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Wanneer de economische en demografische ontwikkeling als uitgangspunt wordt genomen, 
ontstaat al spoedig de indruk dat de welvaart en levensstandaard in Leiden tussen omstreeks 1350 
en 1480 in het teken van continue groei stond. De opbloeiende lakennijverheid fungeerde als een
trekpaard van alle andere economische sectoren en zorgde voor een sterke toename van de werk-
gelegenheid. Aangetrokken door de gunstige perspectieven vestigden enkele duizenden migranten
zich in Leiden, waardoor ook de bouwnijverheid, de plattelandsindustrieën, de voedings- en de
dienstverlenende sectoren een sterke groei doormaakten. De Leidse drapeniers waren echter veruit
de belangrijkste werkgevers in de stad en voorzagen naar schatting de helft van de actieve stedelijke
bevolking van een inkomen.1

Het gunstige tij keerde in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Door een combinatie van 
oorlogvoering, binnenlandse onrust, muntontwaarding, toenemende belastingdruk en torenhoge
financiële verplichtingen stonden omstreeks 1494 alle grote steden in Holland aan de rand van het
faillissement.2 Ook Leiden ontsnapte niet aan dit lot en het stadsbestuur zag geen andere mogelijkheid
dan de financiële lasten door accijnsverhogingen en belastingheffingen op zowel de producenten als
de consumenten in de stad af te wentelen. Hoewel dit beleid een enorme hypotheek op de stedelijke
economie legde en vele ondernemers hun bedrijf opdoekten, bleef de lakenproductie onveranderlijk
hoog en bereikte in de eerste decennia van de zestiende eeuw, toen de financiële situatie zich ontspande,
zelfs een ongeëvenaard niveau.3

Vanaf 1530 ging het echter snel bergafwaarts. Toenemende Engelse concurrentie, muntdepreciaties
en oorlogen met Denemarken en de Noordduitse steden waardoor de belangrijkste afzetmarkten
verloren gingen, luidden de val in van de middeleeuwse lakennijverheid. De neergang werd versneld
doordat de stadsbestuurders en de ondernemers geen passend antwoord op de economische crisis
hadden en vasthielden aan oude opvattingen en methoden. Omstreeks 1560 was de oude draperie
geheel tot stilstand gekomen zonder dat nieuwe economische sectoren zich hadden ontwikkeld.4

De sociale gevolgen waren navenant. De verpaupering van Leiden nam in hoog tempo toe en een
groot deel van de bevolking gleed in de zestiende eeuw af, zoals Unger het ooit uitdrukte, tot een
lompenproletariaat.5 Van lineaire opgaande en neergaande tendensen was in de genoemde twee eeuwen
echter geen sprake. Talrijke kortere crises zorgden voor aanzienlijke fluctuaties in de koopkracht-
ontwikkeling en verdiepten de sociale polarisatie in de stad. Het armoedeprobleem stelde zich ook in
het economisch groeiende Leiden van de veertiende en vijftiende eeuw bij tijd en wijle nadrukkelijk
en maakt een genuanceerde benadering van de welvaartsontwikkeling noodzakelijk. 
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Duurtejaren door graantekorten 

Aangezien loonarbeiders een groot deel van hun inkomen (circa 44 procent) aan de aankoop van
brood besteedden, gelden de fluctuaties in de graanprijzen als een belangrijke indicator voor het 
welvaartsniveau, te meer omdat op de prijswijzigingen zelden loonaanpassingen volgden. Voor wat
betreft de ontwikkelingen in Holland wordt voor de periode na 1400 gewoonlijk gerefereerd aan de
prijzen op de Utrechtse markt, terwijl voor de halve eeuw daarvoor naar de prijzen betaald in 
Den Haag verwezen kan worden.6 Op grond hiervan kan gesteld worden dat de prijzen van tarwe en
rogge sedert 1350 een stijgende lijn vertoonden, die vanaf 1480 steeds steiler verliep en tot ongeveer
1620 de koopkracht nadelig beïnvloedde. 

Voor de jaren na 1480 vertonen de dan voorhanden zijnde prijzen voor tarwe, boter en haring, die
door het Leidse St. Catharinagasthuis betaald werden, dezelfde tendens.7 De duurte manifesteerde
zich dus onmiskenbaar in zestiende-eeuws Leiden. Van de prijsontwikkeling op de Utrechtse markt
gaat de suggestie uit dat de levensstandaard ook tot het derde kwart van de vijftiende eeuw onder
druk stond. Wanneer de muntdepreciaties in de prijzen worden verdisconteerd, ontstaat evenwel een
genuanceerder beeld.8 De onderstaande figuur toont een licht dalende tendens tussen 1400 en 1470,
met duidelijk herkenbaar de als goedkoop bekend staande periode na 1445 en vervolgens een scherpe
stijging die tot 1495 aanhield.9

Duidelijk blijkt dat de graanprijzen aan enorme fluctuaties onderworpen waren. Dit was met name
het geval in de jaren 1437-1439, 1481-83 en 1491-92 toen de prijzen in een tijdbestek van een of
twee jaar meer dan verdubbelden en in het begin van de jaren 1480 zelfs met 400 procent stegen om
daarna nooit meer tot het oude niveau terug te vallen. 

In het laatste kwart van de vijftiende eeuw lag het prijsniveau twee- tot driemaal hoger dan in de
welvarende jaren tussen 1450 en 1474. De opmerkingen in de enquête van 1494 dat de nering er
toen aanmerkelijk slechter voor stond dan tijdens “hertogh Karels tiden”, moeten ten dele op de
ongunstige prijsontwikkeling teruggevoerd worden.10 Minder dramatisch was de situatie in de jaren
1409, 1416-1417, 1421, 1427-28, 1447, 1457 en 1460, maar ook hier valt de plotselinge duurte
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niet te loochenen.11 Hoewel de extreme prijsstijgingen van 1481-83 exceptioneel bleven, regen in de
zestiende eeuw de duurtejaren zich aaneen. Uit de enquête van 1514 ontstaat weliswaar de indruk
dat er kort na 1495 herstel optrad, waarvan ook de Leidse textielnijverheid, getuige de hoge
productiecijfers, de vruchten plukte, maar vanaf omstreeks 1520 trad een lange periode van verval 
in die samenviel met een aanhoudende stijging van de graanprijzen.12 De perioden 1519-1522,
1547-1552, 1554-1557 en 1569-1573, met respectieve prijsstijgingen van 158 procent, 195 procent,
180 procent en 211 procent waren extreem duur, waarbij de sterke stijgingen tussen 1545 en 1575
een continue aanslag op het budget van de bevolking inhielden. Tenslotte werden de jaren 1502,
1527, 1545 en 1565 als buitengewoon duur ervaren, ook al laten de graanprijzen minder sterke
schommelingen zien dan in andere duurteperioden.13

Vaak lagen misoogsten, veroorzaakt door overstromingen, overvloedige regen of zoals in 1545
door een sprinkhanenplaag, ten grondslag aan de tekorten in de Nederlanden.14 Evenzeer funest
waren de stremmingen van de graantoevoer uit het Baltisch gebied, dat zich in de loop van de vijftiende
eeuw als de graanschuur bij uitstek voor Holland ontwikkelde. Een blokkade van de Sont was een
frequent gebruikt wapen in de talrijke conflicten die de Oostzeelanden met Holland uitvochten. Alle
duurteperioden tussen 1520 en 1555 gaan terug op dynastieke conflicten tussen Denemarken en
Karel V, terwijl de hongersnood van 1566 in belangrijke mate door het handelsconflict tussen
Margaretha van Parma en de Oostzeelanden wordt verklaard.15

Dat de duurte ook Leiden zwaar trof, blijkt uit de prijsregulerende maatregelen die het kunstmatig
opdrijven van de graanprijzen moesten voorkomen en de voorraden op peil dienden te houden. 
Op deze wijze hoopte het stadsbestuur de armen te kunnen voeden en de sociale orde te handhaven.16

Zo noopte de diepe crisis van 1437-39 tot vergaande maatregelen. De vroedschap kondigde zoals tal
van andere stadsbesturen, een verbod op de graanuitvoer af, dat werd gevolgd door een landsheerlijk
gebod de handel geheel stil te leggen. Om speculatie voor te zijn, werden landelijk korenkopers 
aangesteld die niet voor eigen rekening mochten handelen maar het graan conform de verordon-
neerde prijszettingen moesten distribueren.17

Ondanks de voorzorgen brak in 1439 in Rotterdam een hongeroproer uit dat enkele Leidse
gemachtigde graankooplieden het leven kostte.18 Ook in Leiden was de nood hoog en deed de
Heilige Geest, de belangrijkste liefdadigheidsinstelling in de stad, enige bezittingen van de hand om
de armen te hulp te komen die anders door de duert van tcoren… van ghebrec vergaen hebben.19 In
1456, 1481-83 en 1492 gingen landsheerlijke uitvoerverboden op levensmiddelen en zogenoemde
prijszettingen op graan en brood gepaard met lokale maatregelen ter ondersteuning van de armen.
Prijsstijgingen van 120 procent dwongen in de winter van 1456 het Gerecht ertoe een maximumprijs
op brood te zetten. In 1481 riep de vroedschap de burgerij op lijfrenten te kopen om de armen te
ondersteunen, terwijl in 1491 het stedelijk bakkersmonopolie werd opgeheven om de invoer van
brood aan te moedigen.20

Veel stadsbesturen dwongen hun burgers voorraden aan te leggen of gingen zelf over tot 
graanaankopen. Om vervolgens het brood zo goedkoop mogelijk te kunnen verkopen, werden deze
maatregelen vaak met prijszettingen gecombineerd.21 In 1447 werd ieder met een vermogen vanaf
50 nobels verplicht ten minste 277 liter graan op zolder op te slaan, terwijl in 1521 van ieder huis de
graanvoorraden werden genoteerd om misbruik te voorkomen. Dat de vrees voor de volkswoede
tegen speculanten niet ongegrond was, bleek een jaar later toen de graanhandelaar Dirk Claesz. voor
een corenrover en bloetsuijper werd uitgemaakt die het verdiende dat men dese dagge in u 
harte omkeere(n).22 Het Leidse stadsbestuur kocht in 1531, 1545, 1552, 1556 en 1565 voorraden
tarwe en rogge in en besloot in 1567 het St. Jacobsgasthuis op het Steenschuur te kopen en het als 
opslagplaats voor graan te gebruiken.23 Het waren echter pleisters op de wonde, want een sterke
daling van de koopkracht was er voor verantwoordelijk dat huishoudens die zwaar door de extreme
duurte werden getroffen, de klappen niet meer te boven kwamen. 
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Koopkrachtontwikkeling en verarming

Het ontbreken van loonreeksen in de jaren tot 1480 maakt het bijzonder moeilijk om een adequaat
beeld van de koopkrachtontwikkeling in Leiden te schetsen. Niettemin staat vast dat de welvaart die
de tweede helft van de regering van Filips van Bourgondië en die van zijn zoon Karel de Stoute 
kenmerkte, ook in Leiden bestond. De jaren tussen circa 1445 en 1475 kenden immers een sterke
demografische groei en verdere expansie van de textielnijverheid. Het uitblijven van oorlogen, 
epidemieën en extreme duurtejaren - alleen in 1447 en 1457 was er sprake van verhoogde graanprijzen
- lagen aan de basis van de economische groei, die voorts werd gedragen door een gematigde
belastingpolitiek, gemiddeld lage prijzen en een stabiele munt. Ook al lagen in de Leidse textiel-
nijverheid de productiecijfers onder het niveau van de jaren rond 1500, de bovengenoemde factoren
droegen ertoe bij dat in alle sectoren de winsten gemaximaliseerd konden worden en dat de 
werkgelegenheid was verzekerd.24

De keerzijde van de medaille was dat lang niet iedereen in de welvaart deelde. Met name de 
ongeschoolde arbeiders moesten van een inkomen rondkomen dat om en nabij het bestaansminimum
lag, terwijl ten gevolge van loonzettingen de salarissen van veel textielarbeiders achterbleven bij de
sluipende inflatie die tussen 1443-1478 de prijzen met zo’n 25 procent had doen stijgen.25

Aanpassingen aan de stijgende prijzen waren overigens een zeldzaamheid en werden pas doorgevoerd
onder dreiging van sociale onrust of naar aanleiding van vergaande devaluaties. Afgaande op de 
ontwikkeling van de daglonen van een aantal arbeiders in de textielnijverheid en van metselaars en
opperlieden die voor het Catharijnegasthuis werkten, wordt duidelijk dat men in Leiden in de pas
liep met ontwikkelingen elders in de Nederlanden. De lonen vertoonden vanaf omstreeks 1450 tot
in het tweede kwart van de zestiende eeuw nauwelijks schommelingen. Pas in de jaren 1530 en 1540
worden her en der - overigens geringe - loonsverhogingen afgekondigd om de stijgende kosten voor
levensonderhoud enigszins te compenseren.26 Dat de toegezegde verhogingen de druk geenszins van
de ketel haalden, blijkt uit de reactie van de Leidse ververs in 1545. Uit onvrede met de ontoereikende
toezeggingen dreigden zij met oproer en velen keerden de stad definitief de rug toe, waardoor de toch
al kwijnende lakennijverheid nog verder in het slop raakte.27 Het chronisch achterblijven van 
de lonen bij de prijzen veroorzaakte met name vanaf 1520 een voortdurende inkrimping van de
koopkracht van de gemiddelde loonarbeider. Noordegraaf maakte de ontwikkeling aanschouwelijk
door de nominale jaarlonen om te rekenen naar de hoeveelheden tarwe die voor dit salaris op de
Utrechtse markt gekocht konden worden. Als uitgangspunt gelden de daglonen van de metselaars en
opperlieden, zoals die tussen 1480 en 1569 in de rekeningen van het Catharijnegasthuis voorkomen.28

Na de langslepende crisis van de jaren 1480-1490 verbeterde kort voor 1500 de positie van 
beide groepen dagloners aanzienlijk. Met name de koopkracht van de metselaars bleef tot 1520
onveranderlijk gunstig, maar voor beide groepen tekende zich vanaf 1520 een daling af. De dagloners
kwamen toen in een situatie te verkeren die structureel die van de crisisjaren 1481-1483 benaderde
en vanaf 1550 zelfs nog slechter was. De neergaande tendens sedert 1500 wordt bevestigd door een
klacht van de meestervollers en hun knechts die in 1541 betoogden dat hun dagelijkse onderhouds-
kosten ruim de helft hoger lagen dan zestig jaar tevoren.29

Het welvaartsniveau werd voorts ondergraven door toenemende werkloosheid. Tijdens de enquête
van 1494 spraken de Leidse vertegenwoordigers van grote leegstand in de stad door het gebrek aan
werk en in 1514 verzochten de vollers de vroedschap de vele werkzoekenden van buitenaf te weren,
zodat zijzelf  niet daghelicx leedich gaende ende geen werk ende connen gecrijgen. Zoals ook Posthumus al
constateerde namen de klachten over slapte en gebrek in de daaropvolgende decennia alleen maar
toe.30 Vermindering van werkgelegenheid betekende dat het maximum van 240 à 250 daglonen per
jaar vaak niet gehaald werd, zodat door het wegvallen van een deel van het inkomen het verlies aan
koopkracht voor velen aanmerkelijk hoger was dan de geschilderde tendens doet vermoeden.31
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Onder dergelijke omstandigheden is het niet verwonderlijk dat klachten over wijdverbreide armoe-
de schering en inslag waren. De verzuchting uit 1489 van de Heilige Geestmeesters voor wie in deze
bittertijt het onmetelijk lijden van Christus aan het kruis een troest ter lester noet was, spreekt boekde-
len. Zeker zo dramatisch waren de woorden van burgemeester Van Oijen, toen hij in 1530 de vroed-
schap voorhield dat vanwege zware armoede, grote honger ende commer alhier bij de miserabele personen
dagelicx zeggen: och Lieve Heere en gaat ons niet verbey mit U gave van der heete ziecte (de engelse zweet-
ziekte) want wij liever sterven dan langer leven.32

Hoe omvangrijk de armoede aan het einde van de Middeleeuwen was, valt echter moeilijk in te
schatten. De enquête van 1494 raamt het aantal armen op 6.000, terwijl in 1545 de schattingen van
5.000 tot 6.000 armen spreken, hetgeen neerkomt op bijna de helft van de bevolking. Er kan echter
geen misverstand over bestaan dat slechts een deel hiervan werd bedeeld. De hoge aantallen hebben
betrekking op de huishoudens die wegens gebrek aan middelen niet konden bijdragen aan de gemene
lasten. Zo bestond volgens het in 1497 verleende privilege dat de sanering van de stedelijke financiën
mogelijk moest maken, een derde van de bevolking uit arme ende miserabele persoonen die niet bij
machte waren in de laste te contribueeren.33 In de enquête van 1514 wordt zelfs gesteld dat tweederde
van de huishoudens te arm was om aan de belastingen van 1498 bij te dragen.34 Het aantal
Leidenaars dat echter regelmatig een beroep op bedeling moest doen en dus werkelijk verpauperde,
was minder omvangrijk, maar steeg in de zestiende eeuw beduidend. In 1495 werden er rond kerst
1600 personen bedeeld, in 1570 was hun aantal opgelopen tot 2.530, wat volgens Noordam neerkomt
op een stijging van 13 procent naar 22 procent van de bevolking. Tussentijds wisselden de aantallen
weliswaar, maar vanaf 1546 werden er gedurende tien jaar rond kerst 2.000 porties brood en spek
verdeeld en tussen 1555 en 1570 werden 2.500 personen op deze wijze verzorgd.35 Ook al gaat het
hierbij om grove indicaties, de tendens sluit aan bij de kwantitatieve gegevens en bij de berichten van
de tijdgenoten die zestiende-eeuws Leiden onmiskenbaar als een stad in achteruitgang kenschetsten.
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Verhoogde sterfte en sociale ontwrichting

Het is opvallend dat er tijdens de extreme duurteperioden sprake is van een sterk verhoogde sterfte
ten gevolge van de pest of andere epidemische ziekten, zoals de Engelse zweetziekte in 1529.36

Hoewel de tijdgenoot dit verband niet legde, is het aannemelijk dat een combinatie van verarming
en voedseltekorten de weerstand tegen besmettelijke ziekten deed afnemen en zelfs het endemisch
karakter van de pest na 1450 helpt verklaren. Er was in vijftiende- en zestiende-eeuws Holland
immers altijd wel ergens iemand besmet. De ziekte sloeg al sedert het midden van de veertiende eeuw
grote gaten in de Leidse bevolking en remde tot omstreeks 1440 de demografische groei van de stad
sterk af. In 1369, 1382, 1410-11 en 1420 ging het hierbij nog om betrekkelijk kortstondige, maar
felle epidemieën tijdens de zomer- en herfstmaanden, maar tussen 1398 en 1400 woedde de pest
onafgebroken en kostte die vaak hele gezinnen het leven.37 De rampzalige combinatie van 
aanhoudende pest, hongersnood en oorlog leidde ertoe dat in 1438-39 op sommige plaatsen in de
Nederlanden bijna een derde van de bevolking werd weggevaagd. Of Leiden in deze omvang werd
getroffen is niet vast te stellen, maar de inschrijvingen in het memorieregister van de Pancraskerk
wijzen op een plotseling sterk toegenomen mortaliteit.38

Vanaf het midden van de vijftiende eeuw werd de stad ongeveer eens in de tien jaar door de pest
getroffen. Zo maken de bronnen melding van ‘pestilencie’ in Leiden in 1467-1468, 1483-1484,
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1494, 1507-1509, 1515, 1517-1519, 1524-1526, 1538, 1556-1557, 1567-1568 en 1572-1574.39

Soms sloeg een endemie over in een epidemie, die met name in de duurtejaren 1480-1482 en 
1557-1558 talloze slachtoffers maakte.40 Ook de epidemie van 1509, weliswaar geen duurtejaar,
eiste volgens diverse bronnen een hoge tol.41 De informatie van 1514 maakt melding van 2.500
besmettingsgevallen alleen in de Hooglandse parochie, maar dit is waarschijnlijk gechargeerd.42

Ook in 1467 moeten er veel doden zijn gevallen, want op 12 december riep de overheid ertoe op de
voogdijschappen van de vele minderjarige wezen met de weesmeesters te regelen.43

Men trachtte voorts met een reeks van maatregelen de besmettingshaarden te isoleren en te 
voorkomen dat het economisch en sociaal leven werd lamgelegd.44 In 1483 en in 1507 verordonneerde
de vroedschap dat de bewoners van een besmet huis een witte stok moesten dragen in kennisse dat
yegelic hem dair voir wachten mochte. De stigmatiserende werking ervan was voor velen zo afschrik-
wekkend, dat in 1529 zelfs zieken met open wonden zonder stok door de stad liepen.45 Anderen 
verstopten de stok in hun mouw, hetgeen in 1509 uitdrukkelijk werd verboden. Aan de huizen waar
de ziekte woedde moest een strooien hoed aan de deur worden gehangen, terwijl in 1519 kinderen
en dienstpersoneel opgedragen werd uit de buurt van de besmette huizen te blijven.46

Sedert 1518 was het niet langer toegestaan om ter plekke voor de zieken te bidden en degenen die
besloten om buiten Leiden pestlijders te verplegen, mochten volgens verordeningen uit 1547 en
1568 twee maanden lang de stad niet betreden.47 Ondanks de ontreddering ging het leven door en
werd bijvoorbeeld in 1484 toch de boete geïnd, die naar aanleiding van de Hoekse bezetting in 1481
was opgelegd. In de door duurte en ziekte geteisterde stad maakten velen misbruik van de situatie door
aan hun deuren teykenen van pestellencyen te bevestigen en alles af te sluiten, zodat de deurwaarders
tot veele plaatsen die deuren mosten opsmiten en die slooten afslaen.48

Door de pest leden velen economische schade. Bedrijven waar de ziekte was geconstateerd dienden
geruime tijd de deuren te sluiten en alle activiteiten stil te leggen, wat vooral in tijden van duurte
moeilijk te verkroppen was. In 1515 werd bepaald dat na een sterfgeval in een huis waar men bakt,
brouwt, “barbiert”, bier tapt of levensmiddelen werden verkocht, het bedrijf of de winkel gedurende
zes weken gesloten diende te blijven.49 De maatregel was niet nieuw, want de vroegst bekende 
overtreding tegen deze maatregel stamt uit 1468.50 Het feit dat de geboden meermaals werden herhaald
toont aan dat men het niet zo nauw met de voorschriften nam, bevreesd als men was voor de gevolgen
van het isolement.51 In 1526 klaagde het stadsbestuur dan ook dat de mensen hem liever setten in
pericule, dan te onderhouden de geboden doe tot hoir bewaernisse, profijt en gesondheyt geordonneert,
gemaecht ende ofgelezen sijn.52

Met het oog op de onverklaarbaar snel om zich heen grijpende ziekte werd veel aandacht aan
hygiëne en de kwaliteit van voedingswaren besteed. Groenten en fruit werden als verdacht geoor-
merkt en niet verkocht, want de ziekte, zo stelde het stadsbestuur in 1518, is bijsonder comende uuyt
quaet voetsele en reau froyt als appelen, peren ende andere vruchten. Ook de invoer van pruimen werd
verboden zoe tselve een zonderlinghe vuyrige vrucht is.53 Vuilnis mocht niet in het water worden
gegooid en om besmetting door de lucht te voorkomen, werd vanaf 1509 herhaaldelijk bepaald dat
kleding alleen op gezette tijden gelucht mocht worden. De huizen van pestlijders moesten tot zes
weken na het wijken van de ziekte gesloten blijven, terwijl het was verboden om huisraad, 
kleding, bedstro en beddengoed van de overledenen binnen een termijn van vier weken af te voeren.54

Zelfs de met zwart laken bedekte doodskisten mochten niet meer in de kerk worden gebracht en de
graven moesten minstens 18 duim diep zijn. En om de bevolking niet nog meer van de wijs te brengen,
werd zelfs het luiden van de rouwklokken beperkt.55

Achter deze reeks van maatregelen gaat een ontwrichte samenleving schuil, die met name tijdens
de extreme duurtejaren een desolate aanblik moet hebben geboden. Hoezeer de sterk wisselende 
economische toestand, de toenemende verpaupering en de continu aanwezige existentiële onzekerheid
de sociale verhoudingen bepaalden, valt echter slechts bij benadering vast te stellen.
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Aertgen van Leiden, Zijluiken van de Memorietafel van Claas Alewijn Claaszz. 
en Anna Cornelisdr. van der Hooch, ca. 1558-1560. Musée des Beaux-Arts, Lille.

Achterzijden van de zijluiken.



Vermogensverhoudingen rond 1500

Belastingkohieren weerspiegelen als geen andere bron de vermogensverdeling binnen de stedelijke
gemeenschap. Voor de periode tot 1574 is echter slechts één bruikbare bron voorhanden: het kohier
voor de vermogensbelasting van 1498 die dankzij de nauwkeurige notitiewijze van de belastinggaarders
bij uitstek geschikt is voor een dergelijk onderzoek. In een ultieme poging de stedelijke financiën te
saneren, werd in 1496 besloten een vermogensbelasting te heffen over 1 procent van het totaal 
vermogen van alle stedelingen soewel over den rijcken als over den armen, elc naer zyn goet. Vervolgens
werd onder toezicht van de bonmeesters van de 18 stadswijken een schatting gemaakt van de aanslag.56

Op grond van hun opgaven werd een belastingaanslag vastgesteld voor 3.010 zelfstandige 
huishoudens, waarbij de minimumbijdrage voor de allerarmsten op 8 schellingen werd gesteld. In de
loop van 1498 werd de belasting deur aan deur geïnd en de opbrengst per wijk en vervolgens 
per straat en op naam van het gezinshoofd genoteerd in de stadsrekening van dat jaar. Door 
overlijden en verhuizingen werd uiteindelijk van 2.986 huishoudens een bijdrage verwacht.57

Wanneer de verschillen tussen de aanslag en de afdracht in een grafiek worden uitgezet, tekenen
zich twee cesuren af.58 Allereerst bleken 883 huishoudens hun aanslag niet te kunnen voldoen. 
In de rekeningen noteerden de belastinginners achter 571 namen quia pauper of omdattet schamel
volk is, waarmee 19 procent van de huishoudens officieel als arm was bestempeld en van betaling
werd vrijgesteld. Voorts bestond er een omvangrijke groep van wanbetalers, waarvan 228 gezins-
hoofden in het geheel niets en tientallen anderen slechts een derde van de aanslag afdroegen. 

De tabel maakt duidelijk dat, gezien het grote verschil tussen aanslag en afdracht, de wanbetalers
vooral voorkomen in de groep van de minstvermogenden, d.i. zij die over een vermogen van ten
hoogste 49 pond beschikten. De huishoudens die op een vermogen van 50 pond of meer konden
bogen, bleken in de regel in staat om de opgelegde aanslag geheel te voldoen. Naast de vele geoormerkte
armen verkeerde dus een nagenoeg even omvangrijke groep huishoudens in een precaire situatie. Een
en ander wijst erop dat degenen die over minder dan 50 pond beschikten, zijnde 1.695 huishoudens
of 56,3 procent van de bevolking, onder of rond de armoedegrens leefden.59 Dit betrof ongeveer
7.000 personen, wat zelfs hoger ligt dan de raming van 6.000 armen in de Enqueste van 1494.60
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De tweede cesuur in bovenstaande figuur ligt bij de vermogensgroepen vanaf 10 pond, hetgeen de
huishoudens met een vermogen van 1.000 pond of meer betreft. Het gaat hier om de welstandelite
van de stad, ook wel de ‘rijkdom’ genoemd, die als belangrijkste recruteringsbron voor de bestuurs-
posten in de stad gold. Volgens de opgaven van 1498 bestond de rijkdom uit 243 huishoudens of 8
procent van de stedelijke bevolking, die gezamenlijk niet minder dan 70,9 procent van de totaal
geïnde som opbrachten. 

De omvang van de kloof tussen arm en rijk wordt duidelijk wanneer men zich realiseert dat 85,1
procent uiteindelijk slechts 15,7 procent van de afdracht betaalde. Het hield in dat het gemiddeld
vermogen van de rijkdom, dat 27 pond bedroeg, bijna het negenvoudige van het stedelijke gemiddelde
van 3,1 pond bedroeg. Het nam niet weg dat zich ook binnen de rijkdom aanzienlijke verschillen
voordeden. Slechts 35 huishoudens beschikten over een vermogen dat de 4.000 pond oversteeg, terwijl
niet meer dan negen gezinshoofden over meer dan 10.000 pond eigen kapitaal belasting betaalden.61

Het betekende niet alleen dat de Leidse welstandselite niet bijzonder rijk was, maar tevens dat de
tegenstellingen in de stad minder uitgesproken waren dan sommigen geneigd zijn te veronderstellen.62

Zo konden de rijkste Leidenaars de vergelijking met burgers uit metropolen als Brugge, Augsburg 
en Keulen niet doorstaan. In Augsburg woonden in 1498 ongeveer 12 maal zoveel belastingbetalers
met een equivalent vermogen van 10.000 pond als in Leiden. Rond 1450 liet een Keulse koopman
een vermogen na dat tien maal meer waard was dan het bezit van de rijkste Leidse drapeniers, terwijl
de rijkste burgers van Brugge in 1490 ieder 12 maal meer konden opbrengen dan de hoogste Leidse
aanslag in 1498.63 Het neemt niet weg dat de verschillen tussen arm en rijk in Leiden aanzienlijk
waren. Met een gemiddeld vermogen van 7.400 pond beschikten de rijkste Leidse drapeniers over een
equivalent van 100 jaarlonen van een meestervoller en van ruim 180 jaarlonen van een ongeschoolde
arbeider in Leiden.64

De scheiding tussen arm en rijk komt duidelijk in de vermogensverdeling over de diverse wijken
tot uiting.65 Globaal gezien concentreerde de rijkdom zich in de wijken waar de belangrijkste
machtssymbolen als het raadhuis, het Gravensteen, de Pieters- en Pancraskerk en de grafelijke burcht
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Cornelis Engebrechtsz., Dochters en schoonzoons van Willem van der Does, ca. 1519-1920. SML. Linkerluik: St. Joris met
Willem Jan Kerstantsz. Stoop, Jan van Lochorst en Jacob Heerman Gerritsz.; rechterluik: Maria Magdalena met Adriana,
Hendrika en Margaretha van der Does.

zich bevonden. De armoede omsloot als het ware het oude welvarende centrum en liep het hoogst op
in de achterafsteegjes die op de stadsmuren uitkwamen. 

Veruit het rijkst was de wijk Burchstreng, op enige afstand gevolgd door het Wolhuis en het bon
Zevenhuizen. Een middengroep werd gevormd door de eveneens centraal gelegen wijken Wanthuis,
Over’tHof, Vleeshuis en Gasthuis, waar de bewoners gemiddeld over een vermogen tussen de 400 en
500 pond beschikten. Hiertoe behoorden ook de enigzins perifeer gelegen wijken Gansoord en het
in 1389 bij de stad gevoegde Nieuwland, waar een aantal gefortuneerde lakenondernemers zich in de
directe omgeving van de raamlanden had gevestigd. 

Aan het andere einde van de schaal bevonden zich de zeer dichtbevolkte wijken Marendorp
Landzijde, Hogewoerd, Nicolaasgracht en Rapenburg. Hier werd een kwart tot een derde van de
bevolking in de belastinglijst van 1498 als schamel volk of pauperis genoteerd en konden tientallen
anderen slechts een klein deel van de gevraagde som opbrengen. Het meest gemêleerd was wel het
bon Rapenburg. Terwijl aan de gelijknamige gracht statige herenhuizen verrezen, heerste in de stegen



daarachter soms diepe armoede. Hier lag ook de hoerenbeurt waar joffers met kleurrijke namen als
Brielse Bet, Schone Clara en Gijsje Klik op Klik open huis hielden.66 Dit algemene beeld kan echter
niet verhelen dat ook in de meest welvarende wijken vele huishoudens de touwtjes niet aan elkaar
konden knopen. Met uitzondering van de wijken Wanthuis, Burchstreng en Vleeshuis waar gebrek
eigenlijk niet voorkwam, stond elders in het oude centrum minstens een op de tien huishoudens als
verpauperd te boek.

Onder de minvermogenden komen veel zelfstandige, ongehuwde vrouwen en weduwen voor.
Terwijl eenderde van de gezinnen als verpauperd te boek stond, werd ruim tweevijfde van de 
vrouwelijke gezinshoofden als pauper gekwalificeerd. Daartegenover staat dat onder de rijkdom
slechts 18,9 procent van de huishoudens op naam van een vrouw stond. In de tussenliggende categorie
komen opvallend genoeg bijna geen alleenstaande vrouwen voor. Opmerkelijk is de tweedeling in de
vermogenspositie van weduwen, die weliswaar 27,5 procent van de verpauperde vrouwelijke gezins-
hoofden, maar niet minder dan 70 procent van de rijke vrouwen in de stad uitmaakten.67

De ongelijke verdeling is te wijten aan het feit dat in welgestelde kringen veel weduwen het bedrijf
van hun echtgenoten voortzetten en daardoor een verzekerde inkomenspositie behielden.68

In totaal stond niet minder dan 26 procent van de huishoudens op naam van een vrouw, waarvan
nagenoeg elke vierde door een weduwe, al dan niet met kinderen, werd gevoerd.69 Het wijst op het
bestaan van een vrouwenoverschot, dat in nagenoeg alle industriële centra waargenomen kan worden.
In de loop van de zestiende eeuw lijkt dit vrouwenoverschot alleen maar te zijn toegenomen.
Daelemans berekende dat volgens de volkstelling van 1581 32 procent van de gezinshoofden uit
alleenstaande vrouwen bestond, waarvan niet minder dan 23 procent weduwe was.70 Tijdens het
beleg in 1574 was de scheefgroei zo mogelijk nog groter en stond liefst 38 procent van de huishoudens
op naam van een alleenstaande vrouw. De toename wordt beschouwd als een begeleidend symptoom
van de economische crisis die rond 1520 was begonnen. Het ontbreken van een solide financiële
basis zal voor veel weduwen een belemmering voor een volgend huwelijk zijn geweest en de
huwelijksleeftijd van jonge vrouwen hebben opgeschroefd.71

Niettemin zorgde het ontbreken van puissant rijken rond 1500 ervoor dat de kloof tussen arm en
rijk niet uitzonderlijk geprononceerd was, ook al stak Leiden in vergelijking met Haarlem (1483) en
Alkmaar (1543) ongunstig af. Van Zanden berekende dat in Leiden de top 1 procent van de bevolking
over 21 procent van het vermogen beschikte en de rijkste 10 procent over 59 procent hiervan, terwijl
76 procent van de huishoudens over minder dan 200 pond beschikte en als bezitsloos werd opgevat.
In Haarlem was dat voor dezelfde groepen respectievelijk 21 procent, 68 procent en 55 procent en 
in Alkmaar zelfs 15 procent, 58 procent en 50 procent. Dit sombere beeld behoeft echter enige
nuancering. In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw werd de kloof tussen arm en rijk nog
aanzienlijk dieper, zodat kan worden geconcludeerd dat het de bevolking omstreeks 1500 aanzienlijk
beter ging dan in de donkere decennia rond 1800.72 Het neemt niet weg dat uit de belastinglijst van
1498 een beeld van omvangrijke armoede naar voren komt. In welke mate en in welk tempo de
sociale polarisatie zich doorzette, valt door het ontbreken van relevant bronnenmateriaal echter niet
vast te stellen.

Wonen in laat-middeleeuws Leiden

Een beperkte analyse van de belastingkohieren van de tiende pennning over de huurwaarden uit
1558/59 en 1561 doet vermoeden dat de sombere tendens zich heeft voortgezet. De heffing van de
tiende penning op onroerend goed maakte deel uit van een aantal nieuwe belastingen die door 
de landvoogdes Maria van Hongarije in 1542 werden geïntroduceerd. Van onroerend goed dat niet
werd verhuurd, stelde men een fictieve huurwaarde vast, waarover vervolgens de belasting van 
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10 procent werd geheven. Op 21 maart 1543 gingen de Staten van Holland schoorvoetend akkoord
met de nieuwe belastingen en was de weg vrij om in de jaren 1543, 1544, 1553, 1556, 1561 en 1564
met de heffing van de tiende penning te beginnen.73 Hiertoe was een intensief onderzoek naar 
het huizenbestand, inclusief alle schuyren, spijckers, solders, kerlders en wat dies meer zij nood-
zakelijk. Alleen openbare gebouwen, kerken, kloosters en charitatieve instellingen bleven van de
heffing vrijgesteld. 

De lijsten geven een nauwkeurig overzicht van de ligging en waarde van de woonhuizen en andere
percelen in de stad, maar bieden slechts bij benadering een indruk van de bezitsverhoudingen.74

Ondanks het feit dat van de huurders werd geëist dat zij een derde deel van de heffing betaalden, 
ontbreken, althans in 1558/59, hun namen frequent, terwijl de eigenaars altijd voorkomen.75 Het
kan een vingerwijzing zijn naar omvangrijke leegstand maar ook een gevolg van een onvolledige
notitiewijze van de gecommitteerden, die pas op 8 juli 1559 hun taxaties afsloten.76 Drie jaar later
werd de heffing veel stringenter toegepast, zodat het kohier van 1561 als het meest volledige
beschouwd moet worden. Tijdens deze heffing vielen de opbrengsten beduidend hoger uit dan in
1559, hetgeen mogelijk samenhangt met het tussentijds optrekken van de huurwaarden.77

De gemiddelde huurwaarden laten zien dat de rijkdom nog steeds in het centrum van de stad was
geconcentreerd en dat in de wijken aan de stadsvesten de woonomstandigheden vaak als deplorabel
beschouwd moeten worden. Wel kunnen enige interessante afwijkingen met de vermogens-
verhoudingen in 1498 geconstateerd worden. Het is opvallend dat halverwege de zestiende eeuw de
meeste waardevolle huizen niet in het rijke bon Burchstreng maar in de wijk Wanthuis, in de directe
omgeving van het stadshuis in de Breestraat, gezocht moeten worden. 
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Evenzeer verrassend is het feit dat de wijken Marendorp Rijnzijde en Overmare Rijnzijde, die 
in 1498 ruim onder een gemiddelde afdracht van 3 pond bleven, vijftig jaar later ruim boven de
gemiddelden van 7,4 pond in 1558/59 en 10,2 pond in 1561 uitkwamen en zelfs de suggestie van
vergelijkbare rijkdom wekken met bijvoorbeeld de centraal gelegen bonnen Zevenhuizen en Vleeshuis. 

Deze verschuivingen worden bevestigd, wanneer we de laagste huurwaarden uit het kohier van
1558/59 nader beschouwen. Aangezien de woningen met een huurwaarde lager dan 6 Rijnsgulden
vrijgesteld waren van betaling, mag verondersteld worden dat men zo kort na de crisis van 1555/56
getracht heeft armlastige huurders en eigenaars te ontzien. Niet minder dan 18,7 procent van de in
totaal 3.017 vermelde percelen waren te schamel om een huurwaarde vast te leggen. Voor nog eens
624 percelen werd een huurwaarde tussen de 1 en 6 pond genoteerd, hetgeen 20,7 procent van het
totaal vertegenwoordigde. Het hield in dat over 40 procent van de percelen geen heffing betaald
hoefde te worden.

De tegenstellingen binnen de stad waren aanzienlijk. In de oudste wijken van de stad kwamen
panden zonder huurwaarde nauwelijks voor, terwijl in de wijken die al in 1498 tot de armste van de
stad werden gerekend de percentages tot hoog boven de 20 konden oplopen. Terwijl in het bon
Wanthuis slechts één enkel pand zonder huurwaarde werd genoteerd en nog een tweede in de categorie
tot 6 pond behoorde, werd in het kleine bon Levendaal bijna driekwart van de percelen van de tiende
penning vrijgesteld. De wijken Marendorp- en Overmare Rijnzijde behoorden volgens de opgaven met
de bonnen Nieuwland, Over’tHof, Zevenhuizen en Gansoord tot een middengroep. De aanwezigheid
van vier grote brouwerijen die tot de duurste panden in de stad behoorden, doet hier weinig aan af.78

De meest waardevolle panden lagen aan de hoofdstraten van de stad, waarbij de hoogste 
huurwaarden werden genoteerd in de Breestraat, op het Steenschuur en voor enkele grachtenhuizen
aan het Rapenburg. Uit onderstaande figuur valt op te maken, dat net als in 1498 de sociale segregatie
zich zowel in de wijken onderling als ook binnen alle wijken manifesteerde. Met uitzondering van de
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bonnen direct rondom het stadhuis en de Burcht waren er overal armoedige buurten of ten minste
enige arme stegen te vinden. In die zin is er dus sprake van weinig verandering ten opzichte van 1498.

Uit het kohier van 1558/59 valt op te maken dat Leiden een omvangrijke huurmarkt kende. 
Bijna een derde van de panden (31,1 procent) werd door een huurder gebruikt, waarbij opgemerkt
moet worden dat de notitiewijze mogelijk te wensen over laat. Vanzelfsprekend waren de waarde-
verschillen aanzienlijk, want een huurhuis aan een van de hoofdstraten werd al gauw tussen de 15
pond en 30 pond getaxeerd. Dit komt overeen met 100 tot 150 arbeidsdagen tot anderhalf jaarloon
van een ongeschoold abeider. Voor de panden met een huurwaarde tot 1 pond werd in de regel een
wekelijkse huur van 1 stuiver in rekening gebracht, waarvoor dezelfde arbeider ten hoogste een halve
dag moest werken. 

De huurwaarden geven geenzins de sociale polarisatie weer die op grond van de belastinglijst van
1498 en de verslechterende economische situatie daarna verwacht kan worden. De top 20 procent,
zijnde de 300 hoogst aangeslagen panden, vertegenwoordigden 38,9 procent van de totale
opbrengst, terwijl de duurste 1 procent niet meer dan 9,6 procent van de totale waarde van het
onroerend goed in de stad vertegenwoordigde. Het geeft aan dat de vermogenspositie van de Leidse
burgerij maar zeer ten dele in de waarde van het woonhuis werd weerspiegeld.
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Slot van het woonhuis van Pieter Adriaansz. van der Werf, tweede helft zestiende eeuw. SML.



Weelde en armoede in Leidse woonhuizen

Gegevens over de verschillen in materiële wooncultuur zijn schaars en indien voorhanden zelden
compleet. Dankzij het indrukwekkende onderzoek naar de panden aan het Rapenburg is het niettemin
mogelijk ons een beeld van de wooncultuur van de gegoede burgerij voor ogen te halen en aan te vullen
met enkele andere gegevens uit de zogenoemde Schuldschatting- en Verkoopboeken. Het gaat hierbij
om omvangrijke registers waarin sedert het midden van de vijftiende eeuw de gedwongen verkopen
van onroerend goed en inboedels geadministreerd werden.79 De registers vermelden de executie-
waarde van de verkochte panden en de verkoopprijzen van het huisraad. Volledige inventarissen
komen echter weinig voor, want de eigenaars zullen alleen zoveel verkocht hebben als nodig was om
hun schuldeisers tevreden te stellen. 

De meest spectaculaire verkoop betrof die van het huis en de uitzonderlijk rijke inboedel van de
secretaris van het Hof van Holland, Jan Rose, die weliswaar in luxe baadde, maar de kosten ervan
niet kon dragen. Jan Rose, die in 1434 als honorair klerk van Leiden werd aangesteld, woonde in een
groot huis aan het Rapenburg dat onmiddellijk na zijn dood in 1447 onder de hamer ging. De 
boedellijst beslaat vijf grote folio’s in het Schuldschatting- en Verkoopboek en is daarmee veruit de
langste beschrijving die in het register voorkomt. De lijst bevat tal van bijzonderheden, waaronder 
de vermelding van een waterklok en het voorkomen van een ‘besticte’ rode en groene kamer, met
wandbehang, gordijnen, dekens en kussens in bijpassende kleuren. Het is het vroegste voorbeeld van
een in grote harmonie ingericht Leids burgerhuis.80 De rijkdom van Rose blijkt voorts uit de grote
hoeveelheden groene en zwarte lakens voor kleding en de met zilver bestikte tabberd van deze lands-
heerlijk ambtenaar.81 Voorts bezat hij een boek met zilveren sloten en claimde de schilder Dirk
Gerritsz. achterstallige betaling van een door hem vervaardigd schilderij. Uit de inventaris worden
niet minder dan tien bedden, vijf kroonluchters, een grote hoeveelheid lakens, tafellakens, keukengerei,
zilveren schalen, servies, bestek en ander tinwerk met een totaal gewicht van 240 pond verkocht.
Daarnaast valt het ongebruikelijk grote aantal stoelen, zetels en banken op, evenals het bezit van een
Pruisisch ‘contoir’ en van enkele wandkleden. De inboedel bracht het zeer aanzienlijke bedrag van
416 pond op.82

De weelde in huize Rose was weliswaar niet kenmerkend voor de welgestelde burgerij, maar de
testamenten, legaten en boedelbeschrijvingen laten geen misverstand bestaan over de welstand van
de Leidse elite. Kleding maakte een belangrijk deel uit van de inventarissen, waarin de tabberts of
overmantels die met bont gevoerd of afgezet waren een bijzondere plaats innamen. In deze kringen
vormde een harnas of een wapenrusting een vast bestanddeel van de bezittingen. Dit was zelfs een
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criterium voor een bijzondere heffing onder de rijkdom in de stad.83 Ook regelmatig terugkerend
zijn juwelen, zogenaamde ‘kleinodiën’, zilveren schalen en bekers, kostbaar en soms gekleurd glaswerk,
boeken, wandtapijten en schilderijen met veelal religieuze taferelen en heiligenbeeldjes.84 

Een enkele maal is er sprake van werk van een lokaal kunstenaar zoals Lucas van Leiden, die in
1531 in opdracht van Jacob van Montfoort en zijn echtgenote ‘De genezing van de blinde van
Jericho’ schilderde.85 Van de genoemde Van Montfoorts is ook tinwerk met familiewapens bewaard
gebleven. De boedelinventaris van Catharina van Hoogstraten, die in 1580 een huis aan het
Pieterskerkhof betrok, noemt een aantal tafellakens met servetten, kussens met de geborduurde
wapens van haar ouders, zilveren lepels en een schilderij. Het verraadt de passende welstand van een
weduwe van welgeboren afkomst. Volgens de wilsbeschikking van Adriana van der Woude, weduwe
van de schepen en burgemeester Willem Heerman, werd ditzelfde huis in 1460 ten behoeve van de
Pieterskerk verkocht. De welstand van dit echtpaar blijkt uit haar testament, waarin al haar kleding
(linnen en wol), kleinoden en juwelen samen met de gehele inboedel, het huisraad en al het zilverwerk
aan de huiszittenmeesters van de drie parochies werd vermaakt.86
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Heiligenbeeldje van pijpaarde met mal,
vijftiende eeuw. RMO

Bladzijden uit een getijdenboek van 
de familie Van Zaers, ca. 1440. UBL. 
De miniatuur stelt Christus op de olijfberg voor.



Niet minder rijk was de inrichting van het huis van Cornelis Gijsbrechtsz. van Zwieten, die in 1544
zijn weduwe Anna van Borselen een met enorme schulden belaste erfenis naliet. De openbare 
verkoop van de inboedel op 8 maart 1547 biedt een unieke kijk op de interieurs van een zeer 
welgestelde Leidse familie halverwege de zestiende eeuw.87 Adellijke allures vindt men ook in het
huis van zijn verwant, de schout Jan van Zwieten en zijn echtgenote Filippa van Heemstede, die rond
1500 aan het Rapenburg woonden.88 Documentatie uit 1540 maakt duidelijk dat Jan van Zwieten
het dubbele pand rond de eeuwwisseling liet renoveren, waarbij nieuwe schoorstenen, 
balksleutels met hun alliantiewapens en een wenteltrap werden aangebracht. Uitzonderlijk vroeg
voor een Leids burgerhuis is de vermelding van een eetzaal. Ook de tuin werd aangepakt en voorzien
van geglazuurde tegels.89

Dergelijke luxe bleef echter zeldzaam. In de boedelbeschrijvingen van de in goede doen verkerende
drapenier Wigger Wermboutsz. uit 1457 of de graanhandelaar Jan Dirksz. Van Tol (1504 en 1509)
komen zilverwerk en juwelen bijvoorbeeld niet voor.90 Wel vindt men er ‘Rouaanse’ wambuizen en
tabberts in diverse kleuren, een groot aantal stoelen en ‘seedzen’, tafels op schragen, vouwtafels, banken,
en gesloten kasten, meerdere bedden en ‘kuetsen’ met lakens, dekens en kussen van verschillende
kleuren, gordijnen met roeden, koper- en tinwerk, glaswerk, lichtkronen, kandelaars en voorts ‘een
deel boecken’, enkele schilderijtjes en heiligenbeelden. Het zijn voorbeelden die met enkele tientallen
gelijksoortige voorbeelden uitgewisseld kunnen worden, maar niettemin zeer gunstig afsteken tegen
de inboedel van de weduwe van oude Claes Mast, die in 1456 een deel van een huis aan de Oude
Vismarkt moest verkopen.91 De verkochte inboedel omvatte niet meer dan twee bedden, een ‘trysor’,
een kast, een ‘lavoir’, vijf zitkussens, vier bekkens, wat koperwerk, zes potten, een leunstoel, een
vouwtafel en wat ‘rommelinghe’.92 Evenzeer bescheiden was de inboedel van de aan het Rapenburg
wonende wever Hendrik Dirksz. wiens have in 1468 geveild werd en dat in geen enkel opzicht de
vergelijking met de interieurs van zijn rijke buren kon doorstaan. Het betrof, behalve een weefgetouw
en drie kammen, niet veel meer dan een bedstede, twee kleine bedden, drie kasten, een dressoir, 
een zetel, een leunstoel en een paar gewone stoelen, een vouwtafel en een kribbe. Van het textiel en
linnengoed waren alleen het beddegoed en enkele gordijnen het vermelden waard.93 In dergelijke
eenvoudige huishoudens zullen in ieder geval nog in het begin van de vijftiende eeuw de houten 
borden, lepels en kroezen waarvan Blok melding maakte, deel hebben uitgemaakt van de inventaris.94
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Tinnen servies van Cornelis van der Laan en Beatrix van Montfoort, ca. 1525-1575. SML.



De vermogensopgaven van 1498 en ook de huurwaarden uit de jaren rond 1560 laten er geen twijfel
over bestaan dat het overgrote deel van de Leidse bevolking in schaars ingerichte woningen huisde en
met het allernoodzakelijkste moest volstaan. Tegen deze achtergrond van scherpe contrasten in 
welstand en wooncomfort is de woede van een vrouw, die in 1483 meende dat de heren die hoir
hoghe huisen tymmerden voor een bijzondere heffing moesten opdraaien en de armen dienden te 
ontzien, niet onbegrijpelijk.95 Evenzeer typerend voor de verhoudingen was de reactie van het
Gerecht dat dergelijke opruiende taal niet onbestraft liet passeren.

De Leidse buurten

Stadsbuurten vormden een van de belangrijkste kaders waarin het dagelijks leven van de bevolking
zich afspeelde.96 Het gaat hierbij immers om een vrijwillige gemeenschap van burgers, die op grond
van het feit dat zij dicht bij elkaar woonden een intensief sociaal verkeer onderhielden en 
maatregelen namen om de rust en orde in hun directe woonomgeving te garanderen. De onderlinge
contacten werden verstevigd door gezamenlijke maaltijden en vergaderingen. Men bood elkaar 
bijstand in moeilijke tijden, verstrekte hulp aan de armen en bij sterfgevallen en, branden werden 
gezamenlijk bestreden. 

De buurten, waarvan de eerste vermeldingen uit het midden van de vijftiende eeuw stammen,
werden vaak vernoemd naar de wijken of straten waarin zij lagen, maar droegen soms ook zeer originele
namen. Billenborch was bijvoorbeeld een knipoog naar de rosse buurt op het Noordeinde en de
Groenhazengracht. Niet van ironie gespeend waren namen als Cleyn van Macht, Vreugdenrijk en
het Keizerrijk van de Maersmansteeg. Andere verwezen naar de populaire verering van St. Jacob,
zoals Galissien en Compostelle, in de buurt van het St. Jacobsgasthuis, en ronduit grappig zijn
namen als Blick in den Aerssack of de Paplepel.97 Het is niet mogelijk een schatting te maken van het
aantal buurten in laat-middeleeuws Leiden, maar Jan van Hout telde er in 1594 niet minder dan 117.98

De buurtbewoners legden hun rechten en plichten zelf vast in een buurtbrief en zij kozen een
eigen bestuur en een buurtheer. Het oudste bekende buurtreglement dateert van 17 november 1473.
Het omvat 12 artikelen en legde de plichten van de buren in de vorm van een leenverband met de
buurtheer vast: by der gracien Gods grave van Priely, heere van den Noterdijc, Palensgrave van der
Steenschuyr en heer van Breynloos. Hij werd bijgestaan door een aantal medebestuurders, die hun
ambtstitels ontleenden aan de bestuurlijke praktijk aan het Hof in Den Haag. De buurtheer werd
bijgestaan door raadsheren, een rentmeester-generaal, een stadhouder-generaal, een kanselier, een
schout en een aantal leenmannen.99

Ernst en humor lopen hier dooreen, want ondanks de soms hilarische aanhef en de hoogdravende
titels van de medebestuurders, zijn de verplichtingen serieus te nemen. Wie de reglementen overtrad,
werd beboet. Zo werd vastgelegd dat bij verkoop van een huis in de buurt en bij een huwelijk de
betrokkenen een varkensschouder van vijf pond aan de buurtheer dienden te geven. Bij begrafenissen
moesten de nabestaanden een zeker bedrag aan de buurtheer afstaan, waarbij de hoogte werd
bepaald door vermogenspositie en leeftijd van de overledene. Afwezigheid bij buurtbegrafenissen
werd bestraft met een boete van 12 penningen. De deelname aan de buurtmaaltijden was verplicht
en wie onrust stookte, diende een varkensschouder van vijf pond af te dragen en weigeraars werden
voor schout en schepenen gedaagd.100

De buurten beschikten over beperkte rechtsbevoegdheden en traden als rechtspersoon op wanneer
de gezamenlijke belangen werden geschaad. De gemeenschapszin kwam voorts tot uiting in de 
deelname aan de processies en in het feit dat enkele buurten eigen stempelzegels hadden. De buurt
Steynenburch aan de Breestraat ontwikkelde zelfs een eigen wapen, dat op een tekening uit de 
tweede helft van de zestiende eeuw is overgeleverd.101
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Balksleutel met het wapen van Jan van Zwieten en Filippa van Heemstede, ca. 1501-1509. 
Deze bevindt zich in het pand Rapenburg 65. Foto Jan Lagas.



Vanaf het midden van de zestiende eeuw trachtte het stadsbestuur meer invloed op het buurtleven
uit te oefenen. In 1547 werden in iedere buurt nachtwakers aangesteld, terwijl sedert 1564 de buurtheer
de vestiging van vreemdelingen bij het stadsbestuur moest melden. De ordonnantie werd meermaals
herhaald en buurtheren die weigerden inlichtingen te verschaffen over de state ende condicie van de
immigranten, kregen een boete. Toen in 1572 de stad op bevel van Oranje in staat van verdediging
werd gebracht, was ook hierbij een rol voor de buurten weggelegd. Op iedere zes mannelijke 
buurtbewoners diende een man ingezet te worden voor het slopen van de huizen en het vellen van de
bomen vlakbij de stadsgracht, zodat vrij zicht op de vijand ontstond, aan wie tegelijkertijd allerlei
mogelijkheden tot verschansing werd ontnomen.102

Tot een algehele hervorming van de buurtorganisatie kwam het pas in 1593, toen op basis van een
uitvoerig rapport van Jan van Hout de onbillijkheden in de buurtreglementen aan de kaak werden
gesteld, de armenzorg beter werd geregeld en het bestuur aan uniforme regels werd gebonden, waarbij
de stadsregering voortdurend de vinger aan de pols hield. 

De zorg voor armen, zieken en ouderen

Het verstrekken van steun aan de armen was in de Middeleeuwen een kwestie van particuliere 
liefdadigheid, die via meerdere instellingen werd georganiseerd. De stedelijke autoriteiten oefenden
weliswaar toezicht uit, maar stelden nauwelijks middelen ter beschikking. De armenzorg was daardoor
geheel afhankelijk van de giften, legaten en testamentaire beschikkingen van welgestelde burgers, die
veelal in het zicht van de dood voorzieningen voor de armen troffen. Sommigen besteedden een
groot deel van hun vermogen aan de stichting van een gasthuis, een hofje of aan zogenoemde 
‘vrijwoningen’ voor arme alleenstaande vrouwen of ouden van dagen. Het overgrote deel van de 
welgestelde burgerij volstond echter met giften van beperkte omvang, die veelal gekoppeld werden
aan de aankoop van memoriemissen.103

De zorg voor de armen was niet alleen een kwestie van sociaal medeleven, maar stond tevens in
het teken van sociale controle. Bestrijding van de armoede en bedelarij kwam de rust op de arbeids-
markt ten goede en droeg bij tot het in stand houden van de bestaande machtsverhoudingen.104

Onder druk van de groeiende economische onzekerheid nam tegen het einde van de vijftiende eeuw
de overheidsbemoeienis echter toe en werden de eerste stappen gezet in de richting van een stedelijke
sociale politiek die pas een eeuw later zou uitmonden in een centralisering van de lokale armenzorg.

De zorgtaken van de Heilige Geest

Tot halverwege de vijftiende eeuw was de Heilige Geest de belangrijkste liefdadigheidsinstelling in
de stad. Ontstaan uit de broederschap van de Heilige Geest, die in 1275 door Guy de Montpellier
werd gesticht, verspreidden de Heilige Geest instellingen zich snel over West-Europa. Uitgaande van
een vermelding in het testament van Pieter van Leiden in 1316 mag aangenomen worden dat de
Heilige Geest toen al enige tijd in Leiden actief was.105

De instelling werd aanvankelijk beheerd door twee Heilige Geestmeesters die onder toezicht van
het stadsbestuur stonden en een uitgebreid takenpakket hadden. Zij waren verantwoordelijk voor
het beheer van alle goederen en inkomsten uit de vele tientallen legaten en testamentaire beschikkingen.
Voorts organiseerden zij in de vijftiende en zestiende eeuw collecten onder de burgerij, zagen toe op
het onderhoud van de gebouwen van de instelling en hielden een uitvoerige financiële administratie
bij, die met name voor de zestiende eeuw goeddeels is overgeleverd. Volgens een optekening uit 1452
deden zij bijzondere uitdelingen aan de huiszittenarmen in de Vrouweparochie en zorgden zij ervoor
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dat de memoriediensten en daarmee samenhangende giften naar behoren werden uitgevoerd. Met
name dergelijke giften maakten het mogelijk dat zij ieder jaar rond Allerheiligen schoenen en rond
Kerstmis spek en brood konden verdelen, terwijl zij minstens 30 maal per jaar de huiszittenarmen en
de bedlegerigen bezochten en bedeelden.106

Opmerkelijk is dat particuliere weldoeners de Heilige Geest al vroeg in haar bestaan beperkingen
in de bedeling van de armen oplegden. Zo werd in een testament uit 1342 voorgeschreven dat de
gaven niet voor bedelaars en landlopers waren bedoeld, maar uitsluitend voor de arme huissitten,
daer si vermoeden dat wel aan besteet is.107 Onder huiszittenarmen verstond men de groep bedeelden
die door economische tegenslag thuis in stilte armoede leed, maar in tegenstelling tot de vele
beroepsbedelaars voor de arbeidsmarkt beschikbaar bleef. Dergelijke beperkingen komen ook in
latere jaren voor, waarbij niet alleen de huiszittenarmen maar ook de begijnen, de lepralijders of de
zieken in de gasthuizen werden bedacht.108 Dergelijke voorwaarden maken duidelijk dat de Leidse
burgerij wel haar behoeftige, eerzame burgers, maar niet de bedelaars en nooddruftige werkzoekenden
van buitenaf wenste te ondersteunen. 

In 1436 werd naar voorbeeld van de overige Hollandse steden een keur uitgevaardigd, die de
regelmatige bedeling beperkte tot de armen die beloofden hun bezittingen aan de Heilige Geest en
de Huiszitteninstellingen te vermaken, tenzij er nog kinderen jonger dan 15 jaar verzorgd moesten
worden. Alleen in tijden van hoge nood konden alle behoeftigen, maar alweer met uitzondering van
bedelaars, op ondersteuning rekenen.109

De maatregel viel aan de vooravond van de crisis van 1437-39 die de Heilige Geest in financiële
problemen bracht en die de aanleiding vormde tot de eerst bekende Leidse collecte voor de armen
onder de welgestelde burgerij. Van het najaar van 1438 tot de vroege zomer van 1439 werd er wekelijks
onder 997 burgers gecollecteerd, die kennelijk op basis van een voordien gemaakte taxatie steeds een
vast bedrag afdroegen. Gemiddeld werden er wekelijks 6,4 groten afgedragen wat overeenkwam met
11-3 dagloon van een timmerman.110 Het was overigens niet de eerste keer dat de instelling grootschalige
hulp organiseerde, want in 1425 werden 495 paar schoenen en rond Kerstmis tarwe voor circa 1.500
porties brood uitgedeeld, voldoende om ongeveer een kwart van de bevolking bijstand te verlenen. 

Afgezet tegen de bevolkingsgrootte was de omvang van deze kerstbedeling opmerkelijk hoog,
want zelfs in de als moeilijk te boek staande jaren 1495 en 1544 werden ‘slechts’ 1.600 porties brood
met spek uitgedeeld met Kerstmis.111

Hongersnood in 1481 en een schuldenlast van 900 Rijnsgulden in 1492 noopten het stadsbestuur
bijzondere maatregelen af te kondigen om de Heilige Geest te steunen. Opnieuw werd naar het middel
van een collecte gegrepen om de omvangrijke bedelingen te bekostigen en verkocht de instelling zelfs
enkele bezittingen. 

Ook werden meermaals lijfrenten uitgeschreven om sonderlinge…den armen te ontlaste”, zoals het
in een keur van 1481 heet.112 Daarmee opende de instelling echter een doos van Pandora, want de
lijfrenten brachten aanzienlijke jaarlijkse uitkeringen met zich mee die vooral in de moeilijke 
zestiende eeuw bijzonder zwaar op het budget drukten. De jammerklachten waren dan ook niet van
de lucht en uiteindelijk werd in 1537 bij de vroedschap een verzoek tot lastenverlichting ingediend.
Om de magistraat van de ernst van de situatie te overtuigen, voegden de Heilige Geestmeesters een
zogenoemde staat van de inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar bij, die duidelijk maakte
dat tegenover de inkomsten van ruim 1.803 Rijnsgulden uitgaven ter hoogte van 2.081 gulden 
stonden.113 Ondanks het feit dat het verzoek niet werd gehonoreerd en de onkosten in de daarop-
volgende 40 jaar drie maal zo hoog kwamen te liggen, greep de vroedschap pas in 1576 in. Besloten
werd de burgerij naast de reguliere heffing van de honderdste penning nog een extra heffing op te
leggen, om de instelling van de ondergang te redden. Doordat na de Reformatie ook nog goederen
van de OLV-kerk en het in 1580 opgeheven Cellenbroedersklooster aan de Heilige Geest vervielen,
was aan het einde van de zestiende eeuw de ergste nood vooralsnog gelenigd.114
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De staat van 1536 maakt duidelijk dat de Heilige Geest vijf van de zeven werken van barmhartigheid
volbracht door de armen te voeden, te laven en te kleden, de zieken te bezoeken en de overledenen te
verzorgen door doodskisten voor de armen beschikbaar te stellen. Daarbij kwam nog de zorg voor
wezen en vondelingen, die in de loop van de zestiende eeuw tot de belangrijkste opgave van de
Heilige Geest uitgroeide. 

De aankoop van een groot pand aan de Breestraat in 1450, bedoeld voor de opvang van arme
wezen en vondelingen, moet in dat verband als een cruciaal moment in de geschiedenis van de stichting
worden opgevat. In dit gebouw bevond zich sedertdien de vergaderzaal van de Heilige Geestmeesters,
de woonruimte voor de binnenmoeder en het onderkomen voor de wezen en vondelingen, die niet
bij pleegouders ondergebracht konden worden. Vanaf 1492 werd het weeshuis aan de Breestraat
bestierd door een echtpaar, dat zich met name om de wat oudere kinderen bekommerde.115

Zuigelingen werden ondergebracht bij zogenoemde ‘houvrouwen’, die in opdracht van de Heilige
Geest werkten.116

Het vondelingenprobleem deed zich voor het eerst kort na 1450 voor, maar baarde de instelling
toen nog weinig zorgen.117 De verslechterende economische situatie veroorzaakte echter sedert 1490
een buitenproportionele stijging van het aantal vondelingen. Daarnaast werden de Heilige
Geestmeesters geconfronteerd met een sterke toename van zogenaamde ‘verlate’ kinderen.
Tientallen ouders die zich te arm achtten om hun kinderen te verzorgen of elders werk gingen zoeken,
lieten hun kinderen achter in de wetenschap dat de Heilige Geest zich over hun lot zou ontfermen.
Het noopte de Heilige Geestmeesters de opvang en uitbesteding van wezen, vondelingen en verlaten
kinderen nauwkeurig te administreren in ‘Kinderboeken’, waarvan er verscheidene zijn overgeleverd.118

Tussen 1491 en 1545 belandden er 318 kinderen in het weeshuis, waarvan 189 vondelingen en 87
verlaten kinderen.119

In de Kinderboeken bevinden zich tientallen briefjes, die op de kleding van de vondelingen waren
gespeld met daarop hun naam en soms hun leeftijd of de mededeling dat zij als goede christenkinderen
waren gedoopt.120 Sommige kinderen werden domweg voor de deur van het weeshuis gelegd, andere
werden achtergelaten in de koorbanken of in de preekstoelen van de kerken of voor de huizen van
welgestelde burgers, in de hoop dat zij goed terecht zouden komen. Sommige ouders deponeerden
hun kinderen onder een brug of in de brandnetels langs de stadsvesten.121
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Vondelingenbriefje met het opschrift: Dit kint hiet Willem. Afkomstig uit een vondelingenboekje van de Heilige Geest. GAL



De Heilige Geestmeesters streefden ernaar de kinderen zoveel mogelijk uit te besteden en zagen erop
toe dat ze goed werden verzorgd en naar school gingen. De pleegouders ontvingen een onderhoudsgeld
of loodjes van de instelling, waarmee etenswaren afgehaald konden worden. Kinderen werden ook
wel voor uitbesteed om hen een beroep te laten leren, zoals in het geval van de witmaker Pieter
Willemsz. Bol, die het jongetje Lambrecht in 1561 voor een periode van vier jaar opnam ende zal
hem leeren dat ambocht van witmaker gelijck oft zijn eygen kint waer.122

De stichting van de gasthuizen

Vanaf het midden van de dertiende eeuw verrezen in de Noordnederlandse steden gasthuizen of 
hospitale pauperum, bedoeld voor de opvang van zwervers, bedelaars, maar ook voor werkzoekenden,
bedevaartgangers, marskramers en speelluiden op doorreis die goedkoop onderdak zochten. Hoewel
bedoeld als doorgangshuis beschikten de gasthuizen ook over een ziekenzaal waar de reizigers 
gedurende langere tijd van hun ontberingen konden herstellen. Geleidelijk aan werden deze zieken-
zalen bovendien gebruikt om de arme zieken uit de steden zelf te verplegen en veranderde de aard
van de instelling.123

De vroegste vermelding van een Leids gasthuis dateert van 30 december 1276 toen de wijbisschop
van Utrecht in een oorkonde toestemming gaf om de kapel bij de instelling te wijden. Sindsdien
komt de stichting voor als het Catharinagasthuis. Aangenomen wordt dat de lokale geestelijkheid en
met name de rector van de Pieterskerk mr. Gerard van Leiden124 nauw betrokken was bij de stichting
die vermoedelijk kort na 1250 gestalte kreeg. De opvatting van Van Mieris dat een Willem van
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Het Catharinagasthuis in de Breestraat, 1588. Tekening in het Straetbouc van Salomon Davidsz. van Dulmenhorst. GAL



Steenvoorde al in 1125 zijn huis en erf aan de Breestraat voor een gasthuis bestemde, kan gevoeglijk
van de hand worden gewezen, te meer omdat uit de oorkonde van 1276 blijkt dat de stichters op dat
moment nog leefden.125 De dagelijkse zorg voor de arme zwervers en passanten werd overgelaten aan
enkele broeders en zusters. Zij werkten onder toezicht van twee door het stadsbestuur benoemde
‘gasthuijsberaders’, die in 1293 voor het eerst in de bronnen voorkomen. De pastoor van de
Pieterskerk hoorde samen met de schepenen jaarlijks de rekeningen af. 

De combinatie van toenemende migratie en regelmatig terugkerende pestepidemieën zal ertoe
hebben geleid dat het Catharinagasthuis steeds vaker zieke stedelingen opnam.126 Wellicht ontstond
er daardoor rond 1395 behoefte aan een tweede gasthuis waar arme zwervers een tijdelijk onderkomen
en een maaltijd konden krijgen. Het initiatief ging uit van de Leidse schepen Claes Renger, die
samen met zijn vrouw Machteld van Zijl een deel van zijn vermogen besteedde aan de stichting van
een klein gasthuis aan de Hooigracht, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. De jonge stichting kende een
moeizame start. Het echtpaar stelde behalve het pand aan de Hooigracht slechts een jaarlijkse 
rente van 10 schellingen ter beschikking. Het gasthuis werd rond 1400 verplaatst naar de
Hooglandsekerkgracht en kreeg kort daarop, onder meer van de stichters, omvangrijkere schenkingen.
Pas daarna, op 2 juni 1403, kon ten overstaan van schout en schepenen de officiële stichtingsoorkonde
worden opgemaakt.127

Het voortbestaan van het gasthuis was hiermee allerminst verzekerd. Het ontbreken van een solide
financiële basis dwong de Utrechtse bisschop ertoe om op Palmpasen (23 maart) 1404 de gelovigen
aan te sporen in de ontwikkeling van het gasthuis te investeren en stelde een aflaat van 40 dagen in
het vooruitzicht. Enkele jaren later leken de ergste moeilijkheden overwonnen en kon het Gerecht in
1416 een gunstig oordeel over het beheer van het gasthuis afgeven. Het weerhield het stadsbestuur er
niet van om het daaropvolgende jaar twee gasthuismeesters aan te stellen en voorbij te gaan aan de
wens van de stichters om na hun dood de supervisie aan de kerkmeesters van de nabijgelegen
Pancraskerk over te dragen.128 De zwaarste jaren waren toen echter voorbij. In de loop van de vijftiende
en zestiende eeuw bedachten vele welgestelde Leidenaars de armen in het Onze-Lieve-
Vrouwegasthuis, dat echter nooit de omvang van het inmiddels zeer rijke Catharinagasthuis 
zou bereiken.

In de zomer van 1428 verrees in de arme en dunbevolkte Onze-Lieve-Vrouweparochie het 
St. Elisabethgasthuis. Initiatiefnemers waren Jan Dirk Coenenz., die inmiddels als Heilige
Geestmeester en Huiszittenmeester zijn sporen in de Leidse armenzorg had verdiend, en diens 
echtgenote Katrijn Willem Teedendr. Kort voordien had het echtpaar enige huizen aangekocht en
voor dit doel laten verbouwen. Wijzer geworden van de moeizame stichting van het Vrouwegasthuis
stelde het echtpaar een beginkapitaal van 100 Franse kronen aan inkomsten uit landerijen in
Leiderdorp en Oegstgeest ter beschikking.129

Het Elisabethgasthuis week in meerdere opzichten af van zijn voorgangers. De instelling was 
uitsluitend bestemd voor de verpleging van arme en zieke vrouwen. Het had tot gevolg dat mannen
werden doorverwezen naar het Catharinagasthuis en dat de faciliteiten voor de opvang van arme
zwervers zeer beperkt waren.130 De instelling werd onder het gezamenlijk toezicht van het
Margrietenconvent en het stadsbestuur geplaatst. Namens de stad oefenden twee gasthuismeesters
toezicht op het beheer uit, terwijl de rector en moeder van het convent drie tot vier vrome vrouwen
aanstelden die met de dagelijkse zorg voor de verpleegden werden belast en daartoe ook in het 
gasthuis woonden.131

De arme passanten werden in de drie Leidse gasthuizen opgevangen in een zaal, in het
Catharinagasthuis de baaierd genoemd, waar zij een maaltijd ontvingen en een bedstede vonden.132

Voor wat betreft de verzorging van de zieken, bieden de voorschriften die Jan Dirk Coenenz. opstelde
bij de stichting van het Elisabethgasthuis een unieke blik in de gang van zaken in een Leids hospitaal.
De zieken hadden dagelijks recht op twee broodmaaltijden met melk, kaas, boter en bier. Voorts
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werden er dagelijks één en soms zelfs twee warme maaltijden verstrekt, die behalve een ‘potaetsie’ van
bonen of erwten en spek, altijd vis, vlees of gevogelte bevatten. Voor de dagelijkse verpleging in de
ziekenzaal was een sieke marthe verantwoordelijk, die indien nodig door het overige personeel werd
bijgestaan. Zij was samen met de gasthuismeesters verantwoordelijk voor de opname van nieuwe
vrouwelijke patiënten en maakte bij die gelegenheid een inventaris op van de bezittingen van de zieken,
die bij overlijden ten bate van het gasthuis werden verkocht.133

De kwaliteit van de verzorging was sterk afhankelijk van de omvang van gaven en legaten waarmee
welgestelde burgers de gasthuizen bedachten. Net als bij de Heilige Geest droegen Leidse welgestelden
het beheer van de renten en inkomsten uit goederen steeds vaker over aan de beheerders van de 
liefdadige instellingen. Daarbij werd gewoonlijk een deel van de som gereserveerd voor maaltijden
voor de zieken, die vervolgens verplicht werden hun dankbaarheid in een gebed voor het 
zielenheil van hun weldoeners tot uiting te brengen.134 De drie instellingen hebben omvangrijke
memorieregisters nagelaten die in kort bestek weergeven wanneer de missen moesten worden 
opgedragen, welke inkomsten uit renten en landerijen daarvoor ter beschikking stonden en op welke
dagen de zieken op een maaltijd of wijnschenkingen konden rekenen.135 De gaven volstonden 
bijvoorbeeld kort na 1500 in het Catharinagasthuis voor 159 wijnschenkingen, 25 warme maaltijden
met vlees, 24 maaltijden met brood of Gentse koeken en 4 uitdelingen van suiker per jaar.136

Daarnaast waren de gasthuizen verzekerd van een flink aantal neveninkomsten. Zo vervielen de
nalatenschappen van zieken die in het gasthuis stierven geheel aan de instelling, terwijl zij onverkort
recht had op de legaten die aan de instelling werden vermaakt. Ook werd vrijstelling van alle accijnzen
toegezegd.137 Voorts hadden zij wisselende inkomsten uit collecten en uit de toekenning van lijfrenten.
In het laatste geval kwam ineens een aanzienlijke kapitaal vrij, maar anderzijds was de instelling wel
verplicht jaarlijks en dus ook in minder gunstige tijden de lijfrenten daadwerkelijk uit te keren. 
De rekeningen van met name het Catharinagasthuis wekken de indruk dat dit hospitaal in hoge
mate zelfvoorzienend was. De instelling beschikte over een brouwerij, een bakkerij en vee voor de
slacht, terwijl er soms zoveel zuivelproducten werden geproduceerd, dat de overschotten verkocht
moesten worden.138

Het oudste Leidse gasthuis lijkt echter een geprivilegieerde positie te hebben ingenomen. In 1401
deed hertog Albrecht van Beieren afstand van het recht op de nalatenschap van bastaarden en vreemde-
lingen die in het Catharinagasthuis overleden. Ook de stad deed een duit in het zakje en gaf de instelling
het recht op de accijns van de koemarkt, op de inkomsten uit het stedelijke ijkrecht en op enkele boeten
die door de schepenen werden opgelegd. Tevens waren allerlei afgekeurde en in beslag genomen
levensmiddelen, zoals boter, haring, vlees, gevogelte en brood, voor het gasthuis bestemd.139

De verschuiving van een gasthuis voor zwervers naar een ziekenhuis voor de stedelingen, leidde
ertoe dat ook ouden van dagen van de voorzieningen van de gasthuizen gebruik wensten te maken
door er hun intrek te nemen. Deze proveniers dienden als tegenprestatie wel al hun bezittingen aan
de instelling te vermaken.140 Voor de gasthuizen was het een welkome aanvulling op de inkomsten
en ondanks de aanvankelijke aarzelingen namen alle gasthuizen wel enkele proveniers op. 

Ook welgestelde burgers konden tegen betaling van een forse inkoopsom op bijstand van de
instelling rekenen. In 1401 werden zelfs een jonkvrouw en haar personeel als proveniers in het
Catharinagasthuis opgenomen, waardoor de deur open werd gezet voor meer rijken die heel wat 
goederen en landerijen aan het gasthuis vermaakten. In 1438 was de toeloop zo groot geworden, dat
besloten werd alleen nog proveniers op te nemen die een vermogen van ten minste 150 Rijngulden
inbrachten. Typerend voor de gegoede stand van de proveniers was dat zij over eigen huisjes op het
terrein van het gasthuis beschikten.141 Ondanks een aanvankelijk verbod op de opname van proveniers
bezweken ook de beheerders van het Elisabethgasthuis voor de verleiding. De gasthuismeesters sloten
in 1471 een aantrekkelijke overeenkomst met een echtpaar, dat in ruil voor een verzorgde oude dag
hun huis en erf alsmede voor 25 Engelse nobels aan meubels en tinwerk aan de instelling vermaakte.
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Wel diende het voor eigen kleding en schoeisel te zorgen en nam het op zich de renten en vorderingen
van het gasthuis te innen.142 In het Vrouwegasthuis werden daarentegen voornamelijk arme proveniers
opgenomen. In 1554 waren het er zoveel dat zelfs melding wordt gemaakt van een aparte ziekenzaal
voor hen.143

De gasthuizen werden ook wel voor de opvang van krankzinnigen gebruikt. Terwijl de licht 
verstandelijk gehandicapten deel bleven uitmaken van de stedelijke gemeenschap en op de onder-
steuning van de Heilige Geest konden rekenen, werden degenen die er erger aan toe waren in de 
ziekenzalen ondergebracht. Pas in 1455 verordende het stadsbestuur de aankoop van een pand naast
het OLV-gasthuis, waarin vijf cellen werden gebouwd om die arme bijsinnende luijden daerin te 
leggen. De kosten werden gezamenlijk door de gasthuizen, de Heilige Geest en de Huiszittenhuizen
gedragen. De opvang van krankzinnigen was echter uitdrukkelijk bestemd voor inwoners van de
stad. Het Catharinagasthuis betaalde zelfs de kosten om krankzinnigen van elders naar hun plaats
van herkomst terug te brengen.144

Het Leprozenhuis of de St. Anthoniskapel

Terwijl lijders aan de pest en andere uiterst besmettelijke ziekten tot ver in de zestiende eeuw in de
regel in de plaatselijke gasthuizen terechtkonden - het Catharinagasthuis beschikte sedert 1458 over
een afzonderlijk pesthuis -, werden de melaatsen of lepralijders in een isolement gedwongen. Tot aan
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het uiterste einde van de veertiende eeuw hadden zij onderkomens net buiten de Witte Poort. 
Dan was de kans op aalmoezen heel groot. Geïnstitutionaliseerde verzorging was er namelijk niet.145

Ligtenberg veronderstelt betrokkenheid van het Catharinagasthuis bij de zorg voor de leprozen,
maar daadwerkelijke bewijzen hiervoor zijn er niet.146 Pas in 1399 stelde het stadsbestuur grond
beschikbaar waar een leprozenhuis gebouwd kon worden. Het kapitaal voor de aankoop van de
grond en de bouw van een huis werd gefourneerd door Willem Foijtgen, die al in 1390 in een 
testamentaire beschikking een rente voor de lepralijders had gereserveerd. Evenals de stichters van de
gasthuizen behoorde Willem Foijtgen tot de kring van stadsbestuurders. Hij was zelf schepen in
1374 en was verwant aan de familie Bort en via moederszijde aan de familie Van Leiden.147

Hoewel het ook hier om een particuliere stichting ging, bleef de stad opmerkelijk actief betrokken
bij de bouw van het leprozenhuis. In 1400 besteedde de stad op aangeven van de vroedschap de som
van 36 pond aan de stichting en nog in 1416 werd een opgelegde steenboete aangewend voor het
onderhoud van het gasthuis.148 Hoewel in 1432 de grafelijk tresorier Boudijn van Zwieten een officium
met missen in het leprozenhuis stichtte, maakt pas de bevestigingsakte van de stichting van het
leprozenhuis uit 1441 voor het eerst melding van een eigen kapel, gewijd aan de heilige Anthonius.
Sedertdien komt het leprozenhuis ook wel voor als de St. Anthoniskapel. 

De oorkonde uit 1441 biedt waardevolle informatie over de organisatie van het ‘arme lazarussen-
huis’. De stichting werd beheerd door ziekenhuismeesters, die jaarlijks door het Gerecht werden
benoemd. Zij zorgden ervoor dat het isolement van de zieken werd gehandhaafd, de gebouwen 
werden onderhouden en dat er buiten het vaste personeel, bestaande uit een portier en een wasvrouw
of huismoeder, hoogstens nog enkele melaatse gasten werden verzorgd. Zieken die gedwongen werden
voorgoed in het huis te blijven wonen, moesten al hun goederen afstaan aan de stichting.149

Hetzelfde gold voor de proveniers die vanaf 1470 als vaste bewoners voorkomen. De opname van
proveniers moet bijzonder lucratief zijn geweest. Uit 1470 en 1528 zijn omvangrijke giften van 
proveniers ter waarde van respectievelijk 100 Engelse nobel en 100 Karolusgulden bekend, terwijl in
1551 een echtpaar drie huizen en bijbehorende inboedel aan de Leidse lazarij vermaakte. De proveniers
leverden allerlei hand- en spandiensten in het gasthuis. Ze hielden toezicht op de huishouding, zorgden
voor de inkopen op de markt, namen de kosterdiensten in de kapel waar en gingen zelfs in Leiden
voor de zieken bedelen.150 Mogelijk werden zij ook betrokken bij de collecten die ten behoeve van de
melaatsen in de stad en de omliggende dorpen werden georganiseerd. Hierover werden in 1457
afspraken gemaakt met de provisor en baljuw van Rijnland. In de zestiende eeuw werden zelfs 
afzonderlijke overeenkomsten met de dorpen Zwammerdam, Noordwijk en Leiderdorp gesloten.151

Rond het midden van de zestiende eeuw bleek de behuizing voor de melaatsen niet meer te voldoen.
Om hierin verbetering te brengen, kwam in 1553 een akkoord met het St. Aagtenklooster tot stand,
dat een deel van het klooster voor de verpleging van de melaatsen ter beschikking stelde. Voorts werd
overeengekomen dat na het overlijden van de laatste kloosterlingen het gehele complex aan het 
gasthuis zou vervallen. Conform de afspraken, maar niet zonder veel juridisch getwist, werd in 1565
het gasthuis in het voormalige klooster ondergebracht, waar het ruim tien jaar zou huizen.152

Huiszitten, vrijwoningen en hofjes

De huiszittenarmen
Terwijl de Heilige Geest verantwoordelijk was voor de bedeling van de armen in de gehele stad 
en daarbij geen onderscheid naar doelgroep maakte, verrezen er rond 1400 in de drie parochies
instellingen die zich toelegden op de zorg van verarmde burgers. Dit betrof de huiszittenarmen, die
als gevolg van de economische malaise, lichamelijke gebreken of door de verwoestende effecten van
hongersnood en pest, niet langer rond konden komen en thuis in stilte armoede leden.153



De ondersteuning van deze armen had niet alleen tot doel bedelarij in te perken, maar moest de
bedeelden ook in staat stellen een karig inkomen uit thuisarbeid te halen of in ieder geval hun kinderen
in huiselijke kring een ambacht te laten leren.154

Het initiatief om de zorg voor de huiszittenarmen op parochiale basis te organiseren ging uit van
de geestelijkheid. In 1382 stelden de kanunniken van de Pancraskerk uit hun midden een 
aalmoezenier aan, die tot taak had het inmiddels omvangrijke kapitaal dat door de giften aan de
huiszittenarmen in hun parochie was ontstaan, op een verstandige manier te beheren. Voorts zouden
twee kanunniken de uitdelingen aan de armen in de parochie coördineren. Aangenomen wordt dat
rond die tijd de Heilige Geestmeesters de zorg voor deze armen in de Pietersparochie ter hand
namen, terwijl in de OLV-parochie pas sedert 1426 sprake is van permanente ondersteuning.155

In de jaren 1426-1428 ging de zorg voor de huiszittenarmen definitief in wereldlijke handen over.
De reeds genoemde Jan Dirk Coenenz. gaf mogelijk de aanzet tot deze cruciale reorganisatie, toen hij
in 1426 een permanente instelling in het leven riep. Zijn reeds bekende zin voor regelgeving kwam
tot uiting in de uitvoerige voorschriften waaraan de huiszittenmeesters in de Vrouweparochie zich
hadden te houden. Het reglement voorzag in regelmatige collecten in de parochiekerk en stipuleerde
dat de armen slechts op vertoon van aan hen uitgereikte loodjes recht op bedeling hadden uit de 
‘aelmispot’ zoals de gaarkeuken werd genoemd. Hier werd dagelijks voedsel verdeeld voor ten hoogste
50 armen, die twee keer per week op een warme maaltijd mochten rekenen.156

De bedeling werd in ieder geval de eerste jaren verzorgd door de gasthuismeesters van het
Elisabethgasthuis die éénmaal per jaar ook laken voor kleding en schoenen aan de armen verstrekten.
De vroegste vermelding van een huiszittenhuis stamt pas uit 1487, toen het als belending van het 
St. Stevenshof werd vermeld. 
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De huiszittenarmen in de parochie van St. Pancras beschikten daarentegen al in 1427 over een eigen
pand, dat gebruikt werd voor de opslag van graan, vlees en turf. Hier bevond zich tevens een soort
gaarkeuken waar alle zondagen voor de armen werd gekookt. Er mochten voorts twee proveniers in het
huis worden opgenomen, die tevens een helpende hand toestaken. Het stadsbestuur kende de instel-
ling belastingvrijdom toe en het onverkorte recht op alle legaten werd bevestigd. Een jaar later, in
1428, werden identieke regelingen getroffen voor de huiszittenarmen in de Pietersparochie.
Sedertdien beschikten deze eveneens over een eigen locatie.157

Het ingrijpen van de stad in de huiszittenzorg getuigt van een toenemende overheidsbemoeienis,
die werd benadrukt door het feit dat hertog Filips van Bourgondië in 1427 ‘de Mynnenpot’, zoals 
de instelling in de St. Pancrasparochie wel werd genoemd, dezelfde privileges toekende die Albrecht
van Beieren in 1401 aan het Catharinagasthuis had geschonken.158 Het betekende onder meer dat
de nalatenschappen van zowel de proveniers, als van vreemdelingen en bastaarden die in het huis
kwamen te overlijden, geheel aan de huiszittenarmen vervielen. De ‘Mynnenpot’ is overigens identiek
met het St. Barbaragasthuis dat aan de Haarlemmerstraat was gevestigd.159

De spaarzame gegevens die met betrekking tot de bedeling voorhanden zijn, wijzen er op dat
omstreeks het midden van de vijftiende eeuw het aantal huiszittenarmen toenam. De uitbreiding in
de Pieters- en Pancrasparochies van het oorspronkelijke aantal van twee tot vier huiszittenmeesters in
respectievelijk 1444 en 1446 en tot drie in de veel kleinere OLV-parochie wijst hierop. In 1454 werden
dankzij de vrome gaven van welgestelde burgers in de Pietersparochie jaarlijks rond Pasen 110 
huiszittenarmen bedeeld met wittebrood en een halve pint Rijnwijn. In 1479 werd de huiszitten-
meesters opgedragen om jaarlijks rond Drie Koningen voor 2 pond groten Vlaams aan turf uit te 
reiken, terwijl in 1498 de opbrengst van een toegekende lijfrente volstond om aan 60 mensen jaarlijks
1 groot, of een halve stuiver uit te reiken.160

Door de economische crisis werden in de loop van de zestiende eeuw de beschikbare middelen
van de instellingen stelselmatig ondergraven. In 1557 dienden de huiszittenmeesters van de
Pietersparochie bij de vroedschap dan ook een dringend verzoek om financiële bijstand in. 
Volgens een opgave uit 1568 verzorgden de beheerders van de ‘Mynnenpot’ jaarlijks nog maar vier
uitdelingen aan de huiszittenarmen in de stad.161 Een drastische reorganisatie van de gedecentraliseerde
armenzorg was dus noodzakelijk, maar het zou tot 1577 duren alvorens het stadsbestuur de nodige
stappen ondernam. 

Vrijwoningen
Behalve voor de huiszittenarmen werd vanaf het einde van de veertiende eeuw aandacht besteed aan
de zorg voor verarmde ouden van dagen. De aandacht ging aanvankelijk alleen uit naar alleenstaande
vrouwen op leeftijd die de steun van hun familie ontbeerden. Zij vonden een onderkomen in 
zogenoemde vrijwoningen die tot in de zestiende eeuw als type bleven voorkomen Het ging hierbij
om kleinschalige privé-stichtingen, waarbij een weldoener zijn woonhuis of enkele ‘cameren’ om
niet ter beschikking stelde.162

De oudst bekende vrijwoning werd in 1368 door jonkvrouw Meijnse Utenwaerde gesticht. 
Zij bestemde haar huis aan het Rapenburg voor arme alleenstaande vrouwen en weduwen en 
plaatste de zorg voor de stichting onder toezicht van de Pieterskerk. Haar initiatief werd gevolgd
door Pieter Simonsz. van den Oerde, die al geruime tijd voor zijn dood een kleine woning aan 
enkele alleenstaande oudere vrouwen ter beschikking had gesteld. In 1389 liet hij in zijn testament
opnemen dat zijn eigen woonhuis aan het St. Pieterskerkhof aan de stichting toegevoegd diende te
worden. Het vormde wellicht onbedoeld de kern van het naar hem genoemde Pieter
Simonsbegijnhof.163 In 1429 wordt dan nog het Heyn Reynshuis vermeld en wellicht moeten 
ook de “aelmishuijsen Van Zwieten” aan de Papengracht, die in 1458 door de Leidse schout Jan van
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Zwieten werden gekocht en in 1480 deel zouden gaan uitmaken van het Hofje Sion, aan het rijtje
van vrijwoningen worden toegevoegd.164 Veel meer dan een vermelding van deze vrijwoningen 
is niet overgeleverd, maar het staat wel vast dat in de vijftiende eeuw het toezicht werd opgedragen
aan de huiszittenmeesters. Deze constructie werd ook toegepast toen in 1478 Catharina van der
Hoeven ten behoeve van goede, eerbare, arme vrouwenpersoenen van goeden name en de fame twee
‘cameren’ naast het Barbaragasthuis kocht. De huiszittenmeesters moesten voor de onderhouds-
kosten van de huisjes opdraaien en de erflaatster had uitdrukkelijk laten vastleggen dat er geen huur
in rekening gebracht mocht worden.165

De huiszittenmeester in de Pietersparochie, Jan Aerntsz. van Beringen, tevens schepen en
Veertigraad, doorbrak aan het begin van de zestiende eeuw het tot dusver gangbare patroon dat 
vrijwoningen uitsluitend voor vrouwen waren bedoeld. De vijf huisjes aan het Levendaal die hij in
1511 als vrijwoningen liet inrichten, mochten door alleenstaande oudere mannen, vrouwen of 
kinderloze echtparen worden betrokken. De armen mochten er vijftig jaar kosteloos wonen. Daarna
gingen de eigendomsrechten over op de huiszittenmeesters van de Pietersparochie, die er vervolgens
naar eigen inzicht over konden beschikken.166

Blijkens het belastingkohier van 1558/59 waren dergelijke woningen in alle wijken van de 
stad te vinden. In voorkomende gevallen werd vermeld dat over het pand geen heffing betaald 
hoefde te worden, omdat dit om Godswille werd bewoond.167 Vaak ging het hierbij om een enkel 
huis of een ‘camer’, maar soms ook om enkele aaneengesloten woningen, die waarschijnlijk voor 
de huiszittenarmen waren bestemd. Een voorbeeld hiervan vormt de stichting van Warnar van 
der Does, die in 1564 drie ‘camers’ in de Camp, een buurt in de Onze-Lieve-Vrouweparochie, 
tot behouf vanden armen inrichtte. Mogelijk bestemde hij daarvoor de drie lege erven waarvan hij 
volgens het kohier van 1558/59 eigenaar was. Elders in de Camp stonden nog eens vijf 
huisjes op zijn naam die om Godts willen door armen werden bewoond.168 De stichting was geen
lang leven beschoren, want in 1592 werden de huisjes verkocht en de percelen voor andere doel-
einden aangewend.169

Hofjes
De vrijwoningen worden wel als de voorlopers van de hofjes opgevat die kort na 1460 op diverse
plaatsen in de stad werden gesticht.170 Het ging hierbij om een planmatig aangelegd complex van
twaalf of dertien huisjes rond een binnentuin, dat door een gemeenschappelijke ingang met poort
van de buitenwereld werd afgesloten. Tussen circa 1467 en 1574 verrezen er acht hofjes in Leiden,
die gratis onderdak boden aan ouden van dagen van beiderlei kunne.171 Mogelijk bevond er zich al
rond het midden van de vijftiende eeuw een hofje aan de Vliet. Dit Willem Danelsklooster werd
gesticht door Fye van Bosch, de weduwe van de naamgever, maar meer dan een vermelding van de 13
bewoners in 1487 is niet overgeleverd.172

De toon werd echter gezet door de rijke koopman en schepen Wouter IJsbrandsz. die in 1467 
het Jeruzalemshof aan de Cellebroedersgracht stichtte.173 Geïnspireerd door zijn voorbeeld verrezen
achtereenvolgens in 1480 het hofje Sion aan de Papengracht, in 1487 het Stevenshofje, ook wel het
“convent van Tetroede” genoemd, aan de Haarlemmerstraat vlakbij de OLV-kerk. In 1489 volgde
het St. Annahof aan de Middelstegracht, waarvan de kapel nog steeds te bewonderen valt, in 1503
het zogenoemde Joostenpoortje in de Zegersteeg en in 1504 het St. Jansklooster aan de
Haarlemmerstraat bij de Zijlpoort. 

Het zou ruim 50 jaar duren alvorens rijke burgers opnieuw bereid waren hun vermogen aan de
bouw van hofjes te besteden. De oorzaak van deze breuk hangt samen met de drastische afname van
het aantal religieuze schenkingen en legaten in de zestiende eeuw.174 Pas met het aanbreken van de
Contrareformatie trokken de investeringen in particuliere religieuze en charitatieve legaten weer
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enigszins aan. In deze samenhang moet de stichting in 1563 van het Bethaniënhofje aan de
Cellebroedersgracht door jkvr. Agatha van Alkemade en in 1565 de verbouwing van het 
St. Jansklooster geplaatst worden. Jonkheer Van der Laan besloot toen de oorspronkelijke 13 ‘cameren’
te vervangen door twee rijen huisjes.175

Stichters van hofjes kochten de percelen aan waarop de huisjes werden gebouwd of schaften in de
loop der jaren een aantal dicht bijeen gelegen ‘cameren’ aan, die tot een samenhangend geheel konden
uitgroeien. Soms vermaakte het stichtend echtpaar het eigen woonhuis met inboedel aan het hof of
bepaalde dat het ten behoeve van de stichting moest worden verhuurd. Permanente inkomsten,
bestemd voor het onderhoud van de huisjes en de regelmatige voedsel- en kledinguitdelingen, kwamen
uit omvangrijke legaten van landerijen en renten.176

Het is geen toeval dat het beginkapitaal werd gefourneerd door vaak kinderloze echtparen, die
overigens alle tot de Leidse regeringskringen behoorden of daarmee nauw verwant waren. Met hun
stichtingen vertaalden zij als het ware de politiek van het stadsbestuur om de stedelijke armenzorg in
zijn algemeenheid op een solide leest te schoeien, waarbij een effectieve controle mogelijk was. 
De omvangrijke investeringen waren dus beslist niet bestemd voor de talrijke leeglopers en bedelaars,
die in de stad voor veel overlast zorgden. Louter alleenstaande, verarmde vrouwen, mannen en 
echtparen van goede naam en faam kwamen in aanmerking.177

Kreupelen, blinden of anderszins gebrekkigen werden, evenals dronkaards, ruziezoekers en mensen
die kinderen of schulden tot hun last hadden, zonder pardon geweerd.178 Voor de inwoonsters van
het St. Annahofje gold een algeheel verbod op bedelarij, terwijl de bewoners van het St. Janshofje
niet langs de deuren mochten bedelen, maar wel bij de kerkdeuren om een aalmoes mochten vragen.
De kandidaat-bewoners van het Bethaniënhofje en het St. Janshofje moesten een certificaat van goed
gedrag overleggen en zweren dat zij geen ketterse denkbeelden aanhingen.179
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Paneel met de namen van bedevaartgangers naar Jeruzalem, 1462-’71. (detail) SML 
In de tweede kolom de naam van Wouter IJsbrandsz., stichter van het Jeruzalemshof.



De Duitse historicus Turck ontkent dat de stichters uit waren op een betere organisatie van deze 
specifieke vorm van de armenzorg. Hij ziet de hofjes als een direct vervolg op de eveneens particuliere
kloosterstichtingen die onder invloed van de Moderne Devotie in en om Leiden waren ontstaan. Het
besloten en religieuze karakter van de hofjes zou uit hun specifieke vorm blijken, die een afspiegeling
van de oerkerk van Christus en de twaalf apostelen was. De naamgeving van de hofjes, die in de
bronnen vaak ‘convent’ of ‘cloister’ genoemd worden, als ook de aanwezigheid van een kapel, waarover
overigens alleen het Jeruzalemshof en het St. Annahofje beschikten, wijst volgens hem op het streven
naar de beslotenheid van een kloostergemeenschap. Daartegenover staat het gebruik van de 
synoniemen ‘gasthuis’ en ‘aelmishuis’ dat veeleer het liefdadigheidskarakter van de stichtingen
beklemtoont.180

Erg overtuigend is de redenering van Turck niet, want zowel de stichters als de kerk hebben
bewust associaties met de kloostergemeenschappen vermeden. Zo werd in de stichtingsakte van het
Jeruzalemshof uit 1468 uitdrukkelijk vastgelegd, dat het hof nooit tot een gemeenschap van de
Derde Orde mocht uitgroeien.181 Met deze bepaling werd de koers voor toekomstige stichtingen
vastgelegd. Bovendien waren de hofbewoners verplicht hun godsdienstoefeningen in één van de
Leidse parochiekerken te houden, waardoor een religieuze verzelfstandiging van deze gemeenschappen
werd voorkomen. Alleen voor de dertien vrouwen van het St. Annahofje werd een uitzondering
gemaakt, terwijl de bewoners van het Jeruzalemshof zeer betekenisvol slechts een van de zes wekelijkse
missen in de eigen kapel mochten bijwonen.182

De hofjes waren evenwel bij uitstek geschikt om als een stichting ten bate van het zieleheil te 
functioneren.183 Alle stichters handelden vanuit de overtuiging dat zij vanwege hun vrome daden
zouden thezaurieren in den hemele, zoals Agatha van Alkemade het uitdrukte.184 Vervolgens werd
vastgelegd dat de armen wekelijks en die in het Sionshofje zelfs dagelijks een zielenmis ter nagedachtenis
van hun weldoeners dienden bij te wonen.185 Sommigen stichtten daartoe in de nabij gelegen
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Glasruitje met het wapen van Willem Willemsz. , 
begin zestiende eeuw. St. Anna Aalmoeshuis.

Glasruitje met het wapen van Neeltgen Dammasdr., 
eerste echtgenote van Willem Willemsz., begin zestiende
eeuw. St. Anna Aalmoeshuis.
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De kanunnik van het St. Pancraskapittel Cornelis Willemsz., met op de achtergrond de voorstelling van de 
ontmoeting van Christus als hovenier met Maria Magdalena, midden zestiende eeuw. St. Anna Aalmoeshuis.

parochiekerk een vicarie waar wekelijks zielenmissen ter nagedachtenis van de weldoeners werden
opgedragen en die besloten werden met uitdelingen van brood, wijn en kleding voor de armen die de
missen bijwoonden.186 De kapel van het St. Annahofje waar zich een altaar en vensters met de
wapens van de stichters en hun verwanten bevonden, moet eveneens een memoriefunctie hebben
gehad, terwijl in de Jeruzalemskapel weliswaar niet voor de ziel van de stichters, maar dan toch voor
die van de weldoeners van het hofje werd gebeden.187

Al bij de stichting werden regelingen voor het financieel en materieel beheer van de hofjes getroffen.
De stad hield zich hierbij bewust op de achtergrond en stond toe dat de stichters naar believen de
benoeming van de regenten en de dagelijkse ‘toesienders’ regelden. Vaak werden de huiszitten-
meesters aangezocht om het beheer op zich te nemen, waarbij voor het dagelijks toezicht capabele
buurtbewoners werden aangetrokken.188 De regenten van het Stevenshof moesten altijd directe 
verwanten van de stichters zijn, maar in het St. Annahofje speelde de kerk een prominente rol in 
het beheer.189

Pas na de Hervorming maakte het stadsbestuur een einde aan de kerkelijke invloed door zelf drie
regenten aan te stellen, waarvan overigens alleen Johan Paets van Santhorst uit de familie van de
stichters kwam. In dezelfde periode wist stadssecretaris Jan van Hout te bewerkstelligen dat de regenten
van het Stevenshofje hun rekeningen lieten controleren, maar na 1581 was alles weer bij het oude.190

Tot aan het einde van de zestiende eeuw was er hierdoor geen sprake van een uniforme politiek en
continue stedelijke inmenging. Zelfs toen in 1573 het beheer van de Bethaniënhofje te wensen overliet,
stelde het stadsbestuur weliswaar tijdelijk drie regenten aan, maar gaf tegelijkertijd te kennen dat, 
de stad zich zou terugtrekken zodra de familie van de stichters weer orde op zaken had gesteld.191

Deze gang van zaken onderstreept het strikt particuliere karakter van deze vorm van armenzorg, die
geheel door de welgestelde burgerij werd gedragen. 

Toenemende overheidsbemoeienis

De hoge mate van decentralisatie van de stedelijke armenzorg en de volstrekte afhankelijkheid van
particuliere vrijgevigheid droegen ertoe bij dat tot in de zestiende eeuw gecoördineerd ingrijpen van
de overheid nauwelijks voorkwam. Het betekende echter niet dat de diverse organen volstrekt
autonoom opereerden. Alle rechtshandelingen, van de aankoop van onroerend goed, de vervreemding
van bezittingen, het uitschrijven van lijfrenteverkopen tot de organisatie van stedelijke collecten,
behoefde de instemming van de vroedschap. 

Het stadsbestuur hield voorts toezicht op de liefdadige instellingen door beheerders aan te stellen
die verantwoording aan de burgemeesters en schepenen schuldig waren. De beheerders van de
Heilige Geest en het Catharinagasthuis zetelden ook wel in de vroedschap, hetgeen de greep van het
stadsbestuur op de instelling alleen maar verstevigde.192 Het is in dat verband geen toeval dat alle
stichtingen uitgingen van vroedschappen en hun verwanten, hetgeen een samengaan van persoon-
lijk en algemeen belang suggereert. Niet alleen was de middeleeuwer vanuit zijn christelijke overtui-
ging begaan met het lot van de armen, hij streefde ook naar handhaving van de orde in de stad, die
door het onverzorgd laten van de toenemende aantallen bedelaars, werklozen en verarmden ver-
stoord dreigde te worden. Dit besef van conflictbeheersing spreekt duidelijk uit de motivering om in
1491 af te zien van belastingheffing, omdat men vanwege de wijdverbreide armoede vreesde voor
grote inconveniente, die dairin comen mogen van opstallen, commocien ende rebellicheden.193





Pas rond 1520 achtte de vroedschap het noodzakelijk op de voorgrond te treden door voor het eerst
de gemene middelen aan te spreken. Graantekorten en prijsstijgingen dwongen de magistraat er
toen toe de armen het weekgeld, dat zij kennelijk al enige tijd ontvingen, te verdubbelen omdat
tvoergaende ende oick dat jegenwoirdige jaer eenen scarpen ende benauden voir den armen is geweest.194

De maatregelen uit de daarop volgende decennia maken echter duidelijk dat de stad er doelbewust
naar streefde de sociale hulp vooral uit collecten of de middelen van de diverse instellingen en pas 
in laatste instantie uit de accijnzen of de stadskas te financieren. Hiermee zette ze het oude beleid
voort, want al in 1438/39 en in 1481 werd op dezelfde wijze het benodigde geld voor de armen 
bijeengehaald. 

De dreigende hongersnood in 1545 noopte de huiszittenmeesters ertoe 52 last rogge in te slaan,
die uit een bijzondere collecte betaald moest worden. Pas bij een tegenvallende opbrengst zouden de
opbrengsten uit de accijnzen aangesproken kunnen worden. Toen in 1552 opnieuw grote tekorten
ontstonden, kregen de Heilige Geest- en de Gasthuismeesters opdracht uit een daartoe aangekochte
voorraad rogge broden te bakken, die tegen de laagste prijs aan de armen verkocht moesten worden.
De actie leverde een verliespost van 106 Karolusguldens op, die de magistraat achteraf grootmoedig
overnam. Een tweede tegemoetkoming bestond uit de tijdelijke afschaffing van het molengeld, de
accijns op het malen van graan.195

Zelfs tijdens de met zwarte kool aangetekende jaren 1555-57 weigerde de vroedschap het voortouw
te nemen en kondigde men een bijzondere hoofdelijke omslag, het reparatiegeld genoemd, af om
extra middelen voor de armen vrij te maken. Voorts werd er per wijk een collecte voor de aankoop
van brandstof georganiseerd zonder overigens de bijdragen aan de vermogens te koppelen.
Veelbetekenend werd aan het besluit toegevoegd dat de vroede heren hoopten dat een yegelicken zijn
caritate wille doen tot profijte van den armen. In diezelfde jaren was immers de heffing van de 
honderdste penning op de huurwaarden voorzien. Wel beloofde de stad rogge aan te kopen en de
prijs van brood zo laag mogelijk te stellen.196

Met dit ad hoc-beleid liep de Leidse vroedschap al jarenlang uit de pas. Onder invloed van toon-
aangevende humanisten als Erasmus en Thomas Moore en de hervormers Calvijn, Luther en
Zwingli werden inmiddels overal in Europa bedelarij en werkloosheid als een acuut maatschappelijk
kwaad opgevat. Armoede was niet langer een deugd, die nu eenmaal deel uitmaakte van de onwrikbare
maatschappelijke verhoudingen, maar een beproeving die alle lagen van de bevolking trof en waaraan
men kon ontsnappen door het eigen lot in handen te nemen.197

De oplossing lag in zelfwerkzaamheid en in een herziening van de armoedepolitiek, waarbij hard
tegen bedelarij werd opgetreden, de validen arbeidsplicht opgelegd kregen en de diverse armenfondsen
in een centrale beurs werden samengevoegd. De hoofdlijnen van dit programma vindt men terug in
het tractaat De subventione pauperum van de in Brugge verblijvende Spaanse humanist Joan
Ludovico Vives. Het systeem werd nagenoeg naar de letter in Ieperen ingevoerd, terwijl vele andere
steden binnen en buiten de Nederlanden elementen hieruit overnamen. Dit Ieperse stelsel had sedert
1527 ook de aandacht van de Leidse magistraat, die samen met andere Hollandse stadsbesturen
gedurende meerdere jaren over invoering van het systeem debatteerde.198

Leiden ging weliswaar in 1529 over tot administratie van de armen en organiseerde in 1531 onder
de bezielende leiding van de burgemeester Van Oijen en de pensionaris mr. Willem Uytenhagen een
heffing van een soort armenbelasting in de vorm van een collecte, maar haakte af toen keizer Karel V dat
jaar geheel in de geest van het Ieperse stelsel een plakkaat met verregaande maatregelen afkondigde.199

De afwijzing hangt samen met de deplorabele toestand van de Leidse economie. Soly merkte in
dat verband op dat alleen de steden waar een economische opleving in het verschiet lag, het stelsel
overnamen. Immers, alleen een conjuncturele opleving maakte het mogelijk de noodzakelijke 
financiële middelen vrij te maken en tewerkstelling van de armen in het vooruitzicht te stellen. 
In Leiden waar de middeleeuwse draperie op zijn retour was en de noodzakelijke omschakeling naar
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andere winstgevende sectoren niet plaats vond, was een dergelijk ingrijpende reorganisatie in de
ogen van de magistraat kennelijk geen haalbare kaart.200

Wel kondigde het stadsbestuur steeds hardere maatregelen af tegen bedelaars. Het ging hierbij om
de forse aanscherping van een beleid dat al tot het einde van de veertiende eeuw terugging. Van een
gedoogpolitiek, waarbij men alleen de uitwassen van bedelarij trachtte in te dammen, schakelde men
geleidelijk over op repressie. Vanaf het midden van de vijftiende eeuw werden bedelaars en zwervers
op voorhand als potentiële onruststokers beschouwd, die misbruik maakten van voorzieningen die
in eerste instantie voor de stedelingen waren bedoeld.201 Zo werd rond 1440, dus onmiddellijk na 
de pestepidemie en hongersnood van de jaren 1436-1439, een systeem met loodjes ingevoerd om de
toegang tot de gasthuizen onder controle te houden.202

Het plakkaat tegen de bedelarij dat hertog Filips de Goede in 1459 uitvaardigde, vormde 
aanleiding om de opvang van werkschuw volk tot enkele dagen per jaar te beperken en de steun van
de Heilige Geest voor te behouden aan hen die reeds enige tijd in Leiden verbleven.203

In de loop van de zestiende eeuw richtte de intolerantie zich vooral tegen de armen die tijdens de
duurtejaren afkwamen op de graanvoorraden en gunstige broodprijzen in de steden.204 In 1531
werd verordonneerd dat bedelaars niet langer dan een dag en een nacht in de stad mochten verblijven
en de graantekorten van 1543-44 dwongen het stadsbestuur er zelfs toe grote groepen armen uit 
te wijzen.205 Er werden met zekere regelmaat nieuwe regelingen afgekondigd die het terugdringen
van de aantallen bedelaars in de stad tot doel hadden. De herhalingen van de keuren geven aan dat 
het beleid niet erg effectief was en leidde ertoe dat in 1566 lijfstraffen werden afgekondigd om de
voorziene uitwijzing van alle bedelaars ouder dan 12 jaar kracht bij te zetten. Ondanks het feit dat de
strafmaat in 1567 werd verlicht, maakten lijfstraffen in daarop volgende jaren opnieuw deel uit van
nieuwe verordeningen tegen bedelarij.206

Dergelijke tekenen van bestuurlijke onmacht geven niet alleen een indruk van de omvang van het
probleem, maar tonen tegelijkertijd aan hoezeer de magistraat zich beperkte tot het bestrijden van
randverschijnselen zonder de kern van de problematiek te raken. Zeker in vergelijking met de steden
die in 1531 tot een hervorming van de armenzorg overgingen, was de overheidsbemoeienis in Leiden
gering en weinig effectief. Pas in 1577, met de uitvaardiging van een algemene en ingrijpende 
hervorming, werd een koerswijziging ten goede ingezet. 
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Bedelaar. Detail van Cornelis Engebrechtsz., 
De bewening van Christus, eerste kwart 16de eeuw. SML


