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Het lichaam en/in de stad, 13e-17e eeuw 
 
 
Studiegidsnummer  143410242Y 
Studielast   12 EC 
Voertaal   Nederlands; opdrachten en presentaties mogen in het Engels 
Onderdeel van MA Geschiedenis, specialisatie Middeleeuwse Geschiedenis / 

Nieuwe Geschiedenis; MA Gouden Eeuw 
Ingangseis   Toegelaten tot de master Geschiedenis of Gouden Eeuw 
Periode    Semester I blok 1 en 2 
Werkvorm   Werkcollege, 1x 2 uur per week 
Rooster   dinsdag 13-15 uur PCH 525 (blok 2 PCH 625) 
Docenten   prof.dr. Guy Geltner en dr. Djoeke van Netten 
    g.geltner@uva.nl PCH 553 
    d.h.vannetten@uva.nl PCH 538 
 
 
Leerdoelen 
- Kennis over de omgang met het lichaam, regulering en (wan)orde in de laat-Middeleeuwse en 
vroegmoderne stad. 
- Kritisch lezen en bediscussiëren van primaire bronnen en secundaire literatuur over het 
onderwerp. 
- Standpunten innemen en verdedigen in theoretische en historiografische debatten. 
- Schrijven en presenteren van een eigen onderzoek. 
 
 
Inhoud 
Het menselijk lichaam draagt én toont historische processen. Vanuit het perspectief van 
lichamen zullen we in dit themavak onderzoeken hoe zij een rol speelden in regulering en 
(wan)orde in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, in het bijzonder in een comparatieve 
stedelijke context. Wat is bijvoorbeeld een gezond lichaam en zijn relatie tot een gezonde 
maatschappij? Hoe manifesteren sociale en religieuze afwijkingen zich in lichamelijke vormen? 
Bevorderen of bedreigen gezondheidsregels de sociale stabiliteit? Wat zijn de risico’s en de 
voordelen van speciale groepen (marskramers, vroedvrouwen, apothekers, artsen, rechters) met 
een bevoorrechte toegang tot het lichaam van anderen ? 
In dit vak werken we met een grote variëteit aan primaire bronnen uit verschillende plaatsen in 
Europa en overzee. Bovendien lezen en bediscussiëren we secundaire literatuur om op de hoogte 
te raken en mee te denken over hedendaagse historiografische en theoretische debatten over het 
menselijk lichaam en de stedelijke samenleving.  
 
 
Studiemateriaal 
Teksten op Blackboard. 
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Toetsing 
* Actieve participatie tijdens de colleges (AVV) 
* Wekelijkse schriftelijke opdrachten (50%) 
* Opzet werkstuk (AVV) 
* Presentatie (10%) 
* Werkstuk van ca. 3000 woorden (40%) 
 
 
Werkwijze 
In het eerste blok lezen we teksten ter oriëntatie op het onderwerp, achtergronden, theorie, 
casestudies, bronnen. Elke student bereid zich grondig voor en schrijft elke week een leesverslag. 
In de colleges discussiëren we aan de hand van de teksten. 
Ondertussen zoekt elke student een eigen onderwerp. Wat vind je interessant? (periode, taal, 
onderwerp, bron, vraag, perspectief, …) 
Tijdens de collegevrije week 8 schrijft elke student een opzet voor zijn/haar eindwerkstuk. Deze 
worden van feedback voorzien door de docenten. In blok twee worden aan de hand van de 
gekozen onderwerpen bepaalde thema’s verder uitgediept. Studenten presenteren hun 
onderzoek(sopzet), waarna kritische evaluatie en discussie volgt. Op basis daarvan schrijft elke 
student een werkstuk. 
Het werkstuk dient ingeleverd te worden uiterlijk maandag 15 december 17.00 uur. 
 
 
Toelichting op de opdrachten 
 
Actieve participatie 
Studenten dienen alle colleges voor te bereiden, de opdrachten uit te voeren, deadlines te 
respecteren en in beginsel alle colleges bij te wonen en daaraan actief deel te nemen. Bij 
afwezigheid vanwege ziekte etc. dient de docent vóór aanvang van het college hiervan op de 
hoogte te worden gesteld. 
 
Leesverslagen 
Elke student leest de opgegeven artikelen en bronnen (te vinden op Blackboard) en maakt 
daarvan een leesverslag. Een leesverslag is méér dan een samenvatting; het bevat tevens je 
genuanceerde en onderbouwde oordeel over de tekst. Beschrijf ook de these of vraag van de 
auteur en de vragen die jíj je stelt naar aanleiding van elk artikel. Bovendien probeer je de 
verschillende teksten met elkaar in verband te brengen. Wat zijn verschillen, overeenkomsten, 
aanvullingen, omissies, etc.? Leg ook verbanden met het thema van het college. Het leesverslag 
mag in het Nederlands of (deels) in het Engels gesteld zijn, jezelf oefenen in schrijven in het 
Engels wordt van harte aangemoedigd. 
Het leesverslag dient te worden ingeleverd via Blackboard, uiterlijk op zondagavond 19.00 uur 
voorafgaand aan het college op dinsdag. Zonder op tijd ingeleverd leesverslag, is het niet 
mogelijk deel te nemen aan het college. 
NB: in blok lever je dus 7 leesverslagen in. 
Het leesverslag wordt van feedback voorzien en beoordeeld op inhoud en schrijfstijl. 
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Opzet werkstuk 

Aan het einde van blok 1 levert elke student een opzet in voor zijn/haar eigen werkstuk. 
Hierin staat minimaal: 

-‐ Omschrijving van het onderwerp en de context (2-3 alinea’s) 
-‐ Heldere probleemstelling of these, in verband gebracht met de bestaande historiografie 

(2-3 alinea’s) 
-‐ Overzicht te gebruiken bronnen 
-‐ Voorlopige structuur van het werkstuk 
-‐ Voorlopige literatuurlijst 

Inleveren: uiterlijk vrijdag 24 oktober 17.00 uur; papieren versie in postvak Guy Geltner 
 
Werkstuk 
Elke student schrijft een eigen werkstuk van circa 3000 woorden (exclusief voetnoten, 
literatuurlijst en eventuele bijlagen). Het wordt beoordeeld op: 

-‐ Originaliteit van vraagstelling, betoog en/of uitwerking  
-‐ Heldere structuur (inclusief indeling in paragrafen en alinea’s) 
-‐ Kwaliteit van de analyse, mate van begrip, diepgang 
-‐ Werken met primaire bronnen; aansluiten bij hedendaags historiografisch debat 
-‐ Hoeveelheid en relevantie verwerkte literatuur en bronnen 
-‐ Schrijfvaardigheid (spelling, taalgevoel, stijl) in Engels/Nederlands 
-‐ Verzorging (compleetheid, correcte annotatie, nette lay-out) 
-‐ Het respecteren van deadlines 

Inleveren: uiterlijk maandag 8 december 17.00 uur (op papier in het postvak van één van de 
docenten EN via de Ephorusbox op Blackboard). De werkstukken worden individueel 
besproken met een of beide docenten (rooster volgt). 
Als het werkstuk onvoldoende blijkt, mag er een herziene versie gemaakt worden. Die moet 
uiterlijk maandag 15 december 17.00 uur ingeleverd worden. Voor de tweede versie kan 
maximaal een 6 worden gehaald. 
Hoe dan ook is 15 december de definitieve inleverdatum, wat daarna binnenkomt wordt niet 
meer nagekeken. 
 
Presentatie 
In de weken 10 tot en met 15 geeft elke student een presentatie over zijn/haar onderzoek. In de 
presentatie komen minimaal aan bod: onderzoeksvraag, hypotheses, bronnen, methodologie, 
historiografische inbedding, relevantie. 
Presenteren mag in het Nederlands of Engels; bij voorkeur ondersteund door powerpoint of een 
handout. De presentatie eindigt met vragen, stellingen en/of discussiepunten. De presentatie 
duurt maximaal tien minuten en wordt gevolgd door discussie met de groep. 
De presentatie wordt beoordeeld op inhoud, presenteerstijl en contact met de groep. 
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Thema’s en literatuur/bronnen blok 1 
 
week 1: dinsdag 2 september 
* Wat is stadsgeschiedenis? 
Literatuur: 
- Peter Clark, European cities and towns, 400-2000 (Oxford 2009) introduction, 1-18. 
- Charles Tilly, ‘What Good is Urban History?’ Journal of urban history 22 (1996) 702-719. 
- Ed Taverne, ‘Inleiding op een historiografie van de stedengeschiedenis in de Nederlanden’, in: Ed 
Taverne en Irmin Visser ed., Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden 
(Nijmegen 1993) 9-28. 
Bron: Middeleeuwse beschrijvingen van steden: Londen en Milaan; afbeeldingen van Amsterdam in de 
zeventiende eeuw. 
 
week 2: dinsdag 9 september 
* Wat is lichaamsgeschiedenis?’ 
Literatuur: 
- Roy Porter, ‘History of the body reconsidered’ in: Peter Burke ed., New perspectives on historical writing 
(Cambridge 2001) 233-260. 
- Geertje Mak, ‘Lichaamsgeschiedenis tussen discoursen en praktijken’, Ex Tempore 31 (2012) 219-232. 
- Monica H. Green, ‘Introduction’, in: Linda Kalof ed., A cultural history of the human body II In the medieval 
age (Oxford/New York 2010) 1-16. 
- William Bynum, ‘Introduction’, in: Linda Kalof en William Bynum ed., A cultural history of the human body 
III In the Renaissance (Oxford/New York 2010) 1-13. 
Bron: Anatomische lessen (afbeeldingen). 
 
week 3: dinsdag 16 september 
Gast: Janna Coomans 
* Public health 
Literatuur: 
- Catrien Santing, ‘Death and the city. The human corpse and the embodiment of public wellbeing in 
Counter-Reformation Rome’, in Patricia A. Baker, Han Nijdam en Karine van’t Land ed., Medicine and 
space. Body, surroundings and borders in antiquity and the Middle Ages (Leiden 2012). 
- G. Geltner, ‘Healthscaping a medieval city. Lucca’s curia viarum and the future of public health history’, 
Urban history 40 (2013) 395-415. 
- Carole Rawcliffe, Urban bodies. Communal health in late Medieval English towns and cities (Woodbridge 2013) 
chapter 2; 54-115. 
Bron: selectie van bronnen uit Rosemary Horrox ed., The Black death (Manchester 1994). 
 
week 4: dinsdag 23 september 
* Gender 
- Monica H. Green en Daniel Lord Smail, ‘The trial of Floreta d’Ays (1403). Jews, Christians, and 
obstetrics in later medieval Marseille’, Journal of Medieval History 34 (2008) 185-211. 
- Richelle Munkhoff, ‘Poor women and parish public health in sixteenth-century London’, Renaissance 
Studies  28 (2014) 579-596. 
- Jane Stevens Crawshaw, ‘Families, medical secrets and public health in early modern Venice’, Renaissance 
Studies  28 (2014) 597-618. 
bron: Libri secreti (books of secrets / secreetboeken). 
week 5: dinsdag 30 september 
* Misdaad en straf 
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Literatuur: 
- Esther Cohen, ‘“To die a criminal for the public good.” The execution ritual in Late Medieval France’, 
in: Bernard S. Bachrach en David Nicholas ed., Law, custom and the social fabric in Medieval Europe 
(Kalamazoo 1990) 280-304. 
- G. Geltner, ‘Coping in medieval prisons’, Continuity and change 23 (2008) 151-172. 
- Pieter Spierenburg, The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression. From a preindustrial 
metropolis to the European experience (Cambridge 1984) chapter 5, 110-182. 
- Manon van der Heijden, Misdadige vrouwen. Criminaliteit van rechtsspraak in Holland 1600-1800 (Amsterdam 
2014) hoofdstuk 2 en Conclusies, 39-71 en 219-225. 
bron: Selectie van bronnen uit Anthony Musson ed., Crime, law and society in the later Middle Ages 
(Manchester 2009) nos. 3.9-3.16. 
Maryanne Kowaleski ed., Medieval towns. A reader (Petersborough 2006) nos. 92 en 136. 
 
week 6: 7 oktober 
* Recreatie 
- Roy Porter, ‘Introduction’, in: idem ed., The medical history of waters and spas (Londen 1990) vii-xii. 
- Richard Palmer, ‘“In this our lightye and learned tyme.” Italian baths in the era of the Renaissance’, in: 
Roy Porter ed., The medical history of waters and spas (Londen 1990) 14-22. 
- Didier Boisseuil, Espaces et practiques du Bain au moyen age (Saint Denis 2003) introduction, 5-12. 
- Jean Luc Meulemeester, ‘Tafelen in een bad en nog iets meer’, Vlaanderen 50 (2001) 138-142. 
- Horst Bredekamp, Florentiner Fussball. Die Renaissance der Spiele. Calcio als Fest der Medici (Frankfurt/New 
York 1993) 11-34. 
- Norbert Elias en Eric Dunning, ‘Folk football in Medieval and Early Modern Britain’, in: Eric Dunning 
ed., The sociology of sport. A selection of readings (Londen 1971) 116-132.  
Bron: afbeeldingen calcio Fiorentino; pamfletten over baden (EEBO/TEMPO). 
 
week 7: dinsdag 14 oktober 
* Productie en distributie, (overzeese) handel 
Literatuur: 
- Harold Cook, ‘Global economies and local knowledge in the East Indies’, in: Londa Schiebinger and 
Claudia Swan ed., Colonial botany. Science, commerce and politics in the early modern world (Philadelphia 2005) 100-
118. 
- Tessa Storey, ‘Face waters, oils, love magic and poison. Making and selling secrets in early modern 
Rome, in: Elaine Leong en Alisha Rankin ed., Secrets and knowledge in medicine and science, 1500-1800 
(Farnham en Burlington 2011) 143-163. 
- James Shaw en Evelyne Welch, Making and marketing medicine in Renaissance Florence (Amsterdam/New 
York 2011) part one, 31-78. 
Bron: Afbeeldingen van kwakzalvers; advertenties KB krantenbank. 
 
Studenten worden geacht in week 5 met een eigen onderwerp te komen. 
In de colleges van week 6 en/of 7 bespreken we de eigen onderwerpen en kunnen we plannen maken 
voor de thema’s in blok 2. 
 


