkomstig uit Rez. Deze laatste 

investeerde eveneens in een leerling uit Rez, namelijk Dieric Plijeren, misschien 

familie van de hoger genoemde Jan van Plijeren, die op 10 juli 1539 bij Herman 

Scholten werd ingeschreven. 

Door op deze wijze de leerlingenlijsten en de poortersboeken met elkaar te 

confronteren, kunnen we in 15 procent van de gevallen vaststellen dat de 

herkomstplaatsen van de meesters en hun leerlingen identiek waren. Veel 

rekruteringsplaatsen van meesters en hun leerlingen lagen echter zeer dicht bij 

elkaar in de buurt, zo dicht dat we bijna met zekerheid kunnen zeggen dat de 

meesters en hun leerlingen op één of andere manier met elkaar ‘verbonden’ 

waren en dat we zelfs van 24,9 procent van de vreemde leerlingen in onze 

cohorte kunnen zeggen dat er op één of andere manier vooraf een ‘band’ was 

tussen hen en hun meester. Dit is op zich al een zeer hoog percentage, maar we 

menen dat wellicht nog maar een minimum is. Meesters die vóór 1533 naar 

Antwerpen kwamen, vinden we immers niet terug in de poortersboeken. Dankzij 
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informatie uit de leerlingenlijsten kunnen we van vreemde meesters die niet in de 

poorterslijsten voorkomen, toch hun herkomstplaats achterhalen, waardoor het 

aantal gevallen waarin we een band met hun leerlingen kunnen aantonen 

absoluut en relatief gezien toeneemt. Wederom enkele voorbeelden ter 

illustratie. Meester Claes van Lommel is niet ingeschreven in de poorterlijsten, 

maar wordt in de leerlingenlijsten enkele keren vermeld als immigrant uit 

Lommel. Hij schreef twee leerlingen in die eveneens afkomstig waren uit 

Lommel. De gebroeders Ameldonck (Israel, Herkel en Isaac) worden eveneens 

geen van allen vermeld als poorter, waarschijnlijk omdat ze – zoals hun 

voornamen doen vermoeden – Joods waren en zij derhalve geen poorter konden 

worden. Waarom zij dan wel als meester-droogscheerder een atelier mochten 

openhouden, is een andere kwestie. Het is goed mogelijk dat de gebroeders 

immigranten waren uit de buurt van de stad Wesel. Drie leerlingen die zij 

inschreven, waren in ieder geval allen afkomstig uit Wesel of de onmiddellijke 

omgeving van de stad. Een laatste voorbeeld is dat van de familie Valckenborch 

uit Nijmegen. Twee leerlingen, Sybert en Hans Valckenborg uit Nijmegen, 

werden respectievelijk op 20 april 1542 en 8 juni 1544 als leerling ingeschreven bij 

Arnout van Kranenborg. Kranenborg is een plaatsje net over de Duitse grens, 

vlakbij Nijmegen. Meester Geert van Kranenborg, familie van meester Arnout van 

Kranenborg, schrijft op zijn beurt op 19 juli 1543 een leerling in afkomstig uit 

Nijmegen, namelijk Cornelis Valckenborch. Ook andere leden uit de familie 

Valckeborch hebben als leerling-droogscheerder enkele jaren in de Scheldestad 

doorgebracht.  Meester Ambrosius Goes, een immigrant wiens geboorteplaats 

onbekend is, schreef respectievelijk op 20 maart 1541 en op 18 april 1553 Jacob en 

Lambert Valckenborch uit Nijmegen in als leerjongen. Als we alle gevallen in 

rekening brengen, komen we uit op een percentage van ruim 30 procent in onze 

cohorte waarvan we kunnen stellen dat er een duidelijke band was tussen 

meesters en hun leerlingen. Opvallend daarbij is dat vooral leerlingen en 

meesters uit het Rijnland elkaar terugvonden in de Scheldestad. Het feit dat 

sommige meesters systematisch leerlingen rekruteerden uit hun geboorteplaats 

of uit de onmiddellijke omgeving ervan, wijst ons inziens in de richting van 

persoonlijke migratienetwerken. 

 

De Antwerpse goud- en zilversmeden 

 

In de poortersboeken is er sprake van 102 migranten die zichzelf goud- of 

zilversmeden noemden.592 Het hertogdom Brabant was relatief gezien het 

rekruteringsgebied van de meeste van hen. Met in totaal bijna 26 procent van de 

edelsmeden in de poortersboeken ging het hertogdom het graafschap Vlaanderen 

(18,6 procent) en de vorstendommen Gelre (6,9 procent) en Luik (6,9 procent) 
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vooraf. Verder waren relatief veel nieuwe poorter-edelsmeden afkomstig uit de 

Duitse vorstendommen (11,7 procent) en vooral uit andere plaatsen in het 

‘buitenland’ (14,7 procent). Het hoeft niet te verbazen dat het vooral steden 

waren waar de nieuwe goud- en zilversmeden gerekruteerd werden; het 

edelsmeedwerk is een stiel zich immers uitstekend leent tot stapsgewijze 

migratie. Maar liefst 86 procent van alle ingeweken edelsmeden die in de 

poortersboeken verschijnen, waren afkomstig uit een stad, waarbij er een 

evenwicht was tussen grote en kleine steden. Gezien de uitstraling die de 

Antwerpse edelsmeedkunst in Antwerpen genoot, lijkt het aantal nieuwe 

poorters die zich edelsmid noemden eerder laag. Het was immers ook in het 

ambacht van de goud- en zilversmeden verplicht om je als poorter te laten 

registreren vooraleer je het meesterschap kon opnemen. Dit stond duidelijk 

vermeld in de stichtingsordonnantie van de corporatie.593 Blijkbaar werd aan dit 

gebod echter niet veel aandacht geschonken, althans als we de rekenboeken van 

de goud- en zilversmeden mogen geloven. In deze rekenboeken vinden we de 

namen terug van alle meesters en leerlingen die in het ambacht van de 

edelsmeden werden opgenomen in de periode tussen mei 1562 en oktober 1592.594 

Van de 67 ingeschreven vreemde leerjongens is er slechts één die we in de 

poortersboeken kunnen traceren. De kans dat afgestudeerde leerlingen als gezel 

aan het werk gingen, was bij de goud- en zilversmeden – net zoals in zovele 

ambachten – nochtans zeer groot. Voor het meesterschap ligt dat anders. Slechts 

iets meer dan 20 procent van alle leerlingen die gedurende deze periode werden 

genoteerd, zouden het tot meester in het ambacht schoppen.595 Om als gezel te 

werken in de Scheldestad moest men het poorterschap niet bezitten, dus vele 

migrant-edelsmeden hadden het niet echt nodig om Antwerps poorter te worden. 

Maar blijkbaar voelden ook vele meesters zich niet geroepen om aan de 

poorterplicht te voldoen. Van de 67 meesters die omschreven worden als 

‘afkomstig van buyten of van buyten des lants’, vinden we er maar zeven terug in 

de poortersboeken.596 Zelfs bestuursleden van het ambacht zondigden soms 

tegen de regel. Een voorbeeld is goudsmid Melchior Tremschen, geboren in 

Emden en telg uit een goudsmedengeslacht aldaar.597 Tremschen was in de jaren 

1569 en 1579 mededeken van het goud- en zilversmedenambacht en in 1570 en 

1580 opperdeken van de corporatie.598 Hij schafte zich nooit een poortersbrief 

aan, maar dat belette hem niet deel uit te maken van het ambachtsbestuur. 

Afgaande op de rekenboeken van het ambacht kunnen we hoe dan ook 

vaststellen – in tegenstelling tot wat de poortersboeken ons doen geloven – dat 

een carrière in de Antwerpse edelsmeedkunst populair was bij migranten. Bert De 
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Munck heeft in zijn doctoraatsonderzoek de inbreng van migranten in het 

ambacht van de edelsmeden tijdens de periode 1562-1592 berekend. Van de 539 

leerlingen die gedurende deze periode werden ingeschreven, was 12,7 procent 

‘van buyten’. Van de 293 nieuwe meesters kwam bijna 23 procent van het 

‘buytenland’. De cijfers die De Munck voorstelt, zijn eigenlijk minimumcijfers, 

want gebaseerd op de terminologie die gehanteerd wordt in de rekenboeken om 

de herkomst van de ontvangen leerlingen of meesters aan te duiden. De 

ingeschreven goud- en zilversmeden in spe werden in de bron omschreven als 

afkomstig ‘van binnen’ of ‘van buiten’.599 De Munck liet de mogelijkheid open dat 

edelsmeden ‘van binnen’ uit Brabantse steden of vanop het Brabantse platteland 

kwamen, maar beschouwde hen in zijn telling niet als migranten zoals wij dat wel 

doen. Op deze manier ligt het aantal migranten in de sector in onze telling hoger 

dan bij De Munck, zoals enkele voorbeelden bewijzen. Andries de Keyser die in 

de periode tussen oktober 1590 en oktober 1591 als meester ‘van binnen’ 

ontvangen werd, legde op 1 februari 1591 de poorterseed af met de melding dat hij 

afkomstig was van Bergen op Zoom. Jan Van Turnhout werd tussen mei 1563 en 

mei 1564 als meester ‘van binnen’ in het ambacht ontvangen en legde als 

goudsmid uit Brussel de poorterseed af op 17 september 1563. Tussen oktober 

1580 en oktober 1581 tenslotte werd Peter Wouters als meester ‘van binnen’ 

ingeschreven. Drie jaar later, op 10 februari 1584, werd deze goudsmid uit Lier 

ingeschreven in de poorterslijsten.  

 Er waren dus veel meer migranten in de edelsmeedsector werkzaam dan de 

poortersboeken en de rekenboeken van de goud- en zilversmeden doen 

vermoeden. Een beter beeld van de impact van migranten op het Antwerpse 

edelsmeedambacht krijgen we als we het werk van Godelieve Van Hemeldonck 

systematisch doornemen. 600 Uit haar Grootwerk hebben we alle goud- en 

zilversmeden – zowel meesters als de leerlingen – geselecteerd die afkomstig 

waren van buiten de Scheldestad en die dus als migranten kunnen bestempeld 

worden. Op basis van deze oefening kunnen we concluderen dat gedurende de 

zestiende eeuw niet minder dan minstens 232 vreemde meesters voor korte of 

voor lange tijd in de stad verbleven en werkten. Het aantal ingeweken leerlingen 

die het vak in Antwerpen kwam leren, bedroeg 118. Deze cijfers zouden nog 

kunnen oplopen, want in vele gevallen bestaat er wel het vermoeden dat we met 

migranten te maken hebben, bijvoorbeeld op basis van familiebanden, maar 

kunnen de bronnen deze stelling niet hard maken.  

In ieder geval beschikken we aan de hand van het materiaal van Van 

Hemeldock wel over genoeg namen en rekruteringsplaatsen van migrant-

edelsmeden om te achterhalen of er binnen de wereld van de goud- en 

zilversmeden sprake zou kunnen geweest zijn van migratienetwerken. Als we 
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echter op dezelfde manier tewerk gaan als bij de droogscheerders, zouden we 

moeten vaststellen dat er nauwelijks sprake was van persoonlijke 

migratienetwerken. Slechts in 54 gevallen hebben we een vreemde leermeester 

gevonden die een vreemde leerjongen in zijn atelier liet leren. In amper vijf 

gevallen heeft een vreemde meester een leerling aangenomen die uit dezelfde 

herkomstplaats kwam en waar geen sprake was van een vader-zoonrelatie. Op 

het eerste zicht was er bij de Antwerpse edelsmeden dus geen sprake van 

persoonlijke migratienetwerken. Mogelijks sluit dit aan bij de stelling van Erika 

Kuijpers, die stelt dat professionelen die werkzaam zijn in de luxesectoren vaker 

solitaire migranten waren dan laaggeschoolde professionelen of 

ongeschoolden.601 Via de gegevens van Godelieve Van Hemeldonck zullen we in 

wat volgt echter laten zien dat de netwerken verschilden naar gelang de 

herkomst van de betrokken zilversmeden en de netwerken en structuren waarin 

zij ter plaatse reeds opereerden. We hebben daartoe enkele herkomstplaatsen 

van edelsmeden uit het geheel gefilterd en hebben de nakomelingen van deze 

migranten, de leerlingen die ze hebben opgeleid en de meesters waardoor zijzelf 

werden opgeleid, bij elkaar gebracht. Meer in concreto hebben we edelsmeden 

die een connectie hebben met Armentières, Luik en Breda als onderzoeksgroep 

samengebracht om te zien of er sprake was van persoonlijke migratienetwerken. 

 

Connectie Breda 

 

In totaal hebben niet minder dan 15 goud- of zilversmeden uit Breda zich in 

de loop van de zestiende eeuw tijdelijk of permanent in Antwerpen gevestigd, 

hoewel slechts acht van hen geregistreerd werden als Antwerps poorter.602 Er 

kunnen twee grote Bredase families onderscheiden worden die goud- of 

zilversmeden leverden aan Antwerpen en die ook voor een sterk nageslacht van 

edelsmeden gezorgd hebben in de Scheldestad, namelijk de familie van Baerle en 

de familie Marcus. Wij zullen deze twee geslachten later bespreken en ons nu 

concentreren op de migranten die alleen naar Antwerpen afzakten of niet echt 

thuishoorden in een geslacht van edelsmeden, steeds met de idee in het 

achterhoofd dat we op zoek zijn naar eventuele migratienetwerken.  

Zilversmid Anthonis Beys uit Breda werd in Antwerpen een succesvol 

edelsmid die ‘goed ‘ huwde met Marie van Halle, de dochter van stadssecretaris 
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Jan van Halle.603 Hij schopte het tijdens de jaren 1550 en 1570 enkele malen tot 

ouderman van de natie van de goud- en zilversmeden en werd op 4 juni 1558 zelfs 

verkozen tot deken van de corporatie.604 Hij is als enige edelsmid uit zijn familie 

naar Antwerpen verhuisd en in de bronnen kunnen geen verbanden gelegd 

worden met zijn geboortestad of met collega’s uit Breda die eveneens in 

Antwerpen werkzaam waren. Hetzelfde kan gezegd worden van Hans Boghe, een 

goudsmid die in 1513 in Breda geboren werd en in 1575 in Antwerpen overleed.605 

Ook hij onderhield volgens de bronnen geen banden met Breda of met 

inwijkelingen uit de Brabantse stad. Idem dito voor goudsmid Cornelis I Buysers. 

Ook over deze man is weinig bekend in de Antwerpse bronnen. Hans van Galen 

uit Breda van zijn kant werd in Antwerpen in 1565-1566 als vrijmeester genoteerd 

in de rekenboeken van het edelsmeedambacht.606 Hij heeft in 1574 en 1576 

leerlingen gehad in zijn atelier,607 maar geen van hen had een band met Breda. In 

1592 woonde en huwde Hans van Galen in Dordrecht en hij overleed in 1605 in 

zijn geboortestad Breda.608 Als laatste ‘eenzaat’ tenslotte blijft nog Hans Cornelis 

uit Breda over die in 1566 als leerjongen werd ingeschreven bij Carel Dul.609 Ook 

hij kan niet gelieerd worden met andere Bredase migranten die in Antwerpen 

woonden en werkten. Wat we wel met zekerheid weten is dat Hans Cornelis in 

1588 in Dordrecht gevestigd was als edelsmid.610 

De schijnbaar solitaire migranten uit Breda hielden er volgens de bronnen 

blijkbaar geen contacten op na met andere Bredase edelsmeden in de Scheldestad 

en ook niet met collega’s in hun thuisstad. Hoe zou dit zijn met mensen die wel 

konden terugvallen op familie in Antwerpen en die stamden uit een geslacht van 

edelsmeden in Breda? De kans is bijzonder groot dat er familiale banden waren 

tussen zilversmid Joris Elincx alias Pigghe, zilversmid Pauwels Pigghe en 

goudsmid Hans Elincx, allen afkomstig uit Breda. Volgens de bronnen lijken deze 

drie edelsmeden geen formele contacten of arbeidsrelaties met elkaar gehad te 

hebben. Hans Elincx was een echte globetrotter die, vooraleer hij zich in 

Antwerpen vestigde, werkzaam was als gezel in Londen en als meester-goudsmid 

in Breda. Hij werkte ook een tijdje in Brussel, woonde een jaar in Augsburg – 

waar hij tussendoor ook nog huwde – en werd ook vermeld als goudsmid in Delft. 

Na enkele jaren in Antwerpen gewerkt te hebben, vertrok hij richting Holland.611 

Ook Joris Elincx heeft in Antwerpen klaarblijkelijk geen banden met andere 

Bredase goud- of zilversmeden. Waarschijnlijk heeft hij wel steeds contacten 
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onderhouden met zijn geboortestad en meer in concreto met de familieleden-

goudsmeden Pauwels Piggen en Frans Jacob Elincxszone. Deze contacten zullen 

hem goed zijn uitgekomen als hij op 8 augustus 1564 voor levenslang verbannen 

werd uit Antwerpen wegens het schrooien van 40 horensguldens. Na zijn 

veroordeling keerde hij immers terug naar zijn geboortestad waar hij nog als 

zilversmid woonde en werkte op 24 januari 1568.612 Zilversmid Pauwels Pigghe 

tenslotte werd in 1562 als vrijmeester genoteerd in het Antwerpse ambacht van de 

edelsmeden.613 In datzelfde jaar kwam hij al in de problemen: hij werd 

beschuldigd van ketterij. Op 8 december 1562 getuigden verscheidene personen 

echter in zijn voordeel en werd de beschuldiging ingetrokken.614 Na deze datum 

wordt van Pauwels Pigghe, althans in de Antwerpse bronnen, niets meer 

vernomen. De kans is groot dat hij het zekere voor het onzekere heeft genomen 

en Antwerpen verlaten heeft. We kunnen niet zeggen dat de familie Elincx uit 

Breda nauwe contacten met elkaar onderhield of dat zij deel uitmaakten van een 

groot ‘netwerk’ van Bredase migranten in de edelsmeedsector.  

Een andere familie met wortels in de kleine Brabantse stad, was de familie 

van Moffendorp. Op 16 mei 1561 werd Wolf I van Moffendorp alias van Breda, 

Antwerps poorter als goudsmid. Hij was de zoon van zilversmid Arnout van 

Breda. Op het moment dat hij poorter werd van Antwerpen, was hij merkwaardig 

genoeg al minstens vier jaar lid van het Antwerpse ambacht van de goud- en 

zilversmeden. Hij ondertekende in 1557 immers als vrijmeester een rekwest van 

het ambacht.615 Wolf leidde tijdens zijn carrière als goudsmid zeven leerjongens 

op, maar geen enkele van hen had een connectie met de stad Breda.616 Tot aan 

zijn dood in 1596 heeft Wolf van Breda geen enkele formele samenwerking gehad 

met andere edelsmeden die afkomstig waren uit zijn geboorteplaats. Zijn zoon 

Artus, die in 1555 geboren werd, ging als leerjongen in de leer bij meester Gillis 

Vertangen, die ook geen Bredase connectie had.617 Artus leidde tijdens zijn 

carrière als goudsmid vijf leerjongens op, maar ook van had geen enkele 

duidelijke connecties met Breda.618 Artus heeft ook nooit samengewerkt met 

andere ingeweken Bredase edelsmeden. De enige link die kan gelegd worden met 

een edelsmid uit de geboortestad van Artus’ vader, is met Henrick Marcus, 

edelsmid in Breda en telg van het in Antwerpen goed vertegenwoordigde 

Marcusgeslacht.  De echtgenote van Artus van Moffendorp betaalde op 3 maart 

1578 een schuld van 50 £ die ze van haar overleden echtgenoot ‘geërfd’ had aan 

Henrick Marcus. 619 Verder kunnen we geen enkel verband leggen tussen een telg 
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uit de familie van Moffendorp en edelsmeden uit Breda die naar Antwerpen 

verhuisden in de loop van de zestiende eeuw. 

Tot nu toe hebben we met andere woorden geen netwerken of zelfs maar 

sterke banden tussen de migranten uit Breda in Antwerpen of achterblijvers in de 

Brabantse stad kunnen aantonen. Laten we ons licht eens opsteken bij 

edelsmeden uit Breda die in Antwerpen neerstreken en die stamvader werden 

van een generatie Antwerpse edelsmeden. Het eerste geslacht dat we hierbij 

bekijken is de familie van Baerle. In Antwerpen waren in de loop van de zestiende 

eeuw drie broers uit het geslacht van Baerle als goudsmid actief, namelijk 

Willem, Jan en Huybrecht. Een andere broer, Gheeraert, was bovendien als 

diamantslijper actief in de Scheldestad. Allen waren geboren in Breda als zoon 

van Jacob van Baerle die daar lid was van het ambacht der edelsmeden. Alleen Jan 

en Willem van Baerle lieten zich als poorter noteren in Antwerpen. Huybrecht 

van Baerle was, als niet-poorter nota bene, de meest succesvolle van de drie 

ingeweken goudsmeden. In 1550 werd hij ouderman in het ambacht en tijdens de 

jaren 1561-1563 was hij lid van de Eed in de corporatie.620 Tijdens zijn carrière 

leidde Huybrecht één leerjongen op, namelijk Willem Marcus die in de 

rekenboeken werd genoteerd in 1562.621 Deze Willem was de zoon van Jan 

Marcus, een edelsmid uit Breda die op 21 juni 1549 de poorterseed voor de 

Antwerpse Vierschaar aflegde. De Antwerpse carrière van Huybrecht van Baerle 

eindigde abrupt in 1568 toen hij als actief hervormde veroordeeld werd tot 

eeuwige verbanning uit Antwerpen. Hij keerde terug naar Breda om daar zijn 

loopbaan als goudsmid verder te zetten.622 Van zijn broers Jan en Willem van 

Baerle is, buiten het feit dat zij allebei het Antwerps poorterschap verwierven, 

weinig bekend. Een andere broer, diamantslijper Gheeraert van Baerle, werd dan 

weer een bekende kunstenaar in Antwerpen. Ook hij was geen onbekende van de 

Bredase edelsmeedfamilie Marcus. Samen met Elias Marcus, eveneens geboren in 

Breda en als zilversmid actief in Antwerpen, was hij voogd over de kinderen van 

Jan Marcus na diens dood. 623 We merken dus dat sommige leden van de uit 

Breda ingeweken familie van Baerle nauwe contacten onderhielden met de 

eveneens uit Breda ingeweken edelsmeedfamilie Marcus. Maar ook in Breda zelf 

werden de nodige contacten onderhouden. Broer Hendrick was net als zijn vader 

actief als goudsmid in deze stad. Jacob leidde Cornelis Anthonis in Breda op tot 

zilversmid. Daarover getuigden Gheeraert en Huybrecht van Baerle toen Cornelis 

zich als edelsmid in Antwerpen wilde vestigen. Cornelis stond in de 

inschrijvingslijsten ingeschreven als vreemde, maar andere bronnen bevestigen 
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dat hij afkomstig was uit Breda.624 Later vestigde Conelis Anthonis zich als 

vrijmeester in Augsburg waar hij in 1576 zou overlijden.625 

Ook andere leden van de familie van Baerle hadden nog duidelijke 

connecties met het thuisfront, alsook met de andere grote Bredase familie 

Marcus, zowel in Antwerpen als in Breda. De leden van deze laatste familie 

stamden af van Hendrick Marcus, een goudsmid die actief was in Breda. Het was 

deze Hendrick waaraan de echtgenote van Artus van Moffendorp een schuld van 

50 £ afloste. Twee zonen van Hendrick Marcus, de zilversmeden Elias en Jan, 

allebei geboren in Breda, migreerden naar Antwerpen. Vooral het levensverhaal 

van Elias doet ietwat vreemd aan. Nadat hij op 4 december 1552 stichtend lid was 

van het ambacht van de goudsmeden in Breda, moest hij de stad op 4 december 

ontvluchten wegens zijn vele schulden.626 Hij vestigde zich in de Scheldestad en 

leidde daar vanaf 1564 zijn zoon Merck op als leerjongen.627 In 1567 blijkt echter 

dat Elias Marcus terug actief was als zilversmid in het ambacht in Breda waar hij 

Cornelis Jansz. Tymmermans als leerjongen een opleiding gaf. Diezelfde Cornelis 

was bizar genoeg ook in het Antwerpse atelier van Elias ingeschreven als 

leerjongen. Blijkbaar was het dan toch mogelijk om het métier van zilversmid 

tegelijk uit te oefenen in twee verschillende (Brabantse) steden, want in 1569 

betaalde Elias nog kaarsgeld aan het Antwerpse ambacht.628 De broer van Elias, 

Jan Marcus, werd op 21 juni 1549 dan weer Antwerps poorter als goudsmid. Het 

was de hierboven genoemde uit Breda ingeweken Gheeraert van Baerle die voogd 

werd over diens vijf kinderen in 1565. Bovendien werd de zoon van Jan Marcus, 

goudsmid Willem Marcus, in 1562 leerling bij een andere van Baerle, namelijk 

Huybrecht. Deze Willem leidde tijdens zijn loopbaan zelf drie leerlingen op, 

maar geen enkele had een connectie met Breda.629 Na de val van Antwerpen wijkt 

Willem uit om zich in Amsterdam te vestigen, waar hij op 16 september 1589 

poorter werd als goudsmid afkomstig uit … Antwerpen.630 Merck Marcus, de zoon 

van Elias, zal zich na zijn opleiding bij zijn vader als vrijmeester in Augsburg 

vestigen waar hij in 1589 overlijdt.631 Na de emigratie van Merck en Willem 

verdwijnt het geslacht Marcus uit de bronnen die verwijzen naar het Antwerpse 

ambacht van de goud- en zilversmeden. 

 

Connectie Luik 

 

In de Bredase gemeenschap van edelsmeden was nauwelijks sprake van een 

sterke band, laat staan van opvallende persoonlijke migratienetwerken en dit 
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ondanks de sterke aanwezigheid van edelsmeden uit de Brabantse stad in 

Antwerpen en ondanks de geringe afstand tussen beide steden in hetzelfde 

bestuurlijke gebied. Misschien kunnen we onder de Luikse edelsmeden meer 

verbanden aan de oppervlakte brengen. In totaal hebben we tien goud- en 

zilversmeden kunnen traceren die vanuit Luik naar Antwerpen migreerden. Vijf 

van hen hebben het Antwerpse poorterschap aanvaard.632 Net zoals bij de 

Bredase goud- en zilversmeden waren er ook hier een aantal migranten die op 

hun eentje vanuit hun geboortestad Luik naar Antwerpen kwamen en geen 

opvolgers nalieten in het edelsmeedambacht. Eén enkele migrant had een zoon 

als opvolger in de Scheldestad, terwijl we twee grote edelsmeedgeslachten 

hebben kunnen reconstrueren die hun roots in Luik hadden. Laten we ons 

verhaal opnieuw aanvangen met de ‘solitaire’ migranten. 

Zilversmid Huybrecht Hoefnagel, geboren in Luik, leidde een eerder anoniem 

bestaan als zilversmid in Antwerpen. Hij leidde zijn zoon Hans op tot zilversmid, 

maar had verder geen formele contacten met andere Luikse goud- of 

zilversmeden in Antwerpen.633 In zijn thuisstad onderhield hij waarschijnlijk nog 

wel contacten met familielid Hubert Hoeffnagele die daar werkte als edelsmid.634 

Zilversmid Jacques I Hoyoul van zijn kant was reeds in 1549 actief als zilversmid 

in Antwerpen, maar werd pas in 1560 vrijmeester in het Sint-Lucasgilde.635 Hij 

leidde tijdens zijn carrière vier leerjongens op, waaronder zijn oudste zoon 

Jacques en zijn tweede zoon Hans. De twee andere jongens hadden geen enkele 

connectie met zijn thuisstad Luik.636 In tegenstelling tot Huybrecht Hoefnagel 

zocht Jacques I Hoyoul wel contact met collega’s uit Luik die zich in Antwerpen 

gevestigd hadden. Samen met zilversmid Hendrick de Rasiere organiseerde hij in 

1562 in opdracht van de grauwzusters een loterij te Duinkerke en stond hij ook 

borg voor ene Nicolaes Hofman in verband met geleend geld.637 Op 30 augustus 

1572 verkocht Jacques Hoyoul, mede in naam van – alweer – Hendrick de Rasiere, 

hun aandeel in een loterij te Rijsel.638 Maar niet alleen met de Rasiere onderhield 

Jacques Hoyoul contacten. Op 5 januari 1577 getuigde hij over de goede naam van 

Dierick de Breye, een Luikse zilversmid die zich in Antwerpen gevestigd had.639 

Er waren dus redelijk goede contacten tussen Luikse edelsmeden die in 

Antwerpen een carrière hadden uitgebouwd. Ook in Luik zelf werden die relaties 
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onderhouden. De vader van Hoyoul was vermoedelijk in 1560 vrijmeester in 

Luik.640 Verder machtigde Hoyoul in 1563 Balthen van Bomersen, goudsmid in 

Luik, om zijn deel van een huis in Hoyoul te verkopen.641 

De Luikse goudsmid Merten I le Moisne werd in juli 1571 in Antwerpen 

ontvangen als vrijmeester.642 Als goudsmid zal hij op dat ogenblik waarschijnlijk 

al enige faam genoten hebben, want in juni 1571 verwelkomde hij  als leerjongen 

iemand van het beroemde Luikse geslacht de Rasiere, namelijk Anthoni.643 In zijn 

Antwerpse jaren als goudsmid leidde le Moisne echter nog elf andere leerlingen 

op, maar geen enkele van deze leerlingen had een link met Luik. Uit de bronnen 

blijkt dat le Moisne weinig contacten onderhield met Antwerpse collega’s die uit 

het Luikse afkomstig waren. Buiten het feit dat hij instond voor de opleiding van 

Anthonis de Rasiere, hebben we enkel kunnen vaststellen dat Artus de Rasiere in 

1607 over een partij juweelpatronen getuigde ten voordele van Merten le 

Moisne.644 Op dat moment was le Moisne reeds vier jaar poorter van Frankfurt 

als goudsmid uit Antwerpen.645  

Twee andere ‘eenzame’ migranten uit het Luikse die zich als edelsmid in 

Antwerpen vestigden, waren Jacques Moste uit Luik die in 1545 leerling werd bij 

de Antwerpenaars Jan en Jacob van Gansepoel, en Raes de Meers uit Mers bij 

Luik. Deze laatste werd wel leerjongen bij een goudsmid uit Luik, namelijk 

Gheert de Rasière.646 Misschien was de familie de Rasiere wel bekend met de 

familie de Mers. Op 24 januari 1596 werd immers Artus de Rasiere aangesteld als 

procuratiehouder van ene Arnoult de Mers.647 

De hierboven reeds besproken edelsmeden uit Luik hebben in Antwerpen 

geen opvolgers gekend in hun familie. Dit was wel het geval bij Thomas I van der 

Schueren uit Luik. Van hem is weinig geweten buiten het feit dat hij als 

goudsmid uit Luik poorter werd van de Scheldestad. Zijn zoon, Thomas II van der 

Schueren alias van Luyck, werd als meesterszoon vrijmeester in het Antwerpse 

ambacht van de goud- en zilversmeden.648 Tijdens zijn carrière leidde hij zelf één 

leerling op die geen band had met Luik.649 Ook in het bronnenmateriaal zijn geen 

banden van Thomas II met de geboortestad van zijn vader aan de oppervlakte 

gekomen. Thomas II kende als goudsmid weinig succes, maar sloeg er toch in om 

met Hester, de dochter van de  bekende Antwerpse bouwmeester Cornelis Floris 

te huwen.650 
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De ‘eenzame’ Luikse goud- en zilversmeden die zich in de loop van de 

zestiende eeuw in Antwerpen kwamen vestigen, onderhielden afgezien van 

enkele kleine uitzonderingen weinig banden met andere Luikenaars die zich in 

de Scheldestad kwamen vestigen. Misschien hebben we meer geluk als we ons 

focussen op de geslachten de Bry en de Rasieres. Beide geslachten hadden hun 

roots eveneens in Luik en waren goed vertegenwoordigd in de Antwerpse wereld 

van de goud- en zilversmeden. In 1570 wordt Dierick I de Bry, alias de Luikse, om 

zijn godsdienstige gezindheid uit Luik verbannen.651 Diezelfde Dierick I was 

eerder in de jaren 1560 al als zilversmid actief geweest in Straatsburg.652 Dierick I 

was de zoon van Tiry de Bry de jonge, een zilversmid in Luik. In 1577 werd hij 

ontvangen als vrijmeester in het Sint-Lucasgilde als kopersnijder en zilversmid. 

Een jaar later werd hij ontvangen als vrijmeester in de natie van de goud- en 

zilversmeden.653 Tijdens zijn carrière leidde Dierick I zes leerlingen op, 

waaronder de zonen Hans, Dierick II en Israël. Twee van de andere leerlingen 

waren vreemden die volgens de bronnen uit Luik of het Luikse afkomstig waren. 

Bovendien liet Dierick I in 1582 nog een leerling ‘van buyten’ optekenen onder 

deken Gielis Vertangen.654 Op 18 augustus 1584 is er sprake van dat Dierick I de 

Bry. Die werkte bij goudsmid Hans van Balen, maar wilde de stad verlaten omdat 

er voor hem onvoldoende werk was in Antwerpen.655 In 1586 wordt zijn naam 

geschrapt uit de cohieren van de vijfde penning, waarna hij in 1587 vertrekt naar 

Londen. Op 29 oktober 1588 tenslotte vraagt Dierick I het poorterschap aan in 

Frankfurt am Main.656  

In de korte periode dat Dierick I de Bry actief was als zilversmid in 

Antwerpen, hebben enkele leerjongens uit het Luikse een opleiding tot edelsmid 

bij hem genoten. Een groot en langdurig succes kunnen wij zijn verblijf in de 

Scheldestad nochtans niet noemen. Ook zijn drie zonen, allen in Luik geboren en 

dus eveneens migranten, hebben in de metropool geen carrière uitgebouwd. 

Dierick II is op jonge leeftijd overleden. Hans en Israël keerden samen met hun 

vader Antwerpen de rug toe. Israël, zoveel is zeker, volgde  zijn vader naar 

Frankfurt. 657 Het lijkt er dus sterk op dat het geslacht de Bry niet echt zeer goede 

contacten had met de Luikse connectie in Antwerpen. Maar de bronnen spreken 

echter nog over een andere Dierick II de Bry. Deze Dierick wordt ‘de Antwerpse’ 

genoemd, maar blijkt paradoxaal genoeg meer contacten gehad te hebben met de 

Antwerpse Luikenaars dan Dierick ‘de Luikse’. In 1577 getuigde de Luikse 

inwijkeling Jacques de Hoyoul namelijk in het voordeel van Dierick ‘de 
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Antwerpse’. In 1586 getuigde die andere Luikenaar Gheeraert de Rasiere over de 

goede faam van de Antwerpse Dierick de Bry toen die al in Praag woonde.658 

We merken dus dat het geslacht de Bry toch al meer banden onderhield met 

de Luikse connectie in Antwerpen dan de hierboven besproken ‘solitaire’ Luikse 

edelsmeden. Ongetwijfeld kan hetzelfde vastgesteld worden bij het beroemde 

edelsmedengeslacht de Rasiere, waarvan enkele leden in Antwerpen een 

schitterende carrière uitbouwden In feite hebben we te maken met twee 

geslachten de Rasiere die in de loop van de zestiende eeuw vanuit Luik in 

Antwerpen neerstreken.  Zilversmid Geeraert en zilversmid Hendrick waren de 

zonen van Thiry de Rasiere. Zilversmid Dierick was de zoon van Franchois de 

Rasiere. De twee stamvaders, Thiry en Franchois, waren vermoedelijk broers van 

elkaar. Geeraert was de vader van de Antwerpse zilversmid Artus, op zijn beurt 

vader van Peeter, die goudsmid in Antwerpen werd, en van zilversmid Rombout 

die eveneens in de Scheldestad aan de slag ging. Dierick de Rasiere was de vader 

van zilversmid Dierick II en van goudsmid Lauwreys, allebei ook actief in 

Antwerpen. Alle vernoemde de Rasieres, exclusief de stamvaders Thiry en 

Franchois, maakten carrière als edelsmid en ze deden dat in Antwerpen. Hebben 

zij ook bijgedragen tot de uitbouw van de ‘Luikse connectie’ aldaar? Om op deze 

vraag het antwoord te vinden, zullen we elk van beide geslachten afzonderlijk 

bespreken. 

Geeraert de Rasiere mag alleszins een geslaagd zilversmid genoemd worden. 

In 1560 werd hij al vernoemd als edelsmid in Antwerpen en op 25 december 1561 

huwde hij met Christina Briers, de stiefdochter van de hierboven reeds genoemde 

Dierick de Bry ‘de Antwerpse’, die duidelijk Luikse roots had.659 Geeraert was 

tevens voogd van de kinderen van Mary de Bry, dochter van Dierick.660 Vanaf zijn 

aankomst in Antwerpen al verstevigde Geeraert dus de Luikse banden in de 

Scheldestad en de kans is zeer groot dat hij voor zijn vestiging in de havenstad al 

een band had met het Luikse geslacht de Bry. Dit vermoeden wordt bevestigd 

door een getuigenis van 18 maart 1585. Daarin verklaart Geeraert de Rasiere dat 

hij Dierick de Bry al van in zijn jeugd kende.661 Tijdens zijn rijkgevulde carrière 

nam Geeraert de Rasiere zes leerjongens onder zijn hoede, waarvan er maar één 

eveneens uit Luik afkomstig was, namelijk de reeds vernoemde Raes de Mers.662 

In 1571 werd Geeraert, hij is dan 34 jaar, benoemd tot Generaal van de Munt en 

een goede tien jaar later, op 20 mei 1582 om precies te zijn, werd zijn functie van 

Generaal-meester van de Munt door de hertog van Alençon bevestigd.663 Tijdens 

zijn loopbaan in Antwerpen hebben Geeraert en zijn echtgenote steeds contacten 

onderhouden met hun geboorteplaats. In 1578 kavelde hij samen met zijn broer 
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Hendrick huizen in Luik die afkomstig waren uit nalatenschappen. In 1590 

machtigde de weduwe van Geeraert een neef van de Rasieres, de Luikse 

zilversmid Gielis de Sancy, om een winkel van Geeraert, gelegen aan het stadhuis 

van Luik, te verkopen.664  

Geeraert de Rasiere was in Antwerpen een man van aanzien. Niettemin moet 

hij in het begin van de jaren 1580 toch ook zwarte sneeuw gezien hebben.  Via 

een rekwest aan de stad vroeg hij op 1 april 1583 een paspoort om naar Brussel te 

gaan omdat de opdrachten én de houtskool die nodig waren om te kunnen 

werken, schaars geworden waren in de Scheldestad. Het rekwest werd echter 

door de magistraat geweigerd. Op 28 juli 1583 herhaalde hij zijn bede en getuigde 

daarbij nogmaals over de grote werkloosheid onder de Antwerpse edelsmeden.665 

Uiteindelijk bleef Geeraert in Antwerpen, waar hij op 29 december 1587 begraven 

werd.666 Na zijn dood was hij blijkbaar nog het onderwerp van gesprek in de 

Scheldestad. Zo getuigde de Antwerpse stadssecretaris Jan Boghe zelfs nog op 13 

juli 1605 ten voordele van zijn weduwe dat Geeraert de Rasiere zijn leven lang een 

goed katholiek was geweest.667 We mogen met een gerust hart zeggen dat Artus 

de Rasiere in de voetsporen van zijn vader Geeraert is getreden. Op 27 februari 

1588, twee maanden na de dood van zijn vader, werd Artus als eerste 

meesterszoon vrijmeester in het ambacht van de goud- en zilversmeden.668 Op 24 

januari 1596 wordt hij in de bronnen vermeld als Generaal van de Munt.669 

Tijdens zijn carrière als zilversmid, waarin hij werk leverde aan vele groten in 

Europa, leidde Artus vijf leerjongens op, waaronder zijn broer Rombout.670 Geen 

enkele van deze leerjongens, zijn broer uiteraard uitgezonderd, had een Luikse 

connectie. Ook Artus zelf onderhield geen formele contacten met Luikse 

goudsmeden in Antwerpen of met goudsmeden in de geboorteplaats van zijn 

vader. Hetzelfde kan opgemerkt worden bij zijn broer Rombout, waarvan 

overigens niet veel bronnenmateriaal overgeleverd is. Nadat die als leerling zijn 

leertijd volbracht had, vertrok hij in 1598 naar Rome om een jaar later in 

Antwerpen te komen werken voor de aartshertogen Albrecht en Isabella. In 

datzelfde jaar werd hij én vrijmeester in de Sint-Lucasgilde én Generaal van de 

Munt.671 Van Rombout zijn in de loop van de zestiende eeuw eveneens geen 

formele banden met Luik of met Luikse migranten bekend. Edelsmid Peeter, 

zoon van Artus, heeft weinig bronnenmateriaal achtergelaten. Als weduwnaar 

dook hij op in Amsterdam waar hij op 24 mei 1614 in het huwelijk trad.672 
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De tweede telg uit het geslacht van Thiry de Rasiere was Hendrick die vanuit 

Luik naar Antwerpen kwam om er carrière te maken als zilversmid. Het verhaal 

van Hendrick is soms wat verwarrend. Ook hij lijkt soms tegelijk goudsmid in 

Antwerpen én in zijn geboortestad Luik te zijn geweest. Reeds op 7 augustus 1557 

duikt Hendrick op als vrijmeester in het Antwerpse goud- en 

zilversmedenambacht als medeondertekenaar van een rekwest.673 In 1559 werd hij 

als vrijmeester genoteerd in de Sint-Lucasgilde.674 Het is niet duidelijk of hij in 

Antwerpen is blijven werken als vrijmeester. In 1566 wordt hij in ieder geval als 

vrijmeester in Luik vernoemd.675 Toch duikt zijn naam vaak op in de Antwerpse 

archieven, zij het meestal als getuige of als procuratiehouder. Hij lijkt in ieder 

geval goede contacten onderhouden te hebben in zowel Luik als met Luikse 

edelsmeden in Antwerpen. Op 5 maart 1570 verklaarde de Luikse 

procuratiehouder van Hendrick dat hij diens goederen beheerde in zijn 

geboortestad. Dit lijkt er op te wijzen dat Hendrick op dat moment zelf niet in 

Luik resideerde. We weten in ieder geval dat hij in Antwerpen geen 

nakomelingen nagelaten heeft. 

Na het geslacht van Thiry de Rasiere, kunnen we overgaan tot het geslacht 

van diens broer Franchois, wiens zoon Dierick I de Rasiere vanuit Luik naar 

Antwerpen migreerde als zilversmid. Dierick I werd op 10 november 1564 poorter 

van Antwerpen als zilversmid uit Luik. In datzelfde jaar werd hij als vreemdeling 

vrijmeester in het Antwerpse edelsmeedambacht.676 Dierick I stond in voor de 

opleiding van drie leerjongens, waaronder zijn zoon Dierick II. De twee andere 

leerlingen waren niet afkomstig uit Luik.677 Tijdens zijn actieve loopbaan had 

Dierick I geen banden met Luikenaars of ex-Luikenaars. Wel heeft hij vele 

contacten met edelsmeden die vanuit Mons naar Antwerpen migreerden. Zo 

getuigde hij tijdens de jaren 1570 en 1580 meerdere keren ten voordele van de 

Henegouwse edelsmeden Franchois Gillery en Nicolaes Lardinois.678 Als 

gereformeerde verliet Dierick na 1585 Antwerpen en werd hij op 23 of 24 

september 1586 poorter in Amsterdam.679 Ook zijn zoon Dierick II heeft geen 

banden onderhouden met de geboortestad van zijn vader. Nadat hij zijn leertijd 

voltooid had, werd hij in 1590 als vrijmeester genoteerd in Middelburg. Hij werd 

hierin gevolgd door zijn broer Lauwreys de Rasiere die in 1591 vrijmeester werd in 

dezelfde stad.680 In 1603 werd Dierick II als zilversmid uit Antwerpen in de 

poortersboeken van Veere genoteerd.681 
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Connectie Armentières 

 

Het onderzoek naar de familie de Rasiere heeft uitgewezen dat de eerste 

generatie migranten uit de familie de banden met hun geboortestad niet 

doorknipten en zelfs actief onderhielden. Luikse migranten dienden soms als 

vangnet voor nakomers uit hun geboortestreek of -stad, wat we bij de 

immigranten die vanuit Breda naar Antwerpen kwamen minder konden 

vaststellen. De tweede generatie migranten uit Luik hadden in ieder geval minder 

behoefte om de banden met de ‘vaderstad’ te onderhouden. Kunnen we hetzelfde 

vaststellen als we de ingeweken edelsmeden van Armentières onder de loep 

nemen? Vanuit dezelfde weken in de loop van de zestiende eeuw in totaal zeven 

goud- of zilversmeden uit naar de Scheldestad. Slechts twee van hen zijn 

Antwerps poorter geworden.682 In twee gevallen was er sprake van twee 

familieleden die elkaar naar Antwerpen vergezelden (de families Martin en 

Gillon), terwijl één familie, de familie Bacler, uit drie familieleden bestond die 

vanuit Armentières migreerden en die allen werkzaam waren in het ambacht van 

de goud- en zilversmeden. Het is deze laatste familie die zorgde voor een groot 

nageslacht van edelsmeden in Antwerpen. Maar we zullen eerst de kleine familie 

onder handen nemen. 

Jan le Gillon was reeds in 1557 lid van de Antwerpse natie van de goud- en 

zilversmeden, aangezien hij op 11 september van dat jaar een rekwest van het 

ambacht medeondertekende.683 Pas op 16 april 1564 wordt le Gillon poorter van 

de Scheldestad en in datzelfde jaar nam hij een leerling uit Antwerpen op in zijn 

atelier.684 Zijn contacten met het thuisfront en met ingeweken collega’s uit 

Armentières waren veelvuldig. Op 6 november 1560 leende Jan le Gillon een 

belangrijk bedrag van Anthonis Bacler, een diamantslijper die werkte in de 

Scheldestad en een telg was van het Luikse geslacht Bacler. Enkele jaren later, op 

3 januari 1564 verklaarde Bertram Bacler, eveneens een inwijkeling uit datzelfde 

geslacht, dat hij borg stond voor de broers Jan en Germeyn Gillon. Op 18 mei 1565 

vond er dan weer een overdracht plaats van landerijen te Rijsel aan Jan le Gillon 

door de erven van Bacler, waaronder opnieuw Bertram. Op 30 december 1567 

tenslotte gaf Jan le Gillon aan Thomas Bacler een volmacht om landerijen ter 

Kampernissen en Alverighem te beheren.685 In 1565 keerde het geluk van Jan le 

Gillon. Hij werd er van beschuldigd in Sint-Joris beelden mee te hebben 
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stukgeslagen en werd hiervoor voor de Vierschaar gedaagd.686 Op 11 september 

1567 werden zijn collega’s die vanuit Armentières naar Antwerpen waren 

ingeweken, opgeroepen om te getuigen over het gedrag van le Gillon tijdens de 

Beeldenstorm in Antwerpen en tijdens de opstand aan de Meir. Het was Jan 

Bacler die op 11 september 1568 een verklaring aflegde, maar le Gillon was niet 

echt gediend met deze getuigenis. Hij werd immers schuldig bevonden en werd 

levend verbrand op de Grote Markt.687 Toch zijn de Baclers Jan le Gillon niet 

afvallig geweest. De zoon van le Gillon, Essayas, geboren in Armentères, werd in 

1571, drie jaar na de dood van zijn vader, als leerjongen opgenomen in het atelier 

van goudsmid Bertram Bacler.688 

In de loop van de jaren 1550 en 1560 zakten twee broers uit Armentières af 

naar Antwerpen om er een carrière van goudsmid op te bouwen. Jan le Martin 

arriveerde als eerste en werd in 1566 als vrijmeester in het ambacht van de goud- 

en zilversmeden toegelaten.689 Jan le Martin heeft duidelijk werk gemaakt van het 

aanhalen van de banden met andere goud- en zilversmeden die afkomstig waren 

uit zijn Vlaamse geboortestad. Op 3 augustus 1568 huwde hij immers met 

Katharina le Gillon, dochter van Jan le Gillon waarover we hierboven reeds 

geschreven hebben. De vader van Katharina was trouwens getuige bij dit 

huwelijk.690 Uit de Antwerpse certificatieboeken van 1567 blijkt overigens dat Jan 

le Martin reeds in 1557 in de Scheldestad was gearrivveerd. Hij heeft tot 1566 

ingewoond en geleerd bij goudsmid Jan Bacler van het Armentierse geslacht 

Bacler. Dezelfde bron maakt melding van het feit dat Jan le Martin vóór oktober 

1567 terug naar zijn geboortestad was verhuisd om daar zijn ambacht te gaan 

uitoefenen. Maar zijn carrière in Armentières was blijkbaar geen succesverhaal. 

Omdat hij er geen werkopdrachten kon vinden, is hij terug naar de Scheldestad 

gekeerd. Hij kon echter in Antwerpen niet direct terug aan de slag gaan omdat hij 

al zijn gereedschap al naar Armentières had gestuurd. Uit armoede moest hij na 

zijn aankomst in de Scheldestad zelfs enkele maanden inwonen bij een 

kousenmaker.691 In 1569 is Jan le Martin er blijkbaar terug bovenop geraakt en 

haalde hij zijn broer Philippe naar Antwerpen om hem op te leiden in zijn 

atelier.692 Op 9 maart 1574 koopt Jan van goudsmid Bertram Bacler uit 

Armentères een huis in de Bargiestraat.693 Volgens de bronnen was Jan le Martin 

reeds gestorven in 1585. Zijn weduwe kavelde op 27 juli van dat jaar gronden te 

Armentières. Uit de documenten die hiervoor werden opgesteld, blijkt voor de 

eerste keer dat de familie le Martin verwant was met de familie Bacler.694 Door 
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zijn huwelijk met de dochter van Jan le Gillon is Jan le Martin er eigenlijk in 

geslaagd om alle edelsmeedgeslachten die vanuit Armentières naar Antwerpen 

waren geëmigreerd, te verenigen in één grote ‘famile’. Als persoonlijk netwerk 

kan dit uiteraard tellen. Na de dood van Jan werd zijn broer Philippe, die op 13 

juni 1575 vrijmeester in het ambacht werd – maar niet als vreemdeling vermeld 

werd in de rekenboeken – voogd van de kinderen van Jan.695 Ook door Philippe 

werden de banden met Armentières en de families Bacler en le Gillon sterk 

onderhouden door onder meer voogdijschappen. 

Het grote Armentierse geslacht Bacler, dat vele edelsmeden en 

diamantbewerkers kende, heeft zich sterk genesteld in de Antwerpse 

edelsmeedwereld en heeft vele grote vaklui voortgebracht. Eigenlijk hebben we te 

maken met een geslacht van vier families in Antwerpen die in Armentières tot 

dezelfde gemeenschappelijke stamvader kunnen teruggebracht worden. Ene 

Anthonis Bacler was de vader van de diamantslijpers Jan, Anthonis I en Bertram I 

die alle drie vanuit Armentières naar Antwerpen verhuisden. Goudsmid Jehan 

Bacler was de vader van de goudsmeden Boudewijn I. Stamvader Peeter Bacler uit 

Armentières stuurde zijn zonen, de goudsmeden Floris en Bertram II de jonge, 

uit naar de Scheldestad. Goudsmid  Michel I Bacler tenslotte, zoon van Michel, 

verhuisde eveneens vanuit Armentières naar de Antwerpse metropool. We 

hebben dus in feite te maken met zeven familieleden uit het grote geslacht Bacler 

die naar Antwerpen geëmigreerd zijn in de loop van de zestiende eeuw met het 

oog op een carrière als edelsmid, diamantbewerker of een combinatie van 

beide.696 Op zich is dit al een zeer goed voorbeeld van kettingmigratie binnen 

familieverband en binnen beroepsverband. In wat volgt zullen we proberen 

achterhalen of de neven Baclers in Antwerpen nauwe formele contacten 

onderhielden met elkaar, met het thuisfront en met andere inwijkelingen uit hun 

geboortestad. Voor de volledigheid zullen we in dit onderzoek ook de 

diamantbewerkers betrekken, omdat zij zich ook vaak bezighielden met het 

bewerken en verhandelen van goud en zilver. 

Hoewel diamantslijper Anthonis I Bacler in Antwerpen gehuwd was en er 

woonde en werkte als juwelier, heeft hij nooit het poorterschap van de stad 

bezeten. Hij heeft zich daarmee blijkbaar toch wel wat in de problemen gewerkt. 

Op 8 juli 1580 getuigden de kooplui en broers Lhermite dat Anthonis I geen 

Antwerps poorter was, dat hij onlangs voor zaken vanuit Duisburg naar 

Antwerpen was gekomen én dat hij terug naar Duisburg wilde vertrekken.697 

Hoewel hij duidelijk in Antwerpen woonde en er enkele huizen bezat, werd er 

toch mysterieus gedaan over zijn verblijfplaats. Dat Anthonis door de gebroeders 

Lhermite werd geholpen, hoeft trouwens niet te verbazen. Deze kooplui hadden 

meer dan waarschijnlijk banden met Armentières en haar ex-inwoners. Zo 
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getuigden de neven Bertram en Boudewijn I Bacler in het voordeel van de 

gebroeders Lhermite in 1583 en verkocht Jan le Gillon een huis in de Hoogstraat 

aan één van de broers.698 Anthonis I onderhield goede contacten met zijn neven 

uit de andere familietakken. Hij getuigde ten voordele van Boudewijn I en stond 

borg voor Floris. Samen met neef Boudewijn I nam hij Salomon Bacler, een zoon 

van nicht Marie, in bescherming omdat deze tegen zijn zin en zonder hun 

medeweten door zijn voogden werd geplaatst.699 

In 1582 overlijdt Anthonis I Bacler en laat hij bijna al zijn goederen na aan 

zijn broer Bertram I.700 Deze Bertram I heeft goede contacten met de familie 

Gillon, eveneens afkomstig uit Armentières. Onder meer op 2 september 1563 

staat hij borg voor Jorys le Gillon en op 3 januari 1564 voor de broers Germeyn en 

Jan le Gillon.701 Ook met zijn neven kan Bertram I het vinden. Zo getuigt hij 

samen met Boudewijn I en stelt dezelfde Boudewijn zich op zijn beurt borg voor 

Bertram.702 Met een andere neef, Anthonis II heeft hij echter een zwaar geschil 

dat uiteindelijk beslecht werd voor de Raad van Brabant.703 Over Jan, de broer 

van Bertram I en Anthonis I, is weinig geweten. Hij had een zoon, Anthonis II, 

die gehuwd was met Marie Hautpied die afkomstig was uit Armentières. Op 11 

december 1600 machtigde hij zijn schoonbroer om zijn goederen te  behartigen in 

de Vlaamse stad.704 Een andere zoon van Jan, Jacques, ging in de leer bij zijn 

vader, maar koos later voor een carrière als soldaat. Hij werd in die hoedanigheid 

in 1580 vermoord te Grave.705 

De familietak van Jehan Bacler leverde Boudewijn I aan Antwerpen. Deze 

Boudewijn had nog een broer, Bertram, maar die heeft Armentières niet voor 

Antwerpen ingeruild. In de bronnen wordt Boudewijn zowel omschreven als 

goudsmid, diamantslijper en juwelier. Hij was in ieder geval een goede bekende 

van een andere diamantslijper uit Armentières, namelijk Eduwaert Padieu, die 

zich eveneens in Antwerpen gevestigd had. Op 2 oktober 1571 getuigde Padieu 

immers ten voordele van Boudewijn. In 1582 deed hij dat nog eens over en 

benadrukte hij dat hij drukke handelsbetrekkingen onderhield met Boudewijn I 

Bacler.706 We hebben reeds vermeld dat Boudewijn in nauw contact stond met 

enkele van zijn neven. Zo ook met Michel Bacler die hij in 1572 machtigde om in 

zijn naam diamanten te verhandelen.707 In 1579 woonde Boudewijn I in Parijs, van 

waaruit hij handel dreef. Neef Anthonis I getuigde hierover in Antwerpen op 1 

augustus 1580 en vermeldde daarbij dat Boudewijn moeilijkheden ondervond met 
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de Franse tollen.708 Dat is misschien ook de reden waarom Boudewijn in 1582 

besloot om terug te keren naar Antwerpen. Op 14 december van datzelfde jaar 

liet hij zich zelfs registreren als Antwerps poorter. Maar op 1 maart 1584 hield hij 

het alweer bekeken in de Scheldestad en vestigde hij zich in Dordrecht. 

Van de familietak van Peeter Bacler werden Floris en Bertram II naar 

Antwerpen uitgestuurd als goudsmeden. Bertram II, alias de jonge, was getrouwd 

met Margriet Pasquier uit Armentières.709 Hij werd als Antwerps poorter 

ingeschreven op 18 april 1561. In 1563 begint Pier Pasquier, een vreemde die 

waarschijnlijk familiebanden had met de echtgenote van Bertram en dus 

connecties had met Armentières, zijn opleiding als goudsmid in het atelier van de 

genoemde goudsmid. In 1571 begint Essayas le Gillon uit Armentières eveneens 

zijn leertijd in hetzelfde atelier.710 Op 18 mei 1565 verkoopt Bertram goederen te 

Rijsel aan Jan de Gillon, de vader van Esayas.711 Ook met andere inwijkelingen uit 

Armentières onderhield Bertram nauwe contacten. Denken we maar aan het huis 

dat hij aan Jan le Martin verkocht in de Bargiestraat.712 Op 20 augustus 1584 

leveren de bronnen – eindelijk – het bewijs dat Bertam Bacler familiebanden 

heeft met de andere takken van het ingeweken geslacht Bacler. Hij stond die dag 

borg voor zijn kozijn Boudewijn I.713 Floris, de broer van Bertram, stond op 15 

december 1558 dan weer borg voor Jacques le Gillon, een immigrant uit 

Armentières.714 Ook voor zijn neef Anthonis stond diezelfde Floris borg.715 Op 28 

september werd Floris Bacler vrijmeester in het ambacht van de goud- en 

zilversmeden, nadat hij in datzelfde jaar op de Kamer van het ambacht gedaagd 

was als sluikwerker.716 

Michel I Bacler tenslotte, een telg uit het vierde geslacht Bacler dat in 

Antwerpen arriveerde, werd voor het eerst als goudsmid vernoemd in 1561, toen 

hij getuigde dat Mathurin le Jude, een goudsmid uit Poitiers, bij hem had geleerd 

en ingewoond van april tot november 1560.717 Ook Michel heeft als inwijkeling uit 

Armentières nog contacten en belangen in zijn geboortestad. Op 27 juli 1568 

stelde hij bijvoorbeeld zijn zwager Guilliam le Brun aan als procuratiehouder te 

Armentières.718 Ook met zijn neven in de Scheldestad heeft hij formele contacten. 

Op 21 juli 1571 certificeerde hij een partij diamanten van Boudewijn I Bacler en op 

19 juni 1572 trad hij op als procuratiehouder van diezelfde Boudewijn.719 
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Als we de edelsmeden (en diamantbewerkers) die vanuit Armentières naar 

Antwerpen verhuisden in de loop van de zestiende eeuw bekijken, dan valt op dat 

dit een zeer hechte gemeenschap was en zelfs bijna één grote familie kan 

genoemd worden. Kinderen werden als leerjongens in elkaars atelier 

ondergebracht, er werden banden gesmeed via huwelijken en leden uit de 

verschillende families stonden borg voor elkaar of getuigden in elkaars voordeel. 

In Armentières zelf werden mensen uit dezelfde kringen belast met zakelijke 

opdrachten. Daar waar er duidelijk sprake was van kettingmigratie binnen de 

verschillende besproken families, kunnen we hier toch wel spreken over een 

klein, maar stevig netwerk dat in niet geringe mate instond voor het in goede 

banen leiden van migratiebewegingen vanuit Armentières. Ook in verband met 

migratiebewegingen vanuit Luik of het Luikse waren er sporen die hierop wijzen, 

zij het in veel geringere mate dan bij de Armentierse edelsmeden, maar dan weer 

veel meer dan bij de migratiepopulatie die vanuit Breda in Antwerpen als 

edelsmid kwam werken. Misschien hadden afstand en taalbarrières toch een 

invloed op de uitbouw van sociale netwerken en migratienetwerken. Opvallend 

bij de grote geslachten van edelsmeden uit Armentières was ook dat de tweede en 

derde generatie migranten sterke banden bleven onderhouden met de stad van 

origine van hun voorouders. Het feit dat in Armentières ook leden uit de grote 

geslachten nog actief waren in de edelsmeedkunst en de diamantsector, zal hier 

niet vreemd aan geweest zijn. 

 

b. Organisatorische netwerken: Wanderpflicht of niet? 

 

We kunnen zonder twijfel stellen dat er in het zestiende-eeuwse Antwerpen 

sprake was van persoonlijke migratienetwerken, maar we hebben ook kunnen 

vaststellen – met in het achterhoofd dat we over de goud en -zilversmeden beter 

zijn ingelicht – dat de persoonlijke netwerken bij de goud- en zilversmeden een 

ander karakter hadden dan die bij de droogscheerders. De ingeweken 

edelsmeden, vooral uit gebieden die relatief ver gelegen waren van Antwerpen, 

vielen vaak terug op zeer sterke familienetwerken. De bronnen wekken ook de 

indruk dat er in Antwerpen binnen bepaalde migrantengroepen of -families in de 

edelsmeedsector een sterke verstandhouding was, een relatie die waarschijnlijk te 

danken was aan het feit dat deze groepen reeds in de plaats van herkomst een 

zekere band hadden opgebouwd. Bij de lakenbereiders hebben we dit bij gebrek 

aan bronnenmateriaal niet zo ondervonden. Als we focussen op de leerlingen die 

afkomstig waren uit één van de vele Duitse vorstendommen, kunnen we maar 

weinig familiale netwerken of familiale kettingmigratie constateren. Bij de 

(Duitse) droogscheerders lijkt het eerder dat leerlingen een vage kennis bezaten 

van hun mogelijkheden in Antwerpse droogscheerdersateliers via een meester-

droogscheerder die eerder vanuit dezelfde herkomstplaats vertrokken was naar 

de Scheldestad. We hebben in ons onderzoek naar netwerken bij 
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droogscheerders de herkomstplaatsen van de leerlingen als troef uitgespeeld. Een 

focus op de herkomstplaatsen levert een interessant uitgangspunt op voor verder 

onderzoek naar organisatorische netwerken. We hebben namelijk kunnen 

vaststellen dat niet alleen Duitse meester-droogscheerders op zoek gingen naar 

leerlingen in hun herkomstplaatsen of -gebieden, maar dat vaak ook meesters die 

niet afkomstig waren uit één van de Duitse vorstendommen daar leerlingen 

rekruteerden. Meer nog, er lijkt in vele gevallen een duidelijke systematiek te 

zitten in de aanwerving van Duitse leerlingen door niet-Duitse meesters. Een 

voorbeeld ter illustratie. Vanuit het Brabantse Woensdrecht kwamen in de loop 

van de zestiende eeuw drie droogscheerders naar Antwerpen afgezakt die 

Antwerps poorter en meester-droogscheerder werden.720 We hebben hier meer 

dan waarschijnlijk met familieleden te maken, waarbij Jan en Cornelis de 

Creemer – gezien zij beiden een vader hadden met dezelfde voornaam – wellicht 

broers waren. Een andere Cornelis de Creemer, laten we hem om misverstanden 

te vermijden Cornelis I noemen, resideerde al langer in de Scheldestad als 

droogscheerder. Jan en Cornelis I waren redelijk succesvolle meesters met een 

eigen atelier. Tussen 1537 en 1561 heeft Cornelis I negen leerlingen opgeleid in zijn 

atelier. Jan deed het met zeven leerlingen tussen 1544 en 1561 niet veel slechter. 

Jan heeft twee familieleden uit Woensdrecht als leerling opgeleid. Op 28 maart 

1544 schreef hij Cornelis de Creemer in – diegene die poorter werd op 12 mei 1553 

– en op 20 april 1547 nam hij Jaspar de Creemer op als leerling in zijn atelier.721 Op 

zich is dit geen verrassing, vermits we hebben gemerkt dat vele droogscheerders-

migranten hun leerlingen rekruteerden in hun eigen herkomstplaats. Wat echter 

wel in het oog springt bij de twee meesters uit Woensdrecht, is dat zij allebei op 

systematisch basis leerlingen rekruteerden in dezelfde plaatsen in de Duitse 

gebieden. Jan wierf telkens één leerling uit Rez en één uit Wesel, terwijl Cornelis I 

twee leerlingen in Rez en twee leerjongens in Wesel ging zoeken. Het lijkt er dus 

op dat de gebroeders de Creemer goede contacten hadden in deze twee Duitse 

plaatsen, waardoor we zouden kunnen vermoeden dat hier meer aan de hand was 

dan louter migratie in het kader van een persoonlijk migratienetwerk. Misschien 

hebben we hier wel te maken met een organisatorisch netwerk, waarbij leerlingen 

systematisch en zonder dat zij zelf hun toekomstige meester persoonlijk kenden, 

naar een welbepaald atelier in Antwerpen werden gestuurd om te leren en er een 

tijdlang als gezel te werken. Deze gedachte zou perfect passen binnen het Duitse 

Wandersysteem, waarbij gezellen de plicht hadden – de zogenaamde 

Wanderpflicht – om in een vreemde stad een soort van stage te doorlopen. 

Volgens Clé Lesger, Leo Lucassen en Marlou Schrover was de kans zeer groot 

dat gezellen migreerden in het kader van een organisatorisch netwerk. Voor hen 
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valtt de tijdelijke migratie in het kader van de Wanderpflicht duidelijk onder de 

categorie organisatorische arbeidsmigratie. De gewoonte van Duitse gezellen om 

ter afronding van een opleiding tot meester rond te trekken, zou in de loop van 

de veertiende eeuw in Duitse steden zijn ontstaan en aan het einde van de 

vijftiende eeuw en tijdens de zestiende eeuw door sommige ambachten én 

gezellenorganisaties geïnstitutionaliseerd zijn. 722 De opgelegde Wanderpflicht in 

Duitsland verschilde echter van stad tot stad en van ambacht tot ambacht. 

Bakkers uit het Duitse Aurich bijvoorbeeld, kenden een migratieplicht van twee 

jaar, terwijl de bakkers uit de naburige stad Esens niet verplicht werden om 

ergens anders werkervaring op te doen.723 In zijn doorlichting van het 

ambachtswezen in de Duitse stad Reval vermeldt Christopher Friedrichs het 

Wandersysteem niet eens.724 Het voordeel van gedwongen migratie zou zijn 

geweest dat het een efficiënt middel was tegen werkloosheid van 

ambachtsgezellen in Europese steden.725 Het eerste vaststaande bewijs van 

georganiseerde gezellenmigratie in Centraal-Europa dateert van in de jaren 1370, 

toen stedelijke arbeidsmarkten gedestabiliseerd raakten door pestepidemieën. 

Vooral Duitse bakkers waren reeds vroeg zeer actief in deze georganiseerde 

migratiebewegingen.726 Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw werd het in 

sommige steden zelfs een verplichting voor leerlingen in de Duitse gebieden om 

rond te reizen om het vak te leren.727 Dit is voor ons onderzoek naar de migratie 

van droogscheerdersleerlingen een bijzondere vaststelling. Buiten de Duitse 

gebieden kan het massaal migreren van gezellen worden vastgesteld in 1453 in het 

westen van Bourgondië en in steden in het noorden van het huidige Frankrijk, 

zoals Rijsel, Sint-Omaars en Parijs. Toch was er toen nog geen sprake van 

georganiseerde tours de France onder ambachtsgezellen. Dit was pas het geval 

vanaf het begin van de zestiende eeuw.728 In Engeland was er pas sprake van 

georganiseerde interregionale tramping systems in het begin van de achttiende 

eeuw.729 In Italië of in de vorstendommen Brabant of Vlaanderen was er geen 

sprake voor verplicht georganiseerde gezellenmigratie.730 

Over de precieze omvang van de Wanderzwang is nog maar weinig gekend. 

Over de betekenis of de bedoeling van het Wandersysteem lopen de meningen 

dan weer uiteen. Traditioneel wordt de gedwongen gezellenmigratie gezien als 

een manier om werkervaring op te doen, waarbij deze verplichting vooral vanuit 
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de ambachten zelf werd gestimuleerd. De overheden hadden echter vaak een 

andere kijk op de zaak en hebben bijvoorbeeld in Duitsland in de loop van de 

achttiende eeuw zelfs pogingen ondernomen om de migratie van gezellen af te 

remmen, wat vaak resulteerde in regelrechte migratieverboden. In heel 

gespecialiseerde beroepen wilde men op deze manier de diffusie van technieken 

en kennis tegengaan, maar in het algemeen was de reden dat er door de migraties 

tekorten ontstonden onder dienstpersoneel en vooral in legers.731  Het feit dat 

gezellen en gezellenverenigingen vaak zeer sterk protesteerden tegen beperkende 

maatregelen van de overheid, is misschien een aanwijzing dat we de oorsprong 

van de Wanderpflicht net bij die gezellen moeten gaan zoeken. Cynthia Truant 

beweert dat gezellen die deelnamen aan de Tours de France dit deden om hun 

eigenheid en hun belang in het stedelijk ambachtswezen te accentueren. Zij 

werden hiertoe aangezet door de gezellenverenigingen die zich op deze manier 

wilden profileren tegenover de ambachtsbesturen en de ambachtsmeesters én 

tegenover andere stedelijke elites.732 Het zouden dus vaak de 

gezellenverenigingen zelf geweest zijn die de stuwende kracht waren achter de 

mobiliteit van gezellen en dit met het oog op de ‘dure verkoop’ van de opgedane 

technische kennis.733 Het concept property in skill kan in deze context bekeken 

worden. Door te reizen konden gezellen skills verwerven die zij later als een soort 

kapitaal konden uitspelen. Het moest dienen om respect af te dwingen ten 

opzichte van ambachtsbesturen en -meesters. Het bezit van skills was niet alleen 

puur financieel-economisch van belang, maar ook voor de eigenwaarde van de 

gezellen. Het was voor de gezellen een manier om zich te onderscheiden van de 

gewone arbeiders of de onvrije gezellen die geen rondreis gemaakt hadden.734 

Door er als gezellenvereniging bij de leden op aan te dringen een rondreis van 

enkele jaren te ondernemen, konden de verenigingen bovendien hun collectieve 

identiteit versterken.735  Men zou dus het  migratiegedrag van gezellen kunnen 

zien als een belangrijke stap in het ontstaan van grote arbeidsorganisaties en zelfs 

vakbonden.736 Volgens Jozef Ehmer volgde het Centraal-Europese Wandersystem 

echter vooral een economische logica. Het flexibel hanteren van het systeem liet 

ambachten en beroepsgroepen toe om de arbeidsmarkt zo te reguleren dat 

enerzijds een overaanbod van handenarbeid in de perken  kon gehouden worden 

en dat anderzijds de vraag naar arbeid op korte en lange termijn kon geregeld 

worden.737 
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Het is niet onze bedoeling om de discussie over het nut of de betekenis van 

het Wandersysteem hier ten gronde te voeren. Wat voor ons onderzoek telt, is 

dat de kans groot is dat er tijdens de zestiende eeuw sprake was van 

Wandersystemen bij Duitse bakkers en droogscheerders. In wat volgt zal daarom 

worden onderzocht of de Antwerpse rekrutering van leerlingen en gezellen 

inderdaad voor een deel werd bepaald door het Duitse Wandersystem. We nemen 

hiervoor als onderzoeksgroep de (Duitse) bakkers en de droogscheerders die naar 

het zestiende-eeuwse Antwerpen verhuisden.  

 

Bakkers 

 

 Van Duitse bakkersgezellen is bekend dat zij vaak migreerden in het kader 

van de Wanderpflicht. Erika Kuijpers concludeert in haar studie dat het zeer goed 

mogelijk is dat Amsterdam tijdens de zeventiende eeuw deel uitmaakte van het 

Duitse systeem van Gesellenwanderung, aangezien onder de aanstaande 

bruidegoms in de stad het aantal bakkersgezellen opvallend hoog was. Deze 

vaststelling is op zich natuurlijk al een beetje in tegenspraak met de idee dat 

georganiseerde gezellenmigratie bedoeld was om ervaring op te doen met het oog 

op het meesterschap in de stad van herkomst. Het feit dat vele van deze gezellen 

trouwden is dan ook redelijk ongewoon, ook en vooral omdat in de meeste van 

Duitse steden waar een Wandersystem de regel was, alleen vrijgezellen een 

meesterproef mochten afleggen.738 Desalniettemin merkte Kuijpers dat de meeste 

van de (getrouwde) Duitse bakkersknechten na enkele jaren terug naar Duitsland 

vertrokken.739  

 Onderzoek heeft aangetoond dat er een sterke relatie bestond tussen de 

aanwezigheid van Wandergesellen en de beschikbaarheid van herbergen in een 

stad. Rondreizende gezellen konden vaak terecht in speciale herbergen waar zij 

tijdelijk onderdak vonden en vaak zelfs een kleine hoeveelheid geld kregen 

toegestopt om voor een korte periode te kunnen overleven na hun aankomst in 

de stad. In Duitsland, Frankrijk en ook in Vlaanderen werden speciale herbergen 

ingericht om gezellen op te vangen, herbergen die vaak ‘gerund’ werden vanuit 

grote herkomstplaatsen van de Wandergesellen.740 Deze herbergen waren 

uiteraard bekend bij de lokale werkgevers en zeker bij werkgevers die uit dezelfde 

herkomstplaatsen afkomstig waren als de gezellen die in de herbergen in kwestie 

verbleven. Er werden vaak vrijstaande arbeidsplaatsen afgeroepen en het zouden 

plaatsen geweest zijn waar gezellenorganisaties en meesters uit een ambacht 

regelmatig vergaderden en elkaar ontmoetten.741  In de literatuur worden 

voorbeelden beschreven van gezellen uit diverse beroepsgroepen die werden 

                                                 
738

 Wiesner, „Wandervogels and women‟, 771. 
739

 Kuijpers, Migrantenstad, 237-238. 
740

 Labal, „Notes sur les compagnons migrateurs‟; Leeson, Travelling Brothers en  Epstein, „Journeymen 

mobility‟, 417. 
741

 Schulz, „Gesellentrinkstuben und Gesellenherbergen‟. 



 236 

opgevangen in herbergen en die hulp kregen aangeboden bij het zoeken naar 

werk bij een geschikte meester. Rondreizende kousenmakers bijvoorbeeld, 

werden in de zeventiende eeuw in Wenen ontvangen in herbergen die eigendom 

waren van het kousenmakersambacht. De nieuwe gezellen kregen eten en 

drinken getrakteerd bij hun aankomst in de herberg. Zij werden daarna 

verwelkomd door ingeweken kousenmakersgezellen die reeds langer in de stad 

verbleven, waarna de nieuwelingen meegenomen werden op een ronde door de 

stad. Tijdens deze ronde werden in een strikte volgorde de meesters bezocht. De 

meesters met de langste staat van dienst hadden de eerste keuze om eventueel 

een gezel te kiezen die in hun ateliers kon werken.742 Nog in Wenen konden 

meesters uit het hoedenmakersambacht die gezellen nodig hadden in hun atelier 

sinds 1815 elke zondag, maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur 

terecht in de herberg van het ambacht.743 De Londense kleermakers van hun kant 

maakten van tenminste het begin van de achttiende eeuw gebruik van herbergen 

of pubs als plaatsen waar werk afgeroepen werd.744 Wat de bakkersgezellen in het 

zeventiende-eeuwse Amsterdam betreft, is vastgesteld dat zij massaal gebruik 

maakten van herbergen om aan onderdak en werk te geraken. In 1692 heeft het 

Amsterdamse bakkersambacht de arbeidsbemiddeling willen reguleren en 

stelden zij enkele knapen aan die instonden voor het werven van nieuwe 

gezellen. Er waren in de stad dan ook talrijke bakkersherbergen gevestigd waar 

vreemde bakkersgezellen verzamelden die geronseld werden door de knapen van 

het ambacht. Het ziet er naar uit dat de verschillende bakkersherbergen gericht 

Wandergesellen uit bepaalde herkomstplaatsen aantrokken.745 

 Als er in diverse zestiende- en zeventiende-eeuwse West-Europese steden 

sprake was van georganiseerde migratie van Duitse bakkersgezellen, dan is het 

niet denkbeeldig dat ook Duitse bakkers naar Antwerpen kwamen in het kader 

van het Duitse Wandersysteem en dat zij na hun ‘diensttijd’ bleven hangen in de 

stad. Op deze manier zouden deze Duitse bakkers als meester in de 

poortersboeken terug te vinden zijn. In de Antwerpse bronnen ontbreekt echter 

alle bewijs van het bestaan van typische bakkersherbergen zoals in Amsterdam. 

Onderzoek naar de bakkersambacht in andere Brabantse steden raakt het 

onderwerp niet aan.746 Aangezien uit de poortersboeken echter blijkt dat zeer 

veel bakkers vanuit kleine Duitse stadjes zoals Lipp, Millen of Neuss naar 

Antwerpen kwamen, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er sprake was van één of 

andere vorm van georganiseerde migratie. Op basis van de poortersboeken is het 

echter onmogelijk om hierover sluitende uitspraken te doen. We hebben in de 

poortersboeken bijvoorbeeld geen overeenkomsten kunnen ontdekken tussen 

familienamen van bakkers en herbergiers die naar Antwerpen kwamen afgezakt 
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in de loop van de zestiende eeuw. Op dat vlak kunnen we dus al niet spreken van 

sterk uitgebouwde persoonlijke migratienetwerken. Daarom hebben we de 

herkomstplaatsen van alle ingeweken bakkers die in de poorterslijsten 

voorkomen én de herkomstplaatsen van de herberguitbaters uit dezelfde bron in 

kaart gebracht. We hebben daarbij gezocht naar overeenkomsten tussen de 

herkomstplaatsen van de respectieve beroepsbeoefenaars. Aan de hand van deze 

kaart zouden we kunnen nagaan of uitgeweken herbergiers als vangnet zouden 

gediend kunnen hebben of zelfs koppelbaas gespeeld kunnen hebben voor 

bakkers die naar Antwerpen kwamen. 

 

Kaart 11: Herkomstplaatsen poorter-bakkers en poorter-horeca-uitbaters 1533-1600
747

 

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Opnieuw was het resultaat negatief. Kaart 11 geeft evenmin uitsluitsel over 

georganiseerde gezellenmigratie waarbij herbergen in Antwerpen een belangrijke 

rol zouden gespeeld hebben. Met een beetje goede wil zouden we een 

overlapping van herkomstplaatsen van herbergiers en bakkers afkomstig uit grote 

steden kunnen vaststellen, maar dit lijkt, gezien de migratiepatronen van andere 

beroepsgroepen, niet uitzonderlijk. Interessanter is wellicht verder onderzoek 

naar herbergiers uit kleine stadjes en dorpen in de vorstendommen Vlaanderen, 

Luik, Brabant en in de kleine Duitse vorstendommen. Het is immers fascinerend 

dat er een vage overeenkomst is tussen de herkomstplaatsen van herbergiers en 
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taverniers en bakkers uit geïsoleerde dorpjes in het huidige Duitsland, in 

Vlaanderen en in het hertogdom Brabant (huidige Kempen en Noord-Brabant). 

Ook het clustergebied in het prinsbisdom Luik vertoont overeenkomsten. 

Uitspraken hierover doen op basis van de poortersboeken alleen, blijft echter 

moeilijk. Ook een vergelijking van de woonplaatsen van bakkers en de vestiging 

van herbergen in de zestiende eeuw – weliswaar alleen maar in de jaren 1584-1585 

– levert geen bewijs dat herbergen gevestigd waren in buurten waar vele bakkers 

werkten.748 

 

Droogscheerders  

 

In de voorgaande paragrafen werden de herkomstplaatsen van de meester-

droogscheerders en de leerling-lakenbereiders uitvoerig besproken. Een 

vergelijking van die herkomstplaatsen heeft ons geleerd dat we kunnen spreken 

van verscheidene persoonlijke migratienetwerken of -netwerkjes. Bovendien 

hebben we een sterk vermoeden dat er meer aan de hand was en dat er sprake 

was van meer georganiseerde netwerken in plaats van of in combinatie met 

persoonlijke netwerken. Vier vaststellingen doen ons in deze richting denken. 

Het ons opgevallen dat niet alleen Duitse meesters consequent of systematisch 

leerlingen rekruteerden uit hun eigen herkomstplaatsen of -streken, maar dat 

ook niet-Duitse droogscheerders in dezelfde plaatsen rekruteerden. Dit lijkt ons 

een aanwijzing dat er misschien sprake was van migratie van leerlingen die op 

vraag van een in de Scheldestad gevestigde meester werden uitgestuurd. Een 

tweede aanwijzing voor het bestaan van georganiseerde migraties kunnen we 

vinden in de lijsten van ateliers van meester-droogscheerders. Met name de hoge 

tewerkstellingsgraad van Duitse gezellen bij Duitse meesters wijst in deze 

richting.. Ook nadere analyse van de leerlingenlijsten van de droogscheerders 

sterkt ons in ons vermoeden dat er bij de Duitse migrant-droogscheerders sprake 

was van Gesellenwanderung. Een terugkoppeling van de leerlingenlijsten naar de 

poortersboeken tenslotte, wijst eveneens in de richting van Gesellenwanderung. 

Ieder jaar, wanneer in het voorjaar en bij het begin van de herfst de Engelse 

lakens arriveerden, kwamen seizoenarbeiders massaal naar Antwerpen afgezakt 

om te werken in de lakenbereiderijen.749 Na enkele maanden gewerkt te hebben, 

keerden de meeste van deze droogscheerders naar hun herkomstplaatsen terug, 

om zich bij aanvang van het volgende seizoen opnieuw in Antwerpen aan te 

melden. Deze seizoensarbeiders waren geen ongeschoolde arbeiders, maar 

mensen met ervaring. Alles wijst er op dat ze tijdens de zestiende eeuw 

voornamelijk uit de gewesten kwamen waar ook hun tijdelijke werkgevers 

vandaan kwamen. De familienamen in enkele zeldzame lijsten van vrije en 
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onvrije gezellen – waaronder dus ook de seizoensarbeiders – uit 1539 en 1540 

wijzen alleszins in die richting.750 Volgens Alfons Thijs is het overigens zeer 

waarschijnlijk dat heel wat droogscheerdersgezellen eerst een tijdlang enkel 

tijdens de twee seizoenen in de Scheldestad kwamen werken, vooraleer zij zich 

definitief als vrij of onvrij gezel in Antwerpen vestigden. Vast staat volgens Thijs 

in ieder geval dat de vrije gezellen hoofdzakelijk uit dezelfde streken kwamen als 

hun meesters. Dit was niet enkel het geval in de lakenbereiding. Ook in andere 

takken van de textielindustrie waren de vreemde knechten meestal uit dezelfde 

gewesten afkomstig als hun eveneens ingeweken werkgevers.751 Dit is volgens 

Thijs begrijpelijk, omdat er voor beide groepen, dus zowel voor de meesters als 

voor de loonarbeiders, gewoonlijk dezelfde drijfveren bestonden die hen ertoe 

aanzetten naar Antwerpen te emigreren.  

We hebben de lijsten van de droogscheerdersateliers onder de loep genomen 

en de herkomstplaatsen van de meesters proberen achterhalen via de 

poortersboeken of in sommige gevallen via de leerlingenlijsten van het 

ambacht.752 In het totaal kunnen we 276 werkende ateliers onderscheiden tijdens 

de jaren 1540-1541. De ateliers van droogscheerders werden enerzijds in grote 

mate bevolkt door vrije gezellen die na het afleggen van hun knapenproef bij hun 

leermeester gingen werken en anderzijds door onvrije gezellen die voor elk nieuw 

seizoen gerekruteerd werden in de herkomstplaats van de meester. Van enkele 

daarvan zijn we zeker dat zij gerund werden door een Duitse meester of zijn 

weduwe. Als we de gezellen in deze ‘Duitse ateliers’ bekijken – op basis van de 

gegevens in de leerlingenlijsten of op basis van hun familienaam – dan blijken 

vele van hen inderdaad afkomstig geweest te zijn uit de herkomstplaats of -streek 

van hun meester. Wat de onvrije gezellen betreft hebben we ons inziens te 

maken met een combinatie van georganiseerde migratie en persoonlijke 

netwerken. De onvrije gezellen werden de eerste keer waarschijnlijk op een 

georganiseerde wijze naar een Antwerps atelier geleid, waarna zij de volgende 

seizoenen naar hetzelfde atelier terugkeerden omdat zij de meester ‘kenden’ en 

omdat zij wisten dat zij in het atelier terecht konden. Voorgaande Dit alles doet 

vermoeden dat de organisatie van de gezellenmigratie door de meesters zelf 

geregeld werd. In haar studie naar de migratie van droogscheerders naar het 

zeventiende-eeuwse Amsterdam ziet Erika Kuijpers echter nog een andere vorm 

van georganiseerde migratie met betrekking tot Duitse droogscheerders, waarbij 
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zij gewag maakt van migratietrafieken.753 In de periode 1601-1700 gingen 3.282 

droogscheerders voor hun eerste huwelijk in ondertrouw in de stad. Slechts 13 

procent van hen was in Amsterdam zelf geboren. Twintig procent van hen was 

afkomstig uit de Republiek en meer dan de helft uit een Duits vorstendom.754 

Volgens Kuijpers was er in het geval van de droogscheerders reden genoeg om te 

veronderstellen dat er een direct verband was tussen beroepsspecialisatie en de 

economische specialisatie van het herkomstgebied, waarbij de Duitse 

droogscheerders mogelijks gezellen op Wanderschaft waren die na enkele jaren 

zouden terugkeren naar huis om zelf aan atelier op te richten.755 De vraag daarbij 

is natuurlijk of, zoals Ad Knotter en Jan Luiten Van Zanden veronderstelden, de 

Duitse droogscheerders het vak al hadden geleerd in hun herkomstplaats  en net 

op  grond van  hun vakbekwaamheid naar Amsterdam kwamen om te werken.756 

Kuijpers heeft via analyse van de herkomstplaatsen van de 

droogscheerdersgezellen kunnen vaststellen dat deze niet allemaal afkomstig 

waren van plaatsen waar daadwerkelijk sprake was van een bloeiende 

lakennijverheid. Vooral de migranten van het Duitse platteland kunnen in hun 

plaats van herkomst onmogelijk in aanraking zijn gekomen met lakenbereiding. 

Zij veronderstelt dan ook dat we in vele gevallen te maken hebben met een 

trapsgewijze migratie, waarbij jongens van het platteland eerst in een Duitse stad 

het vak leerden om daarna naar Amsterdam uit te wijken. De ingeweken gezellen 

moesten dan bij hun aanwerving bewijzen dat zij een knapenproef hadden 

afgelegd. Het probleem was vaak dat vele migranten wel beweerden het vak 

geleerd te hebben, maar dit niet konden bewijzen. In Leiden en Amsterdam 

werden daar niet al te veel problemen over gemaakt en werden deze gezellen 

toegelaten, ongeacht de leeftijd die zij hadden.757 De werkgevers zouden immers 

toch de middelen gehad hebben om te achterhalen of iemand geschikt was voor 

het droogscheren of niet, vermits veel arbeidsbemiddeling vooral verliep via 

sociale netwerken. Bovendien trad men tijdens drukke periodes, wanneer er 

voldoende werk voorhanden was, minder streng op tegen gezellen die in feite 

ongeschoold waren.758 Het is echter de aanwezigheid van vele ongeschoolde 

Duitse droogscheerders in Amsterdam die een belangrijke vraag opwerpt in 

verband met de concrete betekenis van de Wanderpflicht bij Duitse migranten. 

Duits onderzoek heeft uitgewezen dat er een verschil was tussen ideaal en 

praktijk in verband met de Wandersystemen. De formele functie van de 

Wanderschaft was de opleiding van de gezel. In de realiteit slaagden maar weinig 

gezellen er echter daadwerkelijk in om zich na hun verplichte rondreis als 

meester te vestigen in de plaats van herkomst. Een deel van hen vormde als het 
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ware een arbeidsoverschot dat zich definitief verplaatste naar grote steden. 

Sommige Duitse historici zien het ontstaan van de Wanderzwang zelfs als een 

gevolg van het overschot aan gezellen dat in steden is opgeleid.759 Het verhaal 

van de Duitse droogscheerders in Amsterdam toont Kuijpers duidelijk aan dat 

deze Wandergesellen – Kuijpers gaat er dus wel degelijk van uit dat vele van de 

Duitse gezellen in het kader van verplichte gezellenmigratie naar Amsterdam 

kwamen – merendeels verkapte loonarbeiders waren met weinig perspectief op 

sociale mobiliteit.760 In de literatuur is het onderscheid tussen Wandergesellen en 

loonafhankelijke economische migranten echter nog maar nauwelijks 

geproblematiseerd.761 Het probleem is immers dat (Duitse) historici vaak wel een 

goed beeld hebben van de gezellen en leerlingen die vertrekken als Wandergesell, 

maar dat zij geen beeld krijgen van diegenen die daadwerkelijk terugkwamen. In 

principe moest het volledige traject van leerjongen – gezel – meester afgelegd 

worden om te kunnen spreken van Gesellenwanderung, maar volgens Pallach is 

veel van wat op Gesellenwanderung lijkt, dit in de praktijk niet. Anders gezegd, 

veel migratie lijkt wel op Gesellenwanderung, maar was in werkelijkheid 

misschien een soort trafiek van loonarbeiders.762 Deze uitspraak opent 

perspectieven in ons onderzoek naar de migratie van leerling-droogscheerders in 

Antwerpen. 

Uit tabel 3 blijkt dat meer dan de helft van alle ingeschreven leerjongens als 

migrant beschouwd moet worden.763 In vergelijking met andere steden waar 

drukke activiteiten in de lakenbereiderij waren, is dit niet uitzonderlijk veel, maar 

wat vooral opvalt is het hoge percentage van Duitse leerlingen. Maar liefst 26,3 

procent van alle migrant-leerlingen was afkomstig uit een Duits vorstendom. We 

kunnen ons überhaupt de vraag stellen waarom zoveel leerlingen er voor kozen 

om het vak van droogscheerder in Antwerpen te komen leren. Blijkbaar werd de 

Antwerpse bereidingstechniek in West-Europa als superieur beschouwd. Vele 

kooplui – en dan vooral Engelsen – lieten hun lakens in Antwerpen bereiden daar 

‘die bereydinge …alle anderen in trouwe ende deucht excedeerde’.764 Het feit dat 

een groot aantal zelfstandige droogscheerders in Antwerpen actief was, maakte 

het voor een leerling ook gemakkelijker hier een meester te vinden die bereid was 

– tegen een niet al te hoge prijs – iemand in zijn atelier op te nemen.765  

Dat Antwerpen bekend stond als een centrum van excellente 

lakenbereidering, zou in ieder geval kunnen verklaren waarom zoveel leerlingen 

uit vrije steden een opleiding volgden in de Scheldestad.766 De kans bestaat dat 
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het voor een leerling uit een vrije stad veel goedkoper was om het vak te leren in 

zijn geboortestad. Met het bewijs van zijn geslaagde opleiding kon hij bovendien 

even goed in Antwerpen aan de slag kunnen als vrije gezel of meester. Toch 

merken we in de inschrijvingslijsten dat in totaal 157 leerlingen uit een vrije stad 

in Antwerpen het vak kwamen aanleren.767 Bij de leerlingen die uit Brabant 

afkomstig waren, komt het er op neer dat maar liefst 36 procent van alle 

leerlingen afkomstig was uit een vrij stad en dus in principe hun leertijd niet in 

de Scheldestad hoefden te doen. Gezien de geringe afstand van de vrije steden 

met de Scheldestad, kunnen we nog aannemen dat jongens uit zo’n stad naar 

Antwerpen afzakten om een ambacht aan te leren. Voor Duitse leerlingen was dit 

echter niet zo evident. Enerzijds reisden zij zeer ver naar een vreemde stad om 

een vak te leren, anderzijds beseften zij goed dat het zeer moeilijk zou zijn om er 

een carrière als meester op te bouwen. Dit was niet omdat het migranten an sich 

moeilijk gemaakt werd om zich als meester te vestigen, maar wel omdat het een 

kwestie van was van jaren werken en sparen om als meester aanvaard te worden 

in het ambacht. Volgens Thijs gold dit zeker voor migranten. Vele migranten die 

poorter werden, deden dat pas nadat zij eerst vele jaren als arbeider gewerkt 

hadden.768 Wat een arbeider kon sparen, volstond bovendien niet om een eigen 

atelier als lakenbereider te beginnen. Hij moest daarom uit andere bronnen 

inkomsten putten. Deze andere bronnen waren in de regel onroerende goederen 

of renten in de geboortestreek, verworven uit het vaak sedert generaties 

geaccumuleerde familiebezit.769 Bovendien was het voor de Duitse migrant-

leerlingen niet onmogelijk om korter bij hun herkomstplaats of zelfs in hun 

geboortestad zelf het vak op een degelijke manier te leren en door te stromen 

naar het meesterschap. 

Er waren economische verschillen qua herkomstplaatsen van leerling-

droogscheerders. Enerzijds waren velen van hen afkomstig uit plaatsen waar de 

lakennijverheid in verval was geraakt, anderzijds waren vele leerlingen afkomstig 

uit steden waar de lakenbereiding sinds de zestiende eeuw aan een steile opmars 

was begonnen. De aantrekkingskracht van de Antwerpse lakenbereiding was 

groot in delen van Gelderland, Limburg en het prinsbisdom Luik, waar in steden 

als Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Hasselt, Maaseik, Maastricht, Roermond, Sint-

Truiden en Tongeren in de late middeleeuwen een sterke wolnijverheid was 
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geweest, maar waar in loop van de zestiende eeuw deze wolnijverheid erg in het 

gedrang kwam door plattelandse lakenweverij in de omgeving van Weert. In 

nagenoeg alle dorpen tussen Maaseik, Horn, Venray en Nederweert werd intens 

geweven voor de Antwerpse markt.  Ook op het Duitse platteland was de 

aantrekkingskracht van Antwerpen groot door een gebrek aan voldoende 

bestaansmiddelen in de landbouw of nijverheid en door een relatieve 

overbevolking op het platteland aldaar. Dit neemt niet weg dat vele Duitse 

leerlingen afkomstig waren uit plaatsen waar de wolnijverheid een hoge vlucht 

nam en waar de lakenbereiding sinds het begin van de zestiende eeuw aan een 

steile opmars was begonnen. Alfons Thijs vertrekt van de stelling dat de meeste 

immigrant-droogscheerders hun opleiding in Antwerpen hadden gekregen, 

hoewel zij reeds in hun plaats van herkomst in contact waren gekomen met de 

lakenbereiding.770 Erika Kuijpers daarentegen is van mening dat de meeste 

vreemde droogscheerdersgezellen het vak reeds elders geleerd hadden vooraleer 

zij naar Amsterdam kwamen, waarmee zij de bevindingen van Knotter en Van 

Zanden onderschreef. Het waren vooral de Duitse droogscheerdersgezellen die 

reeds hun bekwaamheidsproef zouden hebben afgelegd in hun herkomstplaats. 

Zij die van het platteland afkomstig waren of uit stadjes waar niet aan 

lakenbereiding werd gedaan, hadden het vak waarschijnlijk al in een andere 

Duitse stad geleerd.771 Uit mijn onderzoek blijkt dat de geciteerde historici 

misschien allemaal een beetje gelijk en ongelijk hadden. Er zijn aanwijzingen dat 

de vele leerlingen uit de Nederlanden die opgenomen zijn in de leerlingenlijsten, 

daadwerkelijk als leerling naar Antwerpen kwamen afgezakt. Langs de andere 

kant vermoeden we dat Duitse droogscheerders in de lijsten in vele gevallen 

gezellen waren die het vak reeds geleerd hadden in een Duitse stad en daarna nog 

naar Antwerpen kwamen afgezakt in het kader van de Wanderpflicht. Het 

frauduleus tewerkstellen van (onvrije) gezellen die als leerling werden 

ingeschreven, het bestaan van netwerken om textielarbeiders te gaan ronselen in 

Duitse steden, lijsten met Duitse steden waar Wanderpflicht gebruikelijk was én 

de reactie van de stedelijke overheid om het vertrekken van opgeleide 

droogscheerders te beletten, doen ons tot dit besluit komen. 

In de stichtingsordonnantie van 1537 worden de reglementen aangaande de 

werking van het Antwerpse droogscheerdersambacht vastgelegd. Het ambacht 

van de lakenbereiders bestond uit meesters, gezellen en leerlingen. Een meester 

mocht slechts één leerling tegelijk opleiden en zij moesten genoteerd worden in 

een inschrijvingsregister. De leerlingen mochten geen loon ontvangen en de 

leertijd moest ten minste twee jaar duren.772 De leerlingen konden na hun leertijd 

een proef scheren en mochten na het slagen in hun knapenproef als vrij gezel aan 

de slag gaan. Thijs gelooft dat de knapenproef pas sinds het einde van de 
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zeventiende eeuw werd ingesteld en niet veel verschilde met de zogenaamde 

meesterproef, namelijk het scheren van negen el laken.773 Wij menen aan de hand 

van de inschrijvingslijsten op te kunnen maken dat de knapenproef al in de 

zestiende eeuw werd ingevoerd. De leerlingen dienden een klein stuk door de 

dekens aangeleverd laken te scheren om aan te tonen dat zij als gezel aan de slag 

konden.774 Dat deze proef niet echt een groot struikelblok was, blijkt uit het feit 

dat 80 procent van alle ingeschreven leerjongen hun proef met succes schoren.775 

Dit betekent eigenlijk, gezien het aantal leerlingen dat er misschien de brui aan 

heeft gegeven en gezien het feit dat gedurende de tweejarige opleiding leerlingen 

ook konden overlijden, bijna iedereen die het einde van zijn leertijd haalde, die 

leertijd ook succesrijk afrondde. Het was volgens Thijs dan ook niet moeilijk om 

het vak van droogscheerder onder de knie te krijgen. Op zes weken tijd kende 

men in principe genoeg van het vak om een proef te kunnen scheren.776 Wie als 

gezel wilde promoveren tot meester moest nog een bijkomende meesterproef 

afleggen, maar het was niet de moeilijkheidsgraad van die proef die velen ervan 

weerhield om meester te worden – de gezellen konden eigenlijk in principe 

allemaal goed genoeg scheren om zonder moeite ook deze proef met succes af te 

leggen – maar wel de financiële eisen die aan het meesterschap verbonden waren. 

Van de 68 leerlingen die in 1540 met succes hun opleiding als gezel afrondden 

werden er slechts zeven later als meester in het ambacht opgenomen. Uit de bron 

waarin de inschrijving als meester werd vermeld, leren we dat zij meester werden 

na het betalen van hun inschrijvingsgeld (variërend van 28 tot 30 gulden voor 

niet-meesterszonen en tot 20 stuivers voor een meesterszoon) en na traktatie op 

een maaltijd (variërend tussen 8 en 12 gulden). 

Over de vraag waarom uiteindelijk de meesterproef is ingesteld, lopen de 

meningen uiteen. Vanaf omstreeks de helft van de zestiende eeuw zouden de 

lakenbereiders ‘die niet in het ambacht geboren waren’ deze proef hebben 

moeten afleggen. Tegen het einde van de zeventiende eeuw werd het onderscheid 

tussen meesterszonen en niet-meesterszonen echter opgeheven.777 Volgens Thijs 

zijn de meesterproeven in de textielsector ingevoerd omdat migranten te talrijk 

werden in de textielambachten. Zij zouden de werkgelegenheid van de reeds 

gevestigde beroepsbeoefenaars in gevaar gebracht hebben. Zolang de migranten 

gezellen wensten te blijven en geen ambities toonden om het meesterschap te 

verwerven, hadden de ambachtsbesturen geen moeite met de aanwezigheid van 

de inwijkelingen. Vanaf het moment dat inwijkelingen echter meester wilden 

worden, werden zij beschouwd als ongewenste concurrenten. De meesterproef 

werd op deze manier een middel om de toegang tot het meesterschap te 
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bemoeilijken. De ambachtsbesturen konden bovendien de invoering van de 

meesterproeven makkelijk verantwoorden: men wist immers te weinig over de 

vakbekwaamheid van de textielwerkers die niet waren opgegroeid in een 

Antwerps atelier.778 We willen ons hier niet mengen in de discussie over het al 

dan niet verschillend zijn van een meesterproef en een knapenproef en over het 

al dan niet gebruik of misbruik van de proeven om migranten uit het ambacht te 

sluiten. Wij willen echter wel achterhalen of de leerlingen, en zeker de Duitse 

leerlingen, daadwerkelijk als leerling beschouwd kunnen worden. Wij geloven 

immers dat Duitse ‘leerjongens’ in vele gevallen gezellen waren die in het kader 

van de Wanderpflicht naar Antwerpen kwamen afgezakt.  

Reeds vanaf het uitvaardigen van de pricipaele brief  van de droogscheerders 

lag het vast dat er maar één leerling tegelijk mocht worden opgeleid in een 

atelier. Een werkhuis mocht maar één scheerdis hebben en er mochten maar tien 

gezellen werken. Twee meesters die samen een atelier uitbaatten en die samen 

deelden in de winst, kregen de toelating om twintig gezellen tewerk te stellen.779 

Het waren vooral de schamele meesters die hadden aangedrongen op het 

beperken van het aantal werknemers. Zij werden hierin gevolgd door de 

Antwerpse overheid en dit tot ergernis van de grote meesters en de 

lakenhandelaars die er alle baat bij hadden dat er op het vlak van tewerkstelling 

geen beperkingen werden opgelegd. In 1555 kregen de kleine meesters nog een 

toegeving van de stadsmagistraat en dit tot woede van de grote handelshuizen 

die ermee dreigden grote droogscheerdersateliers op te richten in Lier.780 Op 

zeven januari 1555 ordonneerde de magistraat dat elke meester ‘hy zy ryck oft 

arm’, maar één scheerdis en tien gezellen mocht hebben. Een meester die zijn 

ongehuwde zoon, die eveneens meester-droogscheerder was, liet meewerken, 

mocht twaalf gezellen hebben en twee scheerdissen. Twee meesters die 

samenwerkten en hun winst deelden, mochten nog maar twaalf werknemers 

hebben en twee scheerdissen bewerken. De kleine meesters hadden dus duidelijk 

hun slag thuisgehaald. Ondanks zwaar lobbywerk van de grote meesters en de 

handelaars, was het aantal toegestane gezellen in een atelier van maximaal 

twintig naar twaalf neergehaald.781 

Het duurde niet lang vooraleer de magistraat een versoepeling van de 

ordonnantie van 1555 toestond. De meester meegerekend, konden voortaan 

twintig personen in een atelier werken, al mocht elke meester slechts één 

scheerdis bezitten.782 Op 13 mei 1562 kregen de grote meesters tenslotte gedaan 

dat de minimumleeftijd voor een meesterszoon om meester te kunnen worden, 

van 18 jaar werd teruggebracht naar 15 jaar.783 In 1580 werd de ordonnantie 
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bevestigd, maar in 1586 kregen de kleine meesters gelijk van de stedelijke 

overheid om de grootte van de ateliers binnen de perken te houden. De kleine 

meesters stelden in 1590 voor om per scheerdis nog maar vier personen tewerk te 

stellen en als een atelier twee scheerdissen telde nog maar maximaal zes.784 De 

magistraat heeft de toegevingen gedaan aan de in financiële moeilijkheden 

verkerende kleine lakenbereiders uit angst dat zij de grote stroom van 

emigranten uit Antwerpen zouden volgen. In 1590 legde de overheid de 

bedrijfsgrootte nog meer aan banden door de ordonnantie van 1586 zo te 

interpreteren dat de respectievelijk vier en zes toegestane werkkrachten ook de 

meester zelf en zijn eventuele zoon zou omvatten.785 Het was dus in de loop van 

de zestiende eeuw geregeld ruzie tussen de kleine en grote meesters en de 

handelaars over de grootte van het droogscheerdersbedrijf en dan vooral over het 

aantal toegelaten gezellen in een atelier. Merkwaardig genoeg heeft de Antwerpse 

magistraat bijna altijd de zijde gekozen van de kleine meesters. 

In de stichtingsordonnantie van 1536 staat dus duidelijk dat een meester maar 

één leerling tegelijk mocht opleiden. Na twee jaar mocht deze leerling een 

knapenproef scheren op een stuk stof die door de dekens was aangereikt. Indien 

de leerjongen niet in zijn proef slaagde, dan moest hij langer in de leer gaan bij 

dezelfde meester. Een meester mocht dus maximaal elke twee jaar een leerling 

opleiden of ‘aanwerven’, behalve als de leerknaap tijdens zijn leertijd overleed. In 

dat geval mocht de meester een andere leerling rekruteren.786 In de ordonnanties 

en rekwesten van de droogscheerders die volgden in de loop van de zestiende 

eeuw, wordt het aspect van de leerjongens niet meer aangeraakt. Blijkbaar ging er 

van de grote meesters of van de handelaars geen vraag naar de magistraat om het 

aantal leerlingen in aan atelier te mogen verhogen. De quota op de leerlingen 

lijken dus geen discussiepunt te zijn geweest in de Antwerpse 

droogscheerderswereld. De discussie over leerlingen in ateliers lijkt zich echter 

wel op een ander niveau afgespeeld te hebben. Het lijkt er sterk op dat een aantal 

(grote) meesters het leerlingenwezen als een middel zagen om én de quota van 

de gezellen op een klein niveau te omzeilen én als een manier om goedkope of 

zelfs gratis werkkrachten aan te werven. Klachten bereikten de overheid dat 

vreemde arbeiders als leerling werden aangetrokken om in ateliers te werken en 

dat de ‘leerlingen’ die hun proef geschoren hadden, systematisch niet werden 

opgenomen in de ateliers. Zij zouden gewoon uit Antwerpen verdwijnen en hun 

plaats als leerling zou ingenomen worden door een andere vreemde leerling die al 

verdacht goed met de schaar overweg kon. In de klachten werden vooral Duitse 

leerlingen en grote meesters geviseerd die blijkbaar een mooie tactiek hadden 

uitgedokterd om ‘leerlingen’ aan te trekken. Van de magistraat kregen deze 

meesters zelfs gedaan dat arme leerjongens geen inschrijfgeld hoefden te betalen 
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omdat zij hiervoor geen financiële middelen bezaten. Meer nog, de 

stadsmagistraat verleende het recht aan de ambachtsjongens uit de textielsector 

om dagelijks, tussen 11.00 en 13.00 te gaan bedelen ‘voor de goeder luyden 

deuren’. Dit was voor de kleine meesters een klap in het gezicht. Reeds lang 

klaagden zij dat ‘leerlingen’ uit Duitse gebieden naar Antwerpen gehaald werden 

om er te werken in ateliers. De verlening van het recht om te bedelen in 1599 was 

de druppel die de emmer deed overlopen. Het kwam zelfs zo ver dat boden open 

en bloot jonge vreemdelingen uit gebieden zoals het land van Erkelenz of het 

land van Luik jonge vreemdelingen naar de Scheldestad brachten.787 Blijkbaar 

ging het hier niet alleen over zeer jeugdige leerling-bedelaars. Bij de 

droogscheerders werden zelfs ‘leerlingen’ aangeboden die al dertig jaar waren 

vooraleer zij zich lieten noteren in de leerlingenlijsten.788 

Het feit dat de klachten over ‘leerlingen’ uit Duitse gebieden handelden, doen 

ons des te meer denken in de richting van de Gesellenwanderung. We hadden al 

een vermoeden in die richting toen we het systematisch aanwerven van 

leerlingen uit deze gebieden in dezelfde ateliers konden achterhalen. Nu wordt 

ons vermoeden alleen nog maar versterkt als we merken dat vanuit de gebieden 

of plaatsen waar Gesellenwanderung een veel voorkomend fenomeen was, 

gezellen of reeds geschoolden werden opgeschreven als leerling bij een meester. 

We hebben ter controle de herkomstplaatsen van de Duitse leerlingen naast de 

herkomstplaatsen van Wandergesellen uit het Rijnland en Westfalen gelegd die 

aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw arriveerden 

in het land van Bergh, gelegen in het huidige Gelderland en grenzend aan het 

Duitse Emmerich.789 Uit deze vergelijking blijkt dat de rekruteringsplaatsen van 

de Wandergesellen in Bergh zeer sterk overeenstemden met die van onze 

Antwerpse leerling-droogscheerders, maar ook met vele gezellen uit de ateliers 

en met Duitse droogscheerders in de poortersboeken. Het lijkt er dus sterk op dat 

we in de Antwerpse lakenbereiderij met Duitse Wandergesellen te maken hebben 

die als gezel – nadat zij dus in hun plaats van herkomst reeds een gezellenproef 

hadden afgelegd – naar Antwerpen afzakten om aan hun Wanderpflicht te 

voldoen. Nadien zouden velen van hen terug naar hun herkomstplaats of elders 

in Duitsland trekken om aanspraak te maken op het meesterschap als 

droogscheerder.  

 

 

 

 

5. Conclusie 
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Migratiehistorici hebben steeds de neiging om te achterhalen waarom migranten 

naar (vroeg)moderne steden verhuisden. Al te graag grijpen zij daarvoor naar 

zogenaamde traditionele push- en pullfactoren vaak om migratiebewegingen te 

verklaren. Een voor de hand liggende pullfactor is uiteraard de economische 

gelegenheidsstructuur in de plaats van bestemming. Migranten laten zich leiden 

door de vooruitzichten op de arbeidsmarkt van de stad waarnaar zij willen 

verhuizen, maar ook door betere lonen en vooruitzichten op ondernemerschap in 

het stedelijk corporatief weefsel. Andere veelgeciteerd pullfactoren voor 

zestiende-eeuwse migraties in de Nederlanden zijn religieuze tolerantie in een 

stad en de relatieve veiligheid in woelige periodes. Ook de kans op scholing op 

sociale vangnetten in een stedelijke omgeving kunnen migranten aangemoedigd 

hebben om  te verhuizen. Religie – en met name religieuze vervolgingen van haar 

– kan dan weer als pullfactor gehanteerd worden om naar elders te verhuizen. 

Ook oorlog en verwoestingen, een slabakkende economie in de herkomstplaatsen 

van migranten, een tekort aan landbouwoppervlakte door overbevolking op het 

platteland en dergelijke, worden eveneens vaak als pushfactoren naar voor 

geschoven. Het is duidelijk dat economie en religie zowel belangrijke push- als 

pullfactoren konden zijn bij migraties naar het zestiende-eeuwse Antwerpen. 

Maar hoe diepgravend een migratiehistoricus ook tewerk gaat, nooit zal hij 

effectief kunnen achterhalen waarom een migrant naar Antwerpen verhuisde in 

de loop van de zestiende eeuw. het bronnenmateriaal is daarvoor ontoereikend. 

 Eigenlijk levert historisch migratieonderzoek aan de hand van de 

traditionele push- en pullfactoren vaak alleen maar kwantitatieve resultaten op. 

In dit hoofdstuk hebben wij daarom een stap verder durven zetten. We zijn niet 

op zoek gegaan naar het waarom economische migranten naar Antwerpen 

verhuisden in de loop van de zestiende eeuw, maar eerder naar het 

besluitvormingsproces dat vooraf ging aan de verhuis naar de Scheldestad. De 

idee hierachter is dat niemand – of toch nauwelijks iemand – de stap zet op te 

migreren zonder vooraf op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die een 

nieuwe woonplaats te bieden heeft. Uiteraard hebben wij in dit hoofdstuk, net 

zoals in andere hoofdstukken, gefocust op de mogelijkheden die de Antwerpse 

arbeidsmarkt aan een migrant te bieden heeft. Door de poortersboeken van 

naderbij te bekijken en door ons op enkele belangrijke economische sectoren te 

concentreren, hebben we kunnen vaststellen dat solitaire migratie naar de 

zestiende-eeuwse Scheldestad eerder een uitzondering was. 

 Door diepteanalyse van de poortersboeken hebben we kunnen vaststellen 

dat er zelfs sprake was van een grote mate van kettingmigratie, waardoor 

potentiële migranten zich lieten leiden door de informatie die zij kregen via 

familie, vrienden of kennissen. Via het hanteren van verschillende variabelen kan 

vastgesteld worden dat zowel binnen familieverband aan volgmigratie gedaan 

wordt. Maar ook in sectorieel gebonden en niet-sectorieel gebonden beroepen 

waren mensen geneigd om op basis van informatie elkaar te volgen naar een stad. 
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Het veelvuldig voorkomen van kettingmigratie in een specifieke beroepsgroep 

zoals bijvoorbeeld de lakenbereiding, waarin gebleken is dat leerlingen massaal 

meesters achterna reisden, doet vermoeden dat er meer aan de hand was dan 

kettingmigratie alleen.  

Het feit dat vreemde meesters en leerlingen in het droogscheerders in vele 

gevallen een duidelijke band met elkaar hadden, doet vermoeden dat er sprake 

was van persoonlijke migratienetwerken. Een vergelijking van de poortersboeken 

en de inschrijvingslijsten van leerlingen lijkt dit vermoeden te bevestigen. Ook 

binnen de wereld van de edelsmeedkunst duiken persoonlijke migratienetwerken 

op, zij het van een andere orde dan bij de droogscheerders. Het lijkt er echter op 

dat de droogscheerders die nog een stap verder gingen bij het rekruteren van 

‘leerlingen’ in veelal de Duitse herkomstgebieden. Een vergelijking van divers 

bronnenmateriaal met daarin de persoonsgegevens van meesters en leerlingen 

met normatieve bronnen lijkt ons te wijzen op het bestaan van organisatorische 

migratienetwerken. Via een georganiseerde weg werden migranten naar 

Antwerpen gehaald en de kans is zeer groot dat dit gebeurde in het kader van de 

Wanderpflicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 250 



 251 

Hoofdstuk 5: Migratie in Antwerpen en het 

migratiebeleid 
 

1. Inleiding 

 

Besluitvorming en beleidskeuzes over migratie- en asielprocedures worden 

vandaag – in België althans – op nationaal of zelfs supranationaal vlak genomen. 

Zelfs over de grenzen van continenten heen worden overeenkomsten gesloten die 

migrantenstromen moeten tegenhouden of op zijn minst moeten beheersen. In 

de vroegmoderne tijd konden stedelijke en lokale overheden tot op grote hoogte 

zelfstandig een actief vreemdelingenbeleid uitstippelen en uitvoeren. Onder meer 

in de Nederlanden waren het de steden die in belangrijke mate onafhankelijk 

beslisten over lokale aangelegenheden; en migratie werd in de meeste gevallen als 

een lokale aangelegenheid beschouwd. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden 

drong de centrale overheid aan de steden maatregelen op die de migratie van 

bepaalde groepen migranten moest inperken of zelfs verbieden. Ook in 

Antwerpen was het dus de stedelijke overheid die besliste wie zich wel of niet in 

de stad mocht komen vestigen.790 We zien dan ook een duidelijk verschil in de 

aanpak van migratiestromen met bijvoorbeeld Engeland tijdens de zestiende of 

de zeventiende eeuw. Daar voerde de centrale overheid, onder meer met het oog 

op het oprichten van nieuwe industrieën, een actief beleid om arbeidsmigranten 

aan te trekken. Vreemdelingen kregen daarbij patenten en kolonies vluchtelingen 

werden letterlijk in provinciesteden ingevoerd om de economische ontwikkeling 

te stimuleren.791  

Onderzoek van migratiebewegingen naar een vroegmoderne stad als 

Antwerpen, kan dus per definitie niet losgekoppeld worden van een studie van de 

stedelijke instellingen en bij uitbreiding de organisatie van de stedelijke 

samenleving in haar geheel. Leo Lucassen heeft in dit verband een oproep 

gelanceerd om stadsgeschiedenis en migratiegeschiedenis te integreren792 Net als 

Peter Stabel stelde hij vast dat er in stadsgeschiedenissen niet voldoende 

aandacht besteed wordt aan migratiegeschiedenis.793 Pim Kooij en Paul van de 

Laar pleitten er concreet voor om de samenstelling van migratiestromen te 

relateren aan de functie van steden in het stedelijke netwerk. Tot op heden liggen 

stadsgeschiedenissen en migratiestudies inderdaad nog te ver uit elkaar en dit 

omdat stadsgeschiedenissen meestal gericht zijn op een kwantitatieve aanpak van 

                                                 
790

 Voor een synthese van het bestuur van Antwerpen tijdens de zestiende eeuw, zie onder meer Van Den 

Nieuwenhuizen, „Bestuursinstellingen van de stad Antwerpen‟; Boumans, Het Antwerps stadsbestuur en 

Vanroelen, „Het stadsbestuur‟ 37-54. 
791

 Luu., Immigrants of London, 53-85 en Thirsk, Economic Policy and Projects, 24-29. 
792

 Lucassen, „Gelijkheid en onbehagen‟, 33-35. 
793

 Stabel, „De stad in de middeleeuwse Nederlanden‟, 69-78. 



 252 

migratie, terwijl historische migratiestudies op specifieke deelgroepen gericht 

zijn en weinig oog hebben voor de stad in haar totaliteit.794  

In dit hoofdstuk willen achterhalen of er in de zestiende-eeuwse metropool 

een bewust arbeidsmigratiebeleid werd uitgestippeld en uitgevoerd en op welke 

manier dit gebeurde. Onze hypothese is dat er door de Antwerpse stedelijke 

overheid inderdaad een arbeidsmigratiebeleid werd uitgedacht. Een beleid zoals 

dat wordt gedefinieerd in de moderne politieke wetenschappen – doelen, 

middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang – zullen we daarbij niet 

kunnen reconstrueren. Binnen de beleidswetenschappen wordt een beleid gezien 

als een cyclus waarin bepaalde stappen ondernomen worden die moeten leiden 

tot een geslaagde beleidsbeëindiging. Deze stappen zijn achtereenvolgens 

agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering, 

beleidsevaluatie, terugkoppeling en beleidsbeëindiging.795 De bedoeling van een 

uitgewerkt beleidsplan is om resultaat te boeken op lange termijn. Het is 

onwaarschijnlijk dat in de vroegmoderne tijd met het oog op een 

langetermijneffect stappen ondernomen werden zoals ze vandaag in de moderne 

beleidswetenschappen uitgetekend worden. Toch meen ik dat er op middellange 

termijn of op korte termijn door een stedelijke overheid plannen gemaakt werden 

qua beleidsvorming. Een interessant voorbeeld kan worden gesitueerd in de 

nadagen van het oproer van juli 1554. Aan deze opstand namen zowel niet-

gekwalificeerde arbeiders als middengroepen deel. Bronnenanalyse heeft 

uitgewezen dat de inzet van het oproer de verdediging van de belangen van de 

stedelijke middenklasse was. Deze middenklasse had er immers alle belang bij 

dat het corporatieve stelsel in stand werd gehouden en ging zo lijnrecht in tegen 

de belangen van de grote ondernemers. Beide groepen gebruikten in hun strijd de 

lagere volksklassen om hun doel te bewerkstelligen.796 Na de onderdrukking van 

de ‘opstand’ werden vreemdelingen geviseerd als grote aanstekers. Als gevolg 

kregen alle ambachtsmeesters het bevel om binnen de veertien dagen de namen 

op te geven van alle vreemde ambachtsknapen die zij in dienst hadden. De 

dekens moesten deze namen in een register optekenen, met de specificatie van 

de plaats van herkomst van de gezellen en het aantal jaren dat zij in dienst 

waren.797 Blijkbaar werd voorzien dat een deel van de geïmmigreerde 

beroepsbevolking voortaan moest worden gecontroleerd door op geregelde 

tijdstippen vreemde ambachtslieden naar het stadhuis te roepen om daar hun 

identiteit kenbaar te maken en een eed van trouw aan de stad te zweren.798 

De stelling of hypothese dat er in vroegmoderne steden sprake was van een 

migratiebeleid, wordt in de historiografie niet als evident ervaren. Volgens 
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migratiehistoricus Leo Lucassen bijvoorbeeld, stelden de Westerse staten zich pas 

in de loop van de achttiende eeuw vragen over de mobiliteit en de vestiging van 

migranten. Ook anderen beschouwen migratiebeleid impliciet of expliciet als een 

bijwerking van de stichting van natiestaten, internationale economische expansie 

en integratie en een sterk verhoogde transnationale mobiliteit.799 Lucassen legde 

vooral de link met het natievormingsproces. Hij gaat er van uit dat er in de 

vroegmoderne tijd geen onderscheid gemaakt werd tussen ‘autochtonen’ en 

‘allochtonen’ en dat stedelijke overheden niet wakker lagen van eventuele 

problemen met migranten en hun kinderen, ook niet als zij zich aan de 

onderkant van de maatschappij bevonden. De enige bron van ergernis bij de 

overheid kon de geloofsovertuiging van migranten geweest zijn. Daar komt bij 

dat de stedelijke overheden om economische redenen een restrictief 

vreemdelingenbeleid sowieso niet opportuun gevonden zouden hebben. Hoewel 

arme rondtrekkende migranten de stedelijke overheden vaak zorgen baarden, 

mochten diegenen die vaste voet in een stad kregen meestal blijven. Lucassen 

beweert dat het pas bij het opkomen van de sterke centrale staten is geweest dat 

er restricties werden opgelegd door de centrale overheden. Deze overheden 

waren voordien niet geïnteresseerd in migratiestromen.800 Zelfs studies over 

migratiebeleid die wel verder in de tijd gaan, blijven vaak in grote mate 

concentreren op precedenten van internationale en intercontinentale migraties 

en hebben geen oog voor korteafstandsmigratie.801 Migratiebeleid wordt vooral 

gelinkt aan de behoeften van een nationale staat op het vlak van 

arbeidsregulering op de nationale arbeidsmarkt.802 Volgens de gebroeders 

Lucassen was het zich laten leiden van nationale staatsvorming in de analyse van 

migratiebeleidsvoering echter vaak meer een gevolg van nationale ideologieën 

eerder dan van het onderkennen van een migratiebeleid zelf. Zij spreken op dit 

vlak zelfs van state-centrism.803 

Sommige migratiehistorici die vroegmoderne migraties bestuderen, doen 

geen uitspraken over het al dan niet voeren van een migratiebeleid door een 

stedelijke instellingen omdat zij sommige acties niet als beleidsdaden durven 

omschrijven. Op het eerste gezicht waren stedelijke overheden niet eens in staat 

om arme migranten tegen te houden, hoe storend ze soms ook werden ervaren. 

In Engeland werd bijvoorbeeld door de Act of Settlement wel 

langeafstandsmigratie ontmoedigd, maar werden anderzijds migranten over 

korte afstand aangetrokken door de relatief goede stedelijke armenzorg.804 

Omgekeerd wordt vaak geaarzeld om het aantrekken van migranten als 
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doelgericht beleid te zien. In haar studie over de migratie naar het zeventiende-

eeuwse Amsterdam haalt Erika Kuijpers het voorbeeld aan van Franse hugenoten 

die in Amsterdam enthousiast ontvangen werden. In 1681 nam de stad een reeks 

maatregelen die zijdeproducenten moesten aanzetten zich permanent in de stad 

te vestigen. Ze kregen gratis poorterschap voor het leven en drie jaar vrijstelling 

van het betalen van ambachtsgelden. Grotere ondernemers kregen financiële 

steun voor het opzetten van bedrijven en om grondstoffen te kopen. Kuijpers 

erkent dat de werkwijze van de stedelijke overheid een positieve invloed had op 

de instroom van arbeidsmigranten, maar durft niet zo ver te gaan om de 

besluitvorming van de Amsterdamse overheid een migratiebeleid te noemen.805 

Anne Winter, Alfons Thijs en Heidi Deneweth erkennen dan weer wel dat er 

sprake was van een migratiebeleid in vroegmoderne steden. Thijs erkent in zijn 

studie over de Antwerpse textielsector en over de positie van vreemdelingen in 

Antwerpen, dat er sterke vermoedens bestaan dat de stadmagistraat een 

migratiebeleid ontwikkelde.806 Deneweth heeft voor Brugge bijvoorbeeld 

opgemerkt dat de stedelijke overheid een migratiebeleid ontwikkelde met het 

oog op de reconversie van de lakennijverheid.807  

Winter erkent formeel dat er in vroegmoderne steden sprake was van een 

sterk uitgewerkt migratiebeleid door de stedelijke (en in mindere mate centrale) 

overheid –  en dit om verschillende redenen.808 Een eerste zorg van de overheden 

was dat vreemdelingen op één of andere manier de gevestigde orde zouden 

kunnen verstoren en voor sociale onrust zouden kunnen zorgen. Grote mobiliteit 

van mensen kon in deze optiek door overheden gepercipieerd worden als een 

destabiliserende factor in de stedelijke samenleving. Vooral de grote influx van 

vagranten kon als bedreigend ervaren worden.809 Een tweede zorg van de 

overheden was de bescherming van resource entitlements of sociale 

voorzieningen voor burgers. De steden waren ervoor beducht dat deze resources 

gekaapt zouden worden door de grote stromen migranten en werkten vaak een 

beleid uit – uit schrik voor de reacties van de ‘autochtone’ bevolking – om 

migranten de toegang tot deze voorzieningen te ontzeggen. Een derde grote 

peiler in het migratiebeleid was de arbeidsmarktregulering. Geografische 

mobiliteit kon voor werknemers een vitale strategie zijn om beter werk te vinden, 

maar het kon ook als onderhandelingsmiddel gebruikt worden tijdens collectieve 

acties. Voor werkgevers was de mobiliteit van arbeiders nodig om een zo groot 

mogelijke arbeidsreserve in een stad aan te leggen. Zowel aanbieders als de 

vragers van arbeid konden dus hun voordeel halen uit een goed georganiseerde 

mobiliteit van werkkrachten. Maar als er sprake is van mobiliteit van 
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werkkrachten, moet er ook altijd een controlefactor ingebouwd worden door de 

overheden. We zouden kunnen stellen dat er sprake was van een spanningsveld 

tussen de belangen van ondernemers en lokale overheden. Terwijl ondernemers 

in principe voor een zo groot mogelijk mobiliteit pleitten, waren lokale 

overheden beducht voor sociale onrust en voor overdreven druk op 

armenzorgkassen. Politieke overheden zochten daarom zowel op structureel als 

op regulerend vlak naar oplossingen om de arbeidsmobiliteit in goede banen te 

leiden of om selectiever te zijn..  

Een niet onbelangrijk element van een stedelijke migratiebeleid was het 

aantrekken van gewenste migranten. Onder meer Gustaef Asaert en Jan Briels 

hebben aangetoond dat in diverse steden in de Noordelijke Nederlanden een 

actief beleid gevoerd werd om opgeleide ambachtslieden uit Antwerpen of de 

Zuidelijke Nederlanden aan te trekken na 1585. Aan deze ambachtslieden werden 

privileges verleend met de bedoeling om de migranten naar hun respectievelijke 

steden te lokken.810 Ook in andere landen werd vaak getracht hoogopgeleide 

migranten aan te trekken. In Engelse steden deden overheden er alles aan om 

hun stedelijke economie en hun concurrentiepositie tegenover concurrerende 

steden te verstevigen. Zij beseften dat er drie stappen waren in de technologische 

verbetering van productieprocessen: 1) de ontdekking van nieuwe technieken, 2) 

de toepassing van de nieuwe technieken en 3) de verspreiding van de nieuwe 

technieken. Voor de verspreiding van de nieuwe technieken werd in Engeland 

vooral actief beroep gedaan op migranten die vanuit dit perspectief dan ook 

actief werden aangetrokken.811 

We kunnen er dus vanuit gaan dat zowel in de Nederlanden als in Antwerpen 

een migratiebeleid werd uitgestippeld en uitgevoerd. Het beleid op het centrale 

niveau is daarbij wellicht niet het meest pertinente. In zekere zin voerden 

centrale overheden wat je eerder een negatief migratiebeleid zou kunnen 

noemen. Dit beleid was er op gericht om groepen ongewenste vreemdelingen uit 

de Nederlanden te weren of om sterke controle uit te oefenen op in de 

Nederlanden residerende vreemden. Tegen ongewenste vreemdelingen werden 

met de regelmaat van de klok plakkaten uitgevaardigd. Een groep die daarbij 

werd geviseerd, waren de zogenaamde Egyptenaren. Deze zigeuners, die volgens 

de overlevering afkomstig waren uit Klein-Egypte,812 werden in de loop van de 

zestiende eeuw niet getolereerd.813 Een andere groep vreemden die door de 
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centrale overheid geviseerd werden, waren de joden. In de zestiende eeuw 

werden vooral de Portugese joden of zogenaamde nieuwe christenen in het vizier 

genomen. Regelmatig werden plakkaten uitgevaardigd in de loop van de 

zestiende eeuw die deze zogenaamde Marranen ordonneerden om de 

Nederlanden te verlaten. Tussen maart 1526 en mei 1550 werden maar liefst elf 

plakkaten tegen de nieuwe christenen uit Portugal uitgevaardigd.814 Soms nam de 

centrale overheid echter een tolerante houding aan, meestal na druk van 

buitenaf. Op 27 februari 1537 ordonneerde Karel V bijvoorbeeld een plakkaat dat 

expliciet gericht was aan de burgemeesters, de schepenen en de raad van 

Antwerpen. De nieuwe christenen hadden duidelijk laten verstaan dat zij zich in 

Antwerpen wensten te vestigen. Karel V ordonneerde dat de Marranen zich in de 

Scheldestad én in andere steden in de Nederlanden mochten vestigen en er 

mochten handel drijven. Op uitdrukkelijk verzoek van de Antwerpse magistraat 

liet de keizer bovendien toe dat de nieuwe christenen uit Portugal dezelfde 

rechten kregen als alle andere vreemde handelaars. In de ordonnantie staat te 

lezen dat de Portugese nieuwe christenen moesten behandeld worden zoals elke 

andere burger van Antwerpen.815 Een andere groep vreemdelingen die door de 

centrale overheid werd geviseerd, waren de zogenaamde vijanden van de staat, 

dus burgers van landen waarmee de Spaanse vorsten op voet van oorlog leefden. 

Vooral Franse burgers waren het mikpunt in de plakkaten. Spanje en Frankrijk 

vochten oorlogen uit tijdens de jaren 1521-1526, 1526-1529, 1535-1538, 1542-1544 en 

1551-1559. Telkens oorlogsgeweld uitbrak, betaalden Franse onderdanen die in de 

Nederlanden verbleven het gelag en werden zij geviseerd in de centrale 

ordonnanties.816  

Van belang is ook de houding van de centrale overheid is de houding jegens 

zogenaamde vagebonden of (vreemde) lediggangers. Opvallend is dat de termen 

‘vagebond’ en ‘vreemd’ in de bronnen vaak in één adem genoemd worden. 

Geregeld werden in de loop van de zestiende eeuw centrale ordonnanties 

uitgevaardigd waarin vreemdelingen werden geviseerd en werden aangespoord 
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om de Nederlanden te verlaten.817 Ook vreemde ketters werden niet met rust 

gelaten. In plakkaten tegen ketterse migranten werd opgeroepen om streng op te 

treden.818  

We zullen in dit boek niet dieper ingaan op het vreemdelingenbeleid van de 

centrale overheid, hoewel haar ingrepen soms grote gevolgen hebben gehad voor 

de Antwerpse arbeidsmarkt. Een bekend voorbeeld hiervan is de zogenaamde 

ordonnantie tegen de Fransen van 1551. Nadat Hendrik II van Frankrijk en Karel V 

op 26 september 1551 nog maar eens slaags raakten, vaardigde de keizer op 16 

oktober een ordonnantie uit waarin onder meer stond dat ‘alle deghene die 

geboren zijn in Vranckrycke ende van eenige provincien staende onder de 

gehoorzaemheyt van den concinck van Vranckrycke’ en die minder dan één jaar 

in de Nederlanden verbleven of die er langer verbleven maar er geen vaste 

‘woenstede’ hadden, het land moesten verlaten. De Fransen die geen vaste 

verblijfplaats hadden, kregen acht dagen de tijd om na de publicatie van het edict 

het grondgebied te verlaten. Poorters en ingezetenen van Franse afkomst – 

diegenen met per definitie een vaste domicilie – die minder dan een jaar en een 

dag in de Nederlanden resideerden, kregen eveneens het bevel om te vertrekken, 

maar zij kregen een maand respijt. Wie langer dan een jaar vaste domicilie kon 

bewijzen, mocht in de Nederlanden blijven mits zij hun naam, voornaam, plaats 

van herkomst en beroepsbezigheid zouden aanmelden bij de plaatselijke 

justitieofficieren. Aan een aantal personen die geen domicilie hadden in de 

Nederlanden, maar er wel een tijd gevestigd waren in dienstverband of om een 

beroep te leren, werd ‘de graçe especial’ door de keizer een verblijfsvergunning 

verleend.819 Jan Van Roey heeft in totaal 74 namen van Fransen kunnen 

terugvinden die als gevolg van de ordonnantie van 16 oktober 1551 Antwerpen 

moesten verlaten. Het grootste deel van hen reisde binnen de acht dagen ook 

effectief af uit onze gewesten. Deze 74 personen waren bijna allemaal 

professionelen die in dienstverband werkten.820 Het staat buiten kijf dat de 
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economie van Antwerpen getroffen is geworden door het ‘gedrag’ van keizer 

Karel V. 

Dat de stad Antwerpen de centrale ordonnanties tegen vreemdelingen niet 

altijd met open armen ontving, hoeft eigenlijk geen betoog. De Antwerpse 

stadsmagistraat was zich zeer goed bewust van het belang van de vreemdelingen 

in de Scheldestad en weigerde soms om de centrale ordonnantie te publiceren 

omdat zij schadelijk konden zijn voor de Antwerpse economie. Onder meer de 

negatieve houding van de centrale overheid tegenover Portugese handelaars die 

er van verdacht werden nieuwe christenen te zijn, stond het stadsbestuur niet 

altijd aan. Op 16 december 1540 bijvoorbeeld verscheen een centrale ordonnantie 

gericht aan de schout van Antwerpen en aan de markgraaf van het land van Rijen. 

In deze ordonnantie werd met scherp geschoten op ‘alle joeden ende andere 

geveynsde ende gesimuleerde kerstenen in Antwerpen’. De Antwerpse overheid 

en de Antwerpse inwoners werden bevolen om alle mensen die ‘doen 

ceremonyen ende observeren den Sabat van den joeden’ op te sporen en aan te 

geven bij de bevoegde instanties. Ook handelaars mochten hierbij niet ontzien 

worden.821 Het edict miste echter volledig haar uitwerking. Het Antwerpse 

stadsbestuur weigerde immers het plakkaat te publiceren.822 Ook bij de 

vervolging van Franse migranten die verdacht waren van ketterij, sputterde de 

Scheldestad wel eens tegen. Op 29 april 1550 ordonneerde Karel V dat ‘die van 

Antwerpen’ zeer moeilijk hadden gedaan over de publicatie van de ordonnantie 

in verband met ketterij. De Antwerpse magistraat had immers beslist om ook 

deze ordonnantie niet te publiceren. Zij had immers problemen met het feit dat 

migranten in de stad een certificaat moesten tonen van de pastoor van hun 

herkomstplaats. De Antwerpse overheid beweerde dat dit voor migranten uit 

plaatsen waar de godsdienst veranderd was niet mogelijk was om de simpele 

reden dat er geen katholieke priester meer aanwezig was in die plaatsen. De 

centrale overheid deed daarom een geste aan Antwerpen. Vreemden, waarbij dan 

vooral Franse handelaars bedoeld werden, mochten naar de Scheldestad 

verhuizen als zij zworen ‘quilz y vivront catholiquement et sans scandale’.823 

Het feit dat de Antwerpse overheid het soms niet eens was met het ‘negatieve’ 

vreemdelingenbeleid van de centrale overheid, neemt niet weg dat ook de 

stadsmagistraat vaak vreemdelingen viseerde. Enerzijds vaardigde de stad 

geregeld geboden uit waarmee ongewenste vreemdelingen uit de stad verwijderd 

of geweerd dienden te worden, anderzijds werden regelmatig geboden 

uitgeschreven die als hoofdbekommernis hadden een beeld te krijgen van de 

migranten die in de stad verbleven. Vooral migranten of vreemdelingen die de 

openbare orde, de economie of de volksgezondheid in gevaar konden brengen, 

werden geviseerd in de stadsgeboden. Soms waren de geboden een herhaling van 
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een centrale ordonnantie, maar meestal kwamen zij er op initiatief van de 

stadsmagistraat zelf. Het lijkt logisch dat een stad zoals Antwerpen wilde weten 

welke vreemdelingen in de stad verbleven of wie de stad binnenkwam. In vele 

steden in de Zuidelijke Nederlanden zouden volgens Louis Theo Maes sinds het 

midden van de zestiende eeuw de herbergiers verplicht zijn geweest de namen en 

de herkomstplaatsen van hun gasten te melden aan de gerechtsofficieren.824 Veel 

herbergiers kwamen deze verplichting echter niet na, omdat zij vreesden voor 

hun omzet en omdat het waarschijnlijk een te tijdrovende bezigheid was.825 Een 

andere maatregel die de stad kon opleggen, was het verbod om vreemdelingen te 

herbergen. In sommige steden zoals in het kleine Kempense stadje Turnhout, 

werd het geregeld verboden om huizen of kamers te verhuren aan personen die 

niet in de vrijheid van Turnhout geboren waren. Het verhuren van kamers en 

huizen aan vreemdelingen was er wel toegestaan indien de migrant een attest van 

de overheid uit zijn of haar vroegere woonplaats kon voorleggen, waarin getuigd 

werd over de goede naam en faam van de migrant.826 Ook in Antwerpen golden 

strikte regels in verband met het herbergen van vreemde personen. De 

Antwerpse magistraat wilde op de hoogte gehouden worden van wie in de stad 

logeerde, waar hij of zij logeerde en waar de logees vandaan kwamen. Reeds in de 

eerste helft van de zestiende eeuw verschenen stadsgeboden waarin de 

herbergiers werden opgeroepen om de namen van hun gasten te melden. Soms 

was het zelfs voor alle poorters en ingezetenen van de stad verplicht om logees te 

melden aan de korte roede.827 Vaak ordonneerde de stadsmagistraat om een 

bepaalde groep vreemdelingen te melden, zoals nieuwe christenen, handelaars, 

bannelingen of vluchtelingen.828 In sommige gevallen werd het zelfs überhaupt 

verboden om vreemdelingen als gast te hebben.829  

Migranten waren welkom in de stad, maar via allerhande attesten wilde de 

stadsmagistraat toch zekerheid dat de inwijkelingen van goede levenswandel 

waren.830 De stadmagistraat wilde ook een zicht krijgen op de arbeidsmigranten 

die in de stad aanwezig waren. Op verschillende tijdstippen in de zestiende eeuw 
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moesten vreemde ambachtsmeesters of gezellen zich komen melden op het 

stadhuis. De meldingsplicht betekende echter niet dat zomaar iedereen de stad 

binnen mocht en vooral niet dat iedere vreemdeling zomaar ongelimiteerd in de 

stad mocht blijven.831 Vaak werden vreemdelingen opgeroepen om de stad te 

verlaten.832 Om er op toe te zien dat iedere migrant zich ook daadwerkelijk aan 

de regels hield, kon de stadmagistraat beroep doen op de zogenaamde 

wijkmeesters om in hun stadswijk de namen van de migranten te gaan noteren 

en deze namen over te brengen naar het stadhuis.833 

 Net als in de centrale ordonnanties waren ook de vijanden van de keizer het 

onderwerp van stadsgeboden, waarin geordonneerd werd dat vreemde ‘spionnen’ 

de stad moesten verlaten.834 Naar het einde van de zestiende eeuw toe, ging de 

Antwerpse overheid steeds strenger toezien op de controle van paspoorten van 

migranten en handelaars die uit een vijandig land kwamen of die doorheen een 

vijandig land gereisd hadden.835 Franse onderdanen en bondgenoten van de 

Franse koning moesten de stad geregeld verlaten of mochten de stad niet in.836 

Een andere groep ongewenste vreemden, waren bannelingen of personen die 

omwille van een misdaad uit hun herkomstplaats waren verjaagd. Het werd aan 

de inwoners en de herbergiers van Antwerpen uitdrukkelijk verboden om deze 

bannelingen als gasten te nemen.837 Soms was de Antwerpse magistraat milder en 

mochten vreemde ballingen in de stad blijven op voorwaarde dat zij zich op het 

stadhuis lieten registreren en vertelden waarom zij verbannen waren 

geworden.838 Van welwillendheid ten opzichte van andersgelovige migranten was 

veel minder sprake, althans ten opzichte van sommige groepen 

andersdenkenden. Vooral vreemde herdopers konden niet op gratie rekenen.839 

Een andere groep vreemdelingen die de stedelijke overheid soms kon missen als 

kiespijn, waren de vreemde soldaten en krijgslieden die soms in Antwerpen 

verbleven. Zij konden voor behoorlijk wat overlast zorgen en hun gedrag was niet 

altijd even aangenaam voor de Antwerpse bevolking. De stadsmagistraat was er 

dan ook vaak veel aan gelegen om deze vreemde mannen uit de stad te krijgen.840 

                                                 
831

 SAA, Pk 914, f° 135 (18 maart 1528); SAA Pk 915, f° 194 (10 juni 1555); SAA, Pk 916, f° 137 v° (25 

mei 1571) en SAA, Pk 917, f° 142 (9 september 1578). 
832

 SAA, Pk 915, f° 183 v° (16 juni 1554), f° 248 v° (3 maart 1558); SAA, Pk 917, f° 103 (8 december 

1578), f° 104 (20 februari 1578), f° 198 (3 augustus 1579), f° 414 (12 juni 1584) en f° 439 (21 juni 1585). 
833

 SAA, Pk 916, f° 164 v° (29 mei 1572) en f° 229 v° (31 december 1574). 
834

 SAA, Pk 914, f° 137 (6 juni 1528); SAA, Pk. 915, f° 28 (22 juni 1542) en f° 150 v° (8 juni 1552) en 

SAA, Pk 917, f° 157 (23 augustus 1578). 
835

 SAA, Pk 918, f° 36 v° (13 november 1591), f° 31 (17 januari 1592) en f° 176 v° (20 oktober 1604). 
836

 SAA, Pk 915, f° 23 (16 juni 1542), f° 24 v° (19 juni 1542), f° 46 (26 juli 1543).f° 150 v° (8 juni 1552), 

321 (6 november 1562) en f° 325 v° (20 februari 1563). 
837

 SAA, Pk 914, f° 130 (13 juli 1527), f° 139 v° (13 september 1527), f° 141 v° (19 juni 1529 en f° 150 

v° (10 oktober 1530). 
838

 SAA, Pk 915, f° 248 v° (3 maart 1558). 
839

 SAA, Pk 915, f° 129 v° (23 april 1551); SAA, Pk 916, f° 44 (21 juni 1566) en f° 130 v° (28 maart 

1571). 
840

 SAA, Pk 915, f° 66 (30 juni 1546), f° 144 (27 april 1552), f° 175 v° (8 november 1553), f° 191 v° (29 

januari 1554), f° 217 (4 mei 1557)en f° 260 (22 augustus 1558); SAA, Pk 916, f° 45 v° (4 juli 1566), f° 

47 v° (9 augustus 1566), f° 65 (18 februari 1567), f° 112 (30 september 1569), f° 123 v° (8 augustus 

1570), f° 183 v° (15 januari 1573), f° 183 v° (16 februari 1573), f° 184 (26 februari 1573), f° 184 (27 



 261 

De stadsgeboden maken niet duidelijk of de vreemde soldaten daadwerkelijk 

moesten vertrekken uit de stad of dat zij zich moeten terugtrekken in de citadel. 

In ieder geval is het zeker dat voor 1571 weinig soldaten in de citadel 

ingekwartierd waren, omdat de citadel pas dat jaar afgewerkt was. De 

stadsgeboden van na 1571 die duidelijk vermelden dat vreemde soldaten niet in de 

stad gelogeerd mogen worden, hadden wellicht de bedoeling hebben om de 

krijgslieden naar de citadel te verwijzen.841  

Verder lag ook de volksgezondheid de Antwerpse overheid na aan het hart. 

Tijdens de zestiende eeuw braken her en der in de Nederlanden en daarbuiten 

geregeld op grote en kleine schaal de pest of andere ziektes uit, waarna de 

Antwerpse magistraat steeds besliste om voor korte of lange tijd de stad gesloten 

te houden voor mensen en goederen die afkomstig waren uit streken of steden 

waar de haastige ‘ziekten’ heersten. Vaak ging het hier om steden of streken die 

vele migranten leverden aan de Scheldestad en waarmee intensief handel 

gedreven werd. Het is dus niet moeilijk te vatten dat een uitbraak van een 

epidemie op korte termijn verstrekkende gevolgen kon hebben voor een deel van 

de Antwerpen economie. Soms wordt in de stadgeboden de plaats waar de pest 

heerste niet vermeld,842 maar meestal wordt duidelijk aangegeven welke 

herkomstplaatsen van migranten geviseerd werden.843 In een enkel geval werden 

specifieke personen voor een korte tijd geweerd uit de stad.  Zo mochten 

bijvoorbeeld handelaars die in 1553 de Frankfurter Messe hadden bezocht, acht 

dagen lang de stad niet in omdat er pest heerste rondom Keulen.844 Naast 

potentiële ziektedragers was de Antwerpse stadsmagistraat ook vagebonden en 

bedelaars vaak liever kwijt dan rijk. Sommige stadsordonnanties melden echter 

gewoon dat vagebonden, lediggangers en bedelaars tout court de stad moeten 
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verlaten.845 Vooral tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw kregen vooral 

vreemde vagebonden, bedelaars en lediggangers het bevel om de stad te 

verlaten.846  

We zullen in dit onderzoek het zogenaamde ‘negatieve’ vreemdelingenbeleid 

van de centrale en de Antwerpse overheid niet verder behandelen. Alleen als een 

stadsgebod of een centrale ordonnantie past in het discours dat de verschillende 

actoren in de stad hanteren om negotiaties te voeren over het 

arbeidsmigratiebeleid, zullen deze ordonnanties of geboden geciteerd worden. In 

wat volgt zal vooral worden ingegaan op twee ‘soorten’ arbeidsmigratiebeleid dat 

door de Antwerpse stadsmagistraat werd gevoerd. Dit beleid kan een eerder 

actief migratiebeleid geweest zijn, waarbij de stadsmagistraat zelfstandig 

beleidsdaden stelde om geschoolde of ongeschoolde arbeiders, ambachtslieden of 

ondernemers naar de stad te halen. Hoogopgeleide ambachtsmeesters konden 

bijvoorbeeld aangetrokken worden door het verlenen van subsidies onder de 

vorm van werktuigen, behuizing of ateliers.847 Een bekend voorbeeld in 

Antwerpen betreft het aantrekken van Hondschootse saaiwevers op het einde van 

de zestiende eeuw. 

Daarnaast zal onze aandacht gaan naar een ander type van 

arbeidsmigratiebeleid dat door de stedelijke overheid werd gevoerd. Stedelijke 

actoren die belang hadden bij de regulering of deregulering van de arbeidsmarkt, 

drongen er bij de stadsmagistraat vaak op aan om regels wat over arbeidsmigratie 

te verstrengen of te versoepelen. Actoren binnen de ambachten bijvoorbeeld 

hadden er alle belang bij dat gedurende welvarende perioden genoeg ‘personeel’ 

aanwezig was in de stad en dat tijdens crises de influx van arbeidskrachten 

daalde. Zij waren dus vragende partij voor een actief migratiebeleid. De stedelijke 

overheid drong er op haar beurt soms bij de ambachten op aan om de 

toetredingsmodaliteiten te versoepelen om de voor de stad levensnoodzakelijke 

beroepsmigratie aantrekkelijk te maken. Er was met andere woorden sprake van 

een actieve wisselwerking tussen de stedelijke overheid en bepaalde groepen 

economische actoren. Ambachten negotieerden met de magistraat over 

werkgelegenheid en zodoende over  migratie. Maar ook kooplui of grote 

ondernemers en zelfs ambachtsgezellen hadden hun inbreng is de 

onderhandelingen. De stadsmagistraat werd door verschillende actoren 
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gedwongen om een standpunt inzake arbeidsmigratie in te nemen, maar nam 

hiervoor zelf niet echt het initiatief. Het stadsbestuur was als het ware een 

passieve partner in de onderhandelingen. Onze hypothese is dat we van de 

verschillende actoren die belang hadden bij de regulering van de arbeidsmarkt 

een verschillende houding kunnen verwachten ten opzichte van economische 

migranten. We vermoeden dat handelaars en grote ondernemers of meesters niet 

negatief stonden tegenover de instroom van – vooral laaggeschoolde of 

ongeschoolde – economische migranten. kleine meesters en vrije gezellen van 

hun kant zagen liever niet al te veel concurrentie de stad instromen. Het 

onvermijdelijke gevolg is volgens ons dat er – al naargelang de economische 

situatie in Antwerpen – spanningen ontstonden tussen grote meesters en 

handelaars aan de ene kant en kleine meesters en vrije gezellen aan de andere 

kant. De houding van de stedelijke overheid zal daarom een doorslaggevende 

factor zijn in de negotiaties rond het migratiebeleid. 

Aan de hand van onderzoek naar drie beroepsgroepen – metsers, 

droogscheerders en goud- en zilversmeden – zullen we proberen nagaan op welke 

manier de onderhandelingen over de regulering van de arbeidsmarkt verliepen. 

Tevens zullen we proberen achterhalen of er bij de verschillende corporaties 

daadwerkelijk aan beleidsvoering gedaan om de arbeidsmarkt te reguleren en in 

welke mate deze beleidsvoering onderhevig was aan de economische 

conjunctuur. We stellen ons bovendien de vraag welke positie de stedelijke 

overheid innam in de negotiaties. Voor dit onderzoek doen we beroep op de 

Antwerpse ambachtsarchieven van de drie voorgestelde beroepsgroepen. Ook de 

stedelijke ordonnanties of stadsgeboden zullen onder de loep genomen worden. 

Maar het zijn vooral de zogenaamde conflictregulerende bronnen – rekwesten en 

processen – die duidelijkheid moeten scheppen in de negotiaties of 

onderhandelingen tussen de verschillende stedelijke actoren wat betreft de 

arbeidsmarktregulering via een migratiebeleid.  

 

2. De ambachten en arbeidsregulering: een migratiebeleid? 

 

a. Inleiding: de ‘macht van de Antwerpse ambachten’ 

 

In het grootste deel van dit hoofdstuk zal ingaan op de 

onderhandelingsprocessen tussen twee grote actoren die een belangrijke rol 

gespeeld hebben in het reguleren of dereguleren van de arbeidsmarkt via een 

arbeidsmigratiebeleid. We zullen ons afvragen wat de rol was van de 

ambachtsbesturen en van de verschillende actoren binnen de ambachten 

enerzijds en van het stedelijke overheidsapparaat anderzijds. De belangrijkste 

vraag daarbij is welke logica dit beleid volgde, die van de ambachten of die van de 

stedelijke overheid? Een beleid is echter geen statisch gegeven en wordt 

doorheen de tijd steeds bijgestuurd. Deze bijsturing wordt op haar beurt 
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gedicteerd door zowel economische, sociale als politieke factoren. Bijsturing van 

een beleid is steeds een gevolg van negotiaties tussen belanghebbende partijen. 

Een vreemdelingen- of migratiebeleid ontsnapt hier vanzelfsprekend niet aan. 

Welke partijen konden tijdens de negotiaties over het vreemdelingenbeleid het 

meeste gewicht in de schaal werpen in het Antwerpen van de zestiende eeuw? 

Waren het de ambachten of de stedelijke overheid die het laatste woord hadden 

en wat was de positie van andere stedelijke middengroepen zoals de kooplieden 

in dit alles? 

Vooraleer we een antwoord op deze vragen kunnen formuleren, is het echter 

nodig om even stil te staan bij de betekenis van het Antwerps ambachtswezen en 

bij hun inbreng in de politieke besluitvorming in de Scheldestad. Tot diep in de 

twintigste eeuw bestonden bij historici tegengestelde opvattingen over de 

betekenis van het stedelijke ambachtswezen tijdens de vroegmoderne tijd. In een 

katholiek-moraliserende, corporatistische visie werden ambachten bekenen als 

instellingen waarin een elite en een middenklasse een ideologische 

betrokkenheid ten opzichte van een lokale gemeenschap deelde. Gedwongen 

productie op kleine schaal en trouw aan productkwaliteit moesten daarbij de 

concurrentie tussen leden van het ambacht beknotten of inperken. Ambachten 

verdedigden in deze visie unaniem hun privileges én de lokale gemeenschap als 

geheel. De ambachten vormden als het ware de ruggengraat van de stedelijke 

samenleving en door het schrijven van ambachtsgeschiedenis vanuit dit 

perspectief wilden historici idealen oproepen die zij in hun contemporaine 

samenleving misten: veiligheid, solidariteit, eer, harmonie, respect en 

religiositeit. Veel aandacht werd daarbij besteed aan het gezin als drager van de 

ideale samenleving, waarbij de ambachtsmeester als de ideale vaderfiguur werd 

afgeschilderd. De marxistische en liberale tegenhangers van deze 

historiografische traditie, hadden een eerder negatieve visie op het 

ambachtswezen. De ambachten zouden een belemmering zijn geweest voor 

economische vooruitgang en zouden de ontwikkeling van het kapitalisme hebben 

tegengehouden. Ze werden daarbij beschouwd als prototypes van instellingen die 

gekenmerkt werden door economische exclusie, politiek particularisme, sociaal 

conservatisme en ideologische onverdraagzaamheid. Op deze manier was alle 

innovatie uitgesloten en waren de ambachten zelfs contraproductief als het op 

economische groei aan kwam.848 Vanaf de jaren 1960 werden andere standpunten 

ingenomen om de politieke rol van de ambachten in grote Vlaamse steden in de 

democratische ‘revoluties’ te interpreteren en ook de sociale functie van de 

ambachten in onder andere Brabant en Vlaanderen werd aan nieuw onderzoek 

onderworpen. Er bleken grote verschillen te bestaan tussen de ambachten 

onderling en in de ambachten zelf. Het bestuur van de ambachten was streng 

hiërarchisch en slechts een kleine groep meesters stootte door tot de 
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economische en politieke elite van de stad. Op economisch vlak bleken de 

corporatieve productiewijzen perfect compatibel te zijn met de ontwikkeling van 

het kapitalisme.849 Sinds de jaren 1980 worden de traditionele opvatting over het 

ambachtswezen betwist en kunnen we spreken over een heus revisionisme. Door 

economische historici werd erkend dat het ambachtswezen een positieve invloed 

heeft gehad op het naleven van contracten, op het verlagen van transactiekosten 

en op het oplossen van asymmetrische informatieproblemen.850 Vanuit het 

perspectief van de arbeidsmarkt zouden ambachten instellingen geweest zijn die 

de creatie en de ontwikkeling van skills, technische kennis en innovatie hebben 

mogelijk gemaakt en zelfs gestimuleerd hebben.851 Meer nog, volgens 

‘revisionistisch’ gerichte historici zorgde het ambachtswezen voor een garantie op 

productkwaliteit en werkte het vertrouwen van de consument in de 

geproduceerde goederen en de vaardigheden die nodig waren om deze goederen 

te produceren in de hand.852 Hoewel de argumenten die revisionisten aanbrengen 

recent onder vuur zijn komen liggen en voorwerp zijn van verhitte debatten,853 

heeft onderzoek naar het ambachtswezen in de Zuidelijke Nederlanden en de 

Republiek uitgewezen dat economische groei en ambachtsreguleringen perfect 

hand in hand konden gaan.854 

Ons onderzoek zal echter niet kaderen in de historiografische tendens om 

ambachten louter economisch te benaderen. We zullen de Antwerpse corporaties 

eerder benaderen als instellingen met een grote sociale en politieke impact op de 

stedelijke samenleving en als medespelers in de regulering of de deregulering van 

de arbeidsmarkt. Hoe langer hoe meer worden ambachten in de 

ambachtsgeschiedenis bovendien beschouwd als sterke lobbygroepen die in grote 

mate het politieke reilen en zeilen van de stad mee bepaalden.855 Dit is ook de 

idee achter ons onderzoek. De Antwerpse ambachten waren dan wel niet 

vertegenwoordigd in de Antwerpse magistraat, ze zetelden sinds 1435 wel in de 

Maandagse Raad en waren op die manier toch in het stadsbestuur betrokken. 

Deze Maandagse Raad bestond uit de voltallige stadsmagistraat en 12 

vertegenwoordigers van de belangrijkste ambachten en stond in voor de 

uitvaardiging van stadsgeboden en voor het dagelijks bestuur van de stad. Voor 

gewichtige bestuurszaken werd de Brede Raad samengeroepen waarin in de loop 
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van de zestiende eeuw twee dekens van afwisselend 23 en 26 geprivilegieerde 

ambachten zetelden. De Brede Raad besliste over aangelegenheden van algemeen 

belang en heeft tijdens het calvinistische bestuur van 1579-1585 zelfs gefungeerd 

als het belangrijkste bestuursorgaan van de Scheldestad.856 De ambachten 

hadden dus zeker een beperkte politieke zeggenschap in het bestuur van de stad, 

maar het is nog steeds niet duidelijk wat hun effectieve impact is geweest in het 

uitstippelen van het stedelijk beleid, laat staan in een migratiebeleid. In de loop 

van de zestiende eeuw werd de politieke bevoegdheid van de ambachten in de 

steden van de Zuidelijke Nederlanden bovendien voortdurend in vraag gesteld en 

waren er, ook in Brabant, constant verschuivingen in de politieke macht van de 

ambachten. Zelfs corporaties zonder enige economische betekenis hadden soms 

een relatief grote politieke stem in een stad.857 Er kunnen echter geen 

generaliserende uitspraken over de effectieve politieke macht van de ambachten 

in de steden in de Nederlanden gedaan worden. In Gent kregen de ambachten op 

politiek gebied een sterke slag toegediend door keizer Karel V die door middel 

van de Carolijnse Concessie als reactie op de rol van de ambachten tijdens de 

opstand tegen de Spaanse monarchie.858 In Antwerpen daarentegen bleef de 

situatie eerder stabiel. Hoewel de Antwerpse ambachten in theorie een goede 

vertegenwoordiging hadden in de verschillende geledingen van het stadsbestuur, 

wordt de politieke invloed van de Antwerpse ambachten toch gerelativeerd. 

Maarten Prak bijvoorbeeld beweert dat de politieke invloed van de Antwerpse 

ambachten ten opzichte van andere Brabantse en Vlaamse steden eerder beperkt 

was, maar dat hun politieke macht tegenover de steden in de Noordelijke 

Nederlanden dan weer groot was.859 Catharina Lis en Hugo Soly beweren 

eveneens dat de ambachten in de Zuidelijke Nederlanden op politiek vlak veel 

sterker stonden dan hun tegenhangers in de Noordelijke Nederlanden omdat 

volgens hen de ambachten in het noorden vaak gedomineerd werden door 

handelaars-ondernemers, terwijl de corporaties in het zuiden geleid werden door 

meesters die nog een relatief sterke invloed konden uitoefenen op de stedelijke 

politiek.860 De onstabiele financiële en politieke toestand onder het zestiende-

eeuwse Spaanse bewind en het zwakke centrale bestuur zouden aan de 

ambachten de kans hebben geboden om een sterk bondgenootschap aan te gaan 

met de Antwerpse stedelijke overheid.861 Ook het feit dat de besluitvorming van 

de Brede raad unaniem moest gebeuren, betekent dat vertegenwoordigers van de 

ambachten een stok achter de hand. Ook het gegeven dat zij financiële besluiten 
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van de magistraat konden blokkeren, zou hen in een comfortabele positie hebben 

geplaatst tegenover de stedelijke overheid. Een ander bewijs dat de Antwerpse 

ambachten politieke macht konden uitoefenen, was het feit dat zij voorstellen in 

de Maandagse Raad konden tegenhouden.862 Wat de politieke slagkracht van de 

ambachten ook moge geweest zijn, hun impact op de Antwerpse politiek moet 

alleszins significant geweest zijn. Robert DuPlessis en Martha Howell hebben 

bijvoorbeeld aangetoond dat stedelijke elites welwillend waren om met 

ambachten compromissen te sluiten, zelfs als deze tegen het belang van andere 

stedelijke middengroepen indruisten.863 

De vraag die we moeten stellen is of de Antwerpse ambachten hun vermeende 

politieke macht hebben kunnen inzetten bij het uitstippelen en uitvoeren van 

een (arbeids)migratiebeleid in de Scheldestad. De vraag of de Antwerpse 

ambachten exclusief of inclusief waren ten overstaan van nieuwkomers, is al 

vanuit verschillende oogpunten benaderd, maar nog niet expliciet vanuit het 

migratiestandpunt. Terwijl ambachten zeer lange tijd als exclusieve instellingen 

werden beschouwd die de arbeidsmarkt wilden reguleren en de 

arbeidsmonopsonie van de meesters wilden controleren, heeft recent onderzoek 

een ander beeld opgeleverd. Normen werden niet altijd even strikt gehanteerd en 

ambachtsreguleringen werden vaak zeer ruim ‘geïnterpreteerd’ om een bepaald 

doel te bereiken.864 De vraag of ambachten de stedelijke arbeidsmarkten onder 

controle wilden houden of zich als instelling wilden afsluiten voor nieuwkomers, 

is niet eenvoudig te beantwoorden en moet van stad tot stad bekeken worden. 

Voorlopige resultaten van onderzoek in andere steden wijzen niet op 

eenduidigheid.865 In het achttiende-eeuwse Nantes en Lyon bijvoorbeeld waren 

ambachtsmeesters geneigd om de rangen te sluiten wanneer opkomende 

kapitalistische krachten op de markt het statuut van het meesterschap 

kunstmatig dreigden op te uit te hollen. Een stabiele economie van de andere 

kant, zoals die van Dijon tijdens dezelfde periode, resulteerde in een relatief grote 

mate van openheid en een makkelijke toegankelijkheid tot een ambacht voor 

bijvoorbeeld niet-meesterszonen. De reden hiervoor was dat meesterszonen niet 

meer dezelfde goede carrière-uitzichten hadden als hun vaders buiten het 

ambacht en dat meesters hun zonen niet stimuleerden om in hun voetsporen te 

treden.866 In sommige studies wordt dan weer gesuggereerd dat toegang tot het 

ambacht zelfs tegengewerkt kon worden via huwelijksstrategieën.867 

Niettegenstaande de onduidelijkheid, hebben we toch het vermoeden dat de 

Antwerpse corporatieve wereld via allerlei strategieën de arbeidsmarkt wilde 
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controleren, in ons geval dan via het uitstippelen van een migratiebeleid. Als we 

dit echter willen aantonen, moeten we aandacht besteden aan de complexe 

wisselwerking tussen corporatieve structuren en enkele politieke en sociaal-

economische instrumenten. Een politiek instrument om de arbeidsmarkt te 

reguleren zou bijvoorbeeld het verplichte poorterschap kunnen geweest zijn als 

vereiste om in het ambacht te kunnen treden. Schommelingen in de prijs van de 

aankoop van het poorterschap konden daarbij het toetreden tot het 

ambachtswezen versoepelen of compliceren. In de Republiek kunnen op dit vlak 

grote verschillen waargenomen worden tussen verschillende steden in de diverse 

gewesten. In het westen van de Republiek bijvoorbeeld zouden de stedelijke 

overheden de toegang tot de arbeidsmarkt versoepeld hebben door de barrières 

tot het poorterschap te versoepelen, terwijl in het oosten deze barrières net 

strenger werden. Niet toevallig hadden in het oosten van de Republiek de 

ambachten meer politieke zeggenschap.868 Een ander instrument dat de stad en 

de ambachten toeliet om toetreding in een ambacht te regelen, waren de 

intredegelden om in een ambacht toe te treden. Lopend onderzoek naar 

intredegelden bij ambachten in vier steden in de Zuidelijke Nederlanden 

(Antwerpen, Leuven, Gent en Mechelen) en vijf steden in de Noordelijke 

Nederlanden (Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Haarlem en Rotterdam) laat 

uitschijnen dat de intredegelden niet als rechtstreeks middel werden aangewend 

om de toegang tot de arbeidsmarkt te reguleren.869 Recent onderzoek naar 

leerjongens in Antwerpse ambachten heeft aangetoond dat de corporaties 

absoluut geen politiek voerden om niet-meesterszonen of vreemdelingen te 

weren uit het ambacht. Meer nog, zij voerden een bewuste politiek om (ex)-

leerjongens en gezellen aan het ambacht te binden.870 Ook in Brugge waren de 

ambachten eerder open instellingen, waarbij de enige uitzonderingen op de regel 

de ambachten waren die instonden voor de stedelijke voedselvoorziening en waar 

het erfelijkheidsprincipe gold om meester te kunnen worden. De Brugse 

ambachten zouden zelfs een structurele wervingspolitiek gevoerd hebben. In 

verschillende ambachten waren tot 75 % van de nieuwe meesters vreemdelingen 

of niet-meesterszonen uit de stad zelf. Naar het einde van het Ancien Régime toe 

zou zich wel een trend ontwikkeld hebben waarbij ambachten van open 

instellingen tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd evolueerden 

naar meer gesloten instellingen gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.871 

Machtsverhoudingen binnen specifieke economische sectoren en binnen 

ambachten zelf kunnen als factoren en beschouwd worden bij het reguleren van 

de stedelijke arbeidsmarkt. Het afsluiten of openstellen van een ambacht door 

bijvoorbeeld leertijden te verlengen of te verkorten of door het opleggen van 
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zware meesterproeven, kon een gevolg zijn geweest van krachtmetingen tussen 

verschillende actorgroepen in een economische sector. Zo kon bijvoorbeeld de 

toelating tot het meesterschap vereenvoudigd worden in een sector waar 

handelaar-ondernemers de overhand haalden op meesters die op kleine schaal 

produceerden. Hoe meer meesters er immers waren in een ambacht, hoe lager de 

lonen en hoe lager de prijs voor afgewerkte producten. Het tegenovergestelde 

gebeurde mogelijk wanneer meesters in een sector veel machtiger waren dan de 

handelaars. De gevestigde meesters konden dan de condities voor het verwerven 

van het meesterschap moeilijker maken, terwijl zij anderzijds het verwerven van 

het statuut van gezel of leerling konden versoepelen. Op deze manier waren de 

gevestigde meesters verzekerd van de beschikbaarheid van goedkope 

werkkrachten en werd de arbeidsmarkt veel flexibeler. De spanningen tussen 

grote en kleine meesters binnen een ambacht of een sector, vormen nog een 

andere relevant spanningsveld. Kleine meesters, bevreesd voor concentraties 

binnen hun ambacht, zullen er waarschijnlijk naar gestreefd hebben om de 

toegang tot het corporatieve weefsel geleidelijk aan moeilijker te maken. Om dit 

doel te bereiken, konden zij eventueel een bondgenootschap aangaan met 

handelaar-ondernemers die net als de kleine meesters het gevecht tegen de 

concurrentie van grote meesters wensten aan te gaan.872 Vrije gezellen tenslotte 

konden eveneens als beslissende actor optreden in de regelgeving rond de 

arbeidsmarkt. Goed georganiseerde gezellenverenigingen bijvoorbeeld konden 

het recht op eerste keuze opdringen. Dit recht was gebaseerd op het verschil 

tussen vrije en onvrije gezellen, waarbij vrije gezellen een leertijd hadden 

doorlopen en een knapenproef hadden afgelegd.873 Het is dus duidelijk dat een 

onderzoek naar de regulering of deregulering van de arbeidsmarkt door het 

voeren van een arbeidsmigratiebeleid moet gebeuren vanuit de visie dat diverse 

factoren en variabelen en actorgroepen van belang waren. Onderzoek naar 

arbeidsregulering in steden heeft aangetoond dat ook stedelijke overheden een 

actieve rol hebben gespeeld bij het al dan niet toelaten van vreemdelingen op de 

stedelijke arbeidsmarkt. Wanneer steden bijvoorbeeld te kampen hadden met 

een stagnerend of dalend bevolkingsaantal of met een stijgend aantal paupers en 

bedelaars, kon voor beide problemen minstens een deel van de 'oplossing' 

gevonden worden door de toegang tot ambachten te versoepelen.874 Een 

belangrijke vraag die we ons dus moeten stellen is of de keuze van de ambachten 

om de arbeidsmarkt open te stellen voor migranten, ingegeven werd door eigen 

behoeften of door maatregelen die opgedrongen werden door de stedelijke 

overheid. Indien de ambachten inclusief waren, was dit dan een overtuigde keuze 
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van de ambachten zelf of werd dit gestuurd door de overheid? In het verlengde 

daarvan is het van belang om na te gaan in welke omstandigheden 

vreemdelingen geweerd of toegelaten werden in de ambachten. Onze hypothese 

luidt dat de sociaal-economische machtsverhoudingen binnen een ambacht en de 

productieverhoudingen binnen de betrokken sector en de economische 

conjunctuur in hoge mate bepaalden of nieuwkomers al dan niet toegang kregen. 

Hierbij moet een onderscheid gemaakt te worden tussen (1) leerjongens, gezellen 

en meesters, (2) exportgerichte ambachten en ambachten die op de lokale markt 

waren georiënteerd, (3) sectoren waar de gezellen een sterke positie op de 

werkvloer hadden en sectoren waar dat niet het geval was, en (4) perioden van 

economische expansie en perioden van economische stagnatie of achteruitgang. 

Het is onder meer via conflictregulerende bronnen zoals rekwesten of 

processen dat wij de attitude van de Antwerpse ambachten tegenover immigrant-

ambachtslieden willen onderzoeken.875 Aan de hand van de replieken en reacties 

van de stedelijke overheid, proberen we te achterhalen of het stadsbestuur 

positief of negatief stond tegenover de visie van stedelijke actoren wat betreft 

sommige groepen arbeidsmigranten. We zetten bijgevolg sterk in op de 

negotiaties tussen verschillende belangengroepen, waarbij de idee is dat door 

negotiaties een wetgeving rond arbeidsmigratie werd gecreëerd. De basis voor dit 

idee komt van Robert Putnam die de wetgeving van Italiaanse regionale besturen 

in de late middeleeuwen heeft gereconstrueerd. Volgens Putnam lagen onder 

meer de ambachten in de Italiaanse steden mee aan de basis van de uitbouw van 

een democratisch bestuur door te negotiëren met de stadsbesturen. Volgens 

Putnams model is het fundament van een wet een vraag vanuit het stedelijk 

middenveld. Deze vraag lokt politieke interacties uit van waaruit een overheid 

een beleid creëert dat uiteindelijk resulteert in de implementatie van een wet.876 

Gedurende dit proces is er sprake van voortdurende negotiaties tussen de 

overheid en verschillende belangengroepen. Er is dus niet zozeer sprake van een 

top-down beweging waarbij de overheid eenzijdig wetten afkondigt en oplegt, 

maar eerder van een bottom-up beweging waarbij middengroepen een ‘voorstel’ 

kunnen doen, waarbij via negotiatie een overeenkomst bereikt wordt. Peter 

Stabel gewaagt in deze zelfs van het bestaan van een heuse traditie in het 

oplossen van en het negotiëren in conflicten in middeleeuwse en vroegmoderne 

steden. Het politieke, sociale en economische karakter van vroegmoderne steden 

zorgde er volgens Stabel voor dat onderhandelen over aspecten van het stedelijk 

leven een manier van leven was. Verschillende drukkingsgroepen 

onderhandelden over verschillende aspecten van het stedelijke leven, net omdat 

deze drukkingsgroepen op één of andere manier betrokken partij waren in alle 
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verschillende aspecten van de stedelijke bedrijvigheid.877 Er werd onderhandeld 

over armenzorg, over de beheersing van criminaliteit en het verzorgen van de 

‘goede orde’ in de stad, maar evenzeer over arbeidswetgeving en de beheersing 

van de arbeidsmarkt.878  

Binnen het zestiende-eeuwse Antwerpse ambachtswezen waren er eveneens 

verschillende drukkingsgroepen actief die hun vaak tegenstrijdige belangen 

verdedigden. Studies over de bouw-, textiel- en kledingssector hebben 

aangetoond dat de ambachten niet droogweg kunnen ingedeeld worden in 

meesters, gezellen en leerlingen, omdat op deze manier de relaties tussen deze 

professionelen niet accuraat kunnen weergegeven worden. Er moet bijvoorbeeld 

een verschil gemaakt worden tussen grote en kleine meesters en handelaars die 

eveneens vaak het statuut van meester bezaten. Bij de gezellen is er een verschil 

tussen vrije en onvrije gezellen of tussen gezellen die de ambitie hadden om het 

meesterschap te verwerven en gezellen die zich neergelegd hadden bij het feit dat 

zij nooit meester zouden kunnen worden in een ambacht. Er waren zelfs 

verschillende soorten leerlingen, zoals bijvoorbeeld meesterszonen en niet-

meesterszonen. Sommige leerlingen hadden eerder zelfs als gezel gewerkt in een 

atelier.879 Onderhandelingen over een migratiebeleid werden bijgevolg vaak eerst 

binnen de corporaties zelf gevoerd. Kleine meesters onderhandelden daarbij over 

migratiebewegingen met grote meesters. Gezellen en leerlingen van hun kant 

hadden ook hun grieven tegenover de instroom van vreemdelingen die zij vaak 

een bedreiging vonden. Zij moesten op hun beurt negotiëren met de 

ambachtsmeesters, de dekens en de stedelijke overheid. Afhankelijk van de 

omstandigheden en de krachtverhoudingen ontwikkelden de verschillende 

actoren hun eigen strategieën om pijnpunten op te lossen. Enkele voorbeelden 

illustreren dat verschillende actoren soms hun toevlucht zochten tot rekwesten 

om hun eisen kenbaar te maken aan de stedelijke overheid. Een voorbeeld is een 

rekwest dat ingediend werd door Gentse en Oudenaardse kooplieden in lijnwaad. 

Zij richtten zich in augustus 1561 tot het Antwerpse stadsbestuur met de vraag om 

vreemdelingen als lijnwaadplooiers te laten werken in de stad, zonder dat deze 

lid hoefden te worden van het ambacht en zonder de verplichting om poorter te 

worden. Er waren immers te weinig lijnwaadplooiers in Antwerpen actief en de 

handel leed hier sterk onder. Het stadsbestuur willigde het verzoek van de 

kooplieden in.880 In 1559 klaagden twee koperwerkers uit het 

meerseniersambacht dan weer dat vreemde niet-poorters in het 

meersniersambacht werden opgenomen met medeweten van de dekens van het 

ambacht. Zij vroegen het stadsbestuur via een rekwest om de dekens te 
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straffen.881 Nog in 1559 klaagde een passementwerker via een rekwest bij het 

stadsbestuur dat de dekens van het meerseniersambacht hem het meesterschap 

weigerden, hoewel hij het vak in Antwerpen geleerd had en hoewel zijn ouders 

altijd in de stad hadden gewoond. Hij was echter geen Antwerps poorter omdat 

hij buiten de stadsmuren was geboren. Het stadsbestuur gaf de man gelijk en 

verplichtte de dekens om hem lid te maken van hun ambacht.882 Naast het 

indienen van rekwesten, was het inspannen van een proces een vorm van het op 

gang brengen van onderhandeling, bemiddeling en consultatie. Onderhandeld 

werd er zowel voor als na het indienen van een klacht. Uit onderzoek van Harald 

Deceulaer blijkt dat bij een geding dikwijls een minnelijke schikking getroffen 

werd om een langdurig proces te vermijden. Gedingen werden zowel door 

ambachtsbesturen, meesters, gezellen als leerlingen aangespannen en het 

‘vreemdelingenprobleem’ behoorde geregeld tot de conflictstof.883  

Het onderhandelen over vreemdelingenverkeer gebeurde niet alleen in de 

Scheldestad. Ook in Engeland merken we bijvoorbeeld dat ambachten sterk 

onderhandelden met overheden over arbeidsmigratie, zeker in vroegmoderne 

steden die net als Antwerpen op zeer korte tijd een sterke bevolkingsgroei 

kenden. Ook tijdens de Elizabethaanse periode, negotieerden de nationale 

overheid, stedelijke overheden en drukkingsgroepen zoals ambachten flink over 

de instroom van arbeidsmigranten. De nationale overheid was zeer sterk 

geïnteresseerd in het aantrekken van nieuwe industrieën met het oog op de 

economische ontwikkeling van het land, maar de massale instroom van 

arbeidsmigranten lokte vaak scherpe reacties uit in diverse geledingen van de 

stedelijke samenleving. De aard en de kracht van de reacties waren daarbij 

afhankelijk van het heersende economische en sociale klimaat in de steden én 

van de sociale en economische status van de ontvangende bevolking. Als de 

stedelijke overheid niet gepast reageerde op de instroom van de 

arbeidsmigranten, waren de autochtone ambachtslieden best bereid om deze 

taak op zich te nemen en de zaken zelf te regelen. De ambachtsbesturen en de 

ambachtsmeesters leken echter ook wel te beseffen dat zij niet naast het gegeven 

konden dat er in de stad vaak nood was aan enerzijds ongeschoolde 

(seizoens)arbeiders en anderzijds aan geschoolde arbeidskrachten. Dit plaatste 

zowel beleidsmakers als drukkingsgroepen voor dilemma’s plaatsten. Publieke 

debatten ontwikkelden zich dan ook rond vragen als 1) kunnen we 

arbeidsmigranten ontvangen in een stad? 2) wie mag toegelaten worden en wie 

moet de deur gewezen worden? en 3) mogen we toelaten dat arbeidsmigranten 

de jobs van geboren ambachtslieden afnemen?884 Het zijn deze vragen en 

kwesties die we aan de hand van de conflictregulerende en normatieve bronnen 
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zullen proberen opsporen in verband met de arbeidsmigratie van bouwvakkers, 

droogscheerders en edelsmeden in het zestiende-eeuwse Antwerpen. 

 

b. Metsers 

 

De beslissing om de bouwindustrie en vooral het metsersambacht van 

naderbij te onderzoeken, lag eigenlijk voor de hand. In de loop van de zestiende 

eeuw was deze industrie immers één van de grootste werkverstrekkers in de 

Scheldestad. Volgens sommige historici was in de loop van de zestiende eeuw 

gemiddeld twintig procent van de Antwerpse beroepsbevolking werkzaam in de 

bouwsector tijdens periodes van drukke bouwactiviteiten.885 Door de krachtige 

demografische groei in Antwerpen was er een sterke stijging van de private 

woningbouw, maar in de loop van de zestiende eeuw werden eveneens vele 

openbare gebouwen en grote infrastructuurwerken uitgevoerd. Het is dan ook 

niet te verwonderen dat vele migranten werden aangetrokken door de florerende 

bouwindustrie in de Scheldestad. Een bijkomend argument om het 

metsersambacht als onderzoeksobject te kiezen, is de interne structuur van het 

ambacht. Vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw was er in de corporatie 

een scherpe tweestrijd tussen grote en kleine meesters. Grote ondernemers 

haalden daarbij de overhand op hun minder rijke collega’s, zeker tijdens periodes 

waarin de grote openbare bouwprojecten werden uitbesteed en de private 

bouwmarkt haar zenit bereikte.886 Bovendien creëerde de sterke aanwezigheid 

van vrije gezellen in het ambacht en de instroom van vele onvrije gezellen tijdens 

drukke bouwperiodes een sterke dynamiek. Het feit dat de Antwerpse 

arbeidsmarkt in de loop van de zestiende eeuw een metamorfose onderging en 

dat de ambachten bij wijlen hun greep op de arbeidsmarkt leken te verliezen, 

zorgde voor sterke meningsverschillen tussen verschillende actoren op de 

bouwmarkt. Grote ondernemers – die vaak ook makelaars in onroerend goed 

waren  – namen beetje bij beetje de bouwmarkt over van de kleine metser-

meesters. Bovendien moesten de kleine meesters wat betreft personeelsbeleid 

werken volgens de strikte ambachtsreguleringen, terwijl de grote ondernemers 

vaak geen lid waren van het ambacht en dus in principe iedereen in dienst 

konden nemen die ze maar wensten. Het bekendste voorbeeld van een grote 

Antwerpse bouwondernemer, is uiteraard de illustere Gilbert Van Schoonbeke. 

Met behulp van de centrale overheid kon Van Schoonbeke de grootste bouwfirma 

van de Nederlanden oprichten. Voor de bouw van de Antwerpse fortificatiewallen 

besteedde Van Schoonbeke maar liefst 96 procent van alle werken uit aan zes of 

zeven zeer grote onderaannemers.887 Zij moesten tijdens de grote werken 

wanhopig op zoek naar mankracht en rekruteerden vele vreemde werkkrachten 
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om de werken tot een goed einde te kunnen brengen. Het spreekt voor zich dat 

deze grote aannemers er alle belang bij hadden om de arbeidsmarkt te 

dereguleren, terwijl de meesters van het metsersambacht hun werkmethodes 

afkeurden en klaagden over illegale arbeid. Er zijn dus vele factoren aanwezig die 

een onderzoek naar het Antwerpse migratiebeleid iets kunnen bijbrengen via een 

studie van een segment uit de bouwindustrie. In wat volgt lichten we eerst de 

structuur van het Antwerpse metsersambacht toe, vooraleer we onderzoeken 

welke Antwerpse metsers een inclusieve dan wel exclusieve houding aannamen 

tegenover migranten die hun geluk kwamen beproeven op de Antwerpse 

bouwmarkt. 

Een korte blik op de Antwerpse bouwgeschiedenis tijdens de zestiende eeuw 

maakt duidelijk wanneer precies vele geschoolde en ongeschoolde bouwvakkers 

nodig waren in de Scheldestad. Door de enorme bevolkingsgroei was er in de 

loop van de eeuw nood aan nieuwe woongelegenheid om alle nieuwkomers in de 

stad te huisvesten. De Scheldestad kende dan ook een radicaal urbanisatieproces 

met de bouw van duizenden nieuwe huizen. Daar waar in 1480 Antwerpen intra- 

en extra-muros 5.673 huizen telde, was dit aantal in 1496 al opgelopen tot 

6.798.888 In 1526 werden er al 8.720 huizen geteld en dit aantal liep op tot 13.173 in 

1568. Opvallend hierbij is de buitengewone stijging van het aantal huizen in de 

periode 1527-1568: tijdens deze periode werden er gemiddeld 106 huizen per jaar 

gebouwd in de Scheldestad.889 In werkelijkheid moet het aantal nieuw gebouwde 

huizen echter nog veel omvangrijker geweest zijn. In juli 1542, tijdens het beleg 

van Antwerpen door de Gelderse Maarten van Rossum, werden de meeste huizen 

extra-muros verwoest. Na het beleg van moesten alle huizen die zich binnen 

2.500 voet (717 meter) van de stadsmuren bevonden bij gebod van de 

stadsmagistraat afgebroken worden.890 De meeste van de 1.317 huizen die gelegen 

waren in de twee districten extra-muros in 1568, moeten dan ook gebouwd zijn 

na 1542. Het leidt bijgevolg geen twijfel dat er bijzonder veel bouwvakkers actief 

waren in de woningbouw tussen 1527 en 1568. Komt daarbij nog eens dat het 

stadsbestuur in 1546 ordonneerde dat er geen houten voorgevels meer gebouwd 

mochten worden binnen de stadsmuren en dat scheimuren van huizen alleen nog 

maar uit steen mochten worden opgetrokken. Door deze maatregelen waren er 

nog meer metsers nodig in de stad.891  

Naast de drukke bouwactiviteiten op de privémarkt, werden tijdens de 

periode 1526-1568 grote infrastructuurwerken uitgevoerd in de stad en werden tal 

van openbare gebouwen opgetrokken en dit met pieken in de jaren 1542-1552 en 

1561-1565.892 Tussen 1542 en 1552 werden bijvoorbeeld de nieuwe stadswallen 

gebouwd. Zij strekten zich uit over een afstand van 4.500 lopende meters, 
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waartussen negen bastions en vijf monumentale poorten werden ingepast. Er 

werd ook een nieuw stadsdistrict aan de stad toegevoegd, de zogenaamde 

Nieuwstad. Deze Nieuwstad spreidde zich uit over een oppervlakte van maar liefst 

25 hectare en bevatte drie nieuwe kanalen. Ook werden 85 nieuwe straten, goed 

voor een lengte van 8.800 meter, in de Scheldestad aangelegd in de loop van de 

zestiende eeuw. Zeven grote openbaren gebouwen werden opgetrokken, 

waaronder het stadhuis.893 Tenslotte werden nog negen kerken gebouwd of 

herbouwd.894 Al deze en andere grote bouwprojecten garandeerden 

werkgelegenheid aan duizenden bouwvakkers. Volgens de beroemde Italiaanse 

architect Donato Buoni had men alleen al om de werken aan de nieuwe 

stadsomwalling op te starten 2.000 arbeiders nodig.895 Het is niet bekend hoeveel 

bouwvakkers precies tewerk gesteld werden tijdens de bouw van de 

stadsomwallingen, maar historici menen dat er tijdens deze periode een volledige 

tewerkstelling was in de Scheldestad, zowel bij geschoolde als ongeschoolde 

werkkrachten. Ook tijdens de herstellingen aan de stadsomwalling in 1585 was er 

sprake van volledige tewerkstelling in Antwerpen. Via verschillende 

stadsgeboden werden tijdens de bouw van de fortificaties in ieder geval alle 

bouwvakkers en gravers in de stad opgeroepen om zich met hun gereedschap 

naar de werken te begeven om daar aan de slag te gaan.896 Tevens werd het aan 

bouwvakkers verboden om de werken te verlaten.897  Ook vagebonden, bedelaars 

en lediggangers werden ingeschakeld tijdens de werken. Zij werden daarbij 

gedwongen en men ging hierbij niet zacht tewerk. Een stadsgebod ordonneert 

dat ‘men sal aen den hals derselve eenen yseren vastgemaekten rink slaen, 

geteekend metter hand, ten eynde sy souden mogen worden gekend, oft sy hen 

absenteerden eer sy den tyd hadden volbracht’.898 Ook tijdens de werken aan de 

Nieuwstad waren vele arbeidskrachten nodig. De constructie van één kanaal 

alleen al vereiste 500 arbeiders per week.899 In 1572 mochten alle arbeiders en 

werklieden die wilden werken, ook vreemdelingen, zich melden aan de werven 

van de Nieuwstad.900  

Het hoeft geen betoog dat de vraag naar vele bouwvakkers een invloed had op 

de lonen. Ten opzichte van de lonen van bouwvakkers in andere steden, steeg het 

loon van bouwvakkers in Antwerpen zeer snel, wat tot gevolg had dat 

bouwvakkers uit andere steden of vanop het platteland naar Antwerpen trokken 

om er te komen werken. Soms waren de lonen van de Antwerpse bouwvakkers zo 

hoog dat reacties van overheden niet uitbleven. In 1560-1561 bijvoorbeeld 
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smeekten verschillende steden en dorpen in de zuidelijke Nederlanden 

meermaals aan de centrale overheid om de lonen in Antwerpen in toom te 

houden. De lokale besturen vreesden een totale leegloop van hun steden en 

dorpen omdat alle beschikbare mannen naar de Scheldestad gezogen werden 

door de hoge lonen die er in de bouwsector uitbetaald werden.901 Spijtig genoeg 

kunnen we door een gebrek aan bronnenmateriaal niet de volledige migratie van 

bouwvakkers die Antwerpen in de loop van de zestiende eeuw aandeden in kaart 

brengen. De cijfers in de poorterslijsten tonen dat ten minste zes procent van de 

nieuwe Antwerpse poorters verklaarden werkzaam te zijn in de bouwindustrie.902 

Uitgaande van de idee dat tijdens drukke bouwperiodes ook arbeiders, gravers, 

straatwerkers en transportwerkers in de bouwindustrie werden ingeschakeld, 

merken we bijvoorbeeld dat tijdens de periode waarin de stadsomwalling 

gebouwd werd, meer dan tien procent van de nieuwe poorters actief waren in de 

bouwsector. Op figuur 1 is duidelijk te merken dat het aantal inschrijvingen van 

poorters waarvan we zeker weten dat zij in de bouwsector actief waren, piekte 

tijdens de periodes waarin vele private en publieke bouwwerken plaatsvonden. 

 

Figuur 1: Aantallen nieuwe Antwerpse poorters in bouwindustrie en metsersambacht 1533-
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      Bron: SAA, V 142-153. 

 

In dit hoofdstuk zullen we ons dus concentreren op het ambacht van de 

metsers. Een typisch kenmerk van Antwerpse ambachten is dat zij elk een 

stichtingsprivilege ontvingen van de stedelijke overheid, waardoor zij effectief 

erkend werden als een onafhankelijk ambacht. Deze principaele brief moet 
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beschouwd worden als een geheel van reguleringen binnen het ambacht. Na 

verloop van tijd kon – meestal op vraag van het ambachtsbestuur zelf – een 

stichtingsordonnantie aangepast worden door de stadsmagistraat en dit omdat 

de reglementen niet meer voldeden aan de tijdsomstandigheden. Het ambacht 

van de metsers ontving hun generaele brief op 9 april 1423 en werd deze grondig 

aangepast op 21 augustus 1458.904 In de privileges van 1423 en 1458 is er sprake van 

meesters en leerlingen die in de schoot van het ambacht actief waren. Volgens 

het privilege van 1423 moesten leerlingen twee jaar in de leer gaan bij een 

meester. In het privilege van 1458 werd de lengte van de leertijd verdubbeld.905 

Na hun leertijd konden leerlingen een meesterstuk maken en zij die slaagden in 

hun meesterproef, mochten na betaling van het meestergeld en na het trakteren 

met een maaltijd, aan de slag gaan als meester in het ambacht. Het probleem was 

echter dat intrede in het ambacht voor nieuwe meesters een dure aangelegenheid 

was, wat leidde tot een veel voorkomende situatie waarbij ex-leerlingen, hoewel 

zij wel degelijk gekwalificeerd waren om het meesterschap op te nemen, feitelijk 

om financiële redenen hiervoor uitgesloten werden. Dit is waarschijnlijk één van 

de redenen dat er een nieuwe categorie van arbeiders gecreëerd werd binnen het 

metsersambacht, namelijk die van vrije gezel. Het gevolg hiervan was dat 

welgestelde jongelingen vaak het leerwezen opvatten als een stap naar het 

meesterschap, terwijl arme(re) leerlingen zich als leerjongen lieten registeren met 

het oog op het verwerven van het statuut van vrij gezel.906 

In de normatieve bronnen van het ambacht verschenen de eerste vrije 

gezellen in de loonsordonnanties van 1544 en 1558, terwijl een processtuk uit 1537 

al het onderscheid maakte tussen vrije en onvrije gezellen.907 Het is onmogelijk te 

achterhalen wanneer het statuut van vrije gezel binnen het metsersambacht 

erkend werd, maar het kan geen toeval zijn dat de eerste vrije gezellen ten tonele 

verschenen in de periode waarin zeer vele openbare werken werden uitbesteed. 

In normatieve bronnen wordt het statuut van onvrije gezel bij de metsers voor 

het eerst vermeld in een ordonnantie van 18 juni 1544. De bedoeling van deze 

ordonnantie was om een oplossing te vinden voor het chronisch tekort aan 

ongeschoolde werkkrachten in de bouwindustrie. In 1544 waren de meeste 

metsers, zowel de meesters als de vrije gezellen, ingezet bij de bouw van de 

Antwerpse omwallingswerken. Het gevolg hiervan was dat de stadsmagistraat 

enorm veel klachten kreeg van Antwerpse inwoners waarin gemeld werd dat er 

geen bouwvakkers meer gevonden konden worden om private huizen te bouwen, 

renoveren of repareren. Als de Antwerpenaren een metser voor hen wilden laten 

werken, moesten zij hiervoor buitensporige lonen betalen. Reactie van het 

Antwerps stadsbestuur liet niet op zich wachten. De lonen van de meesters en 

gezellen werden vastgelegd en de dekens van het ambacht werden gemachtigd 
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om meesters en vrije gezellen op te vorderen om opdrachten – tegen vastgestelde 

lonen – bij particulieren uit te voeren.  

Een meer drastische maatregel bestond er uit dat als er niet genoeg vrije 

gezellen voorhanden waren in de stad, onvrije gezellen mochten ingeschakeld 

worden die zelfs gerekruteerd mochten worden buiten de stadspoorten. De lonen 

van de onvrijen mochten daarbij niet hoger liggen dan de lonen van vrije 

gezellen. Een andere voorwaarde was dat onvrijen geen contracten voor nieuwe 

werken mochten afsluiten nadat hun opdracht vervuld was. Meer nog, zij 

moesten de stad verlaten meteen na hun opdracht. Als zij toch nog een job als 

onvrij gezel wilden opnemen, dan waren zij verplicht om, net zoals de vrije 

gezellen, het zogenaamde kaarsgeld te betalen.908 Het komt er dus op neer dat, 

hoewel de ordonnantie van 1544 de vrije gezellen een vorm van bescherming 

moest bieden, zij eveneens de activiteiten van onvrije gezellen in bepaalde mate 

legitimeerde.  

Opmerkelijk is de woordkeuze in het discours van de klagers in de 

conflictregulerende bronnen. De termen onvrij en vreemd worden vaak in één 

adem genoemd, waarbij duidelijk is dat de term vreemd effectief gebruikt wordt 

om onvrijen aan te duiden die afkomstig waren van buiten de stadsmuren. Als 

het woord vreemd wordt gebruikt, moeten we dus in de eerste plaats denken aan 

een vreemdeling en niet aan iemand die ‘vreemd’ is in het ambacht. In de 

conflictregulerende bronnen worden dus vaak vreemdelingen geviseerd, maar 

‘autochtone onvrije arbeiders waren door verschillende actoren in het 

metsersambacht niet altijd even geliefd. Vrije gezellen beschouwden de onvrijen 

als indringers op de arbeidsmarkt. Leerlingen konden zich bedreigd voelen door 

de onvrije gezellen omdat zij vreesden dat hun vierjarige investering fors in 

waarde zou dalen. De ordonnantie van 1544 toont dat ook kleine meesters de 

komst van onvrije gezellen als een aanslag op een degelijk inkomen 

beschouwden. Grote meesters daarentegen zagen de uitbesteding van grote 

publieke werken dan weer als een opportuniteit om onvrijen in te huren in plaats 

van vrije gezellen of kleine meesters. De wetenschap dat onvrije arbeiders bij 

loonconflicten de plaats van de kleine meesters en vrije gezellen konden 

innemen, verklaart waarom zowel de kleine meesters als de vrije gezellen er vaak 

alles aan deden om hun stempel te drukken op de regulering van de arbeidsmarkt 

en dus op de regulering van de arbeidsmigratie. 

Grote openbare werken werden meestal uitgegeven in grote blokken of 

taswerken. Een belangrijk kenmerk van taswerken was dat de aannemers pas 

betaald werden als de taswerken afgerond waren. Dit betekende dat meester-

ondernemers in staat moesten zijn om de kosten voor de bouwmaterialen en de 

arbeidslonen voor te schieten. We merken dan ook dat vele grote meesters 

handelaar werden in bouwmaterialen, wat toegelaten was volgens de 
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ambachtsreglementen. Sommigen bezaten eigen steenbakkerijen en 

steengroeven en brachten hun bouwmaterialen met eigen schepen naar 

Antwerpen.909 Qua rijkdom werd zodoende de kloof tussen grote en kleine 

meesters alsmaar groter en uiteindelijk waren de grote meester-ondernemers als 

enigen in staat om grote bouworders binnen te halen. In het begin van de jaren 

1540 was het voor kleine meesters dan ook onmogelijk geworden om bij openbare 

aanbestedingen te concurreren met hun grote collega’s. In 1547 bijvoorbeeld 

moest een onderaannemer die aan de fortificaties wilde werken, een contract 

ondertekenen waarbij hij beloofde om elke dag 50 arbeiders aan het werk te 

zetten.910 Vele kleine meesters zagen zich op deze manier verplicht om als 

loonarbeider voor een groot ondernemer te werken. Het metsersambacht 

bestond voor het grootste deel uit kleine meesters die zich wilden beschermen 

tegen hun grotere collega’s.911 De kleine meesters waren er in deze optiek in 1458, 

1525 en 1558 in geslaagd om de stedelijke overheid te laten ordonneren dat grote 

meesters maar twee taswerken tegelijk mochten uitvoeren.912 Bovendien kregen 

kleine meesters het klaargespeeld dat taswerken verboden werd voor metsers die 

niet gedomicilieerd waren in Antwerpen. 

We vragen ons in dit hoofdstuk onder meer af hoe het ambacht van de 

metsers en ‘autochtone’ Antwerpse metsers die in corporatief verband werkten, 

reageerden op de instroom van de nieuwelingen die hun graantje wilden 

meepikken tijdens periodes van hoogconjunctuur in de bouwindustrie. Er zouden 

verschillende redenen aangehaald kunnen worden waarom ambachtsmeesters 

motieven hadden om zich te verzetten tegen de instroom van (ongewenste) 

concurrentie. Betekent dit echter automatisch dat het ambacht exclusief was ten 

opzichte van immigranten die als metser binnen het Antwerpse corporatieve 

systeem wensten te werken? Moeten ambachten worden beschouwd als gesloten 

of exclusieve organisaties die weerstand boden tegen het opnemen van vreemden 

of niet-poorters en zelfs lokale niet-meesterzonen door op allerlei mogelijke 

manieren obstakels op te werpen die een intrede in een ambacht 

bemoeilijkten?913 Wij denken van niet en zullen dit ten dele verklaren aan de 

hand van het concept poorterschap. Meesters in het metsersambacht moesten 

het Antwerps poorterschap bezitten. Zelfs leerlingen moesten aan deze plicht 

voldoen, wat eerder uitzonderlijk was. In het bronnenmateriaal valt niet te 

achterhalen waarom de ambachten zo sterk vasthielden aan de relatie 

poorterschap en meesterschap. Floris Prims beweert dat de stadsmagistraat de 

erkenning van een ambacht als een onafhankelijke instelling bewust koppelde 

aan haar poorterpolitiek. De drijvende kracht achter de uitsluiting van niet-
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poorters uit ambachten zouden volgens Prims zeer duidelijk de corporaties zelf 

geweest zijn. Hij beweert dat het de kordewagenkruiers waren die er bij de 

stedelijke overheid hadden op aangedrongen om in hun stichtingsprivilege van 

1424 het poorterschap te koppelen aan het meesterschap. Zij deden dit volgens 

hem omdat zij in het verleden zeer veel problemen hadden gekend met vreemde 

kordewagenkruiers.914 De theorie van Prims lijkt niet echt waterdicht te zijn. De 

poorterplicht om meester te kunnen worden van een ambacht, kan al 

teruggevonden worden in de Antwerpse costuymen uit de veertiende eeuw. Het 

Antwerpse costumaire recht vermeldt dat voor sommige handelsberoepen of 

poortersneringen het poorterschap een vereiste was. Eén van deze 

poortersneringen was het ambacht van de metsers. De costuimen stellen dat als 

in Antwerpen iemand wilde handelen in bouwmaterialen, deze persoon niet 

noodzakelijk lid moest zijn van het metsersambacht, maar wel verplicht was om 

een bewijs van het Antwerpse poorterschap voor te kunnen leggen.915 Gezien het 

aparte karakter van het Antwerpse poorterrecht, betekende dit dat 

eerstegeneratiemigranten een belangrijke inspanning moesten leveren om 

meester te kunnen worden in een ambacht of om een zogenaamde 

poortersnering uit te voeren, namelijk het verwerven van het poorterschap.  

De Antwerpse wet en de ambachtsstatuten waren duidelijk wat betreft de 

poorterplicht voor ambachtsmeesters. Een korte blik in de Antwerpse 

ambachtsgeschiedenis reveleert echter dat norm en realiteit vaak ver uit elkaar 

lagen. We hebben in functie hiervan het onderzoek van Jan Van Roey eens van 

naderbij bekeken.916 Als we de belastingplichtige migrant-ambachtsmeesters uit 

dit onderzoek naast de poorterslijsten leggen, dan blijkt dat vele van hen jaren als 

meester in de Scheldestad hadden gewerkt zonder het poorterschap te bezitten. 

Een telling van de beroepen uit 1571 brengt aan het licht dat zelfs sommige 

ambachtsdekens niet de moeite hadden gedaan om het Antwerps poorterschap te 

verwerven.917 Uit de inschrijvingslijsten van de leerling-droogscheerders blijkt 

dan weer dat vele meester-droogscheerders leerlingen in hun atelier inschreven 

zonder dat zij Antwerps poorter waren.918 De Antwerpse magistraat was zeer 

goed op de hoogte van deze onregelmatigheden. Meer nog, de stedelijke overheid 

tekende soms zelf scenario’s uit waarin meesters niet moesten voldoen aan de 

poorterplicht. Denken we bijvoorbeeld maar aan de 24 Hondschootse saaiwevers 

die in het ambacht mochten treden zonder de poorterplicht te vervullen.919 De 

houding van het Antwerpse stadsbestuur tegenover niet-poorters als meesters in 

een ambacht kan dus op zijn minst ambigu genoemd worden. Het liet niet-

poorters toe om als meester toe te treden in een ambacht, maar ordonneerde 
                                                 
914
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tegelijkertijd geregeld via stadsgeboden dat het ten strengste verboden was voor 

niet-poorters om het meesterschap in een Antwerps ambacht te verwerven. Het 

eerste stadsgebod over dit onderwerp dateert al van 10 april 1426, hoewel uit een  

stadsgebod van 10 februari 1427 duidelijk blijkt dat nog steeds niet-poorters 

meester waren in een ambacht.920 In de loop van de zestiende eeuw volgden nog 

drie expliciete geboden.921 In het eerste kwart van de zeventiende eeuw werden er 

zelfs meer geboden gepubliceerd die het meesterschap verboden voor niet-

poorters dan in de twee vorige eeuwen samen.922  

De houding van de stadsmagistraat in verband met de link poorterschap-

meesterschap wordt duidelijk als men de stadsgeboden analyseert. De houding 

van zowel de stedelijke overheid als de ambachten wordt dan weer duidelijk in de 

ambachtsordonnanties. Het was de stadmagistraat die verantwoordelijk was voor 

het uitvaardigen van de ambachtsregulering. In de meeste gevallen was het 

uitvaardigen van deze ordonnanties een gevolg van klachten of rekwesten die 

door actoren binnen het ambacht aan de stedelijke overheid werden gericht. 

Deze actoren konden individuele meesters zijn, maar ook groepen meesters of 

het ambachtsbestuur zelf. Rekwesten konden ook ingediend worden door 

bijvoorbeeld gezellen of leerlingen. De stichtingsordonnantie van het 

metsersambacht was in ieder geval zeer duidelijk wat betreft de poorterplicht. 

Iemand die geen Antwerps poorter was kon geen meester of leerling worden in 

het ambacht van de metsers. Diegenen die reeds in het ambacht waren op het 

moment dat de generaele brief werd geschonken, moesten zich onmiddellijk in 

orde stellen met het poorterschap.923 De hernieuwde pricipaele brief van de 

metsers ging nog verder door te stellen dat zelfs onderaannemers die werkten 

voor een grote meester het poorterschap moesten bezitten.924 

Binnen het metsersambacht en in de Antwerpse bouwindustrie waren er 

nauwelijks ‘personeelsproblemen’ tot het moment dat de Scheldestad in één 

grote bouwwerf werd herschapen. In 1558 bijvoorbeeld, tijdens een periode met 

zeer drukke bouwactiviteiten, bereikte echter een klacht van de dekens van het 

metsersambacht de stadsmagistraat. Uit de onderliggende toon van het rekwest 

blijkt dat het de kleine meesters waren die het initiatief hadden genomen voor dit 

rekwest. De kleine meesters beweerden dat vele metsersleerlingen, in sterke 

tegenspraak met de ambachtsreglementen, geen Antwerps poorter waren. Het 

probleem was echter dat de meeste leerlingen minderjarig waren en wettelijk 

gezien dus eigenlijk geen poorter konden worden. De meesters hadden dus 

duidelijk een probleem met de vreemde of geïmmigreerde leerlingen die niet eat 
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statuut van poorter bezaten. Wanneer deze ‘illegale’ leerlingen betrapt werden of 

vermoedden aangegeven te zullen worden, verlieten zij gewoon de stad om – 

aldus de meesters – nooit meer terug te keren. De klacht van de kleine meesters 

betrof eigenlijk het gedrag van grote meesters of ondernemers die de 

ambachtsreglementen aan hun laars zouden lapten. De grote meesters huurden 

volgens hun kleinere collega’s deze zogenaamde vreemde ‘leerlingen’ gewoon in 

als goedkope werkkrachten. Het antwoord van de stad liet niet op zich wachten. 

De magistraat ordonneerde dat geen enkele immigrant nog leerling mocht 

worden zonder daadwerkelijk het poorterschap aan te schaffen.925  

De kleine meesters lijken op het eerste zicht dus het poorterschap als een 

middel tot exclusie gehanteerd te hebben en lijken op papier hun zin te hebben 

gekregen. Toch was het aangekaarte probleem, ook nadat de grote bouwwoede in 

de stad reeds lang tot een einde was gekomen, niet van de baan verdwenen, zoals 

blijkt uit een rekwest uit 1610. Grote meesters en ondernemers huurden nog 

steeds immigrant-leerlingen in die geen Antwerps poorter waren. In tegenstelling 

tot in 1558 was de reactie van de stedelijke overheid echter verbazingwekkend. Zij 

ordonneerde dat elke leerling die zijn leertijd volbracht had en in de stad wenste 

te blijven werken, pas na zijn leertijd het poorterschap moest kopen.926 De facto 

werd het verplichte poorterschap voor migrant-leerlingen dus opgezegd. De 

klachten van de kleine meesters tonen in elk geval duidelijk aan dat de grote 

meesters de poorterplicht die in de ambachtsreguleringen en in de stadsgeboden 

was vastgelegd, als een belemmering beschouwden. De kleine meesters 

onderhandelden met de stedelijke autoriteiten over illegale, vreemde arbeiders 

en de magistraat lijkt soms wel de redenering van de kleine meesters gevolgd te 

hebben. Maar ook de grote meester-ondernemers onderhandelden soms met de 

stedelijke overheid over illegale en vreemde concurrenten die hen bedreigden. In 

1507 bijvoorbeeld klaagden zij via een proces dat een niet-poorter 

bouwmaterialen verhandelde in de stad. Zij formuleerden deze klacht in 

samenspraak met de dekens van het ambacht.927 Eenzelfde klacht dook op in een 

rekwest van 1611, nadat opniew was gebleken dat handelaars uit andere steden 

illegaal bouwmaterialen verkochten in de Scheldestad.928 Op het vlak van de 

verkoop van bouwmaterialen moesten het ambacht en de stedelijke overheid 

overigens soms de duimen leggen voor de centrale overheid. Tijdens de bouw van 

de fortificatiewerken ordonneerde Maria van Hongarije op 30 april 1543 dat alle 

benodigde bouwmaterialen voor de omwalling belastingsvrij moesten worden.929 

Op 21 februari 1549 ging de centrale overheid nog verder. Iedereen mocht nu 

bouwmaterialen verkopen en komen werken aan de aanleg van de Nieuwstad of 

aan andere publieke bouwwerken zoals het Schuttershof. De bouwvakkers, ook 
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vreemdelingen, mochten dit doen zonder zich in te laten schrijven in het 

ambacht en zonder aan de poorterverplichting te voldoen.930 

We kunnen concluderen dat de meeste meesters zeer streng toezagen op het 

feit dat niet-poorters niet als metsers – hetzij als meester, hetzij als leerling – 

mochten werken binnen corporatief verband. Toch hebben we nergens in de 

bronnen kunnen constateren dat er sprake was van klachten over nieuwe 

ambachtsleden omdat zij migrant waren an sich. De ambachtsordonnanties en de 

conflictregulerende bronnen tonen alleen maar aan dat als er klachten waren 

over migranten, deze klachten neerkwamen op het statuut dat de nieuwkomers 

in de stad bezaten. Op geen enkele manier is er een aanwijzing dat de ambachten 

exclusief waren ten opzichte van migranten. Immigranten waren duidelijk 

welkom in het metsersambacht, maar op strikte voorwaarde dat zij eerst poorter 

van Antwerpen werden. De reden waarom ook vreemde leerlingen eerst het 

poorterschap moesten verwerven, blijft na onderzoek van het bronnenmateriaal 

nog steeds onduidelijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat de stedelijke overheid 

en de ambachten zelf vreesden dat zonder dit engagement de leerlingen hun 

opgedane kennis en vaardigheden na hun opleiding naar een andere stad zouden 

kunnen exporteren.931 Toch menen wij net zoals An Kint dat de reglementering 

betreffende het poorterschap zeer zeker niet de bedoeling had om migranten uit 

te sluiten van het meesterschap in het ambachtswezen. Volgens Kint zou het 

eerder bedoeld zijn geweest om er zeker van te zijn dat alleen maar 

gekwalificeerde en vakbekwame ambachtslieden in de corporatieve organisaties 

binnentraden. De stedelijke autoriteiten en het metsersambacht waren in deze 

redenering dan partners die tevens streefden naar een faire arbeidsmarkt met 

eerlijke concurrentie.932 Wel valt op dat naarmate de arbeidsmarkt in de 

bouwindustrie veranderde in de loop van de zestiende eeuw, grote en kleine 

meesters een andere visie gingen hanteren in verband met de ideologie van het 

ambachtswezen. Deze verandering in visie brengt er ons ertoe om verder te 

focussen op de waarde dat de verschillende actoren in het ambacht hechtten aan 

het verschil tussen geschoolde en ongeschoolde arbeid tijdens hun negotiaties 

betreffende het arbeidsmigratiebeleid. 

 

Ongewenste migranten op de bouwmarkt 

 

We hebben gemerkt dat sommige actoren binnen het metsersambacht – in 

het bijzonder de kleine meesters en de vrije gezellen – enige mate van controle 

wilden uitoefenen op de influx van migranten in het ambacht. De vraag die we 

ons in deze paragraaf stellen is of het ambacht van de metsers in staat was om de 

instroom van migranten die buiten het corporatieve stelsel werkten, onder 
                                                 
930
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controle kon krijgen. Was het metsersambacht met andere woorden in staat om 

de arbeidsmarkt te reguleren via de beheersing van arbeidsmigratiestromen? 

Konden integendeel andere actoren de arbeidsmarkt dereguleren door de 

instroom van arbeidsmigranten te forceren? Het was immers zo dat verscheidene 

belangengroepen binnen en buiten het ambacht – denken we bijvoorbeeld aan de 

zeer grote bouwondernemers – verschillende belangen hadden bij de organisatie 

van de zestiende-eeuwse Antwerpse bouwindustrie. Meer nog, we mogen er van 

uitgaan dat elke actor koortsachtig op zoek was naar verschillende partners om 

zijn belangen te kunnen verdedigen en om verschillende doelen te bereiken. Op 

het eerste zicht lijken de bronnen er op te wijzen dat het metsersambacht en de 

stadsmagistraat samen probeerden de bouwindustrie die georganiseerd werd 

buiten het ambachtswezen, af te sluiten voor vreemde meesters en migrant-

arbeiders. In 1500 reeds werd in een stadsgebod duidelijk geordonneerd dat 

ambachtsmeesters in de stad moesten wonen.933 Dit stadsgebod werd herhaald in 

1502, 1503, 1541, 1546 en 1557.934 Het lijkt er sterk op dat de ambachten in het 

stadsbestuur een partner gevonden hadden in hun pogingen om meesters of 

arbeiders die geen lid van het Antwerpse ambacht waren, uit de stad te weren. 

Ook al leken de magistraat en het ambacht deze zaak sterk onder controle te 

hebben, toch vonden zij een geduchte tegenstander die andere belangen had 

inzake het toelaten van vreemde meesters op de Antwerpse arbeidsmarkt.  

We verklaren ons nader. Een clausule in het stichtingsprivilege van de 

mesters meldt dat vreemde arbeiders van buiten de stad in Antwerpen mochten 

komen werken indien er te weinig Antwerpse arbeidskrachten voorhanden 

waren. De vreemden mochten echter niet langer dan veertien dagen in de 

Scheldestad werken. Bovendien moesten zij kaarsgeld of het jaarlijkse lidgeld 

betalen aan het ambachtsbestuur.935 Enkele jaren nadat het metsersambacht op 9 

april 1423 haar stichtingsordonnantie had ontvangen, spoedde het Antwerpse 

klooster van Sint-Michiel zich naar de centrale overheid om haar beklag te doen 

over de generaele brief van de metsers. Het klooster verwees naar een oud 

hertogelijk privilege waarin gestipuleerd werd dat kloosters allerlei werken 

mochten laten uitvoeren binnen hun muren en dit door iedereen die zij maar 

wensten aan te werven. Voor bakken, brouwen, timmeren, metsen, smeden, 

enzovoort hoefden de kloosterordes geen rekening te houden met 

ambachtsreguleringen en waren zij aan niemand verantwoording verplicht. Het 

gevolg was uiteraard dat vreemde meesters, metsers, timmerlieden of wat dies 

meer zij, op de terreinen van de kloosters mochten werken ook al waren zij geen 

lid van een Antwerps ambacht.  Het Sint-Michielsklooster was naar eigen zeggen 

dan ook zwaar geschokt dat enkele Antwerpse ambachten – vooral de metsers en 

de timmerlieden – van de stadsmagistraat statuten hadden gekregen waarin het 
                                                 
933
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hertogelijk privilege werd tegengesproken. In haar ordonnantie die volgde op de 

klacht van het klooster, wees de centrale overheid er op dat de Antwerpse 

magistraat een zware fout had begaan door aan het metsers- en 

timmerliedenambacht een privilege te schenken waarin restricties waren 

opgenomen betreffende arbeid in kloosters. De stedelijke autoriteiten moesten 

dan ook hun verantwoordelijkheid nemen en de generaele brief van de metsers 

nietig verklaren.936 Hoewel dit ‘incident’ zich voordeed tijdens de eerste helft van 

de vijftiende eeuw, is het toch belangrijk om er even bij blijven stil te staan. Het is 

immers een vaak gehoorde stelling dat de centrale overheden in de Nederlanden 

zich niet bezig hielden met de stedelijke politiek die het ambachtsleven in een 

stad reguleerde. Het voorval van het Sint-Michielsklooster lijkt echter het 

tegendeel aan te tonen en een korte blik op centrale ordonnanties uit de 

zestiende eeuw bewijst dat centrale overheden wel degelijk tussenkwamen in 

ambachtsreguleringen met het oog op de regulering van de arbeidsmarkt én met 

het oog op de plaats die vreemde ambachtslieden of arbeiders op de arbeidsmarkt 

konden innemen. In Brugge bijvoorbeeld  merkte de centrale overheid op dat 

ambachtsreguleringen kandidaat-meesters konden afschrikken om in een 

ambacht te treden. Het centrale bestuur vond dit zeer problematisch voor de in 

verval geraakte Brugse economie. Zij besliste daarom in 1544 dat iedereen, van 

welke origine ook, meester in een Brugs ambacht mocht worden zonder poorter 

van de stad te zijn, ook al was dit in tegenspraak met de ambachtsordonnanties 

van de stad.937 Ook in Antwerpen had de centrale overheid soms haar zeg in de 

vreemdelingenpolitiek van de ambachten, zoals het voorbeeld van de Antwerpse 

vleeshouwers laat zien. Op 4 april 1521 bevestigde Karel V het privilege dat door 

zijn voorgangers – hertog Jan III van Brabant en Filips de Schone – aan de 

Antwerpse vleeshouwers was geschonken. Antwerpse vleeshouwers mochten hun 

waren alleen maar in het Vleeshuis verkopen. Het nieuwe Vleeshuis zou voortaan 

62 vleesbanken tellen, maar de banken mochten niet opengesteld worden voor 

vreemdelingen.938 Ook in de Scheldestad bemoeide de centrale overheid zich dus 

met de aanwezigheid van migranten op de arbeidsmarkt. In wat volgt blijkt zelfs 

dat het centrale bestuur van de Nederlanden in de loop van de zestiende eeuw 

een belangrijke actor kon zijn in onderhandelingen over de regulering van de 

arbeidsmarkt. Vooral wanneer grote infrastructuurwerken moesten uitgevoerd 

worden, bepaalde de centrale overheid actief mee het arbeidsmigratiebeleid in 

Antwerpen, zeker wat betreft de instroom van vreemde bouwvakkers. 

Na de klacht van het Sint-Michielsklooster werkten de Antwerpse 

stadsmagistraat en het metsersambacht een nieuw compromis uit betreffende 

vreemde meesters. Dit compromis kreeg vorm in een hernieuwde principaele 
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brief.939 Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat in dit privilege de 

toelating werd gegeven aan vreemde meesters om voor rekening van religieuze 

instellingen en voor instellingen die gerund werden door de overheid te werken. 

Dit was een concessie die het stadsbestuur deed aan de centrale overheid, maar 

het metsersambacht kreeg als compromis ook een toegift. Daar waar de 

stichtingsordonnantie van het ambacht stipuleerde dat vreemde meesters die niet 

in het ambacht waren, zonder beperkingen voor veertien dagen in de stad 

mochten werken, gebood de nieuwe ordonnantie dat dit alleen maar toegelaten 

werd indien geen Antwerpse meesters beschikbaar waren.940 Vanaf 1458 liep 

vervolgens alles gesmeerd in de Antwerpse bouwindustrie, tot op het moment 

dat Antwerpen één grote bouwwerf werd tijdens de eerste helft van de zestiende 

eeuw. Al snel werd duidelijk dat er niet genoeg arbeidskrachten beschikbaar 

waren in de Scheldestad om al de private en publieke bouworders simultaan uit 

te voeren. De invoering van het statuut van vrije gezel leek daarom een gepaste 

oplossing te zijn om goedkope, maar geschoolde arbeidskrachten te importeren 

in Antwerpen. Het bestuur en dus de meesters van het metsersambacht konden 

wel leven met dit gegeven omdat de vrije gezellen, doordat zij jaargelden 

moesten betalen en omdat zij zich moesten schikken naar de reglementen van 

het ambachten, geïntegreerd werden in het corporatieve systeem. 

Al vrij snel werd echter duidelijk dat de grote openbare werken veel meer 

werkkrachten vereisten en dat er niet genoeg meesters en vrije gezellen ter 

beschikking waren in de stad. Grote ondernemers gingen daarom onvrije gezellen 

rekruteren buiten de stadswallen. De centrale overheid en de stadsmagistraat 

verboden dit niet en verwezen naar de bestaande wetgeving die toeliet dat 

onvrijen gebruikt mochten worden als er niet genoeg vrije gezellen waren in de 

stad of als de vrijen weigerden te werken. De kleine meesters en de vrije gezellen 

deden echter hun uiterste best om de onvrije vreemdelingen uit de stad te weren, 

niet alleen omdat zij vreesden voor hun job, maar in de eerste plaats omdat zij 

vreesden dat de onvrije gezellen de lonen fors naar beneden zouden halen. De 

kleine meesters en vrije gezellen hadden immers de drukte op de bouwmarkt 

willen aangrijpen om hogere looneisen te stellen. Dit plan viel nu helemaal in 

duigen. Erger nog, de aanwezigheid van de vele onvrije gezellen zorgde voor een 

grote arbeidsreserve in de Scheldestad en deze arbeidsreserve was er 

verantwoordelijk voor dat de lonen aanzienlijk daalden in plaats van te stijgen.941 

Het is ook daarom dat de kleine meesters en de vrije gezellen onderhandelingen 

aanknoopten met de stedelijke overheid over het toetreden van vreemde onvrije 

gezellen op de Antwerpse arbeidsmarkt. In 1537 spanden de dekens van het 

metsersambacht een proces aan tegen bepaalde grote meester-ondernemers, 

omdat zij voor lange periodes op illegale wijze vreemde en onvrije arbeiders 
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tewerkstelden. De Antwerpse schepenen bevestigden in de uitspraak van het 

proces dat, blijkens de ambachtsreglementen, dit alleen maar toegelaten was mits 

betaling van twee schellingen kaarsgeld en gedurende een periode van maximaal 

twee weken.942 Met deze uitspraak had de stedelijke overheid zich echter wel in 

een vervelende situatie gemanoeuvreerd, omdat binnen afzienbare tijd grote 

openbare werken opgestart én afgewerkt moesten worden. Zij besefte dat dit 

alleen maar kon gerealiseerd worden door op één of andere manier diezelfde 

ambachtsreglementen te ontwijken. De stedelijke autoriteiten zochten en vonden 

in deze een partner in de centrale overheid. Ook de grote meesters en de 

ondernemers die buiten het corporatieve systeem werkten, sloten zich maar al te 

graag aan bij de overheden om de ambachtsreguleringen te omzeilen. Vooral 

vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw wordt duidelijk dat in het 

Antwerpse metsersambacht een breuk ontstond tussen twee verschillende 

kampen, met aan de ene kant de grote meesters en aan de andere kant de kleine 

meesters en de vrije gezellen. De grote meesters wilden zoveel mogelijk grote 

(openbare) opdrachten binnenhalen, terwijl de kleine meesters er terecht voor 

vreesden om veredelde loonarbeiders te worden. De vrije gezellen tenslotte 

probeerden koortsachtig om de arbeidsmarkt af te sluiten voor ongewenste 

concurrenten van buiten de stad. 

De kleine meesters en de vrije gezellen kregen een grote tegenslag te 

verwerken in 1542, het jaar waarin begonnen werd met de constructie van de 

nieuwe fortificatiewerken. Het beleg door Maarten van Rossum had duidelijk 

gemaakt dat het niet alleen nodig was om nieuwe stadswallen te bouwen, maar 

dat dit best ook zo snel mogelijk kon gebeuren. Enkele maanden nadat de werken 

werden opgestart, beval de centrale overheid dat elke bouwvakker die in de stad 

woonde, zich naar de werven van de stadswallen moesten begeven en dat alle 

private bouwactiviteiten onmiddellijk gestaakt moesten worden.943 In 1552 

ordonneerde de Antwerpse magistraat ordonneerde in drie opeenvolgende 

stadsgeboden dat alle beschikbare bouwvakkers en gravers zich, met hun 

werktuigen, naar de stadswallen moesten begeven.944 De inwoners van 

Antwerpen konden dit duidelijk niet appreciëren en begonnen al snel te klagen 

dat zij geen bouwvakkers meer konden vinden voor nieuwbouw of voor de 

renovatie van bestaande huizen. Zij vroegen daarom aan de magistraat voor een 

oplossing voor dit probleem. De stedelijke overheid besliste hierop in 1544 

verrassend dat vreemde onvrije gezellen private bouwwerken mochten 

aannemen. Om de schok voor de kleine meesters en de vrije gezellen binnen de 

perken te houden, werd tevens verordend dat, mochten de Antwerpse kleine 

meesters en vrije gezellen het beschikbare werk terug aankunnen, de onvrije 

gezellen onmiddellijk de stad moesten verlaten. Bovendien moesten de onvrijen 
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de stad verlaten als zij een opdracht uitgevoerd hadden. Als zij zouden werken in 

opdracht van de stad, dan zouden zij evenveel kaarsgeld moeten betalen aan het 

ambacht als de vrije gezellen.945 

Door de maatregel van de stad waren de kleine meesters en de vrije gezellen 

een beetje gesust, althans voor enkele jaren. De poppen gingen terug aan het 

dansen in 1548, toen Gilbert van Schoonbeke zich verzekerde van de bouw van 

het nieuwe Antwerpse stadsdistrict, de zogenaamde Nieuwstad. Het contract 

stipuleerde dat de bouw van het nieuwe district binnen de vier jaar moest 

afgerond worden, wat een enorme uitdaging was. Van Schoonbeke nam daarom 

een aantal grote onderaannemers onder de arm. Elke onderaannemer had 

behoefte aan een zeer groot contingent goedkope arbeidskrachten. Zij stapten 

hiervoor naar de stedelijke en centrale overheden. Op 24 februari 1548 velde de 

centrale overheid – na een positief advies van de Antwerpse stadsmagistraat – een 

voor het ambacht ongemeen hard verdict: de reglementen van het Antwerpse 

metsersambacht zouden voor ‘onbepaalde tijd’ worden opgeschort. Metsers van 

buiten de stad mochten ongehinderd aan de Nieuwstad komen meewerken. Zij 

moesten hiervoor slechts een ‘werkvergunning’ kopen voor een eerder 

symbolisch bedrag. Als toegeving naar het metsersambacht toe zou dit bedrag 

aan de corporatie doorgestort worden.946 Het gevolg van dit edict was dat de 

Antwerpse ambachtslui massa’s vreemdelingen in de stad zagen arriveren. 

Rekeningen in verband met de bouw van de Nieuwstad tonen duidelijk dat 

duizenden bouwvakkers, velen van hen vreemdelingen, voor lage lonen aan de 

bouw van het nieuwe stadsdistrict kwamen helpen.947 Dit leidde uiteraard tot 

sterk loonsverlies voor de Antwerpse kleine meesters en vrije gezellen, die dan 

ook meenden dat spreken met de stedelijke overheid geen zoden meer aan de 

dijk zou zetten. Zij waren van mening dat het tijd was voor andere 

negotiatiemethodes. Vele van de kleine meesters en vrije gezellen besloten 

immers om de constructie van de fortificatiewallen en de Nieuwstad te saboteren 

door massaal weg te blijven van de werven. In augustus en september 1549 

vaardigde de stad verscheidene stadsgeboden uit waarin verklaard werd dat het 

verlaten van de werken zwaar bestraft zou worden. De stad dreigde er zelfs mee 

om het monopolie van het metsersambacht blijvend te doorbreken als de vrije 

gezellen en de meesters weigerden om aan het werk te gaan.948 In juli 1552 

werden algemene stakingen afgewend, maar desalniettemin werden de werken 

verstoord en was er zelfs sprake van oproer en gevechten. Boze bouwvakkers 

bedreigden de stadsmagistraat en vreemde bouwvakkers waren het mikpunt van 

beledigingen en van fysieke aanvallen.949 Twee jaar later, in juli 1554, werd de stad 
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opgeschrikt door woedende reacties tegen  Gilbert van Schoonbeke.950 Het hoeft 

echter geen betoog dat de alternatieve onderhandelingstechnieken van de kleine 

meesters en vrije gezellen niet in hun voordeel beslecht werden.951 

Toen de Antwerpse bouwmarkt stilaan terug in haar normale plooi viel in de 

loop van de tweede helft van de zestiende eeuw – de grote bouwwoede was 

voorbij – vatte het ambacht van de metsers de koe terug bij de horens en startte 

zij opnieuw onderhandelingen met de stedelijke overheid aan om het aanwerven 

van vreemde onvrijen tegen te gaan. Het lijkt er op dat de stedelijke overheid 

stilaan ook weer het partnerschap met het ambacht wenste aan te gaan. In 1558 

ordonneerde de stad dat onvrije gezellen niet meer mochten werken als zij niet 

werden genoteerd in officiële inschrijvingslijsten. De strijd tegen illegale vreemde 

onvrijen werd hierdoor terug ingezet. Bovendien werden aan de dekens van het 

ambacht legale middelen aangeboden die hen machtigden om onvrije vreemde 

gezellen te verbieden om in Antwerpen als metser te komen werken.952 Hoewel 

de stedelijke overheid zich dus voor lange tijd aan de zijde van de rijke 

ondernemers had geschaard, nam zij vanaf nu protectionistische maatregelen die 

het ambacht moest beschermen tegen ongewenste vreemde concurrentie. Naar 

het einde van de zestiende eeuw toe, toen er periodes waren met veel 

werkloosheid in Antwerpen, werden de stedelijke overheid en het 

metsersambacht sterken partners. In 1591 probeerde de stadsmagistraat om de 

kleine meesters en de vrije gezellen te behagen door in een stadsgebod nogmaals 

te verbieden dat vreemde gezellen in de stad zouden komen werken.953 Het lijkt 

er dus sterk op dat de grote ondernemers hun invloed op de stedelijke overheid 

waren kwijtgeraakt tegen het einde van de zestiende eeuw, hoewel natuurlijk 

voor alle eerlijkheid moet worden vermeld dat de meesten onder hen de stad al 

verlaten hadden of ontvlucht waren voor 1591. De stedelijke overheid paste haar 

politiek dus aan de veranderende omstandigheden aan en het lijkt er op dat, op 

het moment dat de Antwerpse economie terug kleinschaliger werd, de Antwerpse 

overheid plots scheen te beseffen dat ambachten welgekome partners waren in 

de heropbouw van de Antwerpse economie na het desastreuze jaar 1585. Slechts 

in uitzonderlijke gevallen ondernam de stadsmagistraat nog acties die het 

metsersambacht konden schaden en het vreemdelingenprobleem opnieuw acuut 

maakte. In maart 1606 bijvoorbeeld werd de Scheldestad getroffen door zeer 

zware onweders en stormen. Vele kerken, kloosters en privéwoningen werden 

hierdoor sterk beschadigd. De stad ordonneerde dan ook dat de ambachtslieden 

en hun gezellen en leveranciers van bouwmaterialen hun lonen en prijzen niet 

mochten verhogen en dit op straffe van verlies van lidmaatschap van het ambacht 

en verlies van het poorterschap. Bovendien ordonneerde de magistraat dat het 

ambacht zou opengesteld worden voor iedereen, zowel vreemdelingen als 
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ingezetenen. Het poorterschap was dus niet vereist om in het ambacht te komen 

en iedereen kon vrij komen werken in de stad.954 

 

c. Droogscheerders 

 

Net zoals de keuze voor een onderzoek naar de houding van het 

metsersambacht ten opzichte van arbeidsmigratie, lag de keuze voor een 

onderzoek naar de inbreng van Antwerpse droogscheerders in het Antwerpse 

arbeidsmigratiebeleid voor de hand. Het Antwerpse droogscheerdersambacht 

was kwantitatief bekeken één van de grootste Antwerpse ambachten gedurende 

de eerste zestig jaar van de zestiende eeuw. Vooral vóór de jaren 1560 werden vele 

migranten aangetrokken door de Antwerpse lakenbereiding. Niet alleen meesters 

– die we kunnen terugvinden in de Antwerpse poorterslijsten – maar ook 

vreemde gezellen en zeer veel leerlingen zagen een grote toekomst in de 

Antwerpse droogscheerderswereld. Vanaf de helft van de jaren 1560 het ambacht 

als gevolg van externe factoren in verval raakte. Orders van vooral Engelse 

lakenhandelaars liepen terug. Deze feiten maken het voor ons interessant om het 

standpunt van de gevestigde droogscheerders ten opzichte van de vreemde 

nieuwelingen van naderbij te bekijken. Bovendien speelden binnen het 

droogscheerdersambacht zelf de verschillen tussen diverse actoren een 

belangrijke rol in de onderhandelingen die gevoerd werden met de stedelijke 

overheid. Net zoals bij de metsers waren er in het lakenbereidersambacht kleine 

en grote meesters die vaak tegenstrijdige belangen hadden. Grote meesters 

ontpopten zich na verloop van tijd tot lakenhandelaars die ten opzichte van hun 

kleine collega’s andere belangen hadden in de regulering van de arbeidsmarkt.955 

Ook de vele vrije gezellen die tewerkgesteld werden in de ateliers, hadden hun 

eigen belangen te verdedigen. Zij moesten in de drukke periodes, wanneer zeer 

veel ruw laken in Antwerpen werd ingevoerd, opboksen tegen de concurrentie 

van ingeweken vrije gezellen – meestal seizoensarbeiders – of kregen af te 

rekenen met een massa onvrije gezellen, al dan niet afkomstig van buiten de 

stadsmuren. Ook de leerlingen hadden er alle belang bij dat de arbeidsmarkt 

gereguleerd werd. Zij investeerden immers financieel in hun toekomst en 

moesten vaak met lede ogen aanzien hoe zij na hun leertijd moesten opboksen 

tegen de vele ongeschoolde arbeidskrachten. Een combinatie van verschillende 

factoren zoals een sterke afhankelijkheid van de Engelse markt met alle 

conjuncturele gevolgen van dien, een sterke afhankelijkheid van seizoensarbeid, 

een groot gezellenleger, handelaars die een grote vrijheid van productie 

voorstonden en een stedelijke overheid die vaak gevangen zat tussen de belangen 

van de verschillende actoren, maakt een onderzoek naar de regulering van 

arbeidsmigratie in de Antwerpse lakenbereiderswereld des te aantrekkelijker. 
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Het Antwerpse droogscheerdersambacht 

 

Net zoals alle andere Antwerpse ambachten kreeg het 

droogscheerdersambacht bij haar erkenning als onafhankelijke corporatie op 7 

oktober 1536 een stichtingsordonnantie waarin de interne reglementen werden 

toegelicht.956 Dit betekent echter niet dat er voor deze datum geen 

lakenbereiders actief waren in de Scheldestad. Vertegenwoordigers van de 

Antwerpse droogscheerders werden reeds in een stadsordonnantie vermeld in 

1386. Op de lijst van de Onze-Lieve-Vrouwe-processie van 1399 werden zij als 

aparte groep vermeld en in augustus 1401 werden de dekens officieel uitgenodigd 

op een door de stad aangeboden feestmaal.957  De droogscheerders werden dus al 

de facto als ambacht ‘erkend’ op het einde van de veertiende eeuw of ten laatste 

in het begin van de vijftiende eeuw, weliswaar nog steeds als onderambacht van 

de overkoepelende Lakengilde. In 1496 richtten de droogscheerders het altaar 

‘Onser Liever Vrouwen in’t Kinderbedde’ op in de Antwerpse hoofdkerk en in 1513 

stichtten de zij een eigen godshuis en kapel – de Keizerskapel – in de 

Keizerstraat.958 Uit dit alles blijkt dat het droogscheerdersambacht in de stad 

gerespecteerd werd en dat het zich uiterlijk ook als dusdanig wilde profileren. Dit 

verklaart de ligging van het ambachtshuis van de lakenbereiders aan de Grote 

Markt, vlakbij het bestuurlijke hart van de stad. Van de drie grootste ambachten 

die onder de Lakengilde ressorteerden (de droogscheerders, de wolwevers en de 

volders), stonden de scheerders het hoogst op de sociale ladder.959 De 

wolnijverheid steunde op hun schouders en er was een zeer nauwe samenwerking 

met de lakenhandelaars in de stad. Het waren echter de dekens en de oudermans 

van de Lakengilde die juridisch gezien baas waren over de droogscheerders, en 

dit tot 7 oktober 1536, de dag waarop het juridisch onafhankelijk statuut van de 

lakenbereiders door de stedelijke overheid werd bekrachtigd.960 Het is dan ook 

niet toevallig dat de aparte inschrijvingslijsten van de leerling-droogscheerders 

aanvingen op het einde van 1536. 

De handel in vreemd laken heeft vanaf de tweede helft van de veertiende 

eeuw een belangrijke verschuiving teweeg gebracht heeft in de structuur van de 

Antwerpse lakennijverheid. In 1358 waren de droogscheerders in verhouding met 

de wolwevers nog zeer gering in aantal, wat wijst op het relatief kleine belang van 

de lakenbereiding in Scheldestad in die periode. Vóór 1390 werd immers door de 

stad geordonneerd dat alleen maar laken mocht bereid worden dat in Antwerpen 

geweven was. De bedoeling van dit gebod was om het Antwerps laken te 
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beschermen tegen concurrentie uit andere steden en landen. Naar het einde van 

de veertiende eeuw toe besefte de Antwerpse overheid echter dat het Antwerpse 

laken geen grote toekomst had en werden verbodsbepalingen op vreemd laken 

opgeheven. De invoer van vreemde wollen stoffen leidde tot de geleidelijke 

opbloei van de lakenveredeling – het bereiden en verven – in de Scheldestad.961 

De latere ontwikkeling en groei van de Antwerpse veredelingsindustrie in de 

vijftiende eeuw is hoofdzakelijk te danken aan het steeds verder doordringen van 

het Engelse laken op de Antwerpse jaarmarkten. Omstreeks het midden van de 

vijftiende eeuw was de veredeling van Engels laken onmisbaar voor de Antwerpse 

economie en in de tweede helft van de vijftiende eeuw kende deze sector een 

gestage uitbreiding. Een deel van de groei kan verklaard worden door het feit dat 

de Engelse veredelingsindustrie kwalitatief zeer weinig voorstelde, maar ere wie 

ere toekomt, de Antwerpse droogscheerders werden overal in Europa 

gewaardeerd voor hun hoge beroepskennis en hun kwalitatief hoogstaand werk. 

Het feit dat de Scheldestad een typische markt- en distributiestad was, is een 

bijkomende reden waarom vooral Engels laken werd bereid in Antwerpen. De 

lakenkooplieden die actief waren in Antwerpen beslisten liever zelf wie hun 

lakens veredelde. Het scheerproces gebeurde onder het wakende oog van de 

lakenhandelaars waardoor de kans dat fouten ter plaatse ontdekt en rechtgezet 

konden worden, aanzienlijk werd vergroot. Een ander voordeel was dat de 

kooplieden hun lakens konden laten bereiden overeenkomstig de voorkeur van 

de plaatsen waarheen de lakens geëxporteerd werden.962   

Het feit dat de activiteiten van de lakenveredelingssector in de loop van de 

zestiende eeuw in zeer sterke mate afhankelijk waren geworden van de import 

van Engels laken, maakte deze Antwerpse industrietak tegelijk bijzonder 

kwetsbaar. Vanaf het einde van 1563 ging het tij voor de Antwerpse 

lakenbereiding  keren door onder meer de kaapvaart op de Noordzee en op het 

Kanaal. Zodra de handel tussen Engeland terug hersteld was, kwamen de 

Antwerpse lakenbereiders weer handen tekort, maar in 1565 beslisten de Engelsen 

tot grote schade van Antwerpen om hun ruwe lakens in eigen land te laten verven 

en scheren.963 De Antwerpse droogscheerdersindustrie kreeg hierdoor zware 

klappen en viel als het ware stil. Toch was het de crisis die zich op het einde van 

1568 inzette met Alva’s embargo tegen de Engelsen, die van veel ernstiger aard is 

geweest voor de Antwerpse lakenbereiders. De onderbrekingen van de 

handelsbetrekkingen in 1563-1564 en 1568-1573 gaven op de koop toe een 

belangrijke impuls voor de opkomst en de opbloei van de veredelingsindustrie in 

diverse Duitse centra zoals Hamburg, Keulen, Wezel, Emden en Nürenberg.964 

De crisis in de Antwerpse lakenindustrie bereikte haar hoogtepunt met de 
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overgave van Antwerpen aan Farnese op 17 augustus 1585. De grote uittocht van 

in Antwerpen gevestigde droogscheerders nam enorme proporties aan. Niet 

alleen lakenhandelaars en ondernemers, maar ook ambachtsmeesters verlieten 

massaal de stad. De ondernemers namen zoveel mogelijk hun bedrijfsinstallaties 

mee en lieten zich zelfs vergezellen door hun personeel, zodat zij, eenmaal 

aangekomen in hun nieuwe woonplaats, meteen terug een bedrijf konden 

opstarten. Na enkele jaren van ontreddering begon zich in het Antwerpse 

economische leven een herstel af te tekenen vanaf ongeveer het midden der jaren 

1590, maar het verval van de lakenveredelingsindustrie was na 1585 niet meer te 

stuiten. De internationale lakenkooplieden hadden een andere markt boven die 

van Antwerpen verkozen en de droogscheerders konden niets anders doen dan 

de handelaars te volgen naar de nieuwe marktsteden.965  

Samen met de meerseniers, de bakkers, de bontwerkers en de ververs, 

vormden de droogscheerders voor 1565 kwantitatief gezien de belangrijkste 

ambachten in het zestiende-eeuwse Antwerpen. Enkele cijfers tonen echter aan 

dat het grote ambacht naar het einde van de zestiende eeuw toe sterk aan belang 

inboette en geleidelijk aan ook bijna verdween. In 1539 was er sprake van 450 

meesters en ruim 900 gezellen in de corporatie. In 1564 gewagen de bronnen van 

in totaal 1.600 meesters en gezellen die nog actief waren in de Scheldestad. In 

1578 en 1584 noteerde men nog steeds 150 meesters en 300 gezellen, maar in 1592 

waren er nog maar 80 meesters overgebleven. In 1600 was er sprake van 60 

meesters (sommige bronnen beweren slechts 40) en 200 gezellen. Na 1600 liep 

het aantal droogscheerders in Antwerpen drastisch terug: er bleven maar 40 à 60 

meesters actief in 1699, 12 meesters en 18 gezellen in 1738 en tenslotte nog 9 

meesters en 3 gezellen in 1798.966 Ook uit de ambachtsarchieven van de 

droogscheerders blijkt dat vele meesters Antwerpen verlieten of dreigden te 

verlaten tegen het einde van de zestiende eeuw omdat er onvoldoende werk was 

in de Scheldestad én omdat er illegale concurrentie was die hen het weinig 

resterende werk afnam. Op 6 juni 1581 richtten de ‘schamele meesters’ uit het 

droogscheerdersambacht daarom een rekwest aan de stadsmagistraat. Daarin 

klaagden zij dat de kleine meesters, maar ook de lakenhandelaars, grote schade 

leden omdat vele lakens werden geschoren door onvrije gezellen en faux maîtres 

die niet tot het ambacht behoorden. Zij zouden volgens de klagers geen verstand 

hebben van de techniek van de lakenbereiding. Indien de stad hiertegen niet hard 

zou optreden, dreigden de kleine meesters te emigreren om elders te gaan 

werken.967 In dezelfde lijn lag de klacht van een lakenbereider die in november 

1585 meldde dat hij de stad wilde verlaten wegens te weinig werk én als gevolg 

van de te hoge levensduurte. Vooral vanaf de lente van 1586 werd de druk van de 

hoge prijzen en de lage lonen op de lakenbereiders zeer groot, wat nog meer 
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heeft aangezet tot emigratie. In 1588 zou men in Antwerpen volgens de klacht 

nog slechts een veertigtal ateliers tellen, terwijl er dat voor ‘dese benautheyt des 

tyts’ nog 200 zouden geweest zijn.968 In 1594 blijkt nog maar eens dat de situatie 

voor vele lakenbereiders onhoudbaar was geworden. In een rekwest van de 

‘gemeyne bereiders van de stad Antwerpen’, vertelden de droogscheerders dat 

vele van hun collega’s de stad reeds verlaten hadden, enerzijds omdat er te weinig 

werk was, anderzijds omdat de stad te veel belastingen oplegde voor de invoer 

van Engelse lakens als gevolg van een nieuwe wet van 12 februari 1594. Net zoals 

de handel in linnen en wollen weefsels, zou de lakenbereiding zich volgens de 

rekwiranten naar andere steden verplaatsen en dit ‘ter profyte van het 

buytenland’. Als de stad niets zou veranderen aan de bewuste wet van 12 februari 

1594, dan zagen de Antwerpse droogscheerders zich gedwongen om eveneens te 

emigreren. De 83 overgebleven lakenbereiders deden de stad een opmerkelijk 

voorstel. Zij vroegen om de stad te mogen verlaten en om elders te gaan werken 

en dit zonder het issuerecht te hoeven betalen, zonder het lidmaatschap van het 

ambacht te verliezen en zonder te verbeuren aan het Antwerps poorterschap.969 

Zij beloofden trouw te blijven aan de stad en verzekerden bovendien om terug te 

keren naar de Scheldestad indien er daar terug voldoende werk zou zijn voor 

hen.970 Alle overgebleven Antwerpse lakenbereiders hebben dit rekwest 

ondertekend en daarbij waren er velen die eerder naar Antwerpen geïmmigreerd 

waren om er te werken in de nog florerende lakenbereiderij. Sommige van de 

migrant-droogscheerders waren zelfs nog maar enkele maanden of jaren poorter 

van Antwerpen geworden en zagen zich nu al verplicht om andere oorden op te 

zoeken. Antwerpen bleek voor hen dus een slechte carrièrezet geweest te zijn. De 

stad heeft in ieder geval niet toegegeven aan de eisen van de droogscheerders, 

want op 28 juli 1597 dienden de dekens en de oudermans van het ambacht 

opnieuw een rekwest in met daarin opnieuw de vraag om de belastingen op 

Engelse lakens te verlagen. Opnieuw dreigde de meerderheid van de 

droogscheerders om te verhuizen naar andere en vijandige gebieden.971 

In de stichtingsordonnantie van de droogscheerders van 1536 en in latere 

zestiende-eeuwse ordonnanties, werd vastgelegd hoeveel gezellen en leerlingen 

een meester in dienst mocht hebben.972 Het bronnenmateriaal lijkt uit te wijzen 

dat er in 1536 al onenigheid was tussen grote en kleine meesters over de grootte 

van de droogscheerdersbedrijven en dat de handelaars – die vaak ook het 

meesterschap bezaten – bij de stedelijke overheid aandrongen op een 

                                                 
968
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schaalvergroting in de bereidingsindustrie. In 1536 mocht een 

droogscheerdersatelier slechts één scheerdis of scheertafel opstellen en mochten 

er tien gezellen actief zijn, terwijl twee meesters die een atelier uitbaatten en de 

winst onder elkaar verdeelden, dubbel zoveel gezellen tewerk mochten stellen.973 

In 1555 ordonneerde de magistraat andermaal dat in elk atelier maar één 

scheerdis en tien gezellen aanwezig mochten zijn. Een meester die zijn 

ongehuwde zoon – die eveneens meester-droogscheerder was – echter liet 

meewerken, mocht twaalf gezellen tewerkstellen aan twee scheerdissen. Voor 

twee meesters die samenwerkten en hun winst deelden, gold dezelfde regeling. 

De kleine meesters werden blijkbaar redelijk beschermd door de stedelijke 

overheid, want ondanks zwaar lobbywerk van de grote meesters en de 

handelaars, was het maximum aantal toegestane gezellen in een familieatelier 

van twintig naar twaalf gebracht.974 Het duurde echter niet lang vooraleer de 

magistraat een versoepeling van de ordonnantie van 1555 toestond. Zonder in 

detail te treden, kwam het er op neer dat, de meester meegerekend, twintig 

personen in een atelier konden werken. Toch mocht elke meester slechts één 

scheerdis bezitten.975 Op 13 mei 1562 kregen de grote meesters tenslotte gedaan 

dat de minimumleeftijd voor een meesterszoon om als meester erkend te kunnen 

worden, van 18 jaar werd teruggebracht naar 15 jaar.976 In 1580 werd deze 

ordonnantie, ondanks een rekwest van de schamele meesters herroepen, maar in 

1586 kregen de kleine meesters van de stedelijke overheid gedaan om de grootte 

van de ateliers binnen de perken te houden. De kleine meesters stelden tenslotte 

in 1590 voor om per scheerdis nog maar vier personen tewerk te stellen en 

maximaal zes als een atelier twee scheerdissen telde.977 De magistraat heeft de 

toegevingen gedaan aan de in financiële moeilijkheden verkerende kleine 

lakenbereiders uit angst dat zij de grote stroom emigranten die Antwerpen 

verlieten, zouden volgen. In 1590 legde de overheid de bedrijfsgrootte eigenlijk 

nog meer aan banden door de ordonnantie van 1586 zo te interpreteren dat bij de 

respectievelijk vier en zes toegestane werkkrachten ook de meester zelf en zijn 

eventuele zoon geteld zou worden.978 Het was dus in de loop van de zestiende 

eeuw geregeld ruzie tussen de kleine en grote meesters en de handelaars over de 

grootte van het droogscheerdersbedrijf en dan vooral over het aantal toegelaten 

gezellen in een atelier. Merkwaardig genoeg heeft de Antwerpse magistraat bijna 

altijd de zijde gekozen van de kleine meesters en dus ook de handelaars. De 

kleine meesters werden in vele gevallen gesteund door de vrije gezellen. Wat in 

de loop van de zestiende eeuw steeds onveranderd is gebleven, is de regelgeving 
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over het aantal leerlingen dat in een atelier mocht ingeschreven zijn. Nooit 

mocht meer dan één leerling tegelijk een opleiding volgen bij een meester. 

We kunnen enkele opvallende gelijkenissen opmerken tussen de 

bouwindustrie en de lakenbereiding in het zestiende-eeuwse Antwerpen. In de 

loop van de zestiende eeuw was bij beiden sprake van een sterke proletarisatie 

tussen meesters en gezellen. Net als in het metsersambacht was er ook in het 

ambacht van de lakenbereiders sprake van verschillende actoren met 

verschillende belangen. Het bereidersambacht bestond – net zoals andere 

ambachten in de textielindustrie – al vroeg uit meesters, vrije gezellen en 

leerlingen.979 Naast kleine meesters was er sprake van grote ondernemers die niet 

enkel ambachtsmeesters waren, maar ook kooplui die hun ‘eygen goet bereyden 

… zich generen met koopmanschap van laken’ en wiens ateliers eveneens een 

winkel was. Reeds in de pricipaele brief van de droogscheerders van 7 oktober 

1536 was er sprake van onvrije gezellen die in dienst mochten genomen worden 

indien er niet genoeg vrije gezellen voorhanden waren of indien de vrijen 

weigerden voor een bepaald loon te werken. Dat zorgde uiteraard regelmatig 

voor spanningen en ongeregeldheden, waarbij de lonen, maar ook de migratie 

van gezellen vaak de inzet waren en waarbij de stedelijke overheid regelmatig 

moest interveniëren en compromissen sluiten. 

In de loop van de zestiende eeuw gingen de grote ondernemers en kooplui 

steeds meer de reguleringen – beperkingen volgens hen – van het ambacht naast 

zich neerleggen en zij zich steeds minder solidair met het ambacht en met de 

kleine meesters.980 Op 27 juli 1561 klaagden de schamele meesters dan ook dat de 

rijke ondernemers met tegenzin hun ambachtsverplichtingen vervulden.981 

Bovendien vormden de ondernemers een bedreiging voor de kleine meesters 

omdat zij er ondanks de ambachtsordonnanties niet voor terugdeinsden om 

gezellen weg te kapen bij de kleine meesters door hen hoge lonen aan te 

bieden.982 De kleine meesters wilden de lonen van de gezellen daarom 

kunstmatig laag houden, maar het duurde tot 1585 vooraleer de stedelijke 

overheid oren had naar de verzuchtingen van de kleine meesters. Een andere 

strijd werd gevoerd tussen de vrije en de onvrije gezellen. De vrije gezellen 

behoorden tot het ambacht en betaalden hiervoor kaarsgeld. Zij hadden een 

leertijd van twee jaar doorlopen – tijdens de welke zij geen loon mochten 

ontvangen en in principe bij hun leermeester moesten inwonen – en hadden met 

succes een knapenproef geschoren. Indien er vrije gezellen voorhanden waren op 

de Antwerpse arbeidsmarkt, mocht een meester geen onvrijen aanwerven. Een 

vrije gezel moest voor een vast bepaald loon werken. Als hij dit weigerde 
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mochten de meesters beroep doen op onvrije gezellen om het werk op te 

knappen.983 Werkloze vrije gezellen moesten zich alle dagen aanmelden aan de 

Wijngaardbrug, terwijl werkloze onvrijen zich moesten aanmelden aan de Blauwe 

Hand. Er was dus letterlijk sprake van twee ‘arbeidsmarkten’ voor 

droogescheerdersgezellen, waarbij door de stad verordonneerd werd dat vrije 

gezellen zich alleen maar aan de Wijngaardbrug mochten aanbieden als zij 

werkelijk werkloos waren.984 De onvrije gezellen hadden in tegenstelling tot de 

vrijen geen leertijd doorlopen – en waren dus niet gekwalificeerd – en behoorden 

niet tot het ambacht. Zij vormden de zogenaamde vrije arbeidsmarkt en hadden 

in tegenstelling tot de vrije gezellen geen recht op een vast loon. Zij fungeerden 

als een arbeidsreserve die kon aangesproken worden in drukke tijden. De 

Antwerpse lakenbereiding werd door haar seizoensgebonden karakter immers 

gekenmerkt door zeer drukke periodes en periodes met zeer hoge werkloosheid. 

Onvrijen werden tijdens drukke periodes bijgevolg massaal aangeworven als 

(tijdelijke) arbeidskrachten. Niet alleen onvrijen die ervaring hadden in de 

lakenbereiding werden tijdens drukke periodes gerekruteerd, ook handwerkers of 

arbeiders werden aangesproken, net als gravers, aardewerkers, houtwerkers en 

zelfs plattelandsarbeiders.985 De grote reserve van onvrije gezellen was in grote 

mate verantwoordelijk voor de lage lonen in de droogscheerderswereld. Meesters 

mochten immers ook in minder drukke periodes onvrijen aanwerven indien de 

vrijen weigeren te werken tegen de opgelegde lonen. De onvrijen waren bereid 

om te werken tegen lagere lonen en daarom waren zij op zijn zachtst gezegd niet 

geliefd door de vrije gezellen. Het gebeurde dan ook dat onvrijen fysiek werden 

aangevallen door vrijen en de stadsmagistraat had er vaak alle moeite mee om 

escalatie van geweld te voorkomen. Op 26 oktober 1559 bijvoorbeeld werd door 

de magistraat gedreigd met zeer zware sancties tegen vrije knapen die de onvrijen 

‘injurieren, dreygen, miszeggen oft misdoen in woerden oft in wercken’.986  

Loonsvorming is een reden geweest voor grote disputen binnen het ambacht. 

Vaak weigerden gezellen te werken voor het van overheidswege in overleg met 

het ambacht opgelegde loon.987 Niet alleen de vrije gezellen, maar ook de 

onvrijen profiteerden van de drukte in de lakenbereiding. In 1536 bijvoorbeeld 

klaagden de dekens van het ambacht dat zij de onvrije gezellen te veel moesten 

betalen omdat er (te) veel werk was. Zelfs de onvrijen hadden werk geweigerd 

omdat zij vonden dat ze te weinig betaald werden.988 De loonsverschillen bij 

vrijen en onvrijen konden aanzienlijk zijn. Tijdens de grote werkloosheid van de 

lakenbereiders in 1556, was het loon van de onvrijen verminderd tot slechts 45 

procent van dat van een vrij gezel. In november 1556 hernam de bedrijvigheid in 
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de textielindustrie en de lonen van de onvrijen en de vrijen kenden door het hoge 

werkaanbod een relatief sterke stijging. Op 26 oktober 1559 werden de lonen van 

de gezellen door de overheid geplaffoneerd en verleende de Antwerpse 

magistraat in één adem amnestie aan alle bereidersgezellen die in de vorige jaren 

hadden gestaakt en hun meesters hadden verlaten omdat zij niet tevreden waren 

met hun lonen.989 Toch bleven de lonen vaak een reden waarom vrijen en 

onvrijen met elkaar in de clinch gingen en waarom vrijen acties voerden tegen 

hun meesters en tegen de stedelijke overheid. Zo ook tijdens het zogenaamde 

hongerjaar waarin de gezellen van de lakenbereiders geen loonsaanpassingen 

kregen ondanks de levensduurte.990 In april 1573 kwamen de handelsbetrekkingen 

met Engeland weer vrij na een lang verbod op de lakeninvoer, maar tijdens de 

winter van datzelfde jaar begon een nieuwe fase in de levensduurte. Dit was voor 

de lakenbereidersgezellen het signaal voor een grootscheepse loonactie. Volgens 

een stadsgebod van 4 januari 1574 was er zeer veel werk, maar waren de gezellen 

niet tevreden met de lonen en ‘malcanderen opruyende ende heure meesters 

verlatende oft meer willende hebben’.991 De lonen werden niet verhoogd, maar de 

stakers hielden vol en kregen op 27 januari 1574 toch hun gevraagde 

loonsverhoging. Het loon werd van zes naar zeven stuivers opgetrokken,  terwijl 

de overuren tegen ¾ stuiver werden vergoed in plaats van ½ stuiver.992 De grote 

emigratiegolf van 1585 had een zodanig tekort aan arbeidskrachten tot gevolg 

gehad dat de stedelijke overheid er niet in lukte om de lonen na 1585 terug op peil 

te brengen.  

Kortom, vrije droogscheerdersgezellen voerden tijdens crisisjaren met hoge 

voedselprijzen steeds heftige loonacties, waarbij de werkvloeren vaak werden 

verlaten en de straat werd opgetrokken. Er werden meetings gehouden en 

bijeenkomsten werden ‘spontaan’ georganiseerd op de plaatsen waar meesters of 

ondernemers arbeidskrachten gingen rekruteren. Stakers vielen daarbij vaak 

werkwillige, meestal onvrije, gezellen aan en ateliers werden bezocht om ‘de 

goetwilligen met dreygementen te dwingen hun meesters oock te verlatene’.993 

Etienne Scholliers meent dat het organiseren van grote loonacties een bewijs is 

voor het bestaan van een sterke gezellenorganisatie,994 hoewel daar voor de 

Antwerpse droogscheerdersgezellen geen directe bewijzen van zijn terug te 

vinden in het bronnenmateriaal. Desalniettemin schijnen de loonstakingen 

volgens een stadsgebod van 8 maart 1565 zeer goed voorbereid te zijn geweest.995  

De loonstakingen en de soms verhoogde lonen van de gezellen vielen bij de 

meesters en de ondernemers uiteraard niet in goede aarde. Zij vonden immers de 

‘daghueren’ te hoog en meenden dat de gezellen ‘exorbitante’ en ‘excessive’ lonen 
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eisten, lonen die ze bovendien toch maar gingen verbrassen in herbergen en 

taveernes.996 In het reeds hierboven aangehaald rekwest van de dekens, 

oudermans en meesters van het droogscheerdersambacht de dato 6 juni 1581, 

wordt gevraagd aan de magistraat om zeker geen loonsverhoging door te voeren 

‘ten synen datmen die neeringhe vuyt deser stat nyet en verdryve in andere 

steden en plaetsen’.997 De stad nam de argumenten van het ambacht over en 

verhoogde de lonen niet. De meesters en ondernemers reageerden uiteraard ook 

tegen de geregelde loonstakingen. Het meest afdoende middel hiervoor was het 

mobiliseren van onvrije gezellen. Als de lonen voor de onvrijen eveneens 

onaanvaardbaar hoog werden, dan konden altijd nog – met steun van de 

stedelijke overheid – steuntrekkers ingezet worden in de ateliers. Een stap verder 

was om stakende vrije gezellen voor een bepaalde periode het ‘vrijdom’ van 

ambacht te ontzeggen, met andere woorden om ze uit het ambacht te zetten. In 

1554 dreigde de stad er bijvoorbeeld mee om stakers voor één jaar te schorsen en 

bij recidive voor twee jaar.998 In 1556 zou een recidivist zelfs ‘eeuwelyck syn 

vrydom verbouren’.999 Als ook deze dreigementen niet hielpen, kon de stedelijke 

overheid nog een stap verder gaan en werd ermee gedreigd dat werkweigeraars 

als vagebonden zouden worden beschouwd of dat zij in aanmerking zouden 

kunnen komen voor ‘banissement’.1000 In de ambachtsordonnantie van 26 

oktober 1559 werd bevolen dat gezellen die waren weggegaan bij hun meester 

omwille van het loon, onmiddellijk naar hun meester moesten terugkeren. Zij die 

weigerden te gaan werken en bleven ‘ledig gaen’, zouden als vagebond 

gearresteerd kunnen worden.1001 Volgens een stadsgebod van 27 januari 1574 werd 

aan vrije gezellen die hun werk bij een meester hadden afgerond en die dus naar 

een andere meester op zoek mochten, een certificaat meegegeven dat zij moesten 

voorleggen aan hun nieuwe werkgever om te bewijzen dat zij hun vorige meester 

‘berhoirlycken voldaen’ hadden.1002 Reeds voordien was in de 

ambachtsordonnanties vastgelegd dat een meester geen gezel in dienst mocht 

nemen die zijn vorige meester voortijdig verlaten had.1003 

 

De Antwerpse lakenbereiding, waar migranten altijd welkom zijn? 

 

Samengevat waren er binnen het droogscheerdersambacht duidelijk 

verschillende actoren actief die allen verschillende belangen te verdedigen 
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hadden en die allemaal op hun eigen manier met de stedelijke overheid in 

negotiatie traden. Kleine meesters moesten de concurrentie aangaan met grote 

ondernemers, wilden zij het hoofd boven water houden. De strijd over de grootte 

van de ateliers werd door de stedelijke overheid de ene keer beslecht in het 

voordeel van de kleine meesters, een andere keer werden de argumenten van de 

grote ondernemers gevolgd. Net als in de bouwindustrie leek de stedelijke 

overheid ook hier niet ongevoelig te zijn voor economische 

conjunctuurschommelingen. Tijdens drukke periodes of drukke jaren in de 

Antwerpse lakenbereiding, zwichtte de stadsmagistraat meestal onder de druk 

van de grote ateliers of de ondernemers. Tegen het einde van de zestiende en 

zeker in het begin van de zeventiende eeuw, toen de lakenbereiding in de 

Scheldestad nog maar een schim was van hetgeen zij voor 1565 was geweest, 

kregen de schamele meesters die zich tot de overheid richtten meestal forse 

toegevingen gedaan en dit niet alleen op het vlak van de bedrijfsgrootte of 

loonmassa, maar ook wat betreft maatregelen qua arbeidsmarktregulering door 

middel van een migratiebeleid. De Antwerpse vrije gezellen in het ambacht 

hadden dan weer andere zorgen aan het hoofd. In principe moesten zij hun 

inkomen verdienen tijdens de twee drukke periodes dat de Engelse lakens in 

Antwerpen arriveerden. Zij probeerden daarom loonsgewijs het onderste uit de 

kan te halen. Het probleem voor de Antwerpse vrije gezellen was echter dat zij 

rekening moesten houden met de concurrentie van zowel migrerende 

seizoensarbeiders als met het statuut van vrije gezel en van onvrije gezellen die 

zowel binnen als buiten de stadsmuren werden gerekruteerd. Op zuiver legale 

gronden konden de Antwerpse vrije gezellen weinig inbrengen tegen het 

tewerkstellen van vreemde vrije gezellen die aan de verplichtingen van het 

ambacht voldeden. Ook de ‘import’ van onvrijen kon op zich een legale ingreep 

zijn. Bij de metsers werden vaak migranten met de vinger gewezen als er zich 

problemen voordeden op de arbeidsmarkt. Merken we bij de lakenbereiders 

dezelfde fenomenen bij het reguleren of het dereguleren van de arbeidsmarkt 

waarbij het migratiebeleid de inzet was van onderhandelingen? 

Dat er vele migranten in de Antwerpse lakenbereiding actief waren, staat 

buiten kijf. Maar liefst 4,5 procent van de migranten die in de loop van de 

zestiende eeuw het Antwerps poorterschap verwierf, meldde als beroep 

droogscheerder of lakenbereider. Dit percentage was waarschijnlijk nog hoger, 

vermits we bij de analyse van de leerlingenlijsten hebben ontdekt dat er meesters 

waren die leerlingen in hun atelier opleidden, maar in de poortersboeken met 

een ander beroep vermeld staan.1004 Het was vooral tijdens de zestiende-eeuwse 

piekperiodes in de Antwerpse lakenbereiding dat vele lakenbereiders de 
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Scheldestad uitkozen om er poorter te worden. Na de jaren 1560 viel de instroom 

van kandidaat meester-droogscheerders dan bijna volledig stil. 

 

 

Figuur 2: Droogscheerders in de Antwerpse poortersboeken 1533-1600
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              Bron: SAA, V 142-153. 

 

 

 

Van de 2.102 leerlingen die in 25 jaar tijd genoteerd werden in de 

leerlingenlijsten, bleek maar liefst 56 procent van vreemde origine te zijn 

geweest. Als we figuur 3 bekijken, dan blijkt zelfs duidelijk dat migrant-leerlingen 

niet afgeschrikt werden door het feit dat de Antwerpse lakenbereiding een crisis 

doormaakte. Terwijl Antwerpse jongeren – en dan waarschijnlijk ook veel 

meesterszonen – steeds meer uitkeken naar een opleiding in een andere 

beroepssector, kozen vreemde jongeren nog altijd om de tweejarige opleiding van 

lakenbereider te volgen. Dat in Antwerpen vooral Duitse leerlingen het beroep 

nog kwamen leren na de jaren 1550, hebben we reeds getoond1006 Bovendien 

vonden niet alleen vreemde meesters en leerlingen hun weg naar de Scheldestad. 

Als we de personeelslijsten van de droogscheerdersateliers mogen geloven, dan 

kwamen ook vele vreemde gezellen zich – al dan niet tijdelijk – vestigen in de 

Antwerpse metropool.1007 
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 Figuur 3: Inschrijvingen leerling-droogscheerders 1537-1562
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Bron: RAA, Fonds Antwerpen, nr. 39. 

 

Deze bevindingen wijzen er in ieder geval op dat het stadsbestuur en het 

bestuur van het droogscheedersambacht de facto niets tegen migranten hadden 

die op een legale wijze wilden komen werken in de Antwerpse lakenbereiding. 

Ook het feit dat vreemdelingen die een beroep geleerd hadden in een 

zogenaamde “vrije stad” zonder noemenswaardige problemen meester konden 

worden, bewijst dat vreemdelingen of migranten allerminst uitgesloten werden 

uit de textielindustrie. De volders gingen nog een stap verder dan de 

droogscheerders door alleen maar migranten in het ambacht te aanvaarden die 

effectief geleerd hadden in een vrije stad.1009 De lakenbereiders hebben vooraan 

in hun ordonnantieboek een lijst opgenomen van wat voor hen als zogenaamde 

vrije stad gold.1010 Daarbij moet wel de bedenking gemaakt worden dat in de 

zestiende eeuw niet het juridische karakter van de herkomstplaats van de 

migrant, de belangrijkste reden was om droogscheerders toe te laten in 

Antwerpen. De stedelijke overheid en het ambacht trachtten enkel te 

verhinderen dat personen uit de concurrerende plattelandsindustrie, waar men 

niet in een corporatief verband het vak van droogscheerder kon aanleren, of uit 

steden met een ‘slechte’ lakenbereiding, zich in Antwerpen zouden vestigen. 

Migranten van het platteland of van steden die niet als vrije stad beschouwd 

konden worden, moesten het vak dus sowieso in de Scheldestad aanleren. De 

regeling in verband met de vrije steden was volgens Alfons Thijs een doordachte 
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 Zie figuur 19, bijlage 2 cd-rom. 
1009

 Prims, De Statuten der Antwerpsche Lakengilde, 31 en Van Den Branden, Oudt Register, deel XXVII, 

452. 
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 De volders bijvoorbeeld beschouwden de stad Hoogstraten ook als een vrije stad. Van Den Branden, 

Oudt Register, deel XXVII, 452. 
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beleidsdaad van de Antwerpse overheid om de kwalitatief sterke migranten aan 

te trekken.1011 Antwerpen had immers een reputatie hoog te houden.  

 

      Foto 1: De vrije steden voor droogscheerders.  

      
       Bron: SAA, GA 4040bis, f° 1. 

 

Desalniettemin werden er enkele eisen opgelegd aan migranten die het vak in 

een vrije stad hadden geleerd. Zij werden zeker niet vrijgesteld van de 

poorterplicht om het meesterschap in het ambacht op te nemen.1012 Opmerkelijk 

genoeg werd deze verplichting niet vermeld in de stichtingsordonnantie van het 

ambacht, maar waarschijnlijk werd dit als vanzelfsprekend geacht vermits het 

bereidersambacht in 1536 afscheurde van de overkoepelende Lakengilde waar 

deze plicht al eeuwen gold. In het Gulden Boeck van de Lakenhalle lezen we 

immers in een ordonnantie van 3 november 1519 dat alleen diegenen als meester 
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 Thijs, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, 207. 
1012

 SAA, GA 4028, niet gefolieerd (5 januari 1555). 
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in de Gilde ontvangen mogen hy en sy geboren poorter tantwerpen.1013 Later zou 

de Gilde ook opengesteld worden voor gekochte poorters of poorters die het 

poorterschap geschonken kregen door de stad. Vandaar ook dat vele migrant-

lakenbereiders uit vrije steden terug te vinden zijn in de Antwerpse 

poortersboeken. Bovendien moesten zij het vak geleerd hebben bij een erkend 

vrijmeester. De stichtingsordonnantie van de droogscheerders vermeldt duidelijk 

dat gezellen die in een vrije stad het vak geleerd hadden, 18 jaar oud moesten zijn 

en dat zij een attest van de ambachtsdekens uit de desbetreffende vrije stad 

moesten kunnen tonen waarin stond dat ze hun meester hadden uitgediend en 

een goede proef hadden geschoren. Vooraleer de gezel uit een vrije stad – net 

zoals een gezel uit een andere stad – het Antwerps meesterschap mocht 

aanvaarden, moest hij in Antwerpen bovendien nog een meesterproef scheren.1014 

Blijkbaar wilde de stadsmagistraat en het ambachtsbestuur er zeker van zijn dat 

de migranten de kwaliteit van de Antwerpse lakenveredeling niet naar beneden 

zouden halen. 

Toch hebben we in ons onderzoek naar de plaatsing van leerlingen in de 

diverse ateliers gemerkt dat niet alle migrant-meesters de poorterplicht strikt 

navolgden. Sommigen werden pas jaren nadat zij één of meerdere leerlingen 

hadden ingeschreven in hun werkhuis poorter van de stad. In de 

ambachtsordonnantie van 7 januari 1555 staat bijgevolg uitdrukkelijk te lezen dat 

niemand nog als meester in het bereidersambacht ontvangen mocht worden 

tenzij hij via zijn poortersbrief kon aantonen dat hij daadwerkelijk in het bezit 

was van het Antwerps poorterschap. Overtreders riskeerden een zware boete van 

12 karolus gulden. Het was bovendien de plicht van de dekens van het ambacht 

om na te gaan of iedereen de regelgeving ook effectief respecteerde. Om er zeker 

van te zijn dat de dekens dit daadwerkelijk deden, werd geordonneerd dat ook zij 

een boete riskeerden als zij aan een niet-poorter het meesterschap verleenden.1015 

Dit gebod werd herhaald in een ordonnantie van 9 september 1556.1016 Het lijkt er 

dus sterk op dat het in de eerste plaats de stad was die sterk vasthield aan de 

poorterplicht voor ambachtsmeesters. Blijkbaar hebben de droogscheerders in 

het algemeen en de dekens in het bijzonder deze ordonnanties redelijk opgevolgd 

of hebben er in ieder geval geen excessen plaatsgevonden die leidden tot massale 

klachten hieromtrent. In het ambachtsarchief van de lakenbereiders zijn er in elk 

geval geen klachten rond deze materie terug te vinden. In het ordonnantieboek 

van de droogscheerders is wel een stadsgebod opgenomen dat dateert van 10 

januari 1614 en waarin duidelijk gemaakt wordt dat in diverse Antwerpse 

ambachten dekens nog dagelijks meesters ontvingen in het ambacht zonder dat 

deze poorter van de stad waren. In het gebod werd geordonneerd dat meesters 

die het poorterschap niet bezaten, nog een maand de tijd kregen om zich in orde 
                                                 
1013

 SAA, GA 4017, f° 85. 
1014

 SAA, GA 4028, f° 4-5. 
1015

 SAA, GA 4028, niet gefolieerd. 
1016

 SAA, GA 4029, niet gefolieerd. 



 305 

te stellen. Zij moesten dit schriftelijk bewijzen aan de dekens van de diverse 

ambachten. Hoewel het stadsgebod van 1614 blijkbaar voor de droogscheerders 

belangrijk genoeg was om in hun ordonnantieboek op te nemen, wordt in het 

gebod niet expliciet verwezen naar misbruiken binnen het 

lakenbereidersambacht. We hebben hier dan ook te maken met een algemeen 

stadsverbod dat eigenlijk een herhaling is van een gelijkaardig gebod van onder 

meer 14 augustus 1603, maar waaruit wel blijkt dat er binnen het ambachtswezen 

soepel werd omgegaan met de poorterplicht voor meesters.1017 

Op zich hadden de Antwerpse lakenbereiders of de stadsmagistraat geen 

enkel probleem met het feit dat vreemde meesters in grote getale naar 

Antwerpen kwamen afgezakt. Het enige wat aan de migranten werd gevraagd was 

om zich in orde te stellen met de ambachtsordonnanties en de costuimen van de 

stad. Zolang de migrant-meesters het poorterschap kochten, was er voor de 

overheden en de corporatie geen enkel probleem. Zelfs meesters uit een niet-vrije 

stad waren welkom in de Scheldestad. Maar daar waar het redelijk eenvoudig is 

om te controleren of migrant-meesters aan hun verplichtingen hadden voldaan, 

doken de problemen vaak op in andere geledingen van het ambacht, namelijk bij 

gezellen en leerlingen. Ook de grote groep arbeiders die niet corporatief 

georganiseerd was, viel moeilijk te controleren. We merken dat de vrije 

droogscheerdersgezellen in grote mate dezelfde klachten hadden als hun 

collega’s in het metsersambacht. Het grote verschil is echter dat de 

metsersgezellen vooral klaagden over ‘illegale’ migranten die in hun visie de 

arbeidsmarkt kwamen verzieken tijdens periodes waarin de bouwindustrie een 

ongekende drukte kende, terwijl de bereidersgezellen – en ook de meesters – 

begonnen te klagen over ongewenste vreemde concurrentie wanneer de 

droogscheerdersindustrie over haar hoogtepunt heen was en er vooral klachten 

binnenkwamen over te weinig werk en armoede onder de meesters en vrije 

gezellen. Er lijkt dus meer aan de hand dan louter conjunctuurgebonden irritaties 

bij verschillende geledingen in de corporatie van de lakenbereiders. We hebben 

reeds gemeld dat het de schamele meesters waren die in een rekwest van na 1581 

de kat de bel aanbonden. Zij klaagden over het feit dat vele gezellen van buyten 

het ambacht illegaal lakens kwamen scheren in de stad en er zo’n knoeiboel van 

maakten dat zowel de meesters als de handelaars grote schade leden. De bronnen 

lijken er echter sterk op te wijzen dat de rekwiranten in de eerste plaats gezellen 

viseerden die illegaal werkten – dus buiten het ambachtswezen – en niet zozeer 

vreemdelingen die in de stad kwamen scheren. De klacht ging voornamelijk over 

jonge kinderen  – soms maar acht of negen jaar oud – die aan illegale 

scheerdissen tewerk gesteld werden en die onbekwaam waren om de kooplui te 

dienen.1018 
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 SAA, Pk 918, f° 167 v° en SAA, Pk, 919, f° 36. 
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 SAA, GA 4029, niet gefolieerd (na 1581). 
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Het ligt enigszins in de lijn der verwachtingen dat de vrije gezellen de eerste 

actoren binnen het droogscheerdersambacht waren die met klachten over 

migranten naar buiten kwamen. De in Antwerpen geboren 

lakenbereidersgezellen of gevestigde immigrant-gezellen namen vaak een 

wantrouwende houding aan ten opzichte van vreemde arbeiders of anders gezegd 

vreemde, onvrije gezellen. De reden hiervoor was de vrees dat de instroom van 

vreemde onvrijen de over het algemeen zwakke positie van de vrije gezellen op 

de arbeidsmarkt zou kunnen aantasten. Daar waar gezellen in weefateliers nog 

enigszins wettelijk beschermd werden tegen vreemde, niet in Antwerpen 

gevormde gezellen, lag de situatie bij de droogscheerders anders.1019 Het feit dat 

de ambachtsreglementen toelieten dat meesters onvrijen – en dus vaak vreemden 

– mochten inschakelen indien de vrijen werk weigerden of indien zij met te 

weinig waren voor al het werk, kon bij de droogscheerders haast niet anders dan 

aanleiding geven tot conflicten. De vrije gezellen verweten echter de meesters dat 

zij en masse vreemde onvrijen naar Antwerpen haalden om de lonen 

systematisch te kunnen drukken. Lonen gaven vaak aanleiding tot conflicten en 

tot stakingen, maar het is toch verbazend dat er in het bronnenmateriaal niet 

expliciet klachten geuit werden aan het stadsbestuur in verband met vreemde 

onvrijen. Men zou immers verwachten dat tijdens drukke periodes, wanneer vele 

seizoensarbeiders als onvrije gezellen naar de Scheldestad afzakten, problemen 

tussen Antwerpenaars en inwijkelingen naar de oppervlakte zouden komen. Het 

is echter pas tegen het einde van de zestiende eeuw en in het begin van de 

zeventiende eeuw, tijdens periodes waarin de Antwerpse lakenbereiding 

overduidelijk over haar hoogtepunt heen was, dat er daadwerkelijk geklaagd 

wordt over de aanwezigheid van vreemde onvrijen op de Antwerpse 

arbeidsmarkt. De vrije gezellen wilden in deze periode van de stad gedaan krijgen 

dat vreemde onvrijen uit de stad gejaagd of toch zeker geweerd werden. In hun 

discours schilderen de vrijen de onvrijen af als vagebonden die afkomstig waren 

‘soo wel uuyt der vyanden ende rebellen landen als andere quartieren’.1020 De stad 

ging echter niet in op de vraag van de vrijen om de vreemde onvrijen, die 

waarschijnlijk in dezelfde herkomstplaatsen als die van vele meesters werden 

gerekruteerd, uit de stad te zetten. Een andere klacht over illegale vreemde 

arbeiders bereikte de stadsmagistraat in 1599 en hebben we reeds besproken in 

het vorige hoofdstuk. Vreemde onvrije gezellen zouden als ‘leerlingen’ 

aangetrokken worden en vooral in de Duitse en Luikse gebieden zouden zeer veel 

ambachtsjongens gerekruteerd worden die voor weinig geld het werk van de vrije 

gezellen zouden afnemen. Eenmaal aangekomen in Antwerpen moesten de 

leerjongens, die vaak een stuk ouder waren dan normale leerlingen, maar zien 

hoe zij in hun levensonderhoud zouden voorzien.1021 Na deze klacht nam de 
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 Thijs, Van “werkwinkel” tot “fabriek”, 398. 
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stadsmagistraat wel maatregelen om de vreemdelingen te verbieden zich in de 

stad te vestigen, maar wellicht meer uit eigenbelang dan uit medelijden met de 

vrije lakenbereidersgezellen. 

Een volgende klacht van de vrije gezellen bereikte de stadsmagistraat pas 

rond maart 1608. Samen met de dekens en de oudermannen van het ambacht 

klaagden zij een mistoestand aan in verband met het ontvangen van het 

kaarsgeld. In een ordonnantie van 15 maart 1608 werd, als reactie op het rekwest 

van het ambachtsbestuur, de hoogte van het kaarsgeld vreemde onvrijen 

vastgelegd. Door de oorlog die al meer dan veertig jaar duurde, had het ambacht 

volgens eigen zeggen financieel zeer zware tegenslagen gekend. Het had zoveel 

inkomsten verloren dat het haar schulden niet meer kon aflossen en dat het 

ambachtshuis en de kapel niet meer onderhouden konden worden. De 

suppoosten van het ambacht vroegen dan ook aan de stad om de vreemde onvrije 

inkomelingen meer te mogen laten betalen. De stad was echter van mening dat 

de vreemdelingen niet té zwaar belast mochten worden en ordonneerde op 3 

maart 1608 dat alle vreemde onvrije inkomelingen die in Antwerpen kwamen 

scheren, tien stuivers kaarsgeld moesten betalen.1022 Het probleem was echter dat 

het ambachtsbestuur de gewoonte had om het kaarsgeld in twee keer te 

ontvangen, namelijk rond Bamis (1 oktober) en rond Pasen. Uit een nieuw 

rekwest van de dekens, de oudermans én de gezellen blijkt dat de vreemde 

werkgezellen die als seizoenarbeider kwamen werken, gewoon uit de stad 

verdwenen tegen de tijdstippen dat het kaarsgeld geïnd moest worden en dit 

uiteraard tot grote schade van het ambacht en van de binnenwerckgesellen. De 

rekwiranten vroegen dan ook dat de stadsmagistraat de meesters en 

winkelhouders – hetzij kooplui, hetzij ambachtsmeesters – zou verplichten om 

van de werkgezellen zonder vaste domicilie het kaarsgeld af te houden van hun 

loon. De meesters zouden dan rechtsreeks het geld aan de dekens van het 

ambacht moeten doorstorten. Na onderzoek door enkele commissarissen die 

aangesteld werden door de Maandagse Raad, besloot dit Antwerps 

bestuursorgaan op 15 maart 1608 dat het kaarsgeld van de vreemde onvrijen van 

hun loon mocht worden afgehouden.1023 

Het feit dat de vrije bereidersgezellen vaak wantrouwig stonden tegenover de 

inwijking van vreemde collega’s, betekent niet automatisch dat zij acties 

ondernamen om hun migratie te verminderen of af te stoppen. We kunnen hier 

veeleer hetzelfde verhaal vertellen als bij de vrije metsersgezellen: vreemdelingen 

waren welkom – als er voldoende werk voorhanden was uiteraard – maar de 

inwijkelingen én diegenen die ze rekruteerden, moesten zich wel houden aan de 

regels, waarmee bedoeld werd de ambachtsreguleringen en de wetten van de 

stad. Zowel kleine meesters als vrije gezellen in het bereidersambacht leken op 

het vlak van de instroom van vreemdelingen toch tolerant te zijn geweest tijdens 
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de zestiende eeuw. Zolang de migratiebewegingen van arbeidsmigranten op de 

volgens de wetten en normen vastgelegde manier plaatsvonden, waren er 

eigenlijk weinig noemenswaardige problemen. Meer nog, er was zelfs sprake van 

verbazend veel solidariteit tussen de Antwerpse vrije bereidersgezellen en de 

recent ingeweken gezellen tijdens de zestiende en begin zeventiende eeuw. 

Etienne Scholliers vermoedde al naar aanleiding van de vele loonacties die 

gevoerd werden in de loop van de zestiende eeuw, dat de lakenbereidersgezellen 

over een sterk georganiseerde organisatie beschikten. Een bron uit 1608 lijkt deze 

stelling te bevestigen. Deze bewuste bron vermeldt dat de dekens van het 

droogscheerdersambacht vanaf een bepaald moment tijdens de zestiende eeuw, 

jaarlijks een vast bedrag betaalden aan arme vrije droogscheerdersgezellen.1024 Uit 

de bron blijkt dat de gezellen over één of andere duurzame vorm van organisatie 

beschikten die het geschonken geld beheerde en verdeelde onder de 

noodlijdende collega’s. Uit het document van 1608 blijkt echter dat het 

ambachtsbestuur al zo’n dertig jaar geen geld meer in het fonds gestort had. De 

gezellen verweten enkele grote meesters dat zij achter het initiatief zaten om de 

betalingen te staken en verloren al hun vertrouwen in de grote meesters omdat 

net in de periode waarin de Antwerpse lakenbereiding een grote crisis 

doormaakte, de vele zieke en vooral arme werkloze gezellen geen geld meer 

kregen toegestopt.1025 In oktober 1608 waren de gezellen het wachten beu en zij 

besloten dan ook hun lot in eigen handen te nemen. Zij stuurden een vraag naar 

het stadbestuur om zelf, net zoals de meesters hen dat in 1557 voorgedaan 

hadden, een armenbus op te richten. Zij zetten hun vraag kracht bij door te 

argumenteren dat droogscheerdersgezellen in het buitenland, namelijk in Spanje, 

Italië, Frankrijk, Keulen, Nürenberg ‘ende alomme in Duytslant’ over zulke 

bussen beschikten, armenbussen waarvan zowel poorters als migrant-gezellen 

konden genieten.1026 De stedelijke overheid had wel oren naar het voorstel, vooral 

omdat dit de werkzaamheden van de stedelijke aalmoezeniers zou verlichten. 

Bovendien had de magistraat op 14 juni 1608 al haar goedkeuring verleend aan de 

oprichting van een armenbus voor hoedenmakersgezellen en kon zij bijna niet 

anders dan ook de droogscheerdersgezellen dit voorrecht te verlenen. Op 27 

november 1608 werd dan ook de oprichting van de armenbus van de 

bereidersgezellen officieel in een ordonnantie erkend.1027  

Volgens Alfons Thijs hadden de droogscheerdersgezellen ongetwijfeld de 

bedoeling om de organisatie rond de armenbus te laten uitgroeien tot een heuse 

compagnonnage, een groepering die gezellen verenigt die hetzelfde beroep 

uitoefenen en dit met als doel het verdedigen of verbeteren van de 

arbeidsvoorwaarden, waarbij het controleren van de arbeidsmarkt de grootste 
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bezorgdheid is.1028 Een belangrijke vereiste voor het tot stand komen van een 

compagnonnage was een groot solidariteitsgevoel tussen gezellen in dezelfde 

stad, maar ook tussen die van andere steden waar gezellenverenigingen 

bestonden in dezelfde beroepscategorie. De bedoeling was dat elke gezel die 

ergens in een vreemde stad aankwam, hulp zou kunnen krijgen van de 

plaatselijke gezellenvereniging, zowel financiële hulp als hulp bij het zoeken naar 

werk. Op het eerste zicht lijkt de toegang tot de armenbus van vreemde gezellen 

in tegenspraak met het rekwest uit 1594, waarin vreemde gezellen nog als 

vagebonden werden afgeschilderd. Maar met deze vagebonden werden de onvrije 

vreemden bedoeld, die met hun aanwezigheid de arbeidsmarkt verstoorden. De 

vreemden die in Antwerpen van de armenbus konden genieten, waren vrije 

gezellen die afkomstig waren uit centra waar eveneens gezellenverenigingen van 

lakenbereiders bestonden en waar ook droogscheerdersgezellen uit Antwerpen 

welkom waren die, indien nodig, in deze centra ook beroep konden doen op de 

armenbus van gezellen.  

Hoewel de intenties van de vrije gezellen zeer nobel overkomen, kunnen een 

kleine kanttekening maken bij het oprichten van de armenbus. De 

werkingsmiddelen van de armenbus konden onder meer ingezet worden als 

‘reisgeld’. De idee was dat als een vreemde gezel niet kon terugvallen op familie 

of kennissen die reeds in de stad verbleven en of als hij geen werk kon vinden, de 

compagnonnage zou zorgen voor wat financiële steun onder de vorm van 

reisgeld. Op deze manier kon de gezel naar een andere stad doorreizen om daar 

werk te gaan zoeken. Dit zou immers voor vele betrokken actoren in het ambacht 

een geschikte oplossing geweest zijn voor het probleem van de ‘overbodige’ 

gezellen. De Antwerpse vrije gezellen konden door hun vreemde concurrenten 

reisgeld te verschaffen hun positie op de arbeidsmarkt dus verstevigen. De 

meesters en ondernemers – de werkgevers van de gezellen – stonden niet 

weigerachtig ten opzichte van dit idee. In 1606 probeerden de meesters het 

normale loon van de gezellen naar beneden te halen, net op het moment dat de 

gezellen op het punt stonden een loonsverhoging af te dingen.1029 Volgens de 

werkgevers waren het vooral de uit het buitenland afkomstige gezellen die 

‘pretenderen hoogeren loon dan men tot noch toe heeft betaalt, waardeur sy de 

andere gasten van hierbinnen seer onwillich maecken ende causeren datter 

grooten achterdeele van de vrye meesters ende cooplieden’ was. De stedelijke 

overheid besliste dat de lonen niet omhoog konden gaan. Meesters die meer dan 

15 stuivers per dag zouden betalen aan hun gezellen, moesten bij de eerste 

inbreuk hun winkel gedurende drie maanden sluiten en mochten na het 

vaststellen van een tweede inbreuk gedurende zes maanden niet meer werken.1030 

Het ambachtsbestuur vermoedde dat het de vreemde gezellen waren die, tijdens 
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de loonconflicten, de Antwerpse gezellen het idee hadden ingefluisterd om een 

belangenvereniging op te richten. Het blijkt in ieder geval dat de Antwerpse 

knapen in 1608 over goede informatie beschikten betreffende de organisatie en 

doeltreffendheid van de internationaal wijdvertakte compagnonnages. Door het 

installeren van de armenbus waaruit arme gezellen konden putten en waar het 

uitkeren van reisgeld een onderdeel van uitmaakte, zouden de werkgevers en de 

stad voor een groot deel van de problemen kunnen verlost worden. Autochtone 

gezellen zouden niet meer moeten klagen dat zij een te laag inkomen hadden 

waarmee ze niet konden rondkomen en ontevreden vreemde gezellen die amok 

maakten, konden door het uitbetalen van het reisgeld naar een andere stad 

gestuurd worden. Overigens waren niet alle Antwerpse bereidersgezellen blij met 

het feit dat de vreemdelingen konden profiteren van de armenbussen en dit 

zonder zelf intredegeld in het ambacht te betalen, ‘contrarie ‘tgene in alle andere 

landen, namentlyck Spaignien, Italien, Duytslandt ende elders wordt 

geobserveerd’. De stadsmagistraat ordonneerde dan ook dat de vreemden die van 

de armenbus wilde genieten tien stuivers kaarsgeld moesten betalen.1031 Het is 

echter niet duidelijk of het reisgeld al dan niet werd uitbetaald aan vreemde 

gezellen die geen kaarsgeld betaald hadden. 

   

d. Goud- en zilversmeden 

 

Het Antwerpse goud- en zilversmedenambacht 

 

De ontstaansgeschiedenis van het Antwerpse ambacht van de goud- en 

zilversmeden is niet geheel duidelijk. In de stichtingsordonnantie van de 

Antwerpse Sint-Lucasgilde van 26 augustus 1383 worden de goudsmeden 

vernoemd als medeoprichters van de gilde.1032 Toch kunnen we aannemen dat de 

goudsmeden als beroepsgroep reeds vroeger actief waren in de Scheldestad, 

vermits in het laatste artikel van de principaele brief van de Sint-Lucasgilde 

vermeld staat dat de goudsmeden geregeerd zullen worden naar hun oude 

costuimen. In de ambachtsarchieven van de goud- en zilversmeden is een copie 

uit de vijftiende eeuw te vinden met als hoofding ‘Dit syn Usagien, Costumen 

ende herbringhene die de goede knapen vanden goudsmede tAntwerpen van 

ouden tyden gheuseert hebben ende noch daghelecx useren ghelyc dat zy hier na 

bescreven staen’.1033 In 1455 krijgen de edelsmeden in ieder geval een eigen 

corporatie met een eigen bestuur. Het is niet duidelijk onder welke 

omstandigheden dit geschiedde en wat de aanleiding hiervoor was, maar volgens 

Dora Schlugleit was de kwantitatieve aanwezigheid van goud- en zilversmeden in 

Antwerpen en de uitmuntendheid die zij verworven hadden in de Bourgondische 

                                                 
1031

 SAA, Pk 696, f° 18-18 v°. 
1032

 SAA, GA 4574, niet gefolieerd. 
1033

 SAA, GA 4488, f° 2. 



 311 

periode de reden waarom de goud- en zilversmeden een eigen corporatie kregen 

van de stad. In principe kunnen we niet spreken van een ambacht van de goud- 

en zilversmeden, maar eerder van een Neeringe of een Natie. Vermits het één van 

de jongste corporaties van Antwerpen was, had de natie van de edelsmeden geen 

zitting in de verschillende stadsraden en had zij officieel geen enkele politieke 

zeggingsmacht in Antwerpen. Zij werd door de stedelijke overheid gerekend tot 

de ‘kleine ambachten’, hoewel ze economisch zeer veel bijdroegen aan de roem 

en rijkdom van de Scheldestad. En hoewel er dus officieel geen sprake was van 

een ambacht, werd de natie van de goud- en zilversmeden op dezelfde manier 

georganiseerd als een ambacht. De reguleringen die in de generaele ordonnantie 

van 24 februari 1455 werden vastgelegd, werden voor een deel letterlijk 

overgenomen uit de stichtingsordonnantie van de Sint-Lucasgilde en uit de oude 

costuimen van de goudsmeden. 1034 

Dat de goud- en zilversmeden geen politieke zeggingsmacht hadden in de 

stad, betekende niet dat zij niet belangrijk waren voor de stad. Toch is het van 

belang om op te merken dat – hoewel de stedelijke overheid op het eerste zicht 

zorgde voor de reglementering binnen het edelsmeedambacht – het in principe 

de centrale overheid was die instond voor het uitschrijven van de ordonnanties of 

edicten die de goud- en zilverbewerking in de Nederlanden en dus ook in 

Antwerpen regelden. De waarde van goud en zilver – een vorstelijk prerogatief –, 

het allooi en de regeling van het ambacht werd in principe door de vorst 

vastgelegd in ordonnanties, edicten of plakkaten. Het waren de dekens van het 

ambacht die op de uitvoering van de edicten moesten toezien, maar de 

wezenlijke controle op de productie van goud en zilver, werd toevertrouwd aan 

muntmeesters die onder controle stonden van de vertegenwoordigers van de 

centrale overheid. Naast de vorstelijke ordonnanties, meestal uitgevaardigd door 

de vorst op voorstel of verzoek van de rekenkamer of het muntwezen, werden er 

ook stadsordonnanties verleend en dit vaak op verzoek van het ambacht zelf. 

Deze ordonnanties, zoals de ordonnantie van 1455, hadden dan vooral specifiek 

betrekking op de werking van het Antwerpse ambacht zelf en handelden dus niet 

of nauwelijks over de kwaliteit van het geleverde werk. Het zijn de 

stadsordonnanties die hier onze aandacht trekken, hoewel we in ons onderzoek 

naar de migratiepolitiek binnen het Antwerpse edelsmeedambacht soms ook 

aandacht zullen moeten besteden aan keizerlijke of vorstelijke edicten. 

In het begin van de zestiende eeuw beleefde de Antwerpse goud- en 

zilversmederij haar volle bloeiperiode in de Scheldestad en in de periode 1520-

1560 zal deze sector haar hoogtepunt bereiken. Guicciardini telde tijdens zijn 

verblijf in de Scheldestad minstens 124 meester-goudsmeden. Maar de onlusten 

die de economie in de Nederlanden en in Antwerpen gingen parten spelen, 

hadden ook hun weerslag op de Antwerpse edelsmeedkunst. Vele edelsmeden 
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trachtten, ondanks het uitdrukkelijke verbod van Filips II, de metropool te 

ontvluchten en zij verzonnen daarbij allerlei uitvluchten om niet als 

vluchtelingen beschouwd te worden. Allen beweerden onder eed dat zij zouden 

terugkeren naar de stad. Vooral in het jaar 1567 verlieten vele edelsmeden de 

Scheldestad. Volgens een facteur van landvoogdes Margaretha van Parma, was 

het in 1567 zelfs bijna onmogelijk om nog aan tafelzilver te geraken in de 

Scheldestad.1035 De Beeldenstorm in 1566, de komst van Alva en de Spaanse Furie 

van 1576, hebben de edelsmeedsector in Antwerpen zeker geen goed gedaan. Het 

zorgde in ieder geval wel voor een zeer bizarre situatie. Enerzijds waren er tijdens 

deze periode nog vele beroemde edelsmeden werkzaam in de stad die orders 

kregen toegespeeld vanuit alle delen van Europa. Anderzijds heerste er grote 

armoede en werkloosheid onder de zeer vele kleine meesters en vrije gezellen van 

de edelsmeednatie in de Scheldestad. Tot het einde van de zestiende eeuw zal 

deze tegenstelling zich in de Antwerpse edelsmeedkunst blijven laten voelen. Op 

de koop toe verkeerde het ambacht van de goud- en zilversmeden zelf in zeer 

slechte papieren vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw. De natie had zich 

in de loop van de zestiende eeuw zwaar in de schulden gewerkt en dit leidde zelfs 

tot een effectief faillissement en de gerechtelijke verkoop van al haar 

eigendommen in 1593.1036 

 

Immigranten in het goud- en zilversmedenambacht: wie braaf is,mag meedoen 

 

Net zoals zoveel Antwerpse beroepen uit de kunstensector, had ook de 

edelsmeedkunst een enorme aantrekkingskracht op immigranten in bepaalde 

periodes tijdens de zestiende eeuw. Als we de poortersboeken mogen geloven, 

schaften migranten zich vooral tijdens verschillende piekperiodes het Antwerpse 

poorterschap aan. Aan de hand van het bronnenmateriaal van het ambacht van 

de goud- en zilversmeden en aan de hand van de geschiedenis van de Antwerpse 

edelsmeedkunst, kunnen de uitzonderlijke pieken van de jaren 1543, 1556 en 1560-

1561 echter moeilijk verklaard worden. (Zie figuur 4) De neergang van en de grote 

werkloosheid in de edelsmeedsector na de 1566, verklaart dan weer wel waarom 

zo weinig migrant-edelsmeden zich nog aangetrokken voelden tot de Scheldestad 

of toch zeker tot het poorterschap van die stad. Dat er nog migranten naar 

Antwerpen kwamen afgezakt in de drie laatste decennia van de zestiende eeuw, 

valt echter niet te ontkennen. Meer nog, wel zullen zien dat er zelfs door het 

ambacht zelf nog actief migranten werden aangetrokken. De rekenboeken van 

het goud- en zilversmedenambacht tonen ook dat de Scheldestad eveneens zeer 

aantrekkelijk was voor jongeren die het vak in Antwerpen wilden komen leren.1037 

De cijfers in de poortersboeken en de rekeningen van de edelsmeden geven 
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echter niet een totaalbeeld van de migranten die hun weg naar de Scheldestad 

vonden om in de edelsmeedsector te komen werken. Via een analyse van het 

werk van Godelieve Van Hemeldonck hebben we kunnen achterhalen dat er in de 

loop van de zestiende eeuw zeker 232 migrant-meesters als goud- of edelsmid 

werkzaam waren in Antwerpen en dat er 118 vreemde leerlingen een opleiding in 

de Scheldestad begonnen waren. Over het aantal vreemde gezellen is het in het 

duister tasten, maar de archieven van de edelsmeden laten uitschijnen dat dit er 

ook behoorlijk veel moeten geweest zijn. 

 

Figuur 4: Goud- en zilversmeden in de poortersboeken 1533-1600
1038
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         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Het feit dat de cijfers in de poortersboeken in grote mate afwijken met het 

cijfermateriaal van het Grootwerk van Godelieve Van Hemeldonck, zou kunnen 

doen vermoeden dat het poorterschap geen verplichting was voor het verwerven 

van het meesterschap in het ambacht. Reeds van bij het begin dat de goud- en 

zilversmeden als een groepering begonnen te werken, waren de richtlijnen 

hieromtrent echter duidelijk. De eerste bepaling in oude costuimen stelde 

duidelijk dat iedereen die het meesterschap wilde hanteren, poorter van 

Antwerpen moest zijn of het moest worden.1039 Ook de stichtingsordonnantie van 

de Sint-Lucasgilde van 26 augustus 1382, die eveneens als reglement gold voor de 

edelsmeden, liet hierover geen twijfel bestaan. Niemand mocht een beroep 

binnen de gilde hanteren in ‘meesterien ofte werc bi hem selven’ indien hij geen 

poorter was van Antwerpen, hetzij door geboorte, hetzij door ‘aenwervinge’.1040 

Toen de goud- en zilversmeden zich een onafhankelijke corporatie mochten 

noemen, werd in de stichtingsordonnantie de poorterplicht vermeld als eerste 
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vereiste om het meesterschap te kunnen verwerven in de natie.1041 In 1524 kreeg 

het ambacht van de Antwerpse schout – de vertegenwoordiger van de vorst in de 

Scheldestad – en van de stadsmagistraat een volledig nieuw privilege, omdat er 

veel misbruiken werden vastgesteld tegen de ordonnantie van 1455. Opnieuw 

werd in het eerste artikel herhaald dat niemand meester mocht worden zonder 

het Antwerps poorterschap te bezitten.1042 In een ordonnantie van 1574 tenslotte 

werd nog maar eens herhaald dat ‘nyemant en mach by hemselven aennemen of 

maecken eenich werck hy en moest ierst poorter syn en in der neeringe 

comen’.1043 Vreemde meesters waren dus welkom in de natie van de goud- en 

zilversmeden, maar wel op voorwaarde dat zij zich aan de regels betreffende de 

poorterplicht hielden. De verschillen in het cijfermateriaal uit de poortersboeken 

en het cijfermateriaal bij Van Hemeldonck, maken niettemin duidelijk dat we 

niet blindweg mogen veronderstellen dat iedere meester-migrant plichtsbewust 

deze ambachtsregel volgde. Het tegendeel blijkt waar te zijn als we de klachten 

die gericht werden aan het stadsbestuur mogen geloven. In deze optiek moeten 

we ook de ordonnantie van 14 januari 1543 interpreteren. In dit gebod stelde de 

stedelijke overheid zeer scherp dat meesters zeker poorter moeten zijn of 

worden. Deze ordonnantie kwam er na een klacht van de dekens en de 

oudermannen van het ambacht, waarin misbruiken tegen de 

ambachtsreglementen werden aangeklaagd, misbruiken zoals het verlaten van 

het ambacht zonder toestemming, het doorgeven van merktekens of het 

verzaken aan de poorterplicht.1044 De scherpe uitval van het stadsbestuur tegen 

meesters die geen poorter van Antwerpen waren, verklaart alvast de piek in het 

aantal nieuwe inschrijvingen in de poortersboeken van edelsmeden in 1543. Op 10 

juni 1546 stuurde het ambachtsbestuur opnieuw een verzoekschrift richting 

stadsmagistraat om het probleem van de poorterplicht aan te kaarten. De dekens 

vroegen uitdrukkelijk of de stad hard zou willen optreden tegen meesters die 

weigerden om poorter te worden, niettegenstaande dit toch wel zeer duidelijk 

werd vastgelegd in de ordonnanties van 28 november 1524 en 14 januari 1543. Het 

stadsbestuur gaf daarop carte blanche aan de dekens om naar eigen goeddunken 

overtreders tegen het eerste artikel uit de principaele brief te bestraffen.1045 

Dat het de dekens van de natie menens was wat betreft de poorterplicht voor 

meesters en dat zij niemand uit de weg wilden gaan om aan deze verplichting 

vast te houden, kunnen we illustreren met een voorbeeld. In 1561 had koning Erik 

van Zweden, waarschijnlijk naar aanleiding van zijn kroning, een kroon met 

diamanten en robijnen, een scepter, een rijksappel en een statiezwaard besteld bij 

de in Antwerpen ingeweken zilversmid Hans Glaser. Deze laatste stelde echter te 

hoge financiële eisen en werd vervangen door de eveneens in Antwerpen 
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ingeweken Hans Beier en Cornelius Verwijen alias van Mechelen om de opdracht 

te voltooien. Hans Beier was in tegenstelling tot Hans Glaser geen Antwerps 

poorter en woonde en werkte in Stockholm.1046 Ook Cornelius Verwijen was geen 

Antwerps poorter en zijn atelier was gevestigd in Londen. Om de opdracht tot 

een goed einde te kunnen brengen, kwam Cornelius zich echter in Antwerpen 

vestigen. Omdat hij echter geen Antwerps poorter was én omdat hij geen 

vrijmeester was in de Scheldestad, verbood de natie van de goud- en 

zilversmeden Cornelius om in Antwerpen te werken, ook al had hij speciale 

aanbevelingsbrieven van de koning van Zweden bij zich. Volgens het 

ambachtsbestuur golden de ambachtsreguleringen voor iedereen en moesten zij 

ook door Cornelius Verwijen nageleefd worden. Verwijen richtte zich op 18 

november 1561 in een rekwest tot het Antwerpse stadsbestuur. Hij schreef daarin 

dat er volgens hem geen enkel probleem was en dat hij als niet-poorter en als 

niet-vrijmeester de juwelen van de koning kon afwerken omdat hij al het werk 

zou uitbesteden aan erkende Antwerpse vrijmeesters en vrije gezellen. De stad 

Antwerpen liet in een brief aan het bestuur van de edelsmeednatie weten dat zij 

Verwijen moesten laten werken, tenzij ze met gegronde redenen voor de dag 

zouden kunnen komen om dit alsnog te weigeren. In hun antwoord meldden de 

dekens dat Cornelius schriftelijk moest aantonen dat hij de persoonlijke 

goudsmid was van Erik XIV van Zweden. Maar dat was nog het minste van de 

zorgen van het ambachtsbestuur. Zij wezen er het stadsbestuur fijntjes op dat de 

magistraat zelf privileges en ordonnanties had uitgegeven waarin overduidelijk 

stond vermeld dat iemand die in een stad wilde werken of wilde laten werken, 

zowel poorter als vrijmeester moest zijn. Indien Verwijen dus het edelsmeedwerk 

in Antwerpen wilde laten maken, dan moest hij dat maar uitbesteden bij 

Antwerpse vrijmeesters in hoofdaanneming en niet in onderaanneming. 

Bovendien waarschuwden de dekens de magistraat dat indien de stad toelating 

zou geven aan Verwijen om toch op zijn manier te werken, dat dan het hek 

volledig van de dam zou zijn en dat zomaar iedereen naar Antwerpen zou komen 

om er te werken of te laten werken. Dit zou slecht zijn voor de stad omdat er 

enerzijds veel knoeiers zouden komen die Antwerpen als edelsmeedcentrum een 

slechte naam zouden bezorgen en omdat er anderzijds onder de goud- en 

zilversmeden grote ‘murmuratien’ zouden kunnen ontstaan en acties zouden 

kunnen volgen. Het moet echter zijn dat de stad niet zwaar onder de indruk was 

van het antwoord en de dreigementen van de dekens van de natie, want 

Cornelius Verwijen heeft van de magistraat de toelating gekregen om de juwelen 

van de koning van Zweden te laten maken zonder poorter te worden.1047 

Als we het voorbeeld mogen geloven, dan leek het ambachtsbestuur de 

poorterplicht voor migrant-meesters wel zeer ernstig genomen te hebben en leek 
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het niets of niemand uit de weg te gaan om deze plicht te laten doen naleven. 

Ironisch genoeg bezondigde het bestuur zelf tegen de regel als het haar goed 

uitkwam. Nemen we bijvoorbeeld het verhaal van Jan Bara, een zilversmid uit 

Zeeland. Eind jaren 1570 bevond de natie van de edelsmeden zich in een diepe 

financiële crisis. Zij moest dringend op zoek naar inkomsten om het hoofd boven 

water te kunnen houden en besloot om enerzijds onvrije werkers strenger te 

achtervolgen en anderzijds om actief nieuwe leerlingen en vrijmeesters aan te 

trekken. De dekens gingen hierbij zo ver dat ze overeenkwamen om vrije gezellen 

actief te proberen overhalen het meesterschap aan te vragen door aan deze 

gezellen financiële faciliteiten te beloven. Meesters werden op de ambachtskamer 

uitgenodigd om namen van kandidaten door te geven waarvan zij vermoedden 

dat die wel te overhalen vielen. Zo viel de naam van Jan Bara, een ingeweken vrij 

gezel uit Zeeland. Uit de rekenboeken van de natie blijkt dat het bestuur het zeer 

handig gespeeld heeft. De rekening van 26 april 1577 vermeldt dat de dekens 

‘betaelt ende verteert hebben en dat zij een meester uit Zeelant genaemt Jan Bara 

deden gheloven [i.e. beloven] int ambacht te comen’. Jan Bara kwam zijn 

dronkenmanseed na en werd op 27 juli 1577 als vrijmeester ontvangen in het 

ambacht.1048 Dat hij geen Antwerps poorter was en het ook tot zijn dood ten 

laatste in 1603 nooit is geworden, was voor het ambachtsbestuur blijkbaar tijdens 

crisisperiodes een verwaarloosbaar detail. 

Ook al werden in principe enkel migranten als meester ontvangen als zij 

poorter waren, dan nog werd niet zomaar iedere migrant als vrijmeester 

toegelaten. In de stichtingsbrief van de Sint-Lucasgilde stond gestipuleerd dat 

een vreemdeling pas ontvangen kon worden als hij van onbesproken gedrag was 

en als hij geen ‘onredelijke’ zaken had uitgehaald.1049 In de oude costuimen en in 

de stichtingsordonnantie van de goud- en zilversmeden was deze bepaling niet 

terug te vinden, maar toch blijkt uit een voorbeeld dat een vreemdeling die 

kandideerde voor het meesterschap, toch best niet een te zwaar beladen verleden 

met zich meezeulde. Denys van Severdonck, geboren in Hoogstraten, had als 

jongeling geleerd bij Melchior Meyseener in Lissabon en later in Parijs bij meester 

Herman van Meusenbruych. Hij had bij deze laatste ook enkele jaren als vrije 

gezel gewerkt. Van Severdonck was daarna als gezel naar Antwerpen gekomen en 

probeerde na enkele jaren het meesterschap te verwerven in de Scheldestad. Het 

bestuur van de natie was blijkbaar wat achterdochtig en vroeg volgens de 

rekeningen aan ene meester Kaerle om een brief te schrijven naar de dekens van 

het goud- en zilversmedenambacht in Parijs.1050 Uit het antwoord van de Parijse 

dekens bleek dat van Severdonck nogal een losbandig leventje had geleid. De 

Antwerpse dekens weigerden daarom het meesterschap aan de Hoogstratenaar, 

maar die liet het daar niet bij en stuurde een rekwest naar Filips II, waarin hij zijn 
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daden goedpraatte door er op te wijzen dat hij jong en dwaas was geweest, maar 

dat hij ondertussen zijn leven had gebeterd. Hij had inmiddels ook al twee 

kindjes die hij moest voeden. In een brief aan de dekens van de natie beval Filips 

II vervolgens om van Severdonck als vrijmeester toe te laten in de corporatie, 

hetgeen dan ook ook effectief gebeurde.1051 Blijkbaar was het ambachtsbestuur 

onder de indruk van de tussenkomst van de vorst, want zij heeft er nooit graten 

in gezien dat van Severdonck nooit het Antwerps poorterschap heeft verworven. 

Over het algemeen echter werden vreemdelingen die meester wilden worden 

in het ambacht van de edelsmeden, niet al te veel in de weg gelegd in de 

Scheldestad. Hoewel sommige bronnen klachten tonen over het feit dat 

vreemden hun poorterplicht niet vervuld hadden en hoewel de stad steeds deze 

plicht in opeenvolgende ordonnanties benadrukte, blijkt volgens het 

cijfermateriaal van Van Hemeldock dat er toch niet te zwaar getild werd aan deze 

verplichting. Ook vreemde vrije gezellen – dit wil zeggen personen die een 

verplichte leertijd hadden doorlopen en bovendien nog eens twee jaar voor een 

vrijmeester hadden gewerkt – die zich in Antwerpen wilden vestigen, werd 

weinig in de weg gelegd. Zij werden zelfs in tijden van armoede vaak nog 

ondersteund of aangemoedigd om naar de Scheldestad te komen. Reeds in de 

oude costuimen van de goud- en zilversmeden stond geschreven dat vreemde 

gezellen in Antwerpen mochten komen werken zonder inschrijvingsgeld of 

keersgeld te moeten betalen en zonder in Antwerpen geleerd te hebben. De 

gezellen moesten alleen kunnen aantonen dat zij het vak met succes geleerd 

hadden en dat ze twee jaar ervaring hadden opgedaan bij een vrijmeester. 

Bovendien moesten ze aantonen dat ze van rechte levenswandel waren. Als een 

gezel echter zelf werk wilde verkopen in de stad, dan moest hij én poorter én 

vrijmeester in het ambacht worden.1052 Hetzelfde voorschrift vinden we letterlijk 

terug in de generale brief van de Sint-Lucasgilde en in de stichtingsordonnantie 

van de goud- en zilversmeden uit 1455. In een vorstelijke ordonnantie van 1502 

werd voor de gehele Nederlanden geordonneerd dat alle vreemde gezellen die 

drie jaar gewerkt en geleerd hadden, uit welk land zij ook afkomstig waren, in 

elke Nederlandse stad mochten werken in daguren of tegen kost en inwoon. Zij 

moesten geen lidgeld betalen aan het ambacht, maar moesten op Sint-Elooisdag 

– de dag van de patroonheilige van de goud-en zilversmeden – wel vier groten 

Vlaams betalen voor het altaar van de corporatie. De regeling dat gezellen niet 

voor eigen rekening mochten werken, bleef gestand. Indien een gezel ergens 

slecht werk geleverd had, dan mocht hij in geen enkele stad nog werken.1053 

Het werd de vreemde gezellen dus echt niet moeilijk gemaakt om in 

Antwerpen te komen werken. Zij moesten geen poorter worden en waren slechts 

verplicht om jaarlijks een relatief kleine financiële bijdrage te leveren aan het 
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ambacht. Zelfs in periodes dat de Antwerpse natie van de edelsmeden in diepe 

financiële crisis zat, werden de vreemde gezellen financieel niet zwaar belast. 

Meer nog, in de financiële rampjaren, tijdens dewelke de natie aan de rand van 

het faillissement stond, werden de vreemde gezellen nog financieel ondersteund 

vanuit het ambacht. In de rekenboeken die al dan niet toevallig uit deze periode 

zijn bewaard, kunnen we lezen dat er geregeld aan vreemde gezellen aalmoezen 

werden uitgereikt door het ambacht. In de rekenboeken van mei 1562 - mei 1563, 

werden aalmoezen ingeschreven voor arme gezellen uit Frankrijk omdat zij niet 

terug konden keren naar hun land wegens een oorlogssituatie. Andere vreemde 

gezellen kregen aalmoezen omdat zij door de slechte tijden geen meesters 

konden vinden om voor te werken.1054 In 1563 kreeg een Parijse gezel, Guilliam 

Angot, een aalmoes van 1£ 12 s 6d Vlaams omdat hij wegens ziekte niet kon 

werken.1055 In 1571 werden aalmoezen ingeschreven die gegeven werden aan ‘alle 

passagiers die gheen werck en vonden deur den benauden tyt overal synde’.1056 

Daarna duurde het tot 1581 vooraleer de schamele meesters en gezellen ‘van 

buyten’ nog eens aalmoezen ontvingen.1057 In 1585 werden aalmoezen uitgedeeld 

aan de gezellen van Brabant en Vlaanderen, terwijl in 1590 aalmoezen werden 

gegeven aan gezellen uit het buitenland ‘midts de quaeden benauden tyt’. Het is 

echter een zin in de rekening van 1590 die intrigerend is. De dekens zochten naar 

een verklaring voor de slechte toestand van de edelsmeedkunst in Antwerpen. Als 

verklaring gaven zij onder meer aan dat zij te licht leerlingen en meesters uit het 

buitenland ontvangen hadden.1058 Zij gaven dus met andere woorden toe dat het 

ambacht absoluut niet als exclusief bestempeld kon worden en dat zij zelfs wel te 

inclusief waren geweest. Blijkbaar bestond het migratiebeleid van het goud- en 

zilversmedenambacht eruit om de deuren open te zetten en om veel 

vreemdelingen, zowel meesters, leerlingen als gezellen naar de Scheldestad te 

lokken. De Antwerpse overheid heeft hen hierbij zeker geen stokken in de wielen 

gestoken en heeft zelfs actief meegewerkt om vreemdelingen naar de stad te 

halen. 

 

Toch niet alles koek en ei? Vreemdelingen bederven de stiel 

 

De vreemde meesters en gezellen die op een legale wijze in Antwerpen 

kwamen werken, werden door het ambachtsbestuur en door de stedelijke 

overheid dus maar weinig in de weg gelegd. Zelfs meesters die niet aan de 

wettelijke verplichtingen voldeden, werden oogluikend toegelaten. De oproepen 

die de stadsmagistraat de wereld instuurde om de poorterplicht te vervullen, 

lijken immers alleen maar pro forma gebeurd te zijn. In tegenstelling tot de 
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metsers en de lakenbereiders, leken de edelsmeden zich niet al te veel zorgen te 

maken over vreemde concurrentie. Zowel de centrale overheid, de stad, het 

ambachtsbestuur en de individuele meesters leken zich volgens het 

bronnenmateriaal meer zorgen te maken over de kwaliteit van het geleverde 

werk of over het allooi van de gebruikte grondstoffen. In dit opzicht bereikten er 

wel vele klachten het stadsbestuur. En net zoals bij de twee andere besproken 

ambachten, werden ook hier onvrije gezellen én hun werkgevers geviseerd. Ook 

de goud- en zilversmeden hadden klachten over ongekwalificeerde 

‘concurrenten’ die in achterkamers minderwaardige producten afleverden. Om de 

reputatie van hun ambacht én de reputatie van Antwerpen als edelsmeedcentrum 

hoog te houden, werd steeds furieus gereageerd op inbreuken en vroeg het 

ambachtsbestuur steeds aan de stadsmagistraat om streng op te treden. Vooral 

tijdens de hoogbloei van de Antwerpse edelsmeedkunst stelden de dekens immer 

meer inbreuken vast wat betreft werk dat buiten het ambacht gepresteerd werd. 

Sommige vrijmeesters zouden zelfs de moeite niet meer nemen om zelf te werken 

en gaven hun ‘pointsoen’ of keurstempel gewoon door aan onvrije gezellen die 

zonder kennis van zaken werkten alsof ze zelf vrijmeester waren. Ook werden 

geregeld misbruiken vastgesteld wat betreft het leerwezen. Het was in de 

ordonnanties streng geregeld dat leerjongens gedurende vier jaren ‘stedevast 

ende buucvast’ moesten leren bij een meester. De dekens stelden echter hoe 

langer hoe meer vast dat ‘gehuwde’ leerjongens werden aangenomen die elders 

gewoon in kamers werkten in opdracht van hun meester en dat zij zich maar eens 

in het half jaar in het atelier van hun ‘meester’ vertoonden om ‘aldaer pro forma 

een ure oft halve een hamerken in de hant nemende ende ewet cluten’.1059 De 

dekens van het ambacht hebben hun jacht op onvrije knapen en valse 

contractanten steeds opgevoerd in de loop van de zestiende eeuw. Toen de 

dekens in 1575 een  nieuw privilegeboek aanlegden, hebben zij naar aanleiding 

hiervan aan de magistraat gevraagd om een addendum of eludicering van artikel 1 

van de ordonnantie van 1543 betreffende het artikel 1 van de ordonnantie van 1524 

te verordonneren. Dat artikel bleef voor de dekens te vaag wat betreft het onvrij 

werk of de illegale arbeid buiten de natie. De magistraat stelde enkele 

commissarissen aan die het artikel moesten bestuderen en in een nieuwe 

ordonnantie van 22 november 1574 werd gestipuleerd dat ‘van nu voortane egeen 

persoon van de Natie der Goudsmeden en sal mogen eenen onvrye persoon jonck 

of oudt in den pandt of elders … te werck stellen omme van synen twegen eenich 

werck der Goudsmeden Natie concernerende aen te nemen, ten ware in syn 

besteders winckele oft craem’.1060  

In de vorige voorbeelden werden de oneerlijke praktijken van meesters, 

onvrije gezellen en leerlingen echter nooit gelieerd aan vreemdelingen zoals dit 

bij de andere twee besproken ambachten wel het geval was. Het is pas naarmate 
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de zestiende eeuw vorderde en de crisis zich liet gevoelen bij de edelsmeden, dat 

dit gebeurde. En dan nog: slechts één geval heeft de bronnen gehaald waarbij 

duidelijk vreemdelingen en illegaal werk met elkaar in verband gebracht werden. 

Op 2 augustus 1557 bereikt een rekwest de stadsmagistraat, met de klacht dat de 

vrijmeesters steeds minder opdrachten kregen omdat sinds enkele jaren 

vreemdelingen in de stad waren komen wonen die illegaal werkten en allerhande 

praktijken en listen uit hun hoed toverden om de ambachtsordonnanties te 

omzeilen. Het rekwest was ondertekend door de dekens Lauwereys de Groote en 

Steven Sneeuwaters en 90 andere vrijmeesters. Het was de ondertekenaars van 

het rekwest opgevallen dat veel van deze vreemde onvrijen voor vreemde 

meesters werkten die zelf ook nog maar enkele jaren in de Scheldestad 

resideerden en die blijkbaar weinig voeling hadden met de stad en het ambacht. 

Zowel aan de stad als aan het ambacht werd echter zeer grote schade 

toegebracht. De rekwiranten vroegen aan de magistraat of die nu eindelijk eens 

wilde optreden. Er waren immers al zoveel processen hangende over dezelfde 

materie, maar er werd nog nooit een uitspraak over gedaan.1061 De magistraat 

ordonneerde samen met de schout van Antwerpen dat niemand nog kamers of 

plaatsen in een huis mocht verhuren om illegaal werk te laten uitvoeren.1062 

Opvallend is echter dat de stedelijke autoriteiten in de ordonnantie met geen 

woord repten over vreemdelingen, zowel meesters als onvrijen.  

 

3. Gratis poorterschap (voor zij die willen blijven) 

 

De zestiende-eeuwse Antwerpse economie en arbeidsmarkt werd in 

belangrijke mate corporatief georganiseerd.1063 De belangrijkste industriële 

sectoren maakten tegen het einde van de zestiende eeuw bijna allemaal deel uit 

van het ambachtswezen. De lakenbereiding, de bewerking van edelmetaal en 

edelstenen, de zijde-industrie, de bouwindustrie en de kunstensector in zijn 

geheel, maar ook de consumentverzorgende sectoren waren geschoeid op 

corporatieve leest. Het was dus de verzameling van de diverse ambachten die 

Antwerpen het grootste deel van haar economische glans in West-Europa gaf en 

die verantwoordelijk was voor de cumulatie van de rijkdom in de Scheldestad. 

Om de voor Antwerpen belangrijke industrieën levendig en gezond te kunnen 

houden of zelfs nog naar hogere toppen te leiden én om te kunnen concurreren 

met andere steden die gelijkaardige industrieën kenden of aan het uitbouwen 

waren, was het noodzakelijk voor een stad als Antwerpen om hoog opgeleide 

ambachtsmeesters aan te trekken. Door het al dan niet actief aantrekken van 

gekwalificeerde professionelen, die door hun inbreng van nieuwe technologische 

kennis en vaardigheden een industrie naar nieuwe hoogtes konden stuwen, 
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konden de ambachten en de stedelijke overheid de industriële positie van de 

Scheldestad handhaven in hun competitie met andere steden. Het is een 

algemeen aanvaarde stelling dat tijdens in de zestiende eeuw technologische 

innovatie steeds afhankelijk is geweest van de mobiliteit van geschoolde 

mensen.1064 Dit Antwerpen niet voor grote probleem geplaatst. De economische 

uitstraling van de stad was bekend in West-Europa en zoals we in dit boek 

hebben aangetoond, hebben geschoolde arbeidsmigranten in de loop van de 

zestiende eeuw steeds makkelijk hun weg naar de Scheldestad gevonden.  

De laatste decennia is meermaals succesvol aangetoond dat niet alleen de 

migratie van hoogopgeleide ambachtsmeesters heeft bijgedragen tot 

technologische innovatie in industriële sectoren, maar ook dat de migraties van 

ambachtsgezellen een belangrijke bijdrage hebben geleverd in het aanbrengen 

van technologische vernieuwingen. Deze gezellen vormden als het ware een 

medium dat technische vaardigheden doorsluisde van de ene stad naar de 

andere.1065 Of deze transfers van kennis en vaardigheden kaderden in 

bijvoorbeeld de Wanderpflicht, doet in dit hoofdstuk eigenlijk niet zozeer ter 

zake. Hoewel sommige historici in meer recente studies de inbreng van de 

gezellenmigraties bij technologische vooruitgang in twijfel hebben getrokken, 

gingen anderen weer een stap verder door te beweren dat zelfs leerlingen die 

elders reeds een elementaire training hadden genoten, een niet onbelangrijke 

bijdrage hebben geleverd aan de technologische innovatie in stedelijke 

industrieën of beroepssectoren.1066 Zonder uitsluitsel te geven over de gevoerde 

discussies, mogen we toch veronderstellen dat de ambachten en de stedelijke 

autoriteiten er veel voor over hadden om hoogopgeleide ambachtslui en de 

daarbij horende technologische kennis en vaardigheden naar Antwerpen aan te 

trekken. Toch is bijvoorbeeld Karel Davids er nog steeds niet van overtuigd dat 

ambachten in de Noordelijke Nederlanden tijdens de vroegmoderne periode de 

transfer van technologie via de mobiliteit van ambachtslieden actief stimuleerden 

of promootten, hetgeen echter volgens de historicus ook niet noodzakelijk 

betekent dat de corporaties dit tegengewerkt hebben. Davids meent echter wel 

dat autoriteiten in de Noordelijke Nederlanden – zowel op stedelijk, regionaal of 

nationaal niveau – eerder een beleid ontwikkelden dat er niet zozeer op gericht 

was om geschoolde ambachtslui actief aan te trekken, maar om te verhinderen 

dat geschoolde ambachtslieden de steden zouden verlaten naar andere 

concurrerende regio’s of landen.1067 
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In historische migratiestudies wordt wel eens gesuggereerd dat het schenken 

van gratis poorterschap door stedelijke overheden werd aangewend om 

hoogopgeleide professionelen samen met hun kennis naar een stad aan te 

trekken. Arbeidsmigranten die nieuwe technologische vaardigheden met zich 

meebrachten of die nieuw leven konden blazen in oude industrieën, werden om 

deze redenen vaak vrijgesteld van het betalen van poortersgeld.1068 Als wij zouden 

meegaan in deze redenering, dan zou dat betekenen dat de Antwerpse overheid 

een actief migratiebeleid heeft gevoerd om hoogopgeleide ambachtsmeesters aan 

te trekken, meesters die zowel de Antwerpse economie als het Antwerps 

ambachtswezen zouden kunnen versterken. Het schenken van poorterschap zou 

dan, als we de redenering van de geciteerde (migratie)historici zouden volgen, 

een vehikel geweest zijn om een industrie of een industriële sector in een stad te 

consolideren of kwalitatief te verbeteren door technologische kennis en 

vaardigheden naar de stad te halen. De bedoeling van de stedelijke overheid was 

dan om vooral de belangrijke exportindustrieën in pole position te houden of ze 

aan de kop te brengen in hun race ten opzichte van exportindustrieën in andere 

steden. Onze hypothese is echter dat dit beeld niet helemaal klopt of toch zeker 

bijgesteld moet worden. In dit hoofdstuk zullen we aan de hand van 

bronnenanalyse enkele ‘mythes’ in verband met het gratis poorterschap proberen 

te ontkrachten. Door bepaalde gegevens uit de poortersboeken te filteren, zullen 

we in de eerste plaats proberen te achterhalen welke arbeidsmigranten 

daadwerkelijk het gratis poorterschap geschonken kregen. We daarbij nakijken of 

het schenken van het poorterschap een bepaalde economische logica kende. 

Door de poorterslijsten te combineren met andere bronnen zoals 

schepenregisters, notarisakten, personeelsgegevens van ateliers of 

inschrijvingslijsten van leerlingen et cetera, willen we bovendien onderzoeken op 

welke categorie migranten de stedelijke overheid een deel van haar 

migratiebeleid afstemde.  

Wij denken dat het migratiebeleid van de Antwerpse overheid in een ander 

daglicht geplaatst moet worden. Het schenken van het poorterschap gebeurde 

met een hele andere intentie dan het aantrekken van technologische kennis en 

vaardigheden. We zullen zien dat de stad heel andere beweegredenen had om 

aan migranten het poorterschap te schenken, namelijk een reserve op de 

arbeidsmarkt opbouwen en de ambachten die de stad zoveel glans hadden 

geschonken, terug wat ademruimte te geven en te ‘herbevolken’. Dit gebeurde 

vooral tegen het einde van de zestiende eeuw, toen de Scheldestad en de 

ambachten hun grandeur dreigden te verliezen. Het was de stedelijke overheid er 

bijgevolg vooral om te doen om de Antwerpse economie op één of andere manier 

draaiende te houden nadat de stad na de val van Antwerpen massaal verlaten 
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werd door zowel duizenden ambachtsmeesters als ongeschoolde werkkrachten. 

Het is echter niet de bedoeling om in dit hoofdstuk het ‘mysterie’ van het 

middeleeuws en vroegmodern poorterschap volledig te ontrafelen. We wensen 

het concept poorterschap ook niet louter te benaderen als een economisch 

vehikel of als de belangrijkste peiler van het stedelijk weefsel of de civil society.1069 

Evenmin is het onze bedoeling om uit te zoeken waarom migranten in de loop 

van de vroegmoderne periode hoe langer hoe minder geïnteresseerd waren in het 

poorterschap van een stad.1070 We willen daarentegen wel onderzoeken in welke 

zin het schenken van het poorterschap moet ingepast worden in het actieve 

migratiebeleid van de Antwerpse stedelijke overheid. 

  

a. Schenken van poorterschap: heimwee naar een glorieus verleden? 

 

Volgens de zogenaamde ‘ordonnantie vande poorters der Stadt van 

Antwerpen’ uit 1463 en volgens de Antwerpse costuimen die in vier licht 

verschillende codificeringen zijn genoteerd in de loop van de zestiende eeuw, 

waren er vier manieren om het Antwerps poorterschap te verwerven: 1) door 

geboorte, 2) door huwelijk (wat alleen maar mogelijk was voor vrouwen), 3) door 

koop en 4) door schenking.1071 Het schenken van het poorterschap was in principe 

een privilege van de leden van de Antwerpse magistraat, de schout, de amman, 

de burgemeesters en schepenen en de hertogelijke rentmeester. De bedoeling van 

het verlenen van gratis poorterschap was – althans volgens de ordonnantie vande 

poorters – bedoeld om mensen te belonen die zich verdienstelijk hadden gemaakt 

voor de stad. Een voorbeeld van een zestiende-eeuwse verdienstelijk 

Antwerpenaar is Marnix van Sint-Aldegonde, die op 19 november 1583 als 

Brusselaar het Antwerps poorterschap kreeg geschonken op voorspraak van de 

stadsmagistraat. De man werd voor zijn diensten ruim beloond, want op 30 

november 1583 werd Marnix als Antwerps buitenburgemeester aangesteld. 

Tegenstanders vochten deze aanstelling overigens aan omdat de Antwerpse 

costuimen voorschreven dat alleen die mensen een bestuursfunctie in de stad 

mochten uitoefenen die minstens één jaar en één dag Antwerpse poorter 

waren.1072 Naast de personen die als prijzenswaardig beschouwd werden, konden 

stadsbestuurders ook nog ieder jaar één van hun huisdienaars – tenminste als die 

bij hen kost en inwoon had genoten – met het gratis poorterschap belonen. In 
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principe mocht iedere gemachtigde echter slechts één persoon per jaar 

nomineren voor het gratis Antwerps poorterschap.1073  

Als we via de poortersboeken de geschonken poorterschappen echter van 

naderbij onderzoeken, dan vallen enkele zaken op die volgens de costuimen of de 

Antwerpse wetten eigenlijk niet mochten gebeuren. Het feit dat alleen aan 

bijzonder verdienstelijke personen – wat dat in de praktijk ook moge betekenen – 

of aan gewezen dienaars het gratis poorterschap mocht verleend worden, bleek 

immers alleen maar in theorie te gelden. De stadsbestuurders nomineerden met 

andere woorden zeer vaak personen die legaal gezien niet in aanmerking kwamen 

voor dit voorrecht. Indien de stadsbestuurders conform het poorterrecht 

gehandeld zouden hebben, dan zouden volgens de poorterslijsten maar liefst 

2.620 van de nieuwe Antwerpse poorters zich tussen 1533 en 1600 buitengewoon 

verdienstelijk gemaakt hebben voor de stedelijke samenleving. In principe zou 

dan met andere woorden bijna 17 procent van alle migranten die gedurende deze 

periode Antwerps poorter werden, zeer prijzenswaardige inwijkelingen geweest 

zijn. Als we naar de professionele activiteiten van de nieuwe migranten kijken, 

dan merken we dat er slechts 43 van de geschonken poorters effectief als dienaars 

in de poorterslijsten omschreven worden, wat maar een fractie is van de in totaal 

2.620 geschonken poorterschappen. Misschien zouden de 344 (!) kleermakers die 

het Antwerps poorterschap gratis aangeboden kregen als persoonlijke 

kleermakers van de Antwerpse hoogwaardigheidsbekleders beschouwd kunnen 

worden, maar dit getal ligt te hoog om op deze manier geïnterpreteerd te kunnen 

worden. We kunnen niet anders dan vaststellen dat maar liefst 75 procent van 

alle inwijkelingen die het poorterschap gratis kregen aangeboden, een beroep 

uitoefenden binnen het Antwerpse ambachtssysteem. Van de overige 25 procent 

gratis poorters is het bovendien niet altijd duidelijk welk beroep zij uitoefenden 

of wensten uit te oefenen in de Scheldestad, omdat hun beroep niet in de 

poorterslijsten is genoteerd. Het is dus duidelijk dat de stedelijke gezagsdragers 

zich niet hielden aan het voorschrift dat het gratis poorterschap voorbehouden 

werd aan dienstpersoneel of mensen die zich bijzonder verdienstelijk hadden 

gemaakt voor de stad. Het verlenen van poorterschap in het vroegmoderne 

Antwerpen had volgens ons dan ook andere motieven. 

De mandatarissen die tijdens de periode 1533-1600 migranten hebben 

genomineerd voor het gratis poorterschap, kunnen in drie grote categorieën 

opgedeeld worden. In redelijk veel gevallen fungeerden vertegenwoordigers van 

het  centrale gezag als peter van een nieuwe poorter. De Antwerpse schout (soms 

omschreven als amman of markgraaf), de onderschout, de procurator van de 

schout of de tresorier van Brabant schoven geregeld een kandidaat voor het gratis 

poorterschap naar voor. In veruit de meeste gevallen waren het echter stedelijke 

gezagsdragers uit de Scheldestad zelf die iemand voordroegen voor het 
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poorterschap. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de binnen- en 

buitenburgemeester, de schepenen, de Antwerpse rentmeester of de procurator 

van de stad. In een aantal gevallen waren het zelfs gewoon ‘de stad’ of ‘de 

magistraat’ die meegedeeld werden als begunstigers. In veruit de meeste gevallen 

werden namen van Antwerpse gezagsdragers in de marge van de 

poortersinschrijvingen genoteerd, zonder dat daarbij expliciet hun functie in het 

stedelijk bestuur werd opgegeven. Het gaat hierbij in het gros van de gevallen om 

personen uit bekende Antwerpse families die generaties van burgemeesters, 

wethouders of rentmeesters hebben geleverd aan de Scheldestad. Alsmaar 

dezelfde namen komen daarbij terug, waarbij het meermaals gebeurde dat 

eenzelfde persoon in de loop van de zestiende eeuw geregeld nieuwe poorters 

voorstelde, maar dan steeds vanuit de hoedanigheid van een andere 

bestuursfunctie in de stad. Het valt dan ook niet te verwonderen dat altijd die 

namen voorkomen van de bekende Antwerpse families die in de loop van de 

zestiende eeuw de Antwerpse politiek hebben gedomineerd.1074 Klinkende namen 

als van Ursel, van der Meere, van Berchem, van Halmaele, van de Werve, Rockox, 

van Liere, et cetera keren steeds terug als begunstigers of peters van nieuwe 

poorters. Niclaes van der Meeren bijvoorbeeld, was in zijn hoedanigheid als 

schepen of burgemeester tussen 1534 en 1554 in minstens 18 gevallen  peter van 

een gratis poorter. Dit aantal kan uiteraard nog oplopen, want in vele gevallen 

wordt gewoon vermeld dat een schepen of de binnen- of buitenburgemeester als 

begunstiger optrad. Deze opmerking geldt natuurlijk ook voor de volgende twee 

voorbeelden. Niclaes de Schermere trad tussen 1533 en 1559 maar liefst 26 keer op 

als begunstiger van een nieuwe poorter, waarbij hij twee maal expliciet vermeld 

werd als burgemeester van Antwerpen. Als laatste voorbeeld bekijken we de 

familie Halmaele. In de loop van de zestiende eeuw werden niet minder dan 61 

migranten door een familielid uit dit bekende Antwerpse geslacht voorgedragen 

als kandidaat voor het gratis poorterschap. De diverse van Halmaeles bekleedden 

daarbij verschillende functies. Sommigen droegen nieuwe poorters voor als 

burgemeester, rentmeester, schepen of procureur van de stad, anderen beriepen 

zich op het recht om kandidaten voor te stellen in hun functie als hoofdman van 

de poorterij of procurator van de Lakenhalle. Het zijn deze laatste twee functies 

die onze aandacht vestigen op een andere anomalie in de wetgeving. In principe 

waren het alleen personen met een functie in het stadsbestuur of afgevaardigden 

van het centrale bestuur die iemand mochten voordragen als nieuw Antwerps 

poorter. In de praktijk merken we echter dat ook vertegenwoordigers uit de 

stedelijke middengroepen als peter voor een nieuwe poorter konden fungeren. 

Het viel meerdere malen voor dat bestuurders van de Lakenhalle (dekens, 

procurators, oudermannen en wardijns) een migrant naar voor schoven. Ook de 

hoofdmannen van de poorterij en zelfs de dekens van de wolwevers deden dit. 
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Als we de poorterschappen bekijken die in de loop van de zestiende eeuw 

geschonken werden, dan kan een opmerkelijke evolutie vastgesteld worden. 

Figuur 5 toont dat de gratis poorterschappen in absolute getallen een zeer 

geleidelijke stijging kende naar het einde van de zestiende eeuw toe. In 

tegenstelling tot de gekochte poorterschappen, volgden de geschonken 

poorterschappen absoluut niet de dezelfde curve doorheen de zestiende eeuw. 

Absoluut gezien lijkt de stijging van het aantal geschonken poorterschappen niet 

spectaculair geweest te zijn, maar als we het aandeel van de gratis 

poorterschappen in het geheel van alle poorterschappen tijdens de periode 1533-

1600 bekijken, dan moeten we toch een andere conclusie formuleren. 

 

Figuur 5: Antwerpse poorterschappen 1533-1600
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         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Het voor vele Antwerpenaars tragische jaar 1585 lijkt voor een drastische 

ommekeer gezorgd te hebben in de attitude van de Antwerpse gezagsdragers ten 

opzichte van het schenken van poorterschappen. Het jaar 1585 lijkt eveneens een 

sleutelmoment geweest te zijn wat betreft de interesse van migranten in het 

Antwerpse poorterschap. Na de val van Antwerpen werden er volgens figuur 5 

niet alleen in absolute getallen meer migranten Antwerps poorter door schenking 

dan door gift, maar is er ook relatief gezien een enorme stijging van het aantal 

geschonken poorterschappen in de stad vast te stellen, zoals duidelijk valt af te 

lezen uit figuur 6. Daar waar vóór 1585 gemiddeld 13,8 procent van de nieuwe 

poorters het burgerschap geschonken kreeg, steeg dit aantal tot maar liefst 

gemiddeld 70 procent na 1585. Tijdens de jaren 1585-1586 en 1598-1600 werden 

absolute pieken bereikt tijdens dewelke soms tot 88 procent van de Antwerpse 

poorterschappen gratis werden weggeschonken. De redelijk gelijkmatige curve in 
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figuur 5 die de geschonken poorterschappen weergeeft, toont eigenlijk op zich al 

dat de stedelijke overheid niet de intentie had om hoog opgeleide 

ambachtslieden of technologische vaardigheden via het gratis poorterschap naar 

de stad te lokken. Als dit het geval zou geweest zijn, dan had de curve van het 

aantal geschonken poorterschappen veel meer pieken en dalen moeten vertonen. 

We verduidelijken onszelf door een blik te werpen op een specifieke groep 

migranten die vertegenwoordigd waren in belangrijke Antwerpse industrieën en 

in de poortersboeken ingeschreven werden, namelijk zijdewevers, 

passementwerkers en diamantbewerkers.  

 

Figuur 6: Aandeel geschonken poorterschappen in het totaal aantal poorterschappen 1533-

1600
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         Bron: SAA, V 142-153. 

 

In figuur 7 hebben we de inschrijvingen van de nieuwe poorters die zichzelf 

lieten noteren als zijdewerker, passementier of diamantbewerker grafisch 

weergegeven. We hebben gekozen voor drie beroepen die Antwerpen tijdens 

verschillende periodes in de zestiende eeuw economisch op de kaart hebben 

gezet. In de loop van de tweede helft van de zestiende eeuw heeft de Antwerpse 

magistraat met succes gepoogd om de zijde-industrie en de diamantverwerkende 

industrie op te waarderen door hen aantrekkelijk te maken voor migranten. Zo 

werden in het begin van de jaren 1580 maatregelen getroffen die het 

inwijkelingen makkelijker moesten maken om lid te worden van het ambacht van 

de satijnwerkers.1077 Dit resulteerde in een sterke stijging van nieuwe poorters die 

beweerden actief te zijn als zijdewerker. Hetzelfde fenomeen kunnen we 

vaststellen als we naar de passementwerkers kijken. In 1556 heeft de 
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stadsmagistraat een onafhankelijk ambacht opgericht voor de zijdelintwerkers,1078 

wat eveneens tot gevolg had dat veel migrant-passementiers zich in de loop van 

de jaren 1560 het Antwerps poorterschap aanschaften. De diamantbewerkers 

tenslotte werden voor hun uitmuntend werk beloond met de oprichting van een 

onafhankelijke natie in 1582,1079 opnieuw met een zeer sterke stijging van 

migrant-diamantbewerkers die zich in de poortersboeken lieten registreren tot 

gevolg. Het is echter opvallend dat geen enkele van de vele migranten die tijdens 

de drie hierboven vermelde periodes Antwerps poorter werden, het poorterschap 

gratis aangeboden kregen. Het blijkt bij nader inzien zelfs dat de migranten die 

in de respectievelijke sectoren actief waren en Antwerps poorter werden, slechts 

in zeer weinig gevallen het poorterschap geschonken kregen tout court. Als dit 

dan toch gebeurde, dan was dit lang voordat de stedelijke overheid daadwerkelijk 

acties ondernam om de sectoren te stimuleren. Als de overheid haar toevlucht 

zou genomen hebben tot het schenken van het poorterschap om hoogopgeleide 

migranten die actief waren in de genoemde beroepsgroepen effectief aan te 

trekken, dan zouden we dit moeten merken in de curve van de gratis 

poorterschappen zoals die te zien is op figuur 5 Dit is echter niet het geval. 

 

Figuur 7: Poorterschappen voor zijdewevers, passementwerkers en diamantslijpers 1533-

1600
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Bron: SAA, V 142-153 

 

Indien we de geschonken Antwerpse poorterschappen tijdens de zestiende 

eeuw analyseren, dan kunnen we vaststellen dat de gestage stijging van het aantal 

gratis poorterschappen in belangrijke mate te denken was aan het feit dat 
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proportioneel gezien veel poorterschappen geschonken werden aan migrant-

droogscheerders. Gek genoeg stijgt hun aantal nog na 1565. Dat is toch wel wat 

verwonderlijk als we weten dat de Engelse handelaars, die de grootste werkgevers 

waren van de Antwerpse lakenbereiders, in 1565 beslisten om hun ruwe lakens 

vooral in Duitse steden te laten bereiden, waardoor vele Antwerpse 

droogscheerders uitweken naar bijvoorbeeld Hamburg, Keulen of Wesel.1081 Op 

dit vlak moeten we dan misschien ook toegeven dat Marc Boone en Peter Stabel 

een punt hebben als zij beweren dat het schenken van het gratis poorterschap 

door de stedelijke overheid als een middel gebruikt kon worden om tanende 

industrieën nieuw leven in te blazen.1082 In ons geval zou dit dus de voor de 

Scheldestad eens zo belangrijke lakenbereidingssector zijn geweest. 

 

b. Wie waren de gelukkigen? 

 

Nu we weten dat er in absolute getallen geen echte pieken en dalen kunnen 

vastgesteld worden wat betreft het schenken van het gratis poorterschap in het 

zestiende-eeuwse Antwerpen, dat er tot 1585 een constante, zachte stijging was 

van het aantal geschonken poorterschappen en dat na 1585 procentueel bekeken 

veel meer migranten poorter werden door schenking dan door koop, kunnen we 

bekijken welke professionele groepen door de vertegenwoordigers van de 

Antwerpse stedelijke overheid uitverkoren werden voor het gratis poorterschap. 

In drie afzonderlijke stappen zullen we van naderbij onderzoeken welke 

professionelen – en we zullen daarbij vooral het corporatieve systeem als leidraad 

nemen – door de Antwerpse autoriteiten werden uitverkoren om zich via het 

poorterschap een plaats te verwerven op de Antwerpse arbeidsmarkt. In een 

eerste fase hebben we alle nieuwe poorters ingedeeld in vijf grote professionele 

categorieën, namelijk 1) een industriële categorie, die alle beroepsbeoefenaars 

omvat die in de brede zin van het woord een industriële activiteit uitoefenden, 

zoals bijvoorbeeld textielwerkers, bouwvakkers of metaalbewerkers, 2) de 

verzorgende sector, zoals bijvoorbeeld kleinhandelaars, kleermakers of 

schoenmakers, 3) professionelen die actief waren in de distributie- en 

transportsector, zoals schippers, wagenvoerders, maar ook buideldragers, 

straatwerkers of kruiers, 4) handelaars en 5) een restgroep met daarin onder meer 

soldaten, dienaars, dokters, schoolmeesters, advocaten, et cetera. In figuur 8 

tonen we het resultaat van onze opdeling in verschillende categorieën, waarbij we 

ook nog eens het gewicht van de verschillende categorieën in de totaliteit van de 

Antwerpse poorterschappen tonen. 
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Figuur 8: Poorterschappen volgens professionele categorieën 1533-1600
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         Bron: SAA, V 142-153. 

 

We hebben eerder in dit boek opgemerkt dat de industriële en de 

verzorgende sectoren relatief gezien het grootste deel van de 15.735 nieuwe 

Antwerpse poorters naar de stad aantrokken. Ook de nieuwe poorters die het 

poorterschap geschonken hadden gekregen waren het meest actief in deze 

sectoren. Een andere vaststelling is dat handelaars en professionelen die zich 

bezighielden in de transport- of distributiesector, relatief gezien weinig 

poorterschappen kregen geschonken. Het feit dat er maar zeer weinig schippers 

onder de gelukkigen waren, verklaart dit verschil in de distributie- en 

transportsector. Onze restcategorie scoort relatief gezien zeer sterk wat betreft 

het aantal geschonken poorterschappen. Meer dan zestien procent van alle gratis 

poorterschappen kunnen in deze categorie gesitueerd worden en dit terwijl de 

restcategorie in de totaliteit van de poorterinschrijvingen slechts acht procent 

vertegenwoordigde. Het feit dat van veel gratis poorters het beroep niet 

genoteerd werd in de poortersboeken, verklaart gedeeltelijk deze goede score. 

Natuurlijk vertellen deze cijfers ons nauwelijks iets over het opleidingsniveau van 

onze geviseerde nieuwe poorters of over de technische kennis die de 

‘industriëlen’ mee naar de stad brachten, maar ze geven toch al in beperkte mate 

het overwicht weer van ongeschoolde en laaggeschoolde ambachtslieden of 

arbeiders die naar Antwerpen werden aangetrokken via het gratis poorterschap. 

Een alternatieve classificatie van de Antwerpse beroepsstructuur kan ons 

misschien een genuanceerder beeld geven. In figuur 9 hebben we de beroepen 

die voorkomen in de poortersboeken onderverdeeld in zestien kleinere of meer 

gespecificeerde groepen. Het valt hierbij meteen op dat de meeste 

arbeidsmigranten die Antwerps poorter werden door schenking, actief waren in 
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de distributie- en transportsector, in de kledingssector of in de textielindustrie. 

De hoge score van de sector distributie en transport is te danken aan het feit dat 

we zowel de kleinhandelaars, de poorters actief in de horeca en de lieden die 

instonden voor het vervoer in de haven en op de weg, tot deze categorie gerekend 

hebben. In de detailhandel werden vooral kremers (37 geschonken 

poorterschappen), vettewariers (23) en kruideniers (11) door de stadsbestuurders 

genomineerd als nieuwe poorters. In de horeca werden vooral taverniers (48), 

herbergiers (19) en tappers (17) uitverkoren, terwijl in de havengebonden 

beroepen vooral arbeiders (60), straatwerkers (34), buildragers (13), turfdragers 

(9) en pakkers (8) de gelukkigen waren. Bij de vervoerders op de weg lieten de 

stedelijke bestuurders vooral hun oog vallen op de kardrijvers (17). In de 

kledingssector merken we dat dezelfde beroepen de grote slokkoppen waren bij 

de geschonken poorters als bij de poorterschappen in hun totaliteit, namelijk 

kleermakers (289) met een verpletterend overwicht, gevolgd door schoenmakers 

(46), oudschoenmakers (32) en kousenmakers (28). Zij werden op grote afstand 

gevolgd door onder meer bontwerkers (9), hoedenmakers (9) en schoenlappers 

(7). In de textielsector wordt de ranglijst onder de geschonken poorterschappen 

duidelijk gedomineerd door lakenbereiders (106), gevolgd door onder meer 

linnenwevers (47), passementwerkers (35), boratwerkers (21), ververs (15), 

satijnwerkers (13), tapissiers (12) en wolwevers (12). We laten hier de sector 

‘ander’ buiten beschouwing omdat deze sector als het ware een allegaartje is van 

uiteenlopende beroepen of waarvan zelfs in 219 gevallen geen melding van een 

beroep gegeven is. Naast de genoemde sectoren, scoorden ook de bouwindustrie, 

de voedingsindustrie en de sectoren die zich bezighielden met de bewerking van 

metaal en hout relatief goed. In de bouwsector werden vooral timmerlieden (65) 

en metsers (53) uitverkoren door de gezagsdragers, op verre afstand gevolgd door 

schaliedekkers (14) en steenhouwers (11). In de voedingssector valt het niet te 

verbazen dat bakkers (76) goed scoren, maar ook  been- of vleeshouwers (12), 

suikerbakkers (11) en pasteibakkers (8) doen het op dit vlak niet slecht. Een beetje 

verrassend werden ook de brouwers (22) en de molenaars (10) door de stad 

beloond met het gratis poorterschap. In de metaalverwerkende sector werden in 

absolute getallen de meeste gratis poorterschappen geschonken aan smeden (27), 

gevolgd door onder meer tingieters (12), speldenmakers (11), mesmakers (10),  

busmakers (10), slotenmakers (8) en riembeslagers (7). 
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Figuur 9: Absolute cijfers beroepsgroepen geschonken poorters 1533-1600
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         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Het valt op dat 25 procent van alle migranten die in de loop van de zestiende 

eeuw Antwerps poorter werden en verklaarden actief te zijn in de 

kledingsindustrie, het poorterschap door gratie van het stadsbestuur kreeg 

aangeboden. Op figuur 10 merken we dat dit percentage nog hoger lag bij de 

schoolmeesters en de juristen die naar Antwerpen migreerden. Maar liefst 28 

procent van alle migrant-schoolmeesters of migranten met een juridische 

opleiding kregen het poorterschap gratis aangeboden tussen 1533 en 1600. Nog 

opvallender is dat ruim 35 procent van de migranten waarvan we het beroep niet 

kennen of die geen specifiek beroep konden geven bij hun inschrijving in de stad, 

niet hoefden te betalen om het Antwerps poorterschap te verkrijgen. 

 

Figuur 10: Aandeel van de beroepsgroepen in het geheel van de poorterschappen 1533-

1600
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         Bron: SAA, V 142-153. 
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De gebruikte classificatie met de zestien verschillende professionele groepen 

licht al meer een tipje van de sluier wat betreft de technische vaardigheden en 

het opleidingsniveau van de geschonken poorters. Willen we echter onze stelling 

dat het schenken van het Antwerps poorterschap niet de bedoeling had om op 

grote schaal hoogopgeleide ambachtsmeesters aan te trekken of om 

technologische kennis en vaardigheden naar de stad te lokken hard maken, dan 

moeten we nog een andere opdeling qua Antwerpse beroepsstructuur hanteren. 

We zullen een classificatie moeten ontwerpen waarin de diverse beroepsgroepen 

geklasseerd worden naar gelang de scholingsgraad van haar beoefenaars. Met het 

oog hierop hebben we de opleidingsniveaus onderverdeeld in een vierdelige 

rangorde, namelijk 1) hoog opgeleid, 2) gemiddeld opgeleid, 3) laag opgeleid en 4) 

ongeschoold. We hebben hierbij in de mate van het mogelijke de opdeling 

gevolgd die Erika Kuijpers hanteerde in haar studie over de zeventiende-eeuwse 

Amsterdamse arbeidsmarkt en die we reeds eerder in dit boek gehanteerd 

hebben.1086 Het is duidelijk dat deze beroepsclassificatie op basis van scholing of 

opleiding niet heilig is en de grenzen tussen verschillende opleidingsniveaus niet 

vast liggen of zijn toch zeker in vele gevallen voor interpretatie vatbaar zijn. Het 

gevolg is uiteraard dat de percentages zoals die zijn voorgesteld in de figuren 12 

en 13 kunnen schommelen naargelang de reële opleidingsniveaus, maar we 

denken desalniettemin dat de categorieën die we ontworpen hebben redelijk 

goed de scholingsgraad van de professionelen onder de nieuwe poorters 

weergeven.  

 

Figuur 11: Opleidingsniveau geschonken poorters 1533-1600
1087
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 Zie supra en Kuijpers, Migrantenstad, 409-411. 
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 Zie figuur 27, bijlage 2 cd-rom. 
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Figuur 11 toont dat slechts 6,5 procent van de migranten die het poorterschap 

geschonken kregen, beschouwd kunnen worden als hoog opgeleide 

ambachtsmeesters of professionelen. Dit is een zeer klein percentage in 

vergelijking met de drie andere categorieën. De gemiddeld opgeleiden en de 

laaggeschoolde ambachtsmeesters of arbeiders vormden de grootste groep 

migranten die in de loop van de zestiende eeuw het Antwerps poorterschap 

geschonken kregen. Een andere opvallende bemerking is dat bijna 21 procent van 

de geschonken poorters geen scholing genoten hadden en dus eigenlijk 

nauwelijks of niet over specifieke technische vaardigheden beschikten. Figuur 11 

bewijst dus onze stelling dat de Antwerpse stedelijke overheid het schenken van 

poorterschappen niet als middel bij zag om hoogopgeleide ambachtsmeesters of 

technologische kennis en innovatie naar de stad te lokken, althans niet tijdens de 

zestiende eeuw. 

 

Figuur 12: Opleidingsniveau geschonken poorters 1533-1600
1088 

opleidingsniveau geschonken poorters

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1533-1539 1540-1549 1550-1559 1560-1569 1570-1579 1580-1589 1590-1600

hoogopgeleid gemiddeld opgeleid laagopgeleid ongeschoold

 
         Bron: SAA, V 142-153. 

 

Bovendien toont figuur 12 duidelijk dat het schenken van gratis poorterschap 

aan de professionelen met verschillende opleidingsniveaus doorheen de zestiende 

eeuw nagenoeg dezelfde curve volgt, met uitzondering van de laaggeschoolden. 

De curven volgen daarbij ruwweg de economische conjunctuur van de 

Scheldestad tijdens haar gouden eeuw. Aan de hand van figuur 12 lijkt het er zelfs 

op dat de stedelijke instanties de gratis poorterschappen steeds eerlijk wilden 

verdelen onder de professionelen met verschillende vaardigheden en 

opleidingsniveaus. Als dit het geval is – hetgeen uiteraard twijfelachtig tot 

onzeker is – dan hebben de stadsbestuurders inderdaad puik werk geleverd en 
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 Zie figuur 28, bijlage 2 cd-rom. 
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hebben zij goed nagedacht over welke beroepsbeoefenaars het poorterschap 

moest geschonken krijgen. 

 

c. Niets is wat het lijkt 

 

Laten we dus aannemen dat de Antwerpse overheid niet gericht hoge of 

gemiddeld opgeleide migrant-ambachtslieden wilde aantrekken via het schenken 

van het gratis poorterschap, maar wel migranten uitkozen waarvan zij 

vermoedden dat zij de besten in hun vak waren. Theoretisch gezien zou dit een 

mogelijkheid kunnen geweest zijn, vermits vele migranten reeds een tijdje in de 

stad resideerden vooraleer zij het poorterschap kochten.1089 Misschien waren de 

stadfunctionarissen na een grondige studie en na het inwinnen van de nodige 

informatie wel tot de conclusie gekomen dat sommigen onder de 

arbeidsmigranten uitmuntend waren in hun vakgebied en over schitterende 

beroepsgaven beschikten. Op het moment dat deze migranten besloten om het 

poorterschap aan te vragen, zag het stadsbestuur misschien haar kans wel schoon 

en schonk zij deze vaklui het poorterschap gratis. Als dit het geval was – en we 

herhalen dat deze kans bijzonder klein is – dan moet het Antwerpse stadsbestuur 

zich toch wel in de meeste gevallen schromelijk vergist hebben in ten minste de 

zakelijke capaciteiten en waarschijnlijk ook in de technische vaardigheden van 

deze arbeidsmigranten. Bij de analyse van de nieuwe poorters hebben we een 

soort label of kwaliteitsmerk gekleefd op de beroepen en de goud- en 

zilversmeden hebben we bijvoorbeeld gequoteerd als hoog opgeleide en goed 

getrainde professionelen, terwijl we de droogscheerders geklasseerd hebben bij 

de gemiddeld opgeleide beroepsbeoefenaars. Daarmee hebben we elke goud- of 

zilversmid en elke lakenbereider eigenlijk in hetzelfde vak gestopt en lijken we 

hierbij impliciet te insinueren dat hoog of gemiddeld opgeleide ambachtslieden, 

juist omdat zij een opleiding genoten hadden en over voldoende skills 

beschikten, voorbestemd waren om het te maken in hun nieuwe 

(beroeps)omgeving. Als we echter gaan spitten in het leven en in de carrières van 

de edelsmeden en de droogscheerders – voor zover het bronnenmateriaal dit 

uiteraard mogelijk maakt – moeten we echter vaststellen dat er een groot verschil 

is tussen de migranten die het poorterschap kochten en zij die het poorterschap 

geschonken kregen. In wat volgt zullen we dit proberen aan te tonen door de 

poortersboeken, de inschrijvingslijsten van de leerlingen in het goud- en 

zilversmedenambacht uit de periode maart 1564 en oktober 1592 en het 

onschatbare werk van Godelieve Van Hemeldonck met elkaar combineren.1090 

Het werk van Van Hemeldonck verschaft ons zeer veel informatie over de 

carrières van de Antwerpse edelsmeden, omdat zij aan de hand van 

schepenbrieven, notarisaktes, leercontracten, processen, museumcollecties, 
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 Zie De Meester, „De gebruiks- en meerwaarde van poortersboeken. (vervolg)‟, 322-326. 
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 SAA, GA 4487, f° 2-266 en Van Hemeldonck, Het Grootwerk. 
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private collecties, literatuur, et cetera de carrières en de levensloop van de 

edelsmeden heeft gereconstrueerd. Wij hebben alle goud- en zilversmeden uit de 

poortersboeken geselecteerd en hebben kunnen vaststellen dat 107 edelsmeden 

het poorterschap kochten en tien het poorterschap geschonken kregen. Als we de 

namen van de geschonken poorters vergelijken met namen van de leerlingen die 

in de rekenboeken van de edelsmeden voorkomen, dan blijkt dat elke edelsmid-

migrant die het poorterschap gratis kreeg van een stedelijke functionaris, 

eveneens verschijnt in de leerlingenlijsten van het ambacht en dit in tegenstelling 

tot de edelsmeden die hun poorterschap kochten. Slechts een zeer kleine fractie 

van deze laatsten werden als leerling opgeleid in Antwerpen. Dit betekent dus dat 

bijna elke goud- of zilversmid die het Antwerps poorterschap aankocht, zijn vak 

niet in Antwerpen heeft geleerd, terwijl de edelsmeden die het poorterschap 

geschonken kregen, allemaal hun opleiding in de Scheldestad hadden genoten. 

Als we vervolgens in het werk van Van Hemeldonck op zoek gaan naar zowel 

de gekochte als de geschonken poorters onder de ingeweken edelsmeden, dan 

merken we dat slechts één edelsmid die het poorterschap geschonken kreeg een 

‘succesvol’ goudsmid genoemd kan worden. De ingeweken edelsmid in kwestie, 

goudsmid Jacques Domis, kwam in de loop van zijn carrière in het bezit van 

verschillende huizen binnen en buiten de Antwerpse stadsmuren en schopte het 

tot deken van het ambacht tijdens de jaren 1594-1595. Misschien is dit op zich 

geen verrassing. Zoals reeds gezegd stamde Jacques Domis uit een bekende 

edelsmedenfamilie uit Bergen op Zoom. Vele familieleden van Domis vestigden 

zich op hun beurt eveneens in de Scheldestad en bouwden hier eveneens een 

rijke carrière als edelsmid uit. Domis was succesvol en heeft daarom ook veel 

sporen nagelaten in allerhande bronnen. Hetzelfde kan in geen geval gezegd 

worden van de andere negen edelsmeden die gratis Antwerps poorter werden. 

Geen enkele van hen heeft noemenswaardige sporen nagelaten in de Antwerpse 

bronnen. Zij worden enkel bij naam genoemd in het bronnenmateriaal en werden 

na hun opname als meester in het ambacht niet meer vermeld wegens hun 

capaciteiten als edelsmid. Als we echter de 107 edelsmeden die het Antwerps 

poorterschap kochten van naderbij bekijken, dan merken we dat de meesten van 

hen succesvol tot zeer succesvolle goud- of zilversmeden werden, althans voor 

zover uit de onderzoeksresultaten Van Hemeldonck blijkt. De meesten bezaten 

één of meerdere huizen in de stad en lieten bekend edelsmeedwerk na. 

Sommigen van hen schopten het tot bestuurslid van het ambacht of werden zelfs 

wethouder in Antwerpen. Bovendien waren vele van de edelsmeden die het 

Antwerps poorterschap kochten, de stichters van een bekende generatie 

Antwerpse goud- of zilversmeden. Het komt er dus in op neer dat de edelsmid-

migranten die het Antwerps poorterschap kochten, als meer succesvol 

bestempeld kunnen worden in vergelijking met hun collega’s die het Antwerps 

poorterschap gratis aangeboden kregen. 
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 We hebben in het geval van de migranten in het ambacht van de 

droogscheerders dezelfde oefening proberen te maken als bij de edelsmeden. We 

hebben hiervoor de poortersboeken gebruikt in combinatie met de 

inschrijvingslijsten van de leerlingen en met de lijsten van de ateliers van de 

ambachtsmeesters.1091 De periodes waarin er een overlapping mogelijk was tussen 

de drie verschillende bronnen, maken het ons mogelijk om uit te zoeken of de 

gekochte poorter-lakenbereiders net zoals bij de goud- en zilversmeden 

succesvoller waren dan hun collega’s die door de stadsbestuurders uitverkoren 

werden voor het gratis poorterschap. In de loop van de zestiende eeuw kochten 

597 migrant-droogscheerders het Antwerpse poorterschap, terwijl 106 van hen 

het poorterschap gratis kregen aangeboden door verschillende leden van het 

stadsbestuur. Niet minder dan zestig procent van de droogscheerders die het 

poorterschap kreeg aangeboden en die zouden kunnen voorkomen in de 

leerlingenlijsten, hebben we ook effectief in deze bron kunnen traceren en dit in 

tegenstelling tot hun gekochte collega’s, waarvan slechts tien procent in de 

leerlingenlijsten teruggevonden kunnen worden. Tijdens de periode 1532-1565 

slaagden maar twintig procent van de lakenbereiders die gratis poorter werden 

erin om één of meerdere leerlingen op te leiden. Vergeleken met de 

droogscheerders die het poorterschap aankochten, is dit een zeer laag 

percentage. Niet minder dan zestig procent van de ‘gekochte’ lakenbereiders 

trainde één of meer leerlingen. Sommige slaagden er zelfs in om tot negen 

leerjongens in hun atelier op te nemen. Gedurende de periode 1540-1541 waren 36 

van de lakenbereiders die het poorterschap kochten, meester van een atelier 

waarin één of meerdere gezellen aan het werk waren, met zeventien gezellen als 

record. Geen enkele van de droogscheerders die het poorterschap geschonken 

kreeg, komt als meester voor in de lijsten als zelfstandige meesters. Zij werkten 

allemaal in een atelier van een geboren Antwerpse droogscheerder of in een 

atelier dat geleid werd door een migrant-lakenbereider die betaald had voor zijn 

poorterrechten. Geen enkele van de geschonken lakenbereider-poorters heeft 

ooit een zitje in het bestuur van het droogscheerdersambacht bemachtigd en dit 

in tegenstelling tot hun collega’s die het poorterschap hebben gekocht. Acht van 

hen hebben wel bestuurszitjes in het ambacht bekleed en sommige hebben het 

geschopt tot deken van de corporatie. Geen enkele van de geschonken poorter-

lakenbereiders tenslotte werd in de bronnen ooit vermeld als lakenhandelaar, 

terwijl vele gekochte poorter-droogscheerders later bekend werden als rijke 

lakenkooplui.1092 

 Om een lang verhaal kort te maken, kunnen we stellen dat het schenken 

van gratis poorterschap aan een migrant-meester geen garantie was op een 

succesvolle carrière in de Scheldestad. De goud- en zilversmeden en de 

lakenbereiders die als gratis poorter naar voor geschoven werden door 
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 RAA, Fonds Antwerpen, nr. 39 en SAA, GA 4888, f° 1-27. 
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 Zie ook Thijs, Van “werkwinkel” tot “fabriek”. 
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stadsfunctionarissen, kunnen nauwelijks succesvol genoemd worden – althans 

niet in onze moderne manier van denken – en dit in tegenstelling tot hun 

collega’s die betaalden voor het Antwerpse poorterschap. Wat echter uit dit 

onderzoek gebleken is en wat ons inziens een belangrijke conclusie is, is dat zeer 

vele ex-leerlingen het gratis poorterschap kregen aangeboden nadat zij hun 

leertijd in de Antwerpse ambachten hadden voltooid. In het geval van de 

droogscheerders gebeurde dit in het gros van de gevallen slechts enkele jaren 

nadat de leerlingen met succes hun knapenproef hadden geschoren en nadat zij 

waarschijnlijk eerst als gezel in een droogscheerdersatelier hadden gewerkt. Het 

lijkt er dus sterk op dat het schenken van het Antwerps poorterschap voor de 

stedelijke autoriteiten een middel was om de vaardigheden die leerlingen en de 

gezellen hier geleerd hadden, in de Scheldestad te houden, eerder dan dat het 

een middel was om technologische kennis aan te trekken. In feite komen we dus 

tot een soortgelijke conclusie als E.S Epstein en Bert De Munck die stelden dat de 

ambachten via het systeem van leergelden een politiek uitstippelden om de 

leerlingen die zij skills hadden aangeleerd, aan zich te wilden binden. De 

stedelijke autoriteiten hadden via het schenken van het poorterschap ook zo’n 

middel ter beschikking om de aangeleerde vaardigheden – aangeleerd aan 

migranten – in de stad te houden. Een andere conclusie die we kunnen trekken is 

dat de stad via het verlenen van het poorterschap in de eerste plaats niet de 

bedoeling had om hoog of gemiddeld opgeleiden effectief naar de stad aan te 

trekken of om technologische kennis naar de stad te halen. Het lijkt er eerder 

sterk op dat de stedelijke autoriteiten een andere bedoeling hadden met het 

verlenen van gratis poorterschap, namelijk het behouden van professionelen die 

moesten instaan voor de kleine zaken in het leven. Een stad als Antwerpen, met 

een grote bevolking die dagelijks moest eten en drinken, waar mensen woonden 

die gekleed moesten worden, waar goederen moesten getransporteerd worden en 

waar huizen moesten gebouwd en hersteld worden, had immers behoefte aan 

mensen die deze taken konden uitvoeren en die deze taken konden blijven 

uitoefenen. De stad had behoefte aan laaggeschoolden of ongeschoolden die als 

het ware de dagelijkse economie draaiende konden houden, zeker in een periode 

waarin de helft van de stedelijke bevolking op enkele jaren tijd was geëmigreerd. 

Blijkbaar wilde de stad niet investeren in het aantrekken van hoogopgeleide 

professionelen die hun weg sowieso naar de stad zouden vinden zodra de 

economie terug op volle toeren zou draaien. Deze hoogopgeleiden zouden toch 

het poorterschap aankopen om te kunnen meedraaien in het Antwerpse 

corporatieve systeem. Wij geloven dan ook dat de Antwerpse overheid het 

poorterschap schonk aan laaggeschoolden of ongeschoolde arbeidskrachten met 

als doel het opbouwen van een arbeidsreserve op de arbeidsmarkt, een reserve 

waarin voldoende technische kwaliteiten aanwezig waren om eventueel ingepast 

te worden in het ambachtswezen wanneer dit noodzakelijk was. Het feit dat het 

poorterschap in grote mate werd toegekend aan ex-leerlingen of ex-gezellen, 
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wijst in ieder geval in deze richting. Op deze manier zou het opnieuw de 

arbeidsmarkt, of beter gezegd de toekomstige arbeidsmarkt, zijn geweest die het 

migratiebeleid van de stedelijke overheid in grote mate gestuurd heeft. Door het 

poorterschap te verlenen aan arbeidsmigranten die het zich in normale 

omstandigheden financieel niet konden permitteren om het poorterschap te 

kopen, beloonde de stedelijke overheid bovendien de laaggeschoolden en 

ongeschoolden om een stad in verval mee te helpen opbouwen. 

 

4. Conclusie 

 

Overheden – zowel centrale als stedelijke – stippelden tijdens de 

vroegmoderne periode een beleid uit dat de bedoeling had om migrantenstromen 

in een vorstendom of een stad te controleren of in goede banen te leiden. Daarbij 

konden verschillende motieven een rol spelen. Aan de hand van de centrale 

ordonnanties van de Nederlanden, zouden we kunnen concluderen dat de 

centrale overheid veeleer een negatief migratiebeleid voor ogen had. Migranten 

die als gevaarlijk beschouwd werden, werden via centrale plakkaten geviseerd en 

mochten het land niet binnenkomen. Zij die zich reeds gevestigd hadden in delen 

van de Nederlanden werden regelmatig verplicht zich te melden of werden onder 

zachte dwang verzocht de Nederlanden te verlaten. Vooral vijanden van de staat 

werden tijdens oorlogen geviseerd. In de ogen van de centrale overheid waren 

zigeuners, vreemde ongelovigen of andersgelovigen, joden en vreemde bedelaars 

of vagebonden ongewenste figuren. De stedelijke overheden waren in principe 

verplicht om de plakkaten van de centrale overheid over te nemen. Soms 

ordonneerde de Antwerpse stadsmagistraat dan ook met tegenzin stadsgeboden 

die gericht waren tegen wat door de centrale overheid als ongewenste 

vreemdelingen werden beschouwd. Uit de weigering om plakkaten te publiceren 

blijkt dat de Antwerpse stedelijke overheid het vooral moeilijk had met de 

verwijdering van migranten die economisch van belang konden zijn voor de stad. 

Vreemdelingen die door de Antwerpse overheid beschouwd werden als overlast 

of als een gevaar voor de rust en de volksgezondheid in de stad, werden zonder 

veel problemen door uit de stad gezet of geweerd. Denken we bijvoorbeeld aan 

vreemde bedelaars en lediggangers, vreemde soldaten of mensen die vanuit 

besmette gebieden naar de stad wilden komen. 

Naast dit zogenaamde negatieve beleid van de Antwerpse overheid, 

ontwikkelde de stad echter een beleid dat er op gericht was om de stedelijke 

arbeidsmarkt te reguleren. We hebben gemerkt dat de stadsmagistraat op gezette 

tijden in onderhandeling was met verschillende actoren in de stad die elk hun 

eigen belang hadden in het reguleren of dereguleren van de arbeidsmarkt door 

middel van een arbeidsmigratiebeleid. De stedelijke overheid werd daarbij vaak 

voor moeilijke keuzes geplaatst en naargelang de economische situatie van de 

stad was het voor de overheid steeds een zaak om te wikken en te wegen. Toch 
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waren het vooral de ambachten die onze aandacht getrokken hebben in dit 

hoofdstuk. Ook binnen de Antwerpse ambachten was er sprake van verschillende 

belangengroepen die elk een eigen visie hadden op het te voeren 

arbeidsmigratiebeleid. Dat de stedelijke overheid niet elke belangengroep 

tevreden kon stellen is uiteraard logisch. Bovendien werden in elk van de drie 

besproken ambachten – metsers, droogscheerders en edelsmeden – verschillende 

accenten gelegd wat betreft arbeidsmigratiebeleid. 

Naast de eerder passieve rol die de Antwerpse overheid kon spelen in het 

uitstippelen van een arbeidsmigratiebeleid, had de stad ook de middelen om een 

actief beleid te voeren, zonder daarbij (al te veel) rekening te moeten houden met 

partners. Door het verlenen van subsidies of het ter beschikking stellen van 

gebouwen en faciliteiten in de stad, kon de stadsmagistraat bepaalde 

beroepsgroepen naar de Scheldestad lokken. Een ander middel om actief 

arbeidsmigranten aan te trekken was via het gratis verlenen van poorterschap. 

Door onze bronnenstudie hebben we echter gemerkt dat de stad dit gratis 

poorterschap niet gebruikte om hoogopgeleide migranten aan te trekken of om 

technologische kennis en vaardigheden naar de stad te lokken. Het schenken van 

het gratis poorterschap lijkt in de eerste plaats eerder een middel geweest te zijn 

om een arbeidsreserve op te bouwen in de stad. Maar nog belangrijker is het 

besluit dat de stadsmagistraat het schenken van het gratis poorterschap zag als 

een manier om mensen in de stad te houden die daar een beroep hadden 

aangeleerd. De stadsmagistraat wilde dus vooral voorkomen dat technologische 

kennis en skills naar elders geëxporteerd werden. 
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Conclusie 
 

Waar men als historicus of als sociaal-wetenschapper zeker van kan zijn, is 

dat migratie een fenomeen is van alle tijden. Om allerlei redenen hebben mensen 

in de loop der tijden de drang gevoeld om zich te verplaatsen of te verhuizen. 

Migranten kiezen er vaak zelf voor om hun woonplaats te verlaten om zich elders 

te gaan vestigen. Een beter loon, betere arbeidsomstandigheden, vrijheid van 

mening of geloof, betere toekomstmogelijkheden voor de nazaten, kans op betere 

scholing en verzorging, enzovoort zijn maar enkele motieven voor migranten om 

uit te kijken naar wat zij denken betere oorden te zijn. Vaak hoeven de redenen 

om te verhuizen zelfs niet zo fundamenteel te zijn. Mensen kunnen ook gewoon 

uit nieuwsgierigheid verhuizen, omdat ze uitgekeken zijn op hun geboorteplaats 

of omdat ze een geliefde achterna gaan. Daar tegenover staat dat mensen of grote 

groepen mensen gedwongen kunnen worden om te migreren. Enkele frappante 

voorbeelden uit de geschiedenis leren ons dat gedwongen migraties steeds 

gepaard gaan met diepmenselijk leed. Denken we bijvoorbeeld maar aan de 

miljoenen Afrikanen die verscheept werden naar de nieuwe wereld om daar als 

slaven ingeschakeld te worden of aan de miljoenen joden die vanuit grote delen 

van Europa gedeporteerd werden alleen maar omdat ze jood waren.  Vaak is de 

lijn tussen vrijwillige en gedwongen migratie echter niet duidelijk te trekken. Hoe 

moeten we bijvoorbeeld de migratie catalogiseren van vele miljoenen mensen die 

andere oorden opzoeken wegens het sterk veranderende klimaat, wegens een 

vernietigende oorlog, omdat zij als minderheidsgroep gediscrimineerd worden of 

simpelweg omdat zij in een situatie leven die totaal uitzichtloos is? 

Een andere zekerheid die migratiebewegingen met zich meebrengen, is dat zij 

vaak de gemoederen beroeren in de aankomstplaats van migranten. Al te vaak 

worden migranten bekeken als indringers. Tegenstanders van open grenzen 

opperen dat migranten in vele gevallen een gevaar vormen voor bijvoorbeeld 

werkgelegenheid of veiligheid, maar ook voor de bestaande waarden en normen. 

Voorstanders wijzen er anderzijds op dat de instroom van migranten een 

economische, sociale en culturele verrijking is voor een samenleving. Het is 

allerminst onze bedoeling geweest om een positie in te nemen in de discussie 

rond de vraag of migratie een goede of slechte zaak is voor een land, of in ons 

geval voor een stad als het zestiende-eeuwse Antwerpen. We zijn in dit 

proefschrift gewoon vertrokken van de vaststelling dat migratiebewegingen een 

historisch gegeven zijn met een grote impact op een stedelijke samenleving. Het 

kan niet anders dan dat een stad die op een bepaald moment voor meer dan de 

helft uit migranten bestaat, onderhevig is aan maatschappelijke veranderingen. 

Toch is het een opvallende vaststelling dat er in het zestiende-eeuwse Antwerpse 

bronnenmateriaal nauwelijks sprake is van sociale spanningen naar aanleiding 

van de soms toch wel massale migraties in de stad – al waren er natuurlijk de 

welbekende wetten en acties tegen bedelaars en vagebonden. We mogen ook niet 
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blind zijn voor de verschillen in migraties in bijvoorbeeld het zestiende-eeuwse 

Antwerpen en in de Scheldestad vandaag de dag. In het vroegmoderne 

Antwerpen waren de cultuurverschillen tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’ 

niet zo groot. Taalbarrières waren veel kleiner of onbestaande. Bovendien was 

eigenlijk bijna elke Antwerpenaar een migrant of een afstammeling van een 

migrant, wat op de houding tegenover migranten ongetwijfeld een invloed moet 

hebben gehad.  

Een belangrijk verschil met vandaag is de bestuursvorm in het vroegmoderne 

Antwerpen. In materies die raakten aan de toegang tot de arbeidsmarkt en 

migratie was het doorgaans de stad zelf die besliste. Een stad kon in belangrijke 

mate zelf een beleid uitstippelen, met dien verstande dat dit diende te gebeuren 

in overleg met een heleboel andere stedelijke actoren. Anderzijds moeten we ons 

bij het begrip ‘beleid’ ook geen verkeerde voorstellingen maken: het ontbrak de 

zestiende-eeuwse stadsbesturen immers aan middelen en mensen om een 

omvattend migratiebeleid, zoals dat in een moderne natiestaat kan ontplooid 

worden, in de praktijk te brengen. 

Het zestiende-eeuwse Antwerpen leent zich uitstekend voor een 

doorgedreven migratieonderzoek. De stad groeide tijdens haar ‘gouden eeuw’ op 

demografisch en economisch vlak uit van een provinciestad tot een heuse 

metropool. Omdat de vroegmoderne Scheldestad ondanks een hogere mortaliteit 

dan nataliteit een zeer snelle en grote bevolkingsgroei kende, moeten er 

ontzettend veel migranten in de stad aanwezig geweest zijn. Een andere reden 

om Antwerpen als onderzoeksobject te nemen is het feit dat haar arbeidsmarkt 

een grondige wijziging onderging in de loop van de zestiende eeuw. Onder druk 

van de scherpe groei en de groeiende behoefte aan arbeidskrachten waren de 

ambachten genoodzaakt hun structuren en reguleringen aan te passen. In de 

ambachtelijke en bij uitbreiding ook economische sfeer, deden zich niet alleen 

processen van schaalvergroting, concentratie en polarisatie voor, de afbakening 

van en de toegang tot de groep diende onder druk van de enorme instroom van 

economische migranten vaak ook geherdefinieerd te worden. Het verbaast 

daarbij niet  dat er actoren waren die via een migratiebeleid de arbeidsmarkt 

wilden reguleren, terwijl anderen eerder voor deregulering opteerden.  

Het feit dat de Antwerpse economie multifunctioneel was heeft bovendien tot 

gevolg dat we diverse types economische migranten in Antwerpen kunnen 

onderscheiden in de loop van de zestiende eeuw. Niet alleen was de economische 

oriëntatie van de arbeidsmigranten heel uiteenlopend, er waren ook grote 

verschillen met betrekking tot kapitaalkracht en scholingsgraad. Zowel 

werkgevers als werknemers en zowel hoogopgeleiden als laagopgeleiden en 

ongeschoolde migranten kwamen naar de Scheldestad om hun kans te wagen op 

de arbeidsmarkt. We hebben met andere woorden niet alleen te maken met een 

diversificatie van migranten op economische vlak, maar ook op sociaal vlak. 

Economische migranten, of ze zich nu bezighielden met handel, met distributie 
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en vervoer van goederen, of werkten in de consumptieverzorgende sector of in 

diverse industrieën, moesten zich een plaats weten te veroveren in de stad en op 

de arbeidsmarkt. Het is daarbij onnodig te vermelden dat elke migrant op de één 

of andere manier de concurrentie moest aangaan met een gevestigde 

Antwerpenaar om zich een plaats op de arbeidsmarkt te ‘veroveren’. 

Om brontechnische redenen hebben we ons vooral geconcentreerd op de 

Antwerpse economie als pull-factor als verklaring voor migratiestromen naar de 

stad. Terwijl andere traditionele push- en pullfactoren moeilijker uit de bronnen 

zijn af te leiden, kunnen we er wellicht van uitgaan dat de meeste 

migratiebewegingen – zelfs als er andere push- en pull factoren in het spel zijn – 

minstens gedeeltelijk ook economisch gemotiveerd waren. Vertrekkende van die 

assumptie hebben we de economische migratiebewegingen naar het 

vroegmoderne Antwerpen vanuit verschillende invalshoeken benaderd. In de 

eerste plaats hebben we geprobeerd om de economische migratie naar 

Antwerpen zo systematisch mogelijk in kaart te brengen. Pre-industriële 

stedelijke omgevingen voerden geen systematische registratie van 

migratiebewegingen. Toch hadden we – heuristisch gesproken – het geluk aan 

onze kant met de poortersboeken. De poortersboeken maakten het mogelijk om 

voor het grootste gedeelte van de zestiende eeuw een belangrijk deel van de 

economische migranten – waarvan de meesten werkzaam waren in corporatief 

verband – in beeld te brengen. Aangezien de poortersboeken het beeld 

onvermijdelijk vertekenen in de richting van werkgevers (meesters) en 

kapitaalkrachtige economische migranten hebben we ons in eerste instantie 

gefocust op de sectoren waarin migranten terecht kwamen. Uit onze analyse is 

gebleken dat migranten die naar de Scheldestad afzakten, netjes verdeeld werden 

onder de vier grote economische sectoren in de stad. Het multifunctionele 

karakter van de Antwerpse economie werd netjes weerspiegeld in de 

migratiestromen die de stad bereikten in de loop van de zestiende eeuw. 

Uiteraard hadden economische schommelingen in de diverse sectoren een 

invloed op de instroom van migranten. Onze analyse van de poortersboeken 

heeft ons echter in staat gesteld een mooie doorsnede te geven van de 

economische migratie naar het vroegmoderne Antwerpen.  

Het economische karakter van het zestiende-eeuwse Antwerpen heeft niet 

alleen het profiel van de migranten bepaald, maar was ook een bepalende factor 

voor de rekruteringsgebieden van deze mensen. Handelaars werden gemiddeld 

over langere afstanden gerekruteerd dan migranten die werkzaam waren in de 

consumptieverzorgende sector. Personen die werkten in één of andere industriële 

sector waren dan weer geneigd verder te reizen dan mensen die een job 

ambieerden in de vervoers- of distributiesector of in de Antwerpse haven. 

Hoogopgeleide professionelen legden gemiddeld langere afstanden af dan 

ongeschoolden of laaggeschoolde ambachtslieden.  De Antwerpse casus bevestigt 

hier de bestaande theorieën, en dat geldt ook voor de zogenaamde horizontale en 
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verticale migratiecircuits. De herkomstplaatsen van hoogopgeleiden hadden vaak 

een stedelijk karakter, terwijl laagopgeleiden eerder van rurale afkomst waren. Al 

deze vaststellingen ontstonden uit een confrontatie van het empirisch materiaal 

met de bestaande modellen en typologieën uit de rijke en druk beoefende 

migratiehistoriografie. Ons onderzoek heeft echter aangetoond dat er naast 

opleiding, afstand, stedelijke invloedssfeer of regionale beroepsspecialisatie 

rekening gehouden moet worden met zeer vele andere factoren. En hier komen 

de traditionele push- en pullfactoren opnieuw in beeld. De geldigheid van het 

graviteitsmodel of van bijvoorbeeld de wetten van Ravenstein staan constant 

onder druk van allerlei factoren die hierop inbeuken. Geopolitieke factoren, 

religieuze vervolgingen, oorlog en geweld, de economische situatie in 

rekruteringsgebieden, overbevolking, natuurfenomenen en dergelijke zorgen 

voortdurend voor historische ‘afwijkingen’. Er ontstaan met andere woorden 

migratiestromen die niet in modellen in te passen vallen. 

Niet alleen traditionele push- en pullfactoren zetten de bestaande typologieën 

onder druk, ook andere factoren zoals bijvoorbeeld padafhankelijkheid 

verkleuren migratiepatronen. In dit proefschrift hebben we sterk ingezet op 

informatiegaring, kettingmigratie en migratienetwerken. Via onze 

bronnenanalyse is het duidelijk geworden dat maar weinig migranten de stap tot 

migratie zetten op goed geluk. Migranten hadden zich doorgaans op één of 

andere manier – rechtstreeks of onrechtstreeks – vooraf geïnformeerd van de 

mogelijkheden op de Antwerpse arbeidsmarkt. Het probleem is echter dat 

informatie heuristisch en methodologisch niet op een directe manier kan 

gemeten worden. Hoe krachtig en betrouwbaar de doorgegeven informatie aan 

potentiële migranten is geweest, zullen we wel nooit kunnen vaststellen. We 

moesten ons dus behelpen met pogingen om informatiestromen op indirecte 

wijze in kaart te brengen, onder meer door te focussen op de sociale 

infrastructuur waarin informatie wordt gegenereerd en doorgegeven, namelijk 

netwerken. De meerwaarde van dit onderzoek is dat we toch in grote mate 

hebben kunnen aantonen dat vele economische migranten over voldoende 

informatie beschikten en dat we hebben kunnen aantonen op welke manier 

groepen migranten er toe zijn gekomen de beslissende stap naar hun verhuis te 

zetten. We hebben met andere woorden enkele migratiemodi kunnen reveleren. 

Hoewel de poorterslijsten zich daar slechts moeizaam toe lenen, hebben we 

om te beginnen proberen aantonen dat solitaire migratie eerder uitzondering dan 

regel was. Migreren naar een zestiende-eeuwse grootstad doe je zelden “alleen”. 

Door een gecombineerd gebruik van bronnen en methodes kwamen zelfs 

verschillende vormen van kettingmigratie aan het licht. Zowel binnen familiaal 

als binnen kennissenverband lieten migranten zich immers leiden door 

voorgangers die hen de weg naar Antwerpen gewezen en – tot op zekere hoogte 

soms ook bereid – hebben. Binnen beroepen  en over beroepsgrenzen was er 

sprake van kettingmigratie. Het is bovendien een veelvoorkomend fenomeen 
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gebleken dat gespecialiseerde ambachtslieden professionelen uit andere sectoren 

in hun zog meenamen naar de Scheldestad. Een mooi voorbeeld hiervan deed 

zich voor binnen de textielsector. Gespecialiseerde textielwerkers bleken immers 

een voorbeeld te zijn voor migranten uit de consumptieverzorgende sector. Ook 

binnen de ambachten zelf deden zich sterke vormen van kettingmigratie voor. 

Droogscheerders – vooral uit Duitse en Luikse gebieden – volgden elkaar op grote 

schaal naar Antwerpen. Door extra bronnenmateriaal in te zetten hebben we 

zelfs kunnen aantonen dat leerlingen niet ongevoelig waren voor de 

aanwezigheid van stad-, dorps- of streekgenoten in Antwerpen. Door enkele 

ambachten van naderbij te bekijken, hebben we kunnen merken dat 

kettingmigratie een veel voorkomend fenomeen was in de vroegmoderne stad. 

Dit toont nogmaals aan dat bestaande migratiemodellen steeds meer wankelen of 

dat historische migratiebewegingen niet zo voorspelbaar waren als de modellen 

ons doen geloven. En er is meer. 

De combinatie van verschillende bronnentypes heeft ons toegelaten  in te 

zoomen tot op het niveau van de  persoonlijke en organisatorische netwerken. 

Hier komt het concept padafhankelijkheid op de voorgrond. Aan de hand van de 

studie van de edelsmeedsector en de lakenbereiding, hebben we gemerkt dat 

persoonlijke netwerken een belangrijk kenmerk waren van vroegmoderne 

migratiebewegingen. Gevestigde migranten onderhielden contacten met hun 

plaats van herkomst en stad-, dorps- of streekgenoten die naar Antwerpen zijn 

uitgeweken bleven met elkaar in contact staan. Het komt er op neer dat grote 

aantallen migranten via informatieoverdracht en via hun kennissenkring 

netwerkjes onderhouden waarlangs migranten de weg naar Antwerpen vinden. 

Een opvallende vaststelling daarbij is dat er op dit vlak verschillen optreden 

tussen de edelsmeden en de lakenbereiders, hoewel het kwaliteitsverschil van de 

bronnen een invloed kunnen gehad hebben deze constatering. Dat er ook binnen 

de beroepsgroepen zelf andere mechanismes kunnen ontwaard worden om 

netwerken te onderhouden, nodigt uit tot verder onderzoek. Hoe dan ook, 

informatie die via de netwerken wordt overgedragen, bereikt de potentiële 

migranten meestal rechtstreeks. Maar ook onrechtstreekse informatieoverdracht 

kan aanleiding geven tot het ontstaan van migratienetwerken. Het is in dit 

proefschrift bijvoorbeeld duidelijk geworden dat – vooral Duitse – 

droogscheerders filières oprichtten waarlangs op systematische wijze migranten 

geronseld werden voor de Antwerpse droogscheerderswereld. Het lijkt er sterk op 

dat vanuit verschillende Duitse steden migranten naar bepaalde Antwerpse 

ateliers gestuurd werden. We denken zelfs dat de Scheldestad aangedaan werd 

door droogscheerders in het kader van de Duitse Wanderpflicht. Ook hier is 

verder onderzoek aangewezen om te achterhalen of deze netwerken 

georganiseerd werden in de herkomstplaats of in de nieuwe woonplaats van de 

migrant. 
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Allerhande factoren leiden er dus toe dat bestaande migratiemodellen, zeker 

voor zover ze uitgaan van de relatie tussen omvang en belangrijkheid van een 

migratiecentrum enerzijds en het veellagige afstand anderzijds, in de historische 

praktijk niet onverkort stand houden. Deze druk wordt nog in zeer grote mate 

verhoogd door het feit dat er in zestiende-eeuws Antwerpen een migratiebeleid 

gevoerd werd gericht op economische migranten. Het interessante aan het 

onderzoek naar vroegmoderne steden is dat de controle op migratiebewegingen 

viel onder de bevoegdheden van stadsmagistraten en het is daarom interessant 

om te onderzoeken op of en hoe een stedelijke overheid probeerde een 

‘migratiebeleid’ te ontwikkelen. Ik ben er van overtuigd dat zij dit inderdaad 

deed, zij het in samenspraak met allerhande actoren die een invloed hadden op 

de stedelijke arbeidsmarkt. Wie aandachtig kijkt, merkt dat er in het zestiende-

eeuwse Antwerpen sprake was van voortdurende onderhandelingen tussen de 

stedelijke overheid en stedelijke middengroepen over de manier waarop 

economische migratie in de stad aangepakt moest worden.  

Omdat we ons in dit proefschrift geconcentreerd hebben op de Antwerpse 

arbeidsmarkt, was het niet meer dan logisch dat we vooral bekeken hebben hoe 

de ambachten en hun leden stonden ten opzichte van ingeweken collega’s. We 

zijn de uitdaging aangegaan te onderzoeken hoe ambachtsbesturen – en bij 

uitbreiding: verschillende groepen binnen de ambachten – trachtten te wegen op 

de besluitvorming met betrekking tot het al dan niet toelaten van economische 

immigranten. Ambachtsbesturen kwamen in overleg met de stadsmagistraat tot 

nieuwe statuten en reglementen en ze negotieerden over het migratiebeleid met 

het stadsbestuur. De stadsmagistraat bevond zich met andere woorden steeds in 

een situatie waarin zij een standpunt moest innemen ten opzichte van zowel de 

ambachten als de migranten. Bovendien moesten de stadsbestuurders altijd 

rekening houden met verschillende actoren en actorgroepen binnen en buiten 

het corporatieve stelsel. Binnen de ambachten zelf waren immers verschillende 

actoren actief die vaak tegenstrijdige belangen te verdedigen hadden. Terwijl 

grote meesters vaak lijnrecht stonden tegenover kleine meesters, hadden gezellen 

en leerlingen zo hun eigen belangen te verdedigen. Buiten het corporatieve 

stelsel hadden handelaars en ondernemers vaak redenen om via een 

migratiebeleid de arbeidsmarkt te reguleren of – vooral – te dereguleren. Het was 

dus zaak voor de stedelijke overheid om naargelang de tijdsomstandigheden 

partij te kiezen voor deze of gene belangengroep. 

Aan de hand van een studie van verschillende beroepsgroepen – metsers, 

droogscheerders en edelsmeden – hebben we aangetoond dat er niet gesproken 

kan worden van een uniforme houding ten overstaan van migranten. Veel hangt 

immers af van de economische noden binnen de sector en de 

machtsverhoudingen in het betrokken ambacht. Bij de edelsmeden is gebleken 

dat zij controle op migratie eigenlijk gelijk stelden met controle op kwaliteit van 

de Antwerpse edelsmeedkunst. We kunnen zelfs stellen dat de natie van de goud- 
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en zilversmeden zeer open stond voor inwijkelingen en dat ingeweken meesters 

en gezellen eigenlijk niets in de weg gelegd werd om in Antwerpen te komen 

werken. Zonder al te strikte ambachtsreguleringen konden vreemden hun beroep 

uitoefenen en als het economisch wat minder ging in de edelsmeedkunst, werd 

zelfs vanuit het bestuur van de natie actie ondernomen om arme, vreemde 

edelsmeden financieel te ondersteunen. 

De verhouding van leden van het metsersambacht en van het 

droogscheerdersambacht ten opzichte van inwijkelingen was vaak meer 

problematisch. Het is in deze ambachten dat de verschillende belangen van grote 

meesters en kleine meesters, van vrije en onvrije gezellen en van leerlingen zeer 

duidelijk uitgespeeld werden. Vele van de problemen draaiden – hoe kan het 

eigenlijk ook anders – om centen. Vreemdelingen werden vaak als indringers 

bekeken op momenten dat de ‘autochtone’ ambachtslieden de kans zagen om 

goed geld te verdienen. Vooral in het metsersambacht werden de zaken vaak 

hard gespeeld. Vooral tijdens de drukke bouwperiodes in de stad – op momenten 

dat er sprake was van volledige tewerkstelling in Antwerpen – zagen kleine 

meesters en vrije gezellen vaak met leden ogen aan dat onvrije vreemde gezellen 

werden ingeschakeld door grote bouwondernemers. Allerhande klachten over 

illegaal werk bereikten de stadsmagistraat en soms werden door kleine meesters 

en vrije gezellen harde acties ondernomen om maatregelen te treffen tegen 

vreemde illegale bouwvakkers in de stad. In sommige gevallen had de 

stadsmagistraat wel oren naar de verzuchtingen van de ambachtslieden, maar 

vaak kozen zij ook de zijde van de grote ondernemers. Het komt er op neer dat 

de stad het metsersambacht pas als partner koos als de bouwwoede in Antwerpen 

wat luwde. Zolang de bouwwoede heerste, koos de stedelijke overheid doorgaans 

de partij van de kapitaalkrachtige ondernemers of meesters. Ook bij de 

droogscheerders werden vreemden in sommige omstandigheden, en door 

bepaalde groepen, scheef bekeken. Het was ook hier vooral een tweestrijd tussen 

grote meester-handelaars aan de ene kant en kleine meesters en vrije gezellen 

aan de andere kant. En opnieuw was loonbederf een grote kwestie, de kleine 

meesters en vrije gezellen konden het vooral niet verkroppen dat grote 

ondernemers alles in het werk stelden om vreemde illegalen tewerk te stellen aan 

een lager loon. 

Het ging er vaak bikkelhard aan toe binnen de ambachten en geregeld werd 

de hulp van de stadsmagistraat ingeroepen in vreemdelingenkwesties. Dit 

betekent echter niet de ambachten of de leden van de verschillende ambachten 

principieel iets tegen ‘vreemden’ hadden. Het was vooral een kwestie van het 

statuut van de vreemdeling. Elke migrant kon in principe binnen het 

ambachtssysteem aan de slag gaan, op voorwaarde dat hij zich in orde had 

gesteld met de ambachtsreguleringen. Ten eerste stond men er op dat een 

migrant-meester – en in het geval van de leerlingen in het metsersambacht – 

eerst het poorterschap van de stad verwierf. Enkel poorters konden als meester 
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hun job in de stad uitoefenen, hoewel deze regel bij de goud- en zilversmeden 

niet zeer strikt werd nagevolgd. Een ander zeer belangrijke voorwaarde voor 

vreemden om in de stad te mogen werken, was het statuut binnen het ambacht 

zelf. Vreemden mochten in Antwerpen werken, maar zij moesten zich in regel 

stellen met de statuten van het ambacht. Om als meester aan de slag te gaan 

moesten zij de verplichte leertermijn doorlopen hebben en een meesterproef 

hebben afgelegd. Afhankelijk van het beroep gold iets soortgelijks al dat niet (wel 

bij de lakenbereiders en de metsers, niet bij de goud- en zilversmeden) voor 

gezellen. Het vreemdelingenbeleid van de ambachten richtte zich met andere 

woorden niet of nauwelijks op de regulering van de instroom als dusdanig, wel op 

de bewaking van de corporatieve regelgeving, het raison d’être van de ambachten 

zelf – met dien verstande dat die regelgeving afhing van de machtsverhoudingen 

binnen de ambachten Het onderscheid tussen vrije en onvrije gezellen (tussen 

gezellen die een leertijd en een knapenproef hadden afgewerkt) bij de metsers en 

de droogscheerders kwam wellicht bijvoorbeeld tot stand dank zij de numerieke 

sterkte van de gezellen.  

De stad schipperde in haar beleid, en afhankelijk van de context, tussen de 

belangen van de verschillende actoren. Dit belette haar niet om soms een eigen, 

zeg maar zelfstandig beleid te voeren. Op allerlei manieren deed de 

stadsmagistraat wat in haar vermogen lag om ‘gewenste’ professionelen naar de 

Scheldestad aan te trekken. Door het verlenen van subsidies, het gratis aanreiken 

van ateliers, het optrekken van handelspanden of zelfs het oprichten van 

ambachten, trachtte de stedelijke overheid professionelen met een potentiële 

‘toegevoegde waarde’ te overhalen om naar de stad te migreren. Een middel 

daartoe was het gratis verlenen van het Antwerpse poorterschap. In de loop van 

de zestiende eeuw werd aan vele migranten het poorterschap verleend. Bij nader 

inzien bleek er een patroon te zitten in de vele geschonken poorterschappen.  

Het was vooral in slechte economische tijden dat de stedelijke overheid haar 

toevlucht zocht tot dit beleidsinstrument. Vreemd genoeg schonk de 

stadsmagistraat deze poorterschappen niet aan hoogopgeleide professionelen, 

maar eerder aan laaggeschoolden of ongeschoolde arbeiders. Het lijkt wel of de 

stedelijke overheid een beleid voerde waarbij ze wilde voorkomen dat skills en 

kennis de stad verlieten in plaats van dat zij arriveerden in de stad.  

Anderzijds hadden de stedelijke actoren in hun beleidsvoering de handen ook 

nooit helemaal vrij.  We mogen vooral niet vergeten dat – in tegenstelling tot wat 

we in de historiografie vaak lezen – de centrale overheid vaak mee over de 

schouders keek en zelfs een migratiewetgeving oplegde. Op geregelde tijdstippen 

vaardigde de centrale overheid ordonnanties uit tegen ‘ongewenste’ 

vreemdelingen. Allerhande categorieën vreemdelingen mochten vaak de 

Nederlanden – en dus ook Antwerpen – niet binnen of moesten geregeld het land 

verlaten. Vaak betrof het groepen vreemden die de stad Antwerpen economisch 

veel opleverden. Toch moest de stadsmagistraat zich – vaak zeer tegen haar zin – 
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neerleggen bij de koers die de centrale overheid in dat verband uitzette. De 

verlangens en richtlijnen van  de stad moesten soms wijken wanneer de centrale 

overheid van oordeel was, dat hogere belangen op het spel stonden. Een goed 

voorbeeld hiervan is de bouw van de Antwerpse stadsomwalling. De centrale 

overheid deed er alles aan om de fortificaties zo snel mogelijk afgewerkt te zien. 

Dat zij daarbij de ambachtsreguleringen aan haar laars lapte en de stad een 

vreemdelingenbeleid opdrong, bracht de stadsmagistraat in een lastig parket. 

Allerlei omstandigheden die buiten het bereik van de stadsmagistraat lagen, 

leidden er meestal toe dat de stad een ad hoc migratiebeleid moest voeren. Op 

bevel van de centrale overheid, door oorlogen, door ziektes enzovoort, werden op 

geregelde tijdstippen grote groepen migranten de toegang tot de stad Antwerpen 

ontzegd. Het kon gebeuren dat gedurende enkele jaren migranten uit bepaalde 

geviseerde streken niet naar Antwerpen konden migreren.  

Wanneer we op die manier aan het einde van deze studie aangekomen een 

bescheiden poging zouden wagen om de ‘maat’ te nemen van dit onderzoek en 

dit besluit in het kader van de bredere migratiehistoriografie te situeren, dan 

dringen enkele vaststellingen zich op.  

Zowel in de inleiding van dit werk als doorheen deze studie werd zeer vaak 

gepoogd de gevonden empirie te toetsen aan de talrijke migratiemodellen en 

typologieën zoals ze in de recente historiografie werden gebruikt en/of 

ontwikkeld. Het is een benadering die we niet fundamenteel willen afvallen, maar 

– terugblikkend – wél kritisch willen evalueren. Een eerste zeer belangrijke 

vaststelling is immers deze: eigenlijk bestaat er – op de fameuze wetten van 

Ravenstein en de eruit gegroeide gravitatiemodellen na dan – eigenlijk geen echte 

migratietheorie met een modelmatig, verklarend en dus voorspellend karakter. In 

dat opzicht hebben de gravitatietheorieën aan het einde van dit werk misschien 

zelfs recht op enige rehabilitatie. Toegegeven, in de voorbije pagina’s werden 

vooral de grenzen ervan blootgelegd, maar feit blijft toch dat de zeer brede 

contouren van de migratie naar Antwerpen kunnen voorspeld en verklaard 

worden vanuit de loutere omvang van de stad, en met name dan haar groei in de 

zestiende eeuw. Die noopte, ook al werd er rijkelijk geput uit het omliggende 

demografische reservoir, tot de aanvoer van menselijk bloed vanuit een relatief 

ver reikend achterland. Naast het platteland leverde de kleinere steden van de 

Antwerpse stedelijke hiërarchie, middels patronen van stapsgewijze migratie, hun 

bijdrage. Ook in methodologisch opzicht blijft het gravitatiedenken van 

onvervangbare waarde: het is de noodzakelijke, onvermijdelijke weg naar het 

afzonderen van het ‘residu’: migratiepatronen die niet vanuit een simpele 

omvang- en afstandslogica kunnen verklaard worden – denken we maar aan de in 

hoofdstuk vier behandelde volgmigraties en georganiseerde netwerken. De 

verleiding is bovendien groot om de in dit proefschrift vastgestelde patronen van 

kettingmigratie en georganiseerde migratie, die de al te eenvoudige 

deterministische logica van het gravitatiedenken doorbreken, op zichzelf ook als 
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economies of urbanisation of agglomeration te beschouwen. Het was immers niet 

niks, migreren naar een zestiende-eeuwse grootstad. Toch vinden we op het 

terrein van de arbeidsmigraties verrassend weinig sporen van langdurige en 

structurele migratiefricties. Eerder braken ook historici zoals An Kint zich het 

hoofd over de grote maatschappelijke stabiliteit van een snel veranderende 

maatschappij die grotendeels uit migranten bestond. Een stedelijke samenleving 

die zichzelf dus als het ware voortdurend moest ‘heruitvinden’ en tot overmaat 

van ramp in belangrijke mate af te rekenen kreeg met ontwrichtende, zeg maar 

centrifugale krachten. Te denken valt in dat verband onder meer aan de 

armoede- en levensstandaardproblematiek en de ingrijpende sociale polarisatie 

van de zestiende-eeuwse Antwerpse samenleving. Misschien reikt dit onderzoek 

één van de sleutels aan om deze paradox enigszins te ontcijferen. Meer dan we 

aanvankelijk gedacht zouden hebben, was de migratie immers meer een 

‘oplossing’ dan een ‘probleem’. Inderdaad, solitaire migranten, mensen die 

helemaal op hun eentje een weg moesten zoeken in de metropool, waren eerder 

de uitzondering dan de regel. Loutere schaaleffecten verklaren al (of maken 

minstens duidelijk) dat het overgrote deel van de migranten in het spoor van 

dorpsgenoten, familieleden of collega’s hun weg maakten naar Antwerpen. Dat 

zulke netwerken de instroom en inschakeling in de grootstad moeten 

gefaciliteerd hebben, kan niet altijd empirisch hard gemaakt worden, maar het 

tegendeel lijkt wel heel erg onwaarschijnlijk. Op een hoger niveau verkleinden de 

diverse vormen van kettingmigratie en zelfs heuse georganiseerde 

migratienetwerken de migratiefricties, en de integratie- en transactiekosten zelf 

nog in aanzienlijke mate. Hoewel het micro-historisch materiaal ontbreekt om op 

indringende wijze aan te tonen dat dit soort migraties doorgaans wellicht eerder 

geolied (of minstens veel geolieder) verliepen en ook voor andere actoren dan de 

migrant zelf aanleiding konden geven tot productiviteitswinsten, laat de 

circumstancial evidence weinig tot de verbeelding over.  

Met dit agglomeratiedenken als aanvulling bij het eerder (gedeeltelijk 

gerehabiliteerde) gravitatiemodel is echter het laatste woord nog niet gezegd, 

integendeel. Als dit proefschrift, en daarin is het verre van origineel natuurlijk, 

één ding duidelijk maakte dan is het wel dit: de ene migrant is de andere niet, en 

nogal wat van de zogenaamde theorieën die in de inleiding en doorheen dit werk 

zeer uitvoerig aan bod kwamen, lijken bij nader inzien niet veel meer te zijn dan 

beschrijvende typologieën zonder autonome verklarende waarde. Dat is allicht 

ook de reden waarom er – bij wijze van spreken – zowat evenveel 

migratietypologieën opduiken als er migratiestudies geschreven worden. 

Migratietypologieën worden inductief afgeleid, en worden in grote mate bepaald 

door de grenzen van het concrete bronnenmateriaal en de concrete onderzochte 

casus. Ze vergroten natuurlijk de inzichtelijkheid en het is allerminst onze 

bedoeling de waarde van deze bestaande indelingsschema’s te minimaliseren. Ze 

kunnen zelfs bijzonder verhelderend zijn om op een juiste manier soorten 
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migranten en migraties in kaart te brengen. Maar op zichzelf ‘verklaren’ ze haast 

niets.  

Uiteindelijk maken ze vooral duidelijk dat de verklaringsschema’s voor de 

diverse typen migraties en migranten telkens anders zijn. Een veelvoud van 

structurele verschillen tekent daarvoor verantwoordelijk. De noden en 

mogelijkheden van de seizoensmigrant zijn die van de permanente migrant niet, 

om maar dat voorbeeld te geven. Het ene beroep of ambacht is ook het andere 

niet. Dit proefschrift en ook besluit ervan wemelt van de voorbeelden die zulke 

structurele patronen en verschillen duidelijk maken. Bovenop deze structurele 

verschillen dwingen ook de historische evoluties tot een gelaagde, genuanceerd-

fijnmazige én vooral historische benadering van migraties.  

Dat is meteen de reden waarom in de voorgaande bladzijden uiteindelijk het 

laatste woord aan het historische verhaal gegeven werd. Het is niet mogelijk ‘de 

migratiepolitiek’ te bestuderen, want die bestond net zo min als ‘de migrant’ of 

de ‘migratie’. Zaak is van alle processen, structuren én actoren telkens de 

veranderende historische context en de belangen in kaart te brengen. Eén en 

ander veroordeelt de migratiehistoricus ertoe snel het denken in modellen en 

typologieën – hoe zinvol ook ter oriëntatie van materiaal en denken – te verlaten 

ten voordele van een historische benadering. Dat zal er altijd één moeten zijn die 

recht doet aan de complexe sociale en economische ‘systemen’ en (tot op grote 

hoogte zelf ‘contingente’) ‘realiteiten’ waarmee migraties en migranten 

onvermijdelijk verweven zijn. Dat alles maakt het migratie-onderzoek niet alleen 

altijd mateloos complex, maar minstens even boeiend en relevant. 
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