
Deze stadsplarregrond van Leiden in 1578 week niet veel af van die 

omstreeks 1500. Pas in de zeventiende eeuw zou de stad weer worden 

uitgebreid. Tekening op perkament door Jacob van Werven (1744) 

naar H ans Liefrinck (1578) 
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Crisis, beleid en differentiatie in de laat-middeleeuwse 
LeidselakenIÛjverheid* 
A.J . BRAND 

Na een periode van vrijwel voortdurende economische 
expansie tussen 1350 en 1480 brak tegen het einde van de 
vijftiende eeuw een moeilijke periode aan voor de Leidse 
lakenindustriel. Ofschoon de Leidse lakenproduktie tus
sen 1480 en 1530 zelfs hoger lag dan in voorgaande jaren, 
maken bronnen uit de twee decennia omstreeks 15°0 
melding van wijdverspreide armoede, werkloosheid, 
enorme schuldenlasten van particulieren en stedelijke 
overheden, het teruglopen van de bedrijvigheid en het 
wegtrekken van drapeniers naar betere oorden. Na 1530 
stortte ook de produktie in. De teloorgang duurde voort 
tot omstreeks 1575 de middeleeuwse stedelijke lakennij
verheid geheel was verdwenen2

• 

In zijn diepgaande en nog steeds onmisbare studie van de 
Leidse textielnijverheid weet Posthumus de malaise in 
deze bedrijfstak omstreeks 15°0 vooral aan de problemen 
met de wolimport en het falend beleid van de magistraat. 
Anderzijds merkte hij de onveranderlijk hoge lakenpro
duktie op die roch strijdig leek te zijn met de problemen 
waarin de Leidse economie zich aan het einde van de vijf
tiende eeuw bevond3

• In deze bijdrage staan met het oog 
op deze schijnbare tegenstelling de problematiek rond de 
woltoevoer en het stedelijk beleid tussen 1477 en 1504 
centraal' . De handelsrelaties met de stapelmarkt te Calais 
bereikten in deze periode een dieptepunt omdat zowel de 
stad als de ondernemers grote schulden hadden bij de 
Engelse wolhandelaren. Na 1504, toen de schulden waren 
ingelost, verliepen ook de contacten met de stapel weer 
soepeler' . Een hoge produktie valt evenwel moeilijk te rij
men met een dramatische terugval van de invoer van de 
grondstof. Nagegaan zal worden of er andere oorzaken 
waren voor de economische problemen van de stad en op 
welke wijze men de crisis te lijf ging. Omdat het te volgen 
beleid grotendeels bepaald werd door de specifieke struc
tuur van de Leidse lakenindustrie en de daarmee samen
hangende wijze van organisatie van het arbeidsproces, 

wordt hiervan allereerst een overzicht gegeven. Het be
langrijke werk van Posthumus vormt daarbij het uit
gangspunt. Interessant is dat sedert het verschijnen van 
dit werk Posthumus' bevindingen nauwelijks aan een kri
tische beschouwing onderworpen werden6

, terwijl de be
vindingen van de beroemde Belgische historicus Pirenne 
over de structuur van de Vlaamse lakennijverheid, die in 
hoge mate stroken met het beeld dat Posthumus van de 
Leidse lakennijverheid schetste, in de loop der tijd op be
langrijke onderdelen zijn bijgesteld? Het beeld van de 
Leidse lakennijverheid kan daardoor wellicht worden 
aangepast. Door kort in te gaan op het debat dat zich met 
betrekking tot de Vlaamse industrie heeft afgespeeld, zal 
gepoogd worden enkele uitspraken te formuleren die een 
ander licht werpen op de Leidse textielnijverheid in de 
late middeleeuwen. 

Het probleem van de situering van de Leidse 
lakennijverheid 

De Leidse textielnijverheid kwam in de tweede helft van 
de veertiende eeuw goed van de grond om tot circa 1530 
de stedelijke economie te domineren8

• Haar groei en in
trede op de internationale markten was te danken aan de 
veranderende economische verhoudingen in Noordwest
Europa. Vooral in de Pruisische steden steeg de vraag 
naar lakens van diverse kwaliteiten en daarmee namen te
vens de afzetmogelijkheden van Hollandse produkten op 
de Baltische markten toe. Hierbij zal ongetwijfeld de toe
genomen handelsvaart van Hollanders naar de Oostzee 
in de loop van de tweede helft van de veertiende eeuw 
een positieve rol hebben gespeeld9

• De roemruchte 
Vlaamse textielcentra maakten in de veertiende eeuw een 
periode van verval door. Op deze wijze werden belangrij
ke voorwaarden voor het ontstaan van een nieuw textiel-
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centrum vervuld, vooral omdat de co ncurrentie van de 
Engelse lakennijverheid op dat moment nog te weinig 
om het lijf had om de opkomst van de Leidse industrie 
werkel ijk te dwarsbomen. Al vroeg in de vijfriende eeuw 
moet de Engelse concurrentie echter duidelijk voelbaar 
zijn geweesL Op verzoek van de sreden voerde de lands
heer een protectionistische politiek die de impon van En- . 
gelse swffen moest beperken. Dergelijke beschermende 
maarregelen volswnden in ieder geval voor de Leidse in
dusrrie. De stijgende lijn die omsrreeks I350 ingezet was, 
zerre zich door en bereikte russen I450 en I470 een hoog
tepunt lO

• De omvang van de economische expansie van 
de stad laat zich aflezen aan de spectaculaire bevolkings
wename in Leiden gedurende de late middeleeuwen. 
Vele plarrelandsbewoners uit de direcre omgeving van de 
stad, maar ook texrielbewerkers uit andere steden werden 
aangerrokken door het elan dat de Leidse nijve rheid ten 
won spreidde. Van een provincieplaats van lomer regio
nale betekenis met slechts enkele duizenden inwoners 
halverwege de veeniende eeuw, groeide Leiden, met een 
inwonenal van circa I4.000 zielen in I498, uir Wt de 
gromste stad in het graafschap Holland 11. 

Het is op grond van Posthumus' werk algemeen aanvaard 
dat deze draperie zo goed als geheel was afgestemd op de 
produktie van de zogenaamde voorwollen lakens12

• Hier
mee bedoelde men lakens van rweede kwaliteit, gemaakr 
van hoogwaardige Engelse wol. In de concenrrarie op 
slechts één produkr, lag zowel de kracht als de zwakre van 
deze bedrijfstak. De kracht lag in de hoge specialisarie
graad van de bewerkers en de mogelijkheid Wt verregaan
de controle op de hooggestelde kwaliteitseisen, hetgeen 
de koper groOt venrouwen in het eindprodukr gaf. Er za
ten echter rwee zwakke schakels in het systeem. De af
hankelijkheid van een constante aanvoer van Engelse wol 
uit de stapel te Cal ais enlof het risico van het inswrten 
van de vraag naar dit bepaalde type lakens kon funest uit
pakken voor de stedelijke economie. D e onrwikkeling en 
vooral de neergang van de Leidse texrielnijverheid is Wt 
op heden steeds in het licht van deze facwren be
schouwd. Immers, Posthumus verklaarde het verval voor
al door te wijzen op het drastisch teruglopen van de wol
import uit Engeland. Tengevolge van de oorlog in Vlaan
deren en de hoog oplopende schuldenlast die de stad bij 
de Engelse kooplieden had, werd de wevoer aan het ein
de van de vijfriende eeuw ernstig belemmerd. Bovendien 
had de Engelse draperie vooral in de rweede helft van de 
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vijftiende eeuw een gestage ontw'ikkeling doorgemaakt 
en reserveerde men een steeds grotere hoeveelheid wol 
voor de eigen nijverheid. Aan het begin van de zestiende 
eeuw was de kwaliteit van de Engelse texrielprodukren 
zodan ig wegenomen dat zij de Leidse lakens naar de 
kroon staken u. Doordat de resterende wolimport exrra 
werd belast, steeg het Leidse voorwollen laken sterk in 
prijs en werd het door de Engelse swffen van de Baltische 
markr verdrongen. H et alternatief lag in het gebruik van 
de weliswaar kwali tatief mindere maar ook beduidend 
goedkopere Spaanse wol. Ondanks de zware concurrentie 
bleef de stad Wt I522 vasthouden aan de verwerking van 
de vertrouwde grondswf. Toen men uiteindelijk op de 
Spaanse wol overschakelde, was het leed reeds geschied. 
In de daaropvolgende vijftig jaar liep de lakenprodukrie 
gestaag terug om in het derde kwart van de zestiende 
eeuw te verdwijnen. Tot dan we bleef er volgens Posthu
mus een srrikre scheiding bestaan russen de op rraditio
nele leest geschoeide stedelijke draperie en de saai nering 

Laar-middeleeuwse lakenververs aan her werk. Vlaamse miniaruur 

1482 
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die op het platteland furore maakte. Pas in de loop van de 
jaren zeventig maakten de Leidenaars de overstap naar de 
saai nering of lichte draperie en werd een nieuwe periode 
van industriële expansie ingeluid" . 
Posthumus wist zich in zijn mening gesteund door Piren
ne die enkele jaren eerder soortgelijke conclusies had ge
trokken in een poging het verval van de grote draperie
centra in Vlaanderen te verklaren" . Pirenne ging ervan 
uit dat er een strikte scheiding bestond tussen de stedelij 
ke en plattelandsdraperie. De stedelijke nijverheid in 
Vlaanderen werd gekenmerkt door een eenzijdige pro
duktie, namelijk de vervaardiging van lakens van topkwa
lireit en de totale afhankelijkheid van de Engelse wolin
voer. Omstreeks 1300 bereikte deze kwaliteitsdraperie 
haar hoogtepunt. In de daarop volgende decennia kwam 
deze nijverheid onder grote druk te staan. De Vlaamse 
industrie leed zwaar onder de toenemende Engelse con
currentie die reeds in de veertiende eeuw werd ingezet en 
zich in de vijftiende eeuw steeds sterker deed voelen. Ook 

Kaarde, afgebeeld op een wapen. Komr voor op een bladzijde uir een 

larijns missaal, 1521 

hier was geen sp rake van een adequate reactie op de ver
anderende verhoudingen, maar hield de conservatieve 
geest de overhand. Tegenover het verval van de stedelijke 
nijverheid plaatste Pirenne de opkomst van de platte
landsindustrie die gesteund werd door de graaf. Men leg
de zich toe op de produktie van lichtere lakens gemaakt 
van Spaanse wol. In de zestiende eeuw bereikten de plat
telandsproduktie en afzet een zodanige omvang dat de 
stedelijke traditionele nijverheid definitief overvleugeld 
werd. 
Vooral wat betreft de vermeende eenzijd igheid van de 
Vlaamse lakenindustrie en de tegenstelling in bedrijfsvoe
ring russen stad en platteland werden overtuigende be
zwaren gefo rmuleerd. Helaas zonder veel bewijsplaatsen 
aan te geven, stelde Coornaert dat reeds omstreeks 1300 

grote draperiesteden als Brugge en Ieper naast zware la
kens tevens stoffen van lichtere kwaliteit op de markt 
brachten. Voor de produktie van deze laatste maakte 
men gebruik van minder hoogwaardige wolsoo rten af
komstig uit de omgeving van New-Castle, Schotland, 
Ierland en Vlaanderen. D e lichte plattelandsdraperie ver
werkte niet alleen Spaanse wol, maar betrok de grondstof 
ook uit de Engels talige gebieden en in toenemende mate 
uit Holland, Friesland, de Rijnstreken, Braunsweig, 
T hüringen en verder oosnvaarts l6 • Verhuist droeg over
tuigend bewijsmateriaal aan die de stellingname van 
Coornaert nog eens onderstreepte. Met het verval van de 
gro te of oude draperie gingen veel steden over tot de pro
duktie van lakens van li chtere kwaliteit en nam de ver
werking van inlandse wol in de stedelijke nij verheid op 
veel plaatsen toe ll. Onlangs voegde Boone op grond van 
enkele Gentse draperieverordeningen uit het midden van 
de vijftiende eeuw hieraan toe dat de drapeniers aldaar 
grote hoeveelheden Spaanse wol gebruikten l8 . Er werden 
met diverse soorten wol verschillende typen lakens ver
vaardigd. Behalve de luxe lakens waarvoor de onderne
mers hoogwaardige Engelse wol gebruikten, zagen ver
houdingsgewijs aanzienlijke hoeveelheden lakens van 'de 
middensoort' het daglicht; de zogenaamde halvekens, 
markdakens en snijlakens . 
Met Coornaert en Derville moet geconcludeerd worden 
dat de Vlaamse textielnijverheid een meer gedifferentieer
de structuur vertoonde dan Pirenne had aangenomen. 

aas t elkaar kwamen zowel in de steden als op het platte
land diverse soorten lakens voor, gemaakt van wol van 
uiteenlopende kwaliteit afkomstig van de Britse eilanden , 
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Leidse lakenloodj es 

uit Spanje, uit de Nederlanden en elders uit het Duitse 
rijk. In de steden lag de nadruk veelal op de produktie 
van kwaliteitslakens, hetzij luxestoffen of die van de rwee
de soort. De lichte-draperie of saai nering van de zestiende 
eeuw was vooral het domein van het platteland, hoewel 
ook de steden zich in toenemende mate op de massapro
duktie van saaien gingen richten. De lakens van t\veede 
kwaliteit werden in de periode 1300-1600 in alle draperie
steden gemaakt, zij het op de achtergrond ten tijde van 
de hoogtijdagen van de luxedraperie, op vrij grote schaal 
in de veertiende en vijftiende eeuw om in de loop van de 
zestiende eeuw geheel te verdwijnen '9 . 

u er belangrijke nuanceringen ten aanzien van de tame
lijk eenvoudige en wellicht daardoor zo aantrekkelijke ge
dachte van Pirenne zij n aangebracht, dringt de vraag zich 
op hoe het in dat opzicht met de Leidse lakenindustrie 
stond. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat dergelijke 
ontwikkelingen zich alleen in Vlaanderen voordeden en 
dat de Leidse nijverheid zich volstrekt geïsoleerd ont\vik
kelde. In feite is er sinds het verschij nen van het werk van 
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Posthumus op het vlak van de mogelijke diversiteit van 
produktie en wolgebruik niets toegevoegd. Zonder in 
rwijfel te willen trekken dat de Leidse nijverheid voorna
melijk voorwollen lakens op de markt bracht, zou nieuw 
onderzoek de veronderstelde eenzijdigheid van deze be
drijfstak in een ander daglicht kunnen stellen. 
Uit de bronnen blijkt duidelijk dat er diverse wolsoorten 
in de stad gebruikt werden. De drapenierskeuren maken 
uitdrukkelijk melding van wol van verschillende prijsca
tegorieën, die in maat en bewerking van elkaar onder
scheiden werden20

• Gedurende de hele vijftiende eeuw 
betrapten de waardeins oflakencontroleurs drapeniers op 
het onrechtmatig verwerken van mindere wol in voor
wollen lakens. Dat er voortdurend inferieure wol in de 
stad aanwezig was, blijkt uit het feit dat dergelijke over
tredingen gedurende de gehele vijftiende eeuw voorkwa
men. In 1434 ontving de stad dan ook een privilege op 
grond waarvan de magistraat de bevoegdheid kreeg de 
knoeiers te straffen2l

• De keuren maakten niet alleen on
derscheid russen diverse soorten wol , maar tevens russen 
uiteenlopende kwaliteiten lakens. De vroedschap stond 
zelfs toe dat grove lakens op linnen weefgetouwen ge-
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maake mochten worden, mits men er 'derden wolle off 
arger' voor gebruikte22

• Met grote regelmaat voerden de 
drapeniers zogenaamde 'varkensvellen ' in die zij buiten 
de stapel van Calais in Engeland of op het continent aan
kochten. Op 17 juni 1457 werd verordonneerd dat lakens 
gemaakt van 'anderde' wol dezelfde controles moesten 
ondergaan als voorwollen lakens2J

• De zogenaamde 'der
de wol of arger' moet bestemd zijn geweest voor textiel 
van lichtere kwaliteit. De mindere wol werd aangekocht 
in Engeland, Schotland of 'an dese zyde van der zee' 24 . 
Van welke omvang deze bedrijfstak was, valt moeilijk 
vast te stellen, maar zal gezien de hoeveelheden ingevoer
de 'varkensvellen ' die in de rekeningen voorkomen, be
duidend minder belangrijk zijn geweest dan de draperie 
die zich richtte op de produktie van lakens van rweede 
kwaliteit. Vast staat dat de magistraat onder bepaalde 
voorwaarden de vervaardiging van grovere lakens toe
stond. Dergelijke vermeldingen rechtvaardigen een syste
matisch onderzoek naar de juistheid van Posthumus' op
vattingen die immers geheel in de lijn van Pirennes bekri
tiseerde stellingname lagen. Wanneer men wenst in te 
haken op de in Vlaanderen gevoerde discussie zal een 
geïntegreerde studie van de Hollandse draperie noodza
kelijk zijn, die niet alleen de mogelijke variëteit in de ste
delijke draperieën in het graafschap onder de loep neemt, 
maar deze tevens vergelijke met de ontwikkelingen op het 
platteland. Tot nu toe is, wat betreft de Hollandse tex
tielnijverheid aldaar alleen aandacht besteed aan de situ
atie te Bevervv'ijk25

• De Boer trof er een nijverheid van ge
ringe omvang aan die zich beperkte tot de produktie van 
de zogenaamde ' tierlakens' gemaakt van inlandse wol die 
uit de directe omgeving afkomstig was. 
Van een heel anclere orde is het vraagstuk van de indus
triële organisatie in Leiden en de daarmee verband hou
dende relatie tussen ondernemers en deelbewerkers. Aan 
het hoofd van het produktieproces, dat overigens vele sta
dia kende, stond de drapenier. Deze ondernemer was 
voortgekomen uit de wantsnijder, een detailhandelaar die 
beroepshalve op de hoogte was geraakt van de verande
ringen op de internationale markten halverwege de veer
tiende eeuwen daarop met succes inspeelde26

• aarmate 
de tijd vorderde en de Leidse nijverheid aan allure won, 
werden de rangen van de stedelijke drapeniers aangevuld 
met gefortuneerde immigranten . Hun bedrijfsvoering 
was ingericht volgens het 'putting-out' systeem. De on
dernemers besteedden alle bewerkingen uit. In afzonder-

lijke stadia zorgden onder andere spinsters, kamsters, 
noppers, wevers, vollers en ververs voor het tot stand ko
men van voorwdlen en andere lakens, die na controle 
door de waardeins van loodjes werden voorzien. De di
verse soorten lakens waren herkenbaar aan de verschillen
de merktekens27

• De arbeiders stonden in loondienst van 
de ondernemer en waren daardoor in hoge mate van hen 
afhankelijk. Ook de grondstof voor de verschillende be
werkingen werd in de meeste gevallen door de drapeniers 
geleverd. De afhankelijkheid van de werknemers werd 
voorts in stand gehouden door het feit dat zij geen toe
gang tot de markt hadden en dus nauwelijks zelfstandig 
tot verbetering van hun inkomen konden komen' . 
Aan de top van de stedelijke maatschappij trad een on
miskenbare belangenverstrengeling op. Stadsbestuurders 
en ondernemers waren gebaat bij het in stand houden 
van de arbeidsverhoudingen en een zorgvuldig geleide 
economie. Daar de grote ondernemers en de politieke 
machthebbers uit hetzelfde sociale milieu afkomstig wa
ren, zullen zij elkaar gemakkelijk gevonden hebben bij 
het uitstippelen van een economisch beleid dat hun posi
tie verder schraagde29

• In dat kader paste een repressieve 
loonpolitiek, die overigens niet alleen de kansen op 
winstmaximalisatie verhoogde, maar tevens de prijs van 
het laken concurrerend hield30

• Voorts wist de magistraat 
het ontstaan van gilden te voorkomen, zodat een sociaal
politieke bundeling van krachten onder de arbeiders ern
stig bemoeilijkt werd. De religieuze broederschappen die 
in de loop van de vijftiende eeuw sommige beroepsgroe
pen ve renigden, stonden onder strikt toezicht van de ma
gistraat. Omdat tevens de bewerkingsstadia strikt van el
kaar gescheiden bleven, bestond er weinig tot geen soli
dariteit onder de verschillende beroepscategorieën, waar
door grootschalig georganiseerde protestbewegingen niet 
konden ontstaan. Alleen de vollers wisten zich , zoals later 
aan de orde zal komen, enigermate te organiseren3

] . 

Toch werden ook de ondernemers enigszins in hun vrij
heid van handelen beperkt. Met uitzondering van enkele 
jaren was het hun verboden zich in de lucratieve wolhan
del te begeven, te[\'1ijl ook de omvang van de produkeie 
aan een quotum gebonden was. Dergelijke limieten wer
den niet alleen gesteld om de kwal iteit van de lakens be
ter te garanderen, maar ook om te voorkomen dat de 
kleine ondernemers, die voor iets minder dan 50% van de 
produktie veranrwoordelijk waren, niet door hun rijke 
collega's ondergesneeuwd werden31

• 
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Al met al kende de Leidse textielnijverheid een kapitalis
tische structuur, waarbij het overwicht van de drapeniers 
op verschillende fronten duidelijk zichtbaar was. Hand
having van de kwaliteit bleef van cruciaal belang omdat 
dit het handelsmerk van de Leidse textielindustrie was. 
De magistraat trachtte een en ander te bereiken via verre
gaande reglementering en controle op de naleving van de 
draperiekeuren33

• Slechts wijzigingen op de internationa
le markt konden althans tot circa 1480 tot aanpassing van 
de wetgeving leiden. 

De moeilijke jaren omstreeks 15°0 

Met het aanbreken van de crisisjaren begon het stedelijk 
beleid toch enige scheuren te vertonen. Als gevolg van de 
verzwaarde omstandigheden nam het aantal overtredin
gen tegen de draperiekeuren sterk toe. Tussen 1434 en 
1476 vonden er jaarlijks gemiddeld negen veroordelingen 
of correcties van overtreders plaats. Gedurende de perio
de 1477-1491 liep het gemiddelde tot zesentwintig op, ter
wijl dit cijfer tussen 1507 en 1548 op twintig bleef steken. 
De toename van het aantal overtredingen hing samen 
met de slapte in de textielnijverheid. Het werd voor een 
toenemend aantal drapeniers en deelbewerkers steeds 
moeilijker zich onder de verslechterende omstandighe
den aan de hoge produktievoorwaarden te houden34

• 

De malaise in de Leidse economie omstreeks 1500 was te
kenend voor de algemene toestand in de ederlanden in 
die jaren. Vooral de oorlogen die de regent Maximiliaan 
voerde om zijn gezag in de ederlanden gerespecteerd te 
krijgen en om deze gebieden voor invallen van buitenaf 
te beschermen, hadden een deregulerend effect op de 
economie. De hieruit voortspruitende verstoring van de 
handelscontacten en de teruglopende produktie in de 
meeste sectoren, leidden tot vermindering van de stede
lijke inkomsten. Voorts waren de steden vaak gedwongen 
gehoor te geven aan de niet aflatende beden van de Habs
burger waarmee hij de vele oorlogen wenste te financie
ren. Dergelijke financiële aderlatingen, gevoegd bij de 
verminderde inkomsten brachten vele steden, waaronder 
Leiden, aan de rand van bankroe~5 . Tijdens de regering 
van Philips de Schone keerde het tij enigszins. Hoewel hij 

Eén van de zeven werken van barmhartigheid van de M eesrer van de 

Levensbron (circa 1510) 
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geconfronteerd werd met de nasleep van de kostenver
slindende politiek van zijn voorganger, wist hij door ver
regaand ingrijpen de financiële problemen van de steden 
tot aanvaardbare proporties terug te brengen. 
Wat Leiden aangaat waren het niet alleen de landsheerlij-



ke beden die de stad in moeilijkheden brachten. De 
Hoekse bezetting van Leiden in 1481 door Reinier van 
Broeckhuijsen en zijn medestanders kwam de stad letter
lijk en figuurlijk duur re sraan. adar het Hoekse regime 
in april van dat jaar om zeep was geholpen, werden de 

Leidenaars veroordeeld ror een boere van 5°.000 lb. 
Hiervan moesr de srad rweederde voor haar rekening ne
men en de burgerij, met uitzondering van degenen die 
door de Hoeken gegijzeld waren, her resterende deeP6. 
Verder had de stad in de jaren 1490 grore schulden bij de 
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stapelkooplieden. Ten gevolge van de oorlogstoestand in 
Vlaanderen durfden vele drapeniers de toch al risicovolle 
reis niet langer aan. Om stremming van de wolimport te 
voorkomen, besloot de vroedschap gedeputeerden naar 
de stapel te sturen om daar op kosten van de stad wol te 
kopen. Met de Engelsen was men overeengekomen de 
daartoe gemaakte schulden in termijnen af te lossen. Het 
bleek een loze belofte, want bij het aflopen van de eerste 
termijn kon de stad niet betalen. Hoewel de Engelsen 
uitstel van betaling verleenden, bleken de financiële mid
delen ontoereikend te zijn en liepen de schulden binnen 
enkele jaren enorm op. In 1493 had Leiden al circa 11.000 
lb. sterling schuld bij de stapeP-. 
De Leidse magistraat moet echter deels verantwoordelijk 
gesteld worden voor de deplorabele financiële toestand. 
H et gevoerde beleid was nagenoeg geheel afgestemd op 
het bestrijden van acute problemen. Men had echter on
voldoende oog voor de pijnlijke gevolgen op langere ter
mijn. Zo trachtte de magistraat de oplopende tekorten te 
compenseren door bij particulieren leningen aan te gaan 
die door de uitgifte van lijfrenten terugbetaald werden. 
De jaarlijks terugkerende uitkeringen legden na verloop 
van tijd een zware hypotheek op de toch al teruglopende 
stedelijke inkomsten38

• Bovendien bleek in 1497 dat een 
groot aantal burgers voor een enorm bedrag bij de stad in 
het krijt stond. De tresoriers waren sinds 1477 er niet in 
geslaagd tientallen achterstallige boetes en toegezegde 
pachten van de accijnzen te innen. Daar kwam nog bij 
dat de tresoriers en hun klerken regelmatig verkeerde 
boekingen deden die ten koste van de stad gingen. In 
1502 begon Florys Oem van Wijngaerden, die in 1500 
door Philips de Schone aangeduid was om als superinten
dent leiding te geven aan de sanering van de stedelijke 
financiën, de achterstallige betalingen en de verkeerd ge
boekte bedragen alsnog te innen. Het moet een enorm 
katwei geweest zijn , want pas in 1514 was dit onderdeel 
van de saneringen afgerond39

• 

De inzakkende conjunctuur, waarvan de financiële pro
blemen een symptoom waren, had zijn weerslag op de 
prijzen van de consumptiegoederen. De prijzen van de 
eerste levensbehoeften stegen sterk, terwijl de lonen hier
bij achterbleven. Vooral de jaren 1477-1492 moeten als 
een duurteperiode beschouwd worden40

• Daarbij kwam 
dat met het teruglopen van de handel de werkgelegen
heid verminderde, de armoede toenam en bedelarij tot 
een wijdverbreid ongemak uitgroeide. Volgens contem-
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poraine getuigenissen verwezen enkele Leidenaars met 
weemoed naar de welvarende jaren tegen het einde van 
de regering van Karel de Stoute. Naar hun overtuiging 
stond de lakennijverheid er in 1494 nog niet half zo goed 
voor41

• 

Toch lag de produktie in de periode 1450-1475, de bloei
periode van de Leidse textielnijverheid, op jaarbasis enke
le duizenden stuks lager dan in het tijdsbestek 1476-1497. 
Kort na het tot stand komen van een vrijhandelsakkoord 
in 1474 met de H anze die in de voorgaande jaren de la
kenstapel te Brugge trachtte af te dwingen, steeg de pro
duktie met circa 5% om over een periode van twintig jaar 
op gemiddeld 21.746,5 lakens te blijven steken42

• Tussen 
1497 en 1530 lag de produktie zelfs nog iets hoger, on
danks het feit dat na 1520 de Engelse concurrentie zich 
geducht liet voelen en de magistraat geen andere oplos
sing zag dan uiteindelijk de verwerking van de goedkope
re, maar arbeidsintensieve re, Spaanse wol toe te staan. 
Het jaargemiddelde bedroeg toen 24.519,38 stuks43

• Hier
bij moet aangetekend worden dat Leiden na 1504 uit de 
ergste financiële problèmen was geraakt. De stedelijke 
schuld bij de stapel te Calais was ten lange leste ingelost 
waardoor de handelsbetrekkingen aanzienlijk verbeter
den. Bovendien brokkelde de machtspositie van de Han
ze in de laatste decennia van de vijftiende eeuw ziender
ogen af. Het reeds genoemde vrijhandelsakkoord van 
1474 toont dit aan. Zowel de Russen, Litouwers en Prui
sen als de Scandinaviërs waren in toenemende mate in 
staat een onafhankelijke handelspolitiek te voeren waar
bij de handel met de Hollanders bevoordeeld werd en de 
afZet van onder andere Leidse lakens verzekerd bleef44 . 
Volgens Posthumus lag de gebrekkige wolaanvoer ten 
grondslag aan de slapte in de textielnijverheid. Hij sprak 
van een dramatische daling van de import van deze 
grondstof. Wanneer echter de invoercijfers uit de periode 
1450-1476 afgezet worden tegen die van de jaren 1477-
1504 blijkt er slechts sprake te zijn geweest van een be
trekkelijk geringe achteruitgang4;. Daarbij dient er reke
ning mee gehouden te worden dat in 1494 de wolhandel 
nagenoeg stillag. 
Er zijn ve rschillende berekeningen te maken waaruit dui
delijk zal worden hoe groot de maximale en de minimale 
terugval van de wolimport was; namelijk I) het gemiddel
de van de wolimport in aantallen vellen uit Calais inclu
sief de kwalitatief mindere 'varkensvellen' afkomstig uit 
andere plaatsen dan de stapel; 2) het gemiddelde van de 



totale import exclusief de vermelde opgaven van de in
voer van 'varkensvellen ' en het jaar 1494; 3) het gemiddel
de van de totale wolimport met uitsluiting van 149446

• 

TABEL 1 De ontwikkeling van de wolimport te Leiden 

145°-15°4 

aantal vellen 2 3 

gemidd. 
1450-1476 315.033,0047 306.087,74 315.033,00 
gemidd. 
1477-1504 283.413,644 300.552,87 300.894,37 

verschil 31.619,36 5.534,87 14.138,63 

verschil in % 10,03 1,80 4,49 

Op het eerste gezicht wijzen de uitkomsten op een terug
val van de wolimport van minimaal 1,80% en maximaal 
10%. Wanneer echter de kolommen 1 en 3 met elkaar ver
geleken worden - in de laatste werd het probleemjaar 
1494 opgenomen - springt onmiddellijk de verstorende 
invloed van de stilstand van de handel in 1494 in het oog. 
Het feit dat er toen slechts 3.722 vellen wol werden inge
voerd, schroefde tevens het gemiddelde met ruim 5% op. 
Opmerkelijk blijft dat de produktie in 1494 op hetzelfde 
niveau lag als in voorgaande jaren, zodat er nauwelijks 
van een verstoring gesproken kan worden. Omdat voorts 
de klachten over de neergang van de industrie al voor 
1494 de ronde deden, lijkt het gerechtvaardigd om de te
rugval van 10,03% buiten beschouwing te laten. Globaal 
moet de import met 2 tot 5% verminderd zijn (zie de ko
lommen 2 en 3), hetgeen de malaise in de lakennijverheid 
onvoldoende verklaart. 
Nu zowel aan de kant van de import als aan de produktie
zijde geen steekhoudende argumenten zijn aangedragen 
om de neergang in de nijverheid bevredigend te verklaren, 
ligt het voor de hand de oorzaken te zoeken bij kostenver
meerderende factoren zoals stijgende lonen en belastin
gen. Toename van de produktiekosten, die door de toene
mende concurrentie nauwelijks doorberekend konden 
worden aan de afnemer, zullen met name de kleine onder
nemers het vuur na aan de schenen gelegd hebben. 
De afhankelijke positie waarin de deelbewerkers verkeer-

Her scheren der vachren. Tekening: Isaac van Swanenburgh, ± 1600 

den, bood de ondernemers de mogelijkheid een repressie
ve loonpolitiek te voeren. Omdat voor de meeste be
roepstakken in de vijftiende eeuw de hoogte van de lonen 
geheel buiten de magistraat om werd vastgesteld, ontbre
ken voor die periode over het algemeen de benodigde ge
gevens. Alleen over de ontwikkeling van de vollerslonen 
bestaat enige duidelijkheid49

• De vollers ageerden meer
maals tegen het achterblijven van hun lonen bij het prijs
niveau. In 1435, 1443, 1455, 1470 legden zij het werk neer 
en verlieten de stad om op deze wijze de magistraat en de 
drapeniers onder druk te zetten. De magistraat wenste 
zich niet te laten intimideren en wist de vollers ertoe te 
dwingen het werk weer ter hand te nemen zonder aan 
hun grieven tegemoet te komen. In 1478 echter slaagden 
de meestervollers en knechts er door een massaal vertrek 
naar Gouda in een aanzienlijke loonsverhoging af te 
dwingen. Het stukloon dat sinds 1435 op 23 groten was 
blijven steken, werd uiteindelijk tot 29 groten opgetrok
ken. In 1497 kwam daar nog een groot bij , zodat de on
dernemers in die periode met een nominale loonkosten
stijging van ruim 25% werden geconfronteerd. De klacht 
van de stad dat naast allerlei andere omstandigheden de 
vollersstaking de stedelijke economie geen goed had ge
daan, moet dan ook in dit perspectief geplaatst worden. 
Dat tijdens de duurteperiode 1477-1492 ook in andere 
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sectoren de lonen enigszins stegen, valt moeilijk aan te 
tonen, maar lijkt niet onwaarschijnlijk50

• 

Het ondernemersklimaat verslechterde nog meer, niet al
leen door het invoeren van enkele nieuwe accijnzen, maar 
vooral ten gevolge van stijgingen van belastingen op de 
imporr van de grondstof en van belastingen, die bij de 
srrijkerij geïnd werden. Voor elk afgeleverd half laken 
diende de drapenier in 1472 rwee groten aan accijns te 
voldoen. Naar aanleiding van de stijgende financiële pro
blemen van de stad werd onder meer deze belasting ver
hoogd. In 1492-1493 lag het bedrag op drie groten en in 
1498-1499 op vierenhalf groten51

• Minstens zo fors waren 
de belastingen die de magistraat op de wolimporr hief. In 
de laatste tien jaar van de vijftiende eeuw werd deze ac
cijnzen meer dan verdubbeld. Het waren welkome in
komsten voor de stad, maar moeilijk te compenseren on
kosten voor de ondernemer. 
Het was niet zo zeer de srremming van de wolimporr als 
wel de aanzienlijke loon- en belastingsverhogingen die de 
drapeniers dupeerden. De malaise in de lakenindusrrie 
viel niet te wijten aan ongunstige externe onrwikkelin
gen. Integendeel, gezien de internationale onrwikkelin
gen, de hoogte van de produktiecijfers en de slechts in ge
ringe mate versroorde toevoer van de grondsrof, moet ge
steld worden dat rond 1500 op dat vlak de economische 
vooruitzichten tamelijk gunstig waren, ondanks de toe
nemende Engelse concurrentie. De oorzaken moeten in 
de stad zelf gezocht worden en wel bij het beleid van de 
magisrraat, dat met het oog op de deplorabele financiële 
toestand wellich't geen andere keus had. Toch mag ver
wacht worden dat het stadsbestuur pogingen ondernam 
om het verlies van de drapeniers te verminderen en de 
stedelijke nijverheid zoveel mogelijk te stimuleren in de 
hoop van de knellende schuldenlast af te raken. 

Een ander beleid? 

De magistraat besefte zeer goed dat de lakenindustrie van 
vitaal belang was voor het stedelijk welvaren. De vroed
schapsleden namen, vaak in nauwe samenwerking met de 
drapeniers, tal van maatregelen die de nijverheid draaien
de moesten houden. Het is echter opvallend, ondanks de 
economische problemen, hoe weinig vernieuwend het 
stedelijk beleid in de moeilijke jaren omsrreeks 1500 was. 
Men borduurde slechts op hetzelfde patroon voort, waar-

62 

bij zonodig niet geaarzeld werd reeds bestaande maatre
gelen aan te scherpen. Slechts een enkele maal versoepel
de de vroedschap bepaalde voorschriften, maar zodra de 
situatie het toeliet, werd het nieuwe besluit weer nietig 
verklaard. Toch viel er een verschuiving in de bestuurlij
ke opvattingen van de magistraat waar te nemen, waarbij 
de beschermde positie van de ondernemer ten gunste van 
de arbeiders in de nijverheid werd aangetast. 
Men kan vier categorieën in het stedelijk economisch be
leid omstreeks 1500 onderscheiden die overigens deels 
complementair waren. Ten eerste hield men vast aan de 
bestaande arbeidsverhoudingen, zoals die door de roepas
sing van het 'putting-our' systeem bepaald waren. De 
deel bewerkers bleven voor hun werkzaamheden en in
komsten geheel afhankelijk van de drapeniers. Omdat de 
ondernemers zowel de aankoop van de grondstof als de 
verkoop van het afgewerkte produkt geheel in eigen hand 
hielden, waren de in hun dienst staande arbeiders geheel 
van de markt afgesneden. Ten rweede onderhield de stad 
intensieve berrekkingen met de wolstapel te Calais. Door 
de oplopende schuldenlast veranderden de relaties van 
karakter en werd de stad steeds meer in een afhankelijke 
positie gedwongen. De magistraat stelde alles in het werk 
om een geregelde toevoer van de grondsrof te bewerkstel
ligen. Men weigerde echter nieuwe wegen te bewandelen. 
Van het gebruik van de goedkopere Spaanse wol, die 
reeds halvef\vege de vij ftiende eeuw op grote schaal in de 
draperiesteden in de Zuidelijke Nederlanden werd inge
voerd, viel in Leiden tot 1522 weinig te merken5z

• Op lan
gere termijn zou dit, zoals reeds werd aangehaald, in het 
nadeel van de Leidse draperie werken. De bij tijd en wij
le rigoureuze protectionistische politiek die de stad ten 
aanzien van het omringende platteland voerde met het 
doel de concurrentie voor de Leidse nijverheid de kop in 
te drukken, kan als een derde categorie opgevat worden. 
Ten slotte trachtte het stadsbestuur de dreigende leeg
loop van de stad te beteugelen door een eventueel verrrek 
van de drapeniers zeer onaantrekkelijk te maken. Op 
deze wijze hoopte de magistraat niet alleen de indusrrie 
draaiende te houden, maar tevens werkloosheid onder de 
deel bewerkers te voorkomen. Immers, wanneer één dra
pen ier zijn werkzaamheden in Leiden staakte, werd een 
veelvoud aan deel bewerkers door zijn vertrek gedupeerd. 
Vooral dit laatste geeft aan dat de magistraat zich onder 
druk van de moeilijke omstandigheden gedwongen zag 
ten opzichte van de arbeiders een andere koers te varen. 



Tot circa 1475 was het economisch beleid op de eerste 
plaats op bescherming van de belangen van de onderne
mers gericht, waardoor de zorg voor het welzijn van de 
deelbewerkers naar de achtergrond verschoor3

• Na 1477 
trad hierin enige verandering op. 'Der stede oirbair' , zo
als het algemeen welzijn in de stedelijke bronnen om
schreven werd, was gediend bij een op volle toeren draai
ende nijverheid. Om dit te bereiken, vaardigde de magi
straat enkele maatregelen uit die de bewegingsvrijheid 
van de ondernemers verregaand beknotte. Reeds in het 
begin van 1486 trachtte het stadsbestuur het vertrek van 
enige drapeniers, die hun bedrijf elders wensten voort te 
zetten, te voorkomen door te stipuleren dat zij in dat ge
val 40 lb. zouden verbeuren. Het werd hun tevens verbo
den zich weer in Leiden te vestigen om er hun onderne
ming opnieuw op te starten. Naast de reeds genoemde 
beweegredenen, zal hierbij ongetwijfeld ook de angst 
voor opbloeiende concurrentie elders een rol gespeeld 
hebben54

• Het besluit sorteerde kennelijk weinig effect, 
want op 13 juli 1493 vaardigde de vroedschap met instem
ming van Maximiliaan die als regent voor de nog min
derjarige Philips de Schone optrad, een besluit van gelijke 
strekking uit. Verordonneerd werd dat de drapeniers die 
de stad wensten te verlaten een belasting van 10% over al 
hun bezittingen dienden af te dragen. 
Het zullen vooral de kleine drapeniers en hun werkne
mers zijn geweest die het meest door de malaise getroffen 
werden. Posthumus schatte de winstmarge van de d~ape
niers na aftrek van alle kosten, op circa 13%. Volgens hem 
zal de winst van de grote drapeniers met een maximale 
produktie van 240 lakens de 5001b. nauwelijks overschre
den hebben. De kleine ondernemers verdienden aanmer
kelijk minder en hadden dan ook nauwelijks speelruimte 
om de kostenstijgingen waarmee ze in het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw geconfronteerd werden, naar be
horen op te vangen" . In dit licht moet een opmerkelijke 
stap van enkele grote ondernemers gezien worden. Uit 
een vroedschapsresolurie van 30 juni 1493 bleek dat 'ses, 
acht of tien vanden notabelen ryckheden van der draperie 
die niet en drapenieren ende om hoir ryckheyt dat gela
ten hebben, te helpen die neringe ende hanrieringe ge
stroeyt ende gespreet mach worden over die stede, datten 
die weverie, volrye ende ander kamsters ende spinsters 
hoir broor winnen mogen ende hoir ambochte doen mo
gen om hoir broor te winnen ' . Kennelijk namen enkele 
grote ondernemers een dusdanig dominante positie in 

dat hun tetugtreden uit de draperie ertoe bijdroeg dat de 
kleine ondernemers meer werk hadden. Tegelijkertijd 
werden ook meer deelbewerkers van werk voorzien. De 
namen van deze drapeniers zijn niet bekend, waardoor 
identificatie en het vaststellen van bindingen met de be
stuurlijke kring niet mogelijk is. Gezien de nauwe relaties 
die in het algemeen tussen de economische en politieke 
bovenlaag bestonden, mag echter aangenomen worden 
dat het terugtreden van enkele drapeniers geen op zich
zelf staande daad was, maar een onderdeel vormde van 
het stedelijk beleid dat in crisistijd verbetering van de po
sitie van de kleine ondernemers en de deelbewerkers tot 
doel had. Het is nauwelijks voorstelbaar dat de rijke dra
pen iers zich door allerlei filantropische gevoelens lieten 
leiden. Veeleer zullen nuchtere economische overwegin
gen tot deze beslissing geleid hebben. Al in de veertiende 
eeuw probeerden leden van de economische bovenlaag 
van de stad de risico 's te spreiden door op meerdere ter
reinen tegelijk actief te zijn56 • Een aantal drapeniers haal
de een deel van hun inkomsten tevens \Iit de exploitatie 
van steenbakkerijen, kalkovens en verkoop van turf en 
wijn. Daarnaast brachten hun landerijen een aanzienlijk 
neveninkomen op. In de vijftiende eeuw zette deze trend 
zich door gezien de leveringen van onder meer stenen, 
kalk, en wijn door ondernemers die ook in de lakennij
verheid actief waren57

• Het zal voor hen geen probleem 
zijn geweest zich althans tijdelijk op andere sectoren dan 
de draperie te richten. Men mag echter niet uit het oog 
verliezen dat een gezonde stedelijke economie de verhou
dingen in de stad ten goede kwam, hetgeen uiteindelijk 
consolidatie van de positie van de politiek en economisch 
leidinggevende figuren tot gevolg had. 
Ten aanzien van de drapeniers die ondanks de moeilijk
heden toch hun beroep uit bleven oefenen, nam de stad 
bij tijd en wijle een coulante houding aan. Hierbij speel
de het besef dat het produktieniveau zoveel mogelijk ge
handhaafd moest blijven eveneens een rol. In 1476 werd 
overeengekomen dat een ondernemer niet meer dan 190 
halve lakens per jaar mocht produceren. Omstreeks 15°0 
werd dit quotum tot 240 stuks opgetrokken. Tussentijds 
had de vroedschap de limieten ook wel verhoogd, maar 
deze maatregelen waren slechts van korte duur, mogelijk 
om te voorkomen dat de draperie te zeer in handen van 
de grote drapeniers geconcentreerd werd die immers over 
voldoende kapitaal beschikten om hun bedrijf uit te brei
den5s

• Gelijkwaardige maatregelen werden ook ten gunste 

63 



van de wevers getroffen. Onder de deel bewerkers waren 
zij de enige beroepsbeoefenaren die enigszins over een 
zelfstandige status beschikren, omdat sommigen onder 
hen op kleine schaal drapenierden. In 1482 werd bekend 
gemaakt dat de wevers met meer dan de gebruikelijke 
twee getouwen mochten werken. De maatregel gold 
maar één jaar, hetgeen eens te meer aangeeft hoezeer de 
magistraat aan handhaving van de vertrouwde produktie
patronen hing. In 1488 en 1493 was de situatie zo precair 
dat de magistraat opnieuw de beperkingen tijdelijk liet 
varen59 • 

Ook de resolutie betreffende de wolhandel die op 31 ok
tober 1491 werd aangenomen, moet opgevat worden als 
een poging om met name de minder kapitaalkrachtige 
ondernemers te ondersteunen. Met dit besluit eigende de 
stad zich het recht toe de wol die particulieren in Calais 
hadden gekocht, tegen inkoopprijs over te nemen en de 
reizigers naar behoren te vergoeden voor de door hen ge
maakte reiskosten. Indien de magistraat van de koop af
za.g, hadden de Calaisreizigers alsnog de mogelijkheid de 
wol zelf aan de man te brengen ' tot hoir selffs oirbair 
ende profYte'GO. Het ligt voor de hand te veronderstellen 
dat de prijzen van de wol door de verhoogde risico's ste
gen, hetgeen met name de kleine ondernemer zeer bena
deelde. Met dit ingrijpen trachtte de stad de prijsstijgin
gen in eerste instantie onder controle te houden. 
Bevordering van de werkgelegenheid binnen de stadsmu
ren kon voorts door intensivering van de protectionisti
sche politiek van Leiden bereikt worden. Tegelijkertijd 
werd het stedelijk overwicht op het platteland in de on
middellijke omgeving van de stad versterkt. Reeds in 1451 
had de magistraat alle activiteiten betreffende de laken
nijverheid binnen een straal van 200 roeden van de stads
muur verboden, terwijl in 1463 deze afstand verdubbeld 
werd61

• In 1500 werd de afstand van 400 roeden op alle 
beroepsgroepen toegepast toen het stadsbestuur alle am
bachtslieden, waaronder ook de deel bewerkers in de tex
tielindustrie dwong in de stad te gaan werken. Zo be
streed men niet alleen de werkloosheid, maar werd tege
lijkertijd de kwaliteitscontrole aanzienlijk vergemakke
lijkt. De beroemde 'order op de buitenneringen' van 1531 
was wat betreft de lakennijverheid een laatste stuiptrek
king om de activiteiten van een krachteloze industrie in 
de stad te concentreren. 
Een goede verstandhouding met de stapel te Calais was 
onontbeerlijk voor een industriestad die zich voor een 

64 

groot deel afhankelijk had gemaakt van een regelmatige 
aanvoer van de Engelse wol. In de jaren voor de crisis 
hadden zich wel strubbelingen met de Engelse kooplie
den voorgedaan, maar het bleek altijd mogelijk na enige 
tijd de betrekkingen te herstellen. Omstreeks 1480 wer
den de verhoudingen echter duurzaam verstoord. De 
problemen ontstonden volgens Posthumus door het in 
zwang raken van de wissel, een soort schuldbekentenis. 
In plaats van de wolaankoop in baar geld te voldoen, 
werd het mogelijk de grondstof op krediet aan te schaf
fen. Vele drapeniers trapten echter in de val die het wer
ken met wissels met zich meebracht. Maar al te vaak gin
gen de verstrekte kredieten de solvabiliteit van de Leide
naars te boven. Met de regelmaat van de klok verschenen 
vertegenwoordigers van Engelse kooplieden voor het 
Leidse gerecht om de schuldenaren tot betaling te dwin
gen. Omdat men in groepen naar Calais reisde en iedere 
deelnemer borgen diende aan te stellen die bij wanbeta
ling aangesproken konden worden, waren er bij opeising 
van de schulden altijd meerdere personen betrokken. Im
mers, wanneer één vennoot niet aan zijn verplichtingen 
kon voldoen, keerde de schuldeiser zich tot de medeven
noten en borgen. Zelfs een vooraanstaand poorter als 
Huge Hugenzn. van Zwieten, die meermaals zitting had 
in het stadsbestuur en volgens de vermogensopgaven van 
1498 bepaald niet onbemiddeld was, stond in 1492 met 
zijn medevennoten voor 1631b. lOS. sterling bij de Engelse 
wolhandelaar Richard Haddon in het krijt62

• 

Als gevolg van de enorme schulden die niet alleen parti
culieren, maar ook de stad bij de stapelkooplieden had
den , poogden de Engelsen afbetaling op hardhandige 
wijze af te dwingen. In een poging de Leidenaars onder 
druk te zetten, gijzelden de Engelsen willekeurig Leidse 
poorters in de hoop althans een deel van de tegoeden te 
kunnen innen63

• In 1494 besloot de magistraat de op
brengst van de belangrijkste accijnzen aan te wenden om 
binnen een periode van zeven jaar de schulden weg te 
werken64 . Opnieuw faalde het stadsbestuur want nog in 
1504 had de stapel 4500 lb. van 40 groten tegoed. Daarna 
lijkt de stad uit het diepe dal gekropen te zijn. Van een 
schuldenlast bij de stapelkooplieden was althans in de 
bronnen geen sprake meer. 
Een en ander had wel tot gevolg dat de onderhandelings
positie van de Leidse drapeniers in Calais ernstig onder
mijnd werd. In de jaren dat de stad tot over haar oren in 
de financiële problemen zat, bleek dat de ondernemers 



steeds vaker genoegen moesten nemen met wol van min
dere kwaliteit voor dezelfde prijs. Pas na 1504 slaagden de 
Leidse gedeputeerden erin deze praktijken met enig suc
ces aan de kaak te stellen. 

Conclusie 

Naar aanleiding van de in Vlaanderen gevoerde discuss ie 
aangaande de differentiatie van de stedelijke en platte
landsdraperie in de late middeleeuwen, lijkt het zi nn ig 
om ook de bevindingen van Posthumus, die op een tradi
tionele leest geschoeid zijn, aan een herbeschouwing te 
onderwerpen. De draperiekeuren, vroedschapsbesluiten 
en vonnissen aangaande de textielnijverheid vormen de 
meest geëigende bronnen voor een dergelijk onderzoek. 
Dat de Leidse drapeniers lakens van uiteenlopende kwali
tei t produceerden, mag op basis van de hier aangehaalde 
argumenten niet zonder meer uitgesloten worden. 
De aandacht ging in deze bijdrage voortS uit naar de re
cessie in de stedelijke textielnijverheid omstreeks 1500. 
Zowel de algemene economische toestand als het beleid 
van het stadsbestuut werden nader onderzocht. Bij het 
bepalen van het economisch beleid in de periode 1477-
1504 was de magistraat met handen en voeten gebonden 
aan de enorme schuldenlast die de stad had opgebouwd 
bij de stapelkooplieden te Calais. Bovendien werd de ma
gistraat ernstig in zijn bewegingsvrijheid belemmerd door 
de benarde financiële situatie waarin de stad zich bevond. 
De stedelijke schatkist diende onder meer door belasti ng
verhogingen gespekt te worden. Ook werden enkele 
nieuwe accij nzen ingevoerd . Met name de verhogingen 
van de belastingen op de invoer van wol en de heffing bij 
de strijkerij moeten de ondernemers pijnlijk getroffen 
hebben. De kleine drapeniers leden het meest onder deze 
maa tregelen omdat hun per definitie al beperkte produk
tie weinig ruimte bood voor verregaande onkostenver
meerderingen. In dat opzicht betekende de loonsve rho
ging die in 1478 aan de vollers toegekend werd evenzeer 
een lastenverzwaring. De magistraat bleek niet in staat 
met een vernieuwend beleid voor de dag te kunnen ko
men. De traditionele wetgeving bleef gehandhaafd en 
werd in enkele gevallen zelfs tijdelijk aangescherpt. Al
leen in perioden van acute problemen werden de teugels 
enigszins gevierd. Mogelijk liet de magistraat zich leiden 
door de ontwikkelingen op de internationale markt die 

gezien de hoge produktiecijfers en de toenemende han
delsmogelijkheden in het Oostzeegebied tamelijk gunstig 
waren omstreeks 1500. Hier zou dan ook de verklaring 
liggen voor de hardnekkige afwijzing van de magistraat 
van het gebruik van de goed in de markt liggende Spaan
se wol. Temeer omdat ondanks de problemen met de 
stapel de woltoevoer slechts in geringe mate belemmerd 
werd. De laat-vijf tiende-eeuwse recessie in de lakennij 
verheid van Leiden is voornamelijk toe te schrijven aan 
interne factoren. De Engelse concurrentie werd pas om
streeks 1520 funest voor de Leidse industrie. Dat het 
stadsbestuur toen te laat reageerde op de nieuwe situatie, 
staat buiten kij f. 
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Crisis, beleid en differentiatie in de laatmiddeleeuwse 
Leidse laken nijverheid, AI Brand 

H er ror srand komen van deze bijdrage werd mede mogel ijk ge
maakr door financiële ondersreuning van .W.O. Mer dank aan 
W.P. Blockmans en D.E.H. de Boer voor hun waardevolle op
merkingen. 

Z ie voor de onrwikkel ing van de Leidse lakennijverheid her nog 
sreeds onmisbare werk van I .W. Posrhumus, D e geschiedenis van 
de Leidsche lakenindustrie 1 (veertiende tot zestiende eeuw) Cs-Gra
venhage 1908). Alleen voor de kortsrondige crisis in de Hollandse 
economie kort voor 1440 T.S . Jansma, H et vraagstuk van Hollands 
welvaren tijdens hertog Philips van Bourgondië. Rede uitgesproken 
bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de econo
mische en sociale geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam op 
maandag 8 mei 1950 (Groningen, Djakarta 1950). 

2 Posrhumus, Geschiedenis, 195-205, 368-371, 388-389; W . Jappe Al
bens, H.P.H. Jansen en ].F. N iermeyer, Welvaart in wording. So
ciaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden 
tot het einde van de middeleeuwen (Den Haag 1977') 294; H.P.H. 
Jansen, H ollands voorsprong. Rede uitgesproken bij het aanvaarden 
van het ambt van gewoon hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis 
en haar hulpwetenschappen aan de Rijks 'Universiteit te Leiden op 7 
mei 1976 (Leiden 1976) 3-21 geefr expliciere verwijzingen naar de 
Leidse siruarie op 7, 1O-I3; R. van Uyrven, ' Pol iriek en economie. 
De crisis in de lare 15de eeuw in de ederlanden ', in: Belgisch tijd
schrift voor filologie en geschiedenis 53 (1975) 1079-II49, hiervan 
II43-1145; P.]. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad 11. Eene 
Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijkse heerschappij 
Cs- Gravenhage 1912) 233, 253-254; N .W. Posrhumus ed., 'Bron
nen ror de geschiedenis van de Leidsche rexrieln ijverheid II (1481 -
1573)', in: 5 Rijks geschiedkundige publicatiën 14 Cs-G ravenhage 
19II) 45, 95; R. Fruin ed., Enqueste ende informatie uit 't stuck van 
reductie ende reformatie van den schiltalen voirtijts getaxeert ende ge
stelt geweest over den landen van Holland ende Vrieslant gedaen in 
den jaren 1494 (Leiden 1876) 167-169. 

3 Posrhumus, Geschiedenis, 84-85, 200-201, 250-251. Z ijn conclusies 
worden gedeeld door M.e. Howell , Women, production and pa-
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Weefgerouw, zeventiende eeuw 

triarchy in late medieval cities (Londen , Chicago 1986) 52. 
4 Posrhumus, Geschiedenis, 368-371. Kennelijk wisr Posrhumus nier 

goed raad met deze contradicrie, want op p. 370 spreekr hij van 
perioden van sri lsrand en herhaaldelijk srerk ingekrompen pro
dukrie. Op p. 468 srelde hij echrer nog vasr dar de jaarlijkse hoe
veelheid geproduceerde lakens in her laa rsre kwarr va n de 15de 
eeuw nier afnam, hergeen overeenkomr mer de door hem gepubli
ceerde produkriecijfers. 

5 Posrhumus, Geschiedenis, 195-204. 
6 Zie H owell , Women, 49-94 en R.S. DuPless is, M.e. Howell , 'Re

considering the early modern economy; the cases of Leiden and 
Lille', in: Past and Present 94 (1982) 49-84, aldaar 50-63. 

7 H. Pirenne, 'Une crise industr ielle au XVIième siècle. La draperie 
urbaine er la nouvelle draperie en Flandre', in: Bulletin de l'acadé
mie royale de Belgique. Classe des lettres (1905), herdrukt in het hier 
geraadpleegde H. Pirenne, Histoire économique de I'Occident mé
dieval (Brugge 1951) 621-643. Zie ook de verwijzing bij Posthu
mus, Geschiedenis, 254 noor 2. E. Coornaerr, 'Draperies rurales, 
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draperies urbaines. L'évolution de l'industrie Aamande au moyen 
àge et au XVIième siècle', in: Belgisch tijdschrift voor filologie en ge
schiedenis (1950) 59-96; A.E. Verhulsr, 'La laine indigène dans les 
anciens Pays-Bas entre Ie XJlième et Ie XVIlième siècle. M ise en 
oeuvre industrielIe, producrion er commerce', in: Revue historique 
CCXL VII (1972) 281-322. In het ederlands samengevat in A. 
VerhuIst, 'De inlandse wol in de textielnij verheid van de eder
landen van de I2de ror de 17de eeuw; produkrie, handel en ver
werking', in: Bijdragen en mededelingen voor de geschiedenis der Ne
derlanden 851r (1970) 6-18. A. Derville, 'L'héritage des draps mé
diévales', in: Revue du Nord 691 no. 275 (1987) 715-724; M. Boone, 
'Nieuwe reksten over de Gentse draperie: wolaanvoer, produkrie
wijze en controlepraktijken (ca.1456-1468)', in: Bulletin de la com
mission royale d'histoire CLIV(1988) 1-62. 

8 Hoewel er diverse aanwijzingen zijn dar er reeds in de eersre helfr 
van de veerriende eeuw op bescheiden schaal lakens werden ver
vaardigd in Leiden, begon de industrie pas rond 1350 aan belang 
re winnen. De Engelse wol kreeg geleidelijk aan de voorkeur bo
ven de goedkopere en kwaliratief mindere soorren. De eerste con
racten met de stapel re Calais datee rden volgens Posrhumus van 



het einde van de veertiende eeuw. Tor circa 1380 gebruikren de 
drapeniers veelal Schotse wol. Nog in 1413 lag de verhouding van 
de ve rwerki ng van Schorse en Engelse wol nog 1: 6. In 1417 werd 
her gebruik van Schotse wol voor de produktie van voorvvollen la
kens verboden. Posrhumus, Geschiedenis, 40-41, 78. lansen, Hol
lands voorsprong, 11. 

9 M. Malowisr, 'L'expansio n économique des Hollandais dans Ie 
bassin de la Baltique au XlVe et XVe siècles', in: idem, Croissance 
et regression en Europe XJVe-XVl! sièc!es (Parijs 1972) 91-133, aldaar 

94-97· 
10 ] ansma, Vraagstuk, 16; Pirenne, 'Crise industrielIe ' , 625; Posrhu

mus, Geschiedenis, 252-253; A.S. de Blécou rt, E. M . Meijers, M e
morialen van het hof(de raad) van H olland, Zeeland en West-Fries
land van den secretaris j an Rosa (H aarlem 1929) 39-40, 75. 

I I D.E.H. de Boer, Graaien grafiek. Sociale en economische ontwikke
lingen in het middeleeuwse 'Noordholland' tussen ca. I435 en ca. 
I4I5- (Leiden 1978) 144-148, 166 en D.E.H. de Boer, 'Die poliri
sche Elire Leidens am Ende des M irrelalrers; ein Zwischenbilanz', 
in: H. Schi ll ing en H. Dieder iks, Bürgerliche Eliten in den Nie
derländen und in N ordwestdeutschland (Keulen, Wenen 1985) 85-
109, aldaa r 88-89 . Z ie ook de b ijdrage van D .E.H. de Boer eerder 
in deze bundel. 

12 Overigens heefr Posthumus nooit willen beweren dat er geen an
dere soorten lakens in de stad geproduceerd werden. Zowel lakens 
van ropkwalireir, de puiken, als grove lakens werden door de dra
peniers vervaardigd. Deze produktie werd door Posthumus echter 
als marginaal besrempeld. Posthumus, Geschiedenis, 79-82. 

13 E.M. Carus-Wilson, O. Coleman, England's export trade I215-I541 
(O xfo rd 1963) 122-123, 138-139 . De in dir werk in grafieken uirge
zerre exportcijfers van Engels laken laren zien dat tussen 1350 en 
14°0 de uitvoer geleidelijk stijgt. Tussen 14°0 en 1470 trad een pe
riode van sragnatie en in de eerste twee decenn ia van de vijftiende 
eeuw zel fs van terugval in. Na 1470 is ondanks he r af en roe gri ll i
ge verloop van de exportcijfers de stijgende tendens sterker dan 
ooit tevoren. Daarenregen valt er vanaf 1350 een gele idelijke terug
val in de export van wol te constateren. 
].H . Munro, 'Monetary conrraction and industrial change in the 
late-med ieval low counrries, 1335-1 500' , in: N.]. Mayhew (ed. ) 
Coinage in the low countries (88o-I500) The third Oxford Symposi
um on coinage and monetary history (Oxford 1979) 95-163, aldaar 
Iq -1I8. Ondanks de sterke stijging van de prijs van de Engelse wol 
rond 1430, die mer name voor de Vlaamse draperie ernstige gevol
gen had, lijkt de Leidse textiel industrie weinig hinder ondervon
den te hebben van d it fenomeen. Alleen de Bourgondisch-Engel
se oorlog van 1436-1439 had tijdel ijk een verlammend effect op de 
wolroevoer. In de t'Neede helft van de vijftiende begon de opmars 
van de Engelse lakenindustrie die in het begin van de zestiende 
eeuw funest uitpakte voor de tradi tionele Leidse nijverheid. M un
ro ziet een verband russen de verregaande munrdevaluaties die 
Edward IV in 1464 doorvoerde en de roe nemende export van En
gelse lakens. 

14 Posthumus, Geschiedenis, 202-208, 214-220, 251,4°5-4°6. Zie bo
vendien de bijdrage van Boudien de Vries aa n d it boek. 

15 H. Pirenne, 'Crise indusrrielle', 630-643. Z ie ook de verwijzing bij 
Posthumus, Geschiedenis, 254 noot 2. 

16 Coornaert, ' Draperies rurales, drape ries urbaines' , 64-65, 7°-71, 
82-83. 

17 VerhuIst, 'La laine indigène', 283-296; VerhuIst, ' D e inlandse 
wol' , 8-16. 

18 Boone, ' ieuwe teksten ', 8-11 , 17, 22-23, 28-31. 
19 Coornaert, 'Drape ries rurales, d raperies urbaines', 82-83, 9°-91; 

Derville, Théri tage', 715. 
20 N .W . Posthumus, ' Bronnen rot de geschiedenis van de Leidsche 

laken nijverheid I (1333-1480)' , in: 's Rijks Geschiedkundige Publica
tiën 8 Cs Gravenhage 1910) 52-53 · 
Item wa t laken men binnen Leiden maect, die men 14 vierendel 
zet op ten raem, daer sel die wolle waerdich of wesen die lb. een 
Engelsken nobel. !rem laken die staen 13 vierendel opten raem 
ende nyet dai rboven dairof sel elc lb. waerdich wesen 9 grote .. 
!rem die wolle die wel waerdich is seven grote die sel men serren 
opten raem d rie ellen ende niet daerboven .. !rem wat laken daer 
die wolle gh ien seven grote of waerdich en is die sel len opten raem 
staen 10 vie rendeel .. . (Keuren gemaakt ca. 1406) 

21 Posthumus, Bronnen I, IJ I- I32 en daarbij voorbeelden van overtre
dingen o.a. op 133-135 e.v. H et privilege bevat de zinsnede ".in 
welker draperyen die vo isr. persoenen grote valscheyt plegen over
m its dat zy Schotse ende ander wolle heymel ick gebrycken ... ende 
die mengen onder den Ingelschen wolle . .. 

22 Posthumus, Bronnen /, 136, 20 7. Bij het vaststellen van het vol
Iersloon op 18 februar i 1435 was de hoogte van het loon afh anke
lijk van de soorten bewerkte lakens; namelijk "van vier voi rwollen 
halve lakens makens enen gouden Engelsche nobel". "Van een 
puuck half laken drie quarten van enen Engelsche nobel". "Van 
twie groeve halve lakenen enen gouden W ilhelmus scih". " Item 
en sel niemenr vo irran geen wollen lakenen op lindenro uwen an
ders dan voederlaken . . . ende dat inslach sal wesen van derden 
wolle en niet beter, arge r off men wille . . . " 

23 Posthumus, Bronnen I, 3II . 
24 H .G. H amaker, De middeneeuwsche keurboeken van de stad Leiden 

(Leiden 1873) 69, 534-535. " ... dat nyemenr van onsen poirreren 
uur der stede van Leyden va ren en sal om veile of om wolle te 
coop an deze zyde van der zee en sellen eerSt hoi r delynghe te Lei
den laten onder den wairdeyns . .. ende ho ir mededeelers .. die sel
len die velle ende wolle selve drapenieren .. " "!rem so wie Schotse 
wol of ander wol die rorren Engelschen stapel niet en hoirt reeden 
jof ofsteken die sal hem laten tekenen inder stede boec ende bin
nen enen halven jair naedat hyt wederseit soe en sel hi gheen En
gelsche wolle ofsteken of reeden. " 

25 De Boer, Graafen grafiek, 307-309. 
26 F.].W. van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het 

Leidse patriciaat tot I420 (Hi lve rsum 1989) 78-80. 
27 Posthumus, Bronnen /, 52-53. 
28 Posthumus, Geschiedenis, 271-355 . 
29 A.]. Brand, 'In polit ieke kringen. D e familie Paed ze van Sonne

veh en de verdel ing van de macht in Leiden aan het einde van de 
middeleeuwen', in: Leidschrift. Themanummer Elites (1987) 4°-65, 
aldaar 49-58. 

30 Posthumus, Geschiedenis, 323-332, 347-349. 
3 1 ].C O vervoorde, 'D e Leidse ambachtsbroederschappen', in : R. 

Fruin, W.A. Beelaerrs van Blokland, ]. van Kuijck e.a. , Rechtshis-
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torische opstellen aangeboden aan prof mr. Sj. Fockema Andreae 
(Haarlem 19(4) 334-375. 

32 Howell , Women, 61-64. H owell relr circa 150 grote drapen iers in 
de stad. Hierroe rekende zij degenen die gemiddeld 75 lakens of 
meer produceerden. Daarregenover sronden circa 125 kleine d ra
pen iers en 125 drapenier-wevers die niet meer dan 30 lakens per 
jaar afleverden . 

33 Posthumus, Geschiedenis, 83-176. 
34 Ibidem, 85-86. Her lagere cijfer va n de overrredingen russen 1507 

en 1548 hangt mogel ijk samen met de teruglopende werkgelegen
heid in de srad . 

35 Van Uyrven, 'Politiek en economie', 1143-1145; Jansen , Hollands 
voorsprong, 11. Z ie voor de financiële roesrand van de H ollandse 
sreden in her algemeen I. Prins, H et foillissement der Hollandse ste
den: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494 
(Amsrerdam 1923) . Meer specifiek ge richt op Leiden zij n: W. 
Downer, De financiële toestand van Leiden rond 1500 (uirgerypte le
zing 1951, raadpleegbaar Gemeenre Archief Leiden); H.G . Hama
ker, ' De stad Leiden in staat van faillissemenr' , in: Verslagen en 
mededelingen tot uitgaaf van de bronnen van het oud-vaderlandsch 
recht) (1893-1 895) 181-207· 

36 J.W. Marsi lje, ' Les modes d ' imposition en H ollande 1477-1515', 
in: Publication du centre Européen d'études Bourguignonnes (XIV
XVTe s.) (1988) 159-171, aldaa r 164-17°. 

37 Posthumus, Geschiedenis, 198 . 
38 Marsi lje, 'Les modes d ' imposition ', 164-17°. 
39 Algemeen Rijksarchief, Grafeli jklleidsrekeningen inv. no. 5553 

Reeckeninge ende bewys meester Florys van Wyngaerden Janszn . 
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40 L. Noordegraaf, Hollands welvaren' Levensstandaard in Holland 
1450-1650 (Bergen 1985) 30-34, 100-102, 143· 

4 1 Fruin , Enqueste, 168. 
42 Over de vrijhandelsovereenkomsr mer de Hanze zie Posthumus, 

Geschiedenis, 421-425. De positieve gevolgen van de overeenkomst 
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o.l.v. de Leidse hoogleraar W.P. Blockmans. 

43 Cijfers gebaseerd op de berekeningen van H owell op basis van de 
inkomsten bij de strijkerij . Z ie: H owell , Women, 185-188. 

44 Malowist, 'Expans ion économique', 134-135. 
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fami ly economy, and the structures of marker production in ci ties 
of northern Europe during the late Middle Ages' , in de bundel 
van Hanawalt, Women and work in preindustrial Europe, 198-222. 
Voor dit artikel heb ik revens gebruik gemaakr van Howells on
uitgegeven dissertatie Womens work in urban economies of Late me
dieval northwestern Europe: ftmale labor status in male economic in
stitutions (Columbia Un ivers iry 1979); aanwezig op het Gemeen
tearchief Leiden. 

9 H owell , Women, production and patriarchy, 23-24. 

10 Ibidem, 87-90 . 
11 Ibidem, 88 en 91. 
12 N.W. Posthumus ed., ' Bronnen rot de geschiedenis van de Leid

sc he rextielnijverheid, 6 delen , verzameld ' , in: Rijks Geschiedkun
dige Publicatiën ('S Gravenhage 1910-1922) 8, 14, 22, 39 en 49 · 
Voor dit artikel is vooral gebruik gemaakr van de eerste twee delen 
(hierna aangehaald als Bronnen) . 

13 Rechterlijk Archief Leiden, inv. nf. 4 (14 delen en I omslag) . 
14 H et nu volgende overzicht is voora l gebaseerd op Posthumus, Ge

schiedenis, deel I, 44-67. 

Laken- en baaistempels 

15 Bronnen I , de nummers 12, 58, 73, 74, 92, 1)2, 166, 192, 263 en 
440; en Bronnen Il , de nummers 765 , 813-815, 1034, 1066-1068 en 
1214. 

16 Bronnen I, nr. 1)2: I, 35; nf. 166: IT , 19; nf. 440: lIJ , 44; IV, 37; 
Bronnen TI , nr. 765; nf. 845 (uit aAezingboek); nr. 872, nf. 1012: I 

(aAezingboek); nf. 1033 (aA . boek) ; nf. 1034: IIT , 30 en V, 21 , VI , 7 
en VI I, 5; en nf. 1214: VI 7. ; nf. 1067 en nf. 1214: VI , 2. 

17 Bronnen I, nf. 12: 128, 5. 
18 Bronnen 1, nf. 12: 186, 7; nf. 58: VI I, 59 en nf. 74: VI I, 51. 
19 Bronnen I, nrs. 1)2, 166, 263 en 440; en Bronnen IT, nrs. 1034 en 

1214. Bronnen 11 , nf. 1034, 1 en 2. 

20 Bronnen I, nr. 263 : V, 28, 29 e, 30. 
21 Bronnen!, n f. )25: 16. 
22 Bronnen IT, nf. 810. 
23 Ik ben van plan deze gegevens betreffende de overtredingen van 

de ke uren van de d ra perie, ontleend aan de correctieboeken , nog 
eens nader u it te werken in een aparte studie. 

24 Martha H owell , Women, production and patriarchy, 196. 
25 Z ie onder andere: Mirjam Nijhof, 'Vrouwen en de arbeidsmarkt', 

in : Socialisties-Feministiese Teksten I (1978) 182-203; Toni Pieren
kemper, ' Hisrorische Arbeitsmarkrforschung. Vorüberlegungen 
ZLI einem Forschungsprogramm', in: Toni Pierenkemper und Ri
chard Tilly eds. , H istorische Arbeitsmarktforschung. Entstehung, 
Entwicklung und Probleme der Vermarktung von Arbeitskrafi (Gör
tingen 1982) 9-36. 

26 H er zou interessant zijn om de sekse-verhoudingen binnen de 
Leidse textielnijverheid van de zeventiende en achttiende eeuw 
ook op een dergelijk ' beleidsmatig' niveau re onderzoeken. Dit 
geldt overigens evengoed voor andere bedrijfstakken en andere 
steden: een inventariserend onderzoek naar alle mogelijke maatre
gelen ten aanzien van het werk van vrouwen in Hollandse .steden 
gedurende de lare middeleeuwen en vroegmoderne tijd zou bij
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