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Een pre-industriële samenleving 
onder spanning 

leiden rond 1500 

Hanno Brand 

Tegen het einde van de 15de eeuw verkeerde de Hollandse economie in een 

crisis, die ook in Leiden diepe sporen naliet. Na een periode van economische en 

demografische groei, stagneerde vanaf omstreeks 1480 de toevloed van nieuwe 

burgers en kwam er een einde aan een korte periode van onstuimige bevolkings

groei. Deze ontwikkeling viel samen met een productiecrisis in de Leidse laken

nijverheid, de veruit belangrijkste werkgever in de stad, waardoor vele onder

nemers de deuren van hun bedrijven sloten en vele deelbewerkers binnen deze 

tak van industrie in armoede achterlieten. De recessie werd nog eens verdiept 

door de financiële problemen waarin de stad in de decennia rond 1500 verkeer

de. Rond 1494 stond de stad op de rand van bankroet en ontbrak van overheids

wege iedere impuls om de lokale economie te ondersteunen. In wat volgt, zal 

worden getracht om vanuit het perspectief van economische stagnatie rond 1500 

aan te geven hoe dergelijke problemen niet alleen de sociale en economische ver

houdingen, maar ook de ruimtelijke sociale polarisatie in het pre-industriële 

Leiden beïnvloedden. Door in te gaan op de wijzigende productieverhoudingen 

in de textielsector en op de ruimtelijke verdeling van armoede en rijkdom over 

het stadsgebied, zal aangegeven worden hoe sociale en economische spanningen 

vorm gaven aan een pre-industriële stedelijke samenleving rond 1500. 

Demografische en economische ontwikkelingen 

De bevolkingsomvang van Leiden berust op schattingen, waarbij de belastinglijst 

uit 1498 als enig houvast geldt. De belasting van 1 procent op het vermogen van 

alle Leidse huishoudens was bij uitzonderlijk besluit van de landsheer - een zoge

naamde staat van atterminatie - toegestaan om de stad uit een financiële crisis te 
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helpen.] De inning werd nauwkeurig in de stads rekeningen van 1498/99 

verboekt, waarbij telkens per huishouden zowel de aanslag als de daadwerkelijke 

heffing werd vermeld. 2 De belasting werd ook de daaropvolgende zeven jaar 

geheven, maar om de armen te ontzien, verleende het stadsbestuur honderden 

huishoudens een vrijstelling. Deze komen in de latere kohieren dan ook niet 

meer voor, zodat de belastinglijst van 1498 de enige laatmiddeleeuwse bron 

vormt waarin alle hoofden van de belastingplichtige huishoudens worden 

genoemd. Aangezien het getal van 3.010 gezinshoofden overeenkomt met de 

3.017 huizen, die Leiden volgens de lnformacie van 1514 telde, mag er vanuit 

worden gegaan dat deze lijst alle Leidse huishoudens omvat.3 Anders dan in bij

voorbeeld de volkstelling van 1574, biedt de belastinglijst echter geen enkele 

informatie over de gezinssamenstelling, zodat er alleen met globale reductiefacto

ren kan worden gerekend.4 Afhankelijk van de factor die voor de gemiddelde 

gezinsgrootte wordt gehanteerd, schat men de omvang van de Leidse bevolking 

rond 1500 op 12.000 tot 14.250 inwoners. 5 Tot aan het beleg van 1574 zou de 

bevolkingsgroei echter stagneren of zelfs een licht dalende tendens vertonen.6 

Afgezet tegen een geschatte bevolkingsaanvang van 6.000 inwoners rond 1440 

impliceren de cijfers van rond 1500 een ware bevolkingsexplosie in de tweede 

helft van de 15de eeuw. 7 Afgaande op de inschrijvingen in de poorterboeken 

vestigden zich tussen 1440 en 1480 jaarlijks zo'n veertig tot vijftig nieuwe huis

houdens in de stad, wat overeenkomt met zo'n 7.000 nieuwe inwoners in een 

periode van veertig jaar. Dit ritme had zich al sedert het midden van de 14de 

eeuw ingezet, maar de regelmatig terugkerende pestepidemieën en de daarmee 

gepaard gaande hoge sterfte maakten in zeer korte tijd de bevolkingsgroei telkens 

weer ongedaan. 8 Met het minder virulent worden van de pest sedert het midden 

van de 15de eeuw, kon de zich allang aandienende demografische expansie zich 

ook daadwerkelijk doorzetten. In een periode van nauwelijks veertig jaar was de 

bevolkingsomvang van Leiden meer dan verdubbeld. Rond 1480 was de migra

tiestroom echter over haar hoogtepunt heen. Het aantal poorterinschrijvingen 

viel tot aan het beleg van 1574 terug tot een gemiddelde van ruim zeventien aan

meldingen per jaar. De jaren negentig lijken met nauwelijks twaalf nieuwe 

inschrijvingen op jaarbasis een scharnierpunt in de dalende tendens te vormen.9 

Het beeld van een stagnerende bevolkingsomvang wordt bevestigd in de zoge

naamde Enqueste van 1494, toen een landsheerlijke commissie om fiscale rede

nen onderzoek deed naar de financiële draagkracht van de Hollandse steden en 

dorpen. Bij die gelegenheid rapporteerden de Leidse afgevaardigden dat het 
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aantal 'haardsteden' nog net zo hoog lag als tijdens de regeringsjaren van hertog 

Karel de Stoute (1470-1477). Een kwart van de huizen stond echter leeg en had 

inmiddels de helft aan waarde ingeboet. lo 

Het demografische ritme liep min of meer gelijk met de economische expan

sie van de stad, waarbij de lakennijverheid als de motor achter de bevolkingsgroei 

en de toenemende welvaart geldt. De gunstige economische conjunctuur - die 

met name door hertog Philips de Goede (1419-1467) werd ondersteund door 

een stabiel monetair beleid, een gematigde fiscale politiek en het uitblijven van 

internationale conflicten - was daar mede debet aan. Tegelijkertijd namen de 

afzetmogelijkheden in het Oostzeegebied toe, enerzijds omdat het graafschap 

Holland zeer profiteerde van een handelsblokkade van de Hanze tegen Vlaan

deren (1451-1457), anderzijds omdat tegelijkertijd het concurrerende Engelse 

laken van de Oostzee werd geweerd. ll Het wegvallen van beide concurrenten 

betekende een impuls voor de Hollandse draperie in het algemeen en die van 

Leiden in het bijzonder. Het derde kwart van de 15de eeuw wordtdan ook 

beschouwd als de bloeiperiode van de Leidse draperie, die bovendien als de 

motor achter de groei van tal van andere economische sectoren in de stad gold. 12 

Kort na 1480 zette echter een recessie in die zich uitte in toenemende werk

loosheid. El Volgens een Leidse commissie die op 7 juli 1494 in Hoorn voor de 

landsheerlijke commissie verslag uitbracht, was er van het economisch en demo

grafisch elan dat de regeringsjaren van Karel de Stoute kenmerkte, inderdaad nog 

weinig over. De commissarissen schilderden een somber beeld van de econo

mische en financiële toestand in de stad. De lakennijverheid was in verval geraakt 

en had tot werkloosheid en hoogoplopende armoede geleid. De belangrijkste 

oorzaak werd gezocht in de hoge schuldenlast van de stad, waardoor drapeniers 

uit angst om door schuldeisers aansprakelijk te worden gehouden, zelfs de voor 

de wolaankoop noodzakelijke reis naar Calais, waar de Engelse wolstapel was 

gevestigd, niet meer waagden. Het gevolg was, zo stelden de commissarissen, dat 

de Leidse textielnijverheid er nog niet half zo goed voor stond als ten tijde van 

hertog Karel de Stoute. Economisch herstel werd verder belemmerd doordat in 

dat jaar de bevolking ook nog eens werd geplaagd door de pest. 14 Tijdens een 

vergelijkbaar onderzoek in 1514, dat bekend staat als de Informacie, wekte de 

Leidse vertegenwoordiging de indruk dat de situatie zich licht had verbeterd. 

Niettemin volhardden de afgevaardigden in een negatieve schets van de econo

mische conjunctuur en benadrukten zij het gebrek aan werk in de stad, wat tot 

uiting kwam in leegstaande vollerijen en een teruglopend aantal weefgetouwen. 15 
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Crisis rond 15001 
Er zijn vanuit diverse invalshoeken vraagtekens bij deze voorstelling van zaken 

geplaatst. Voor Herman Kaptein vormde het stabiele niveau van de pacht

opbrengsten van de Leidse strijkerij reden om het derde kwart van de 15de eeuw 

op te vatten als een periode van getemperde groei, die fasen van opleving en 

afzwakking kende. Een toename in de inkomsten en dus export van lakens ten 

opzichte van de voorgaande decennia was alleen zichtbaar tijdens de Hanze

blokkade tegen Vlaanderen. Daarna zakten de opbrengsten weer in tot een 

niveau dat al in de jaren 1420 werd gehaald. De jaren 1462-1467 lieten dan weer 

een relatief ongunstige periode zien, veroorzaakt doordat Engeland de import

voorwaarden van de wol verscherpte. De Bourgondische hertog reageerde met 

een embargo op de invoer van Engelse lakens, die pas in 1468 werd opgeheven. IG 

Pas daarna, dus tijdens de regeringsjaren van Karel de Stoute, weerspiegelden de 

hoge strijkerij pachten een scherpe stijging in de exportcijfers. 17 De bloeiperiode 

van de Leidse textielnijverheid zou volgens Kaptein slechts tot de jaren 1470 

beperkt blijven. Vanaf ongeveer 1480 trad een periode van stagnatie in die ook 

nog in de jaren rond 1500 voelbaar was. Hij staaft zijn redenering met het argu

ment dat de Leidse bestuurders en ondernemers in 1494 zeer uitdrukkelijk en 

met weemoed naar de gunstige jaren onder Karel de Stoute verwezen. IS 

Hoewel de Leidse economie rond 1500 volgens de tijdgenoten in een crisis 

verkeerde, lagen de exportcijfers van de lokale textielnijverheid beduidend hoger 

dan in voorgaande decennia. In een tijdsbestek van 25 jaar was de gemiddelde 

jaarproductie van circa 16.000 stuks in de jaren 1470 en 22.000 stuks tegen het 

einde van jaren 1480 met 50 procent gestegen tot een gemiddelde van bijna 

24.500 lakens rond 1500; een productieniveau dat tot 1530 bleef gehandhaafd. 19 

Van de tegengestelde ontwikkelingen gaat de suggestie uit dat een stijging in 

afzetcijfers niet vanzelfsprekend een toename van de werkgelegenheid en dus van 

de vestiging van nieuwe werknemers in de stad inhield. Integendeel, het stads

bestuur moest zelfs meermaals maatregelen treffen om te voorkomen dat drape

niers en textielarbeiders hun bedrijven opdoekten en de stad verlieten. Ondanks 

de hoge productiecijfers bevestigen dergelijke vermeldingen dat het aantal weef

getouwen en vollerijen in de stad terugliep.20 Kortom, er bestaat een discrepantie 

tussen de stijgende exportcijfers en de daarmee groeiende buitenlandse afzet ener

zijds,21 en het verslechterende ondernemersklimaat zoals dat in 1494 en in 1514 

door Leidse afgevaardigden ten overstaan van de landsheerlijke ambtenaren werd 

beschreven anderzijds. 
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Net zoals alle andere Hollandse steden in de decennia rond 1500 had de 

Leidse bevolking sterk te lijden onder een prijsexplosie van grondstoffen en 

levensmiddelen ten gevolge van muntmanipulaties door de landsheerlijke over

heid. Daarnaast werd de economie ontwricht door de laatste stuiptrekkingen van 

de partijstrijd tussen Hoeken en Kabeljauwen, de Kennemer opstand van het 

Kaas- en Broodvolk, en door de oorlogen aan de grenzen van de Habsburgse 

Nederlanden. 22 Om de oorlogen tegen Utrecht, Gelderland en de Franse koning 

te kunnen financieren, confronteerde landsheer Maximiliaan van Oostenrijk de 

bevolking met hoge landsheerlijke belastingen. Vooral diens oorlogen met Frank

rijk in het begin van de jaren 1490 bemoeilijkte de import van de Engelse wol, 

de grondstof bij uitstek voor het Leidse laken. De relaties met de Engelse wol

handelaars in Calais verslechterden, niet alleen omdat drapeniers door de stijgen

de wolprijzen gedwongen waren wol op krediet in te kopen; wol die ze niet kon

den afbetalen.23 De toevoer van wol liep tevens gevaar omdat veel drapeniers wei

gerden om de gevaarlijke reis naar Calais te ondernemen. Om er voor te zorgen 

dat de lakenproductie niettemin op niveau bleef, stelde de stad zich financieel 

garant voor de wolinkopen. De poging om de financiële risico's over te nemen, 

mislukte wegens een gebrek aan liquide middelen, waardoor de schuldenlast in 

Calais hoog opliep. Onder andere vanwege deze enorme schuldenpost, stond de 

stad in 1493 aan de rand van een bankroet.24 

Opmerkelijk genoeg bleef de wolimport, met uitzondering van een bijna 

totale stremming in 1494, tamelijk constant. Dit werd deels mogelijk gemaakt 

doordat de Engelse kooplieden in Calais in deze moeilijke jaren toch wol op 

krediet bleven leveren. Afgezet tegen de stijgende productiecijfers, impliceert de 

verhoogde productie dat de Leidse drapeniers minder wol in hun lakens verwerk

ten en dus bewust een kwaliteitsvermindering doorvoerden. Vergeleken met de 

jaren 1470, was het aandeel van hoogwaardige wol in Leidse lakens rond 1500 

bijna gehalveerd. Daarnaast constateerde Kaptein dat lakens zo'n 22 procent kor

ter waren dan die uit de periode voor 1470.25 Om te kunnen overleven hadden 

de Leidse ondernemers fundamentele toegevingen gedaan ten koste van de 

kostenverslindende productie van lakens van hoge kwaliteit. 26 

In die zin was er in de stad wel degelijk sprake van een productiecrisis, die met 

name de werkgelegenheid onder de drapeniers, maar ook die onder zowat alle 

deelbewerkers zoals spinsters, wevers en vollers aantaste. Immers, minder wol en 

dus minder fijne kortere lakens, verlaagden zowel de productiekosten als de 

productietijd. Door minder wol te verbruiken en het aantal deelbewerkers te 
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reduceren, werden de kosten teruggebracht. Het verklaart waarom volgens de 

opgaven ten behoeve van de lnformacie van 1514 het aantal weefgetouwen sedert 

1496 van 350 naar 200 terugliep, maar dat tegelijkertijd de productie per getouw 

van 65 naar 125 stuks per jaar steeg.27 Zo beschouwd is er weinig reden om aan 

te nemen dat, zoals wel wordt beweerd, de Leidse afgezanten de situatie in de stad 

bewust veel te zwart afschilderden.28 Over de redenen waarom de drapeniers een 

kwaliteitsvermindering doorvoerden, kan in het korte bestek van deze bijdrage 

alleen worden gespeculeerd. Niettemin lijkt een samenhang met het wegvallen 

van de stapeldwang in Brugge sedert 1474, de toenemende vrijhandel op de 

Oostzee, de intensivering van de Hollandse vaart op Pruisen en de Baltische 

landen alsmede de concurrentie met het goedkopere Engelse laken, dat rond 

1500 de Nederlandse markten begon te overspoelen, een rol te hebben gespeeld.29 

Tegelijkertijd mag het negatieve effect van de financiële crisis op het onder

nemersklimaat in de stad niet worden uitgevlakt. Om de gaten in de stadskas op 

te vullen, was het stadsbestuur overgegaan tot de verkoop van lijfrenten aan 

particuliere burgers in en buiten de stad.30 De jaarlijks terugkerende uitkeringen 

betekenden echter een te zware last. Voeg daarbij het slordige beleid van de stede

lijke tresoriers, die voor zeer aanzienlijke bedragen verkeerde boekingen ten koste 

van de stad hadden gedaan, en het wordt duidelijk dat in financieel opzicht de 

stad niet over de reserves beschikte om zelf in stimulering van de stedelijke eco

nomie te investeren.3l Voorts hadden de drapeniers zeer te lijden van aanzienlijke 

belastingverhogingen op de wolinvoer en de uitvoer van lakens, bedoeld om de 

schuldenlast in Calais af te lossen:32 Daar kwam bij dat door de prijsstijgingen de 

salarissen van de werknemers in de stad aan het inflatieritme moesten worden 

aangepast. 33 Het waren meerkosten die door de drapeniers moesten worden 

gedragen en die de winstmarges negatief beïnvloedden. Na een periode van eerst 

getemperde en vervolgens kortstondige sterke groei, haperde kort voor 1500 de 

motor achter de Leidse economie. 

Arbeidsverhoudingen in de lakennijverheid 
Het overwicht van de drapenier in de Leidse lakennijverheid was voor Posthumus 

aanleiding om de kapitalistische structuur van deze exportnijverheid, die boven

dien ongeveer de helft van de stedelijke bevolking rond 1470 van een inkomen 

had voorzien, te onderstrepen. 34 Als zelfstandig en vaak ook kapitaalkrachtig 

ondernemer controleerde de drapenier alle fasen van het productieproces en hield 

hij zowel de aankoop van de grondstof als de verkoop van het eindproduct in 
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Lakenververs aan het werk. 

Miniatuur uit een Vlaams 

handschrift, 1482. British 

Library, Londen. 

eigen hand. Niet alleen werd zo voorkomen dat kleine zelfstandige ambachts

lieden als de meesterververs en meestervollers toegang kregen tot de markten en 

zich dus zelfstandig konden maken. Ook de deelbewerkers waren niet in staat om 

hun precaire situatie te doorbreken. Vooral vollers, ververs en spinsters leden 

onder een repressieve loonpolitiek van de drapeniers, die daarin de steun van het 

stadsbestuurders kregen. 35 Dergelijke maatregelen pasten in een beleid dat er op 

was gericht de obstakels die een marktgerichte en door de ondernemer gecontro

leerde productie verhinderden, weg te nemen. 36 Niet toevallig trachtten juist in 

het derde lcwart van de 15de eeuw de vollers en ook ververs door een aantal 

stakingen een verbetering van hun werkomstandigheden af te dwingen. Veel 

haalde het niet uit, want ondanks de geringe salarisstijgingen ontvingen de vol

lers nog rond 1500 een inkomen dat het bestaansminimum nauwelijks oversteeg 

en dat vergelijkbaar was met het inkomen van ongeschoolde gravers en bagge

raars. 37 De lakennijverheid bracht rijkdom voor weinigen en armoede voor velen. 

De Amerikaanse historica Howell trok de kapitalistische structuur van de 

Leidse lakennijverheid echter in twijfel. In plaats van een economie waarin de 

rijke en zelfstandige ondernemer een geproletariseerde massa van deelbewerkers 

onder druk hield, kende Howell een omvangrijke groep van onafhankelijke 

ambachtsmeesters en kleine ondernemers een dominante positie in het produc-
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tieproces toe. In tegenstelling tot de scherpe vermogenstegenstellingen die 

Posthumus zo typerend acht voor kapitalistische productieverhoudingen, neemt 

Howell in Leiden een meer gelijkmatige spreiding van de vermogens waar. 38 Deze 

geringe polarisatie was een gevolg van het feit dat een omvangrijke middenklas

se van ondernemers en zelfstandige ambachtslieden in hun eigen werkplaatsen 

relatief kleine hoeveelheden lakens maakten. Juist deze in omvang beperkte pro

ductie verklaart waarom vergeleken met andere steden zelfs de topvermogens in 

Leiden laag uitvielen. Dit zogenaamde 'kleine warensysteem' werd in haar ogen 

bewust door het stadsbestuur in stand gehouden. Door onder andere productie

quota in te stellen en het aantal weefgetouwen en volkuipen per drapenier aan 

limieten te binden, werd een gelijkmatige spreiding van de werkgelegenheid over 

de kleine ondernemers en ambachtslieden nagestreefd. De geproletariseerde 

vollers waren in haar redenering een anomalie in een systeem dat was geënt op 

een streven naar volledige werkgelegenheid en sociale vrede. In die zin voorkwam 

het 'kleine warensysteem' de uitwassen die het kapitalisme zo kenmerkten.39 Pas 

na 1580 zou met de introductie van de nieuwe draperie ook het kapitalisme in 

Leiden zijn intrede doen. 

Noordegraaf zag echter geen verschil tussen de organisatie van de productie 

voor en na 1580. Voorts zag hij geen noodzakelijke tegenstelling tussen een 

'geringe' productieomvang en een kapitalistische arbeidsverdeling. Integendeel, 

juist vanwege de reeds voorhanden zijnde structuren kon na 1580 de nieuwe dra

perie snel worden ingevoerd.40 Daarnaast gaat Howell voorbij aan een reeks van 

aanwijzingen voor een groot overwicht van de belangrijkste ondernemers in de 

stad.41 Het economisch beleid in de stad, en dus ook de repressieve loonpolitiek, 

was het gevolg van een nauwe samenwerking tussen de rijkste ondernemers en de 

vaak aan hen verwante stadsbestuurders. Ondanks de toegevingen die na de sta

kingen in onder andere 1478 werden gedaan, bleven de lonen bijzonder laagY 

Bovendien hadden niet alleen de vollers, maar ook de meesters en knechten 

onder de ververs en wevers van een repressieve loonpolitiek te lijden. Dat de pro

ductie juist in handen van een kleine groep ondernemers was geconcentreerd, 

blijkt indirect uit een aanbod uit 1494. Omdat rond dat jaar de werldoosheid 

sterk was toegenomen, besloten enkele van de rijkste drapeniers zich uit de 

textielnijverheid terug te trekken in de hoop dat zo de werkzaamheden beter over 

de stad zouden worden verdeeld. 43 Het instellen van productiequota diende niet 

een rechtvaardigere verdeling van het werk, maar was een maatregel om te voor

komen dat een te grote concentratie van de productie ten koste ging van de 
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kwaliteit van het eindproduct. Gegevens betreffende de wolaankopen in Calais 

laten zien dat deze volstrekt werden gedomineerd door de grote drapeniers, die 

als enigen over de middelen beschikten om de kosten en de financiële risico's te 

dragen. Zo beschouwd blijft de kern van de visie van Posthumus overeind en was 

Leiden rond 1500 een industriestad geschoeid op een kapitalistische leest. 

De vermogensverhoudingen rond 1500 
De industriestad Leiden wordt wel in het rijtje West-Europese steden geplaatst 

waar in de late middeleeuwen de uitwassen van het vroegstedelijke kapitalisme 

een aanzienlijk deel van de bevolking in de armoede hadden gedreven.44 

Desondanks heeft tot voor kort zich niemand gewaagd aan een onderzoek naar 

de effecten van deze ontwikkelingen op de ruimtelijke spreiding van de bevolking 

over de stad in de late middeleeuwen. De vraag is echter van belang, want er is al 

vaak op gewezen dat de pre-industriële ontwikkeling van steden sociale polarisa

tie in de hand werkte die ook in ruimtelijke opzicht het woongedrag van rijke en 

arme burgers bepaaldeY 

Dat een dergelijke scheiding zich ook in Leiden rond 1500 aftekende, werd al 

eerder aangetoond.46 Uitgangspunt voor de analyses was telkens weer de al geme

moreerde belastinglijsten van 1498. Deze laten zien dat rond 1500 Leiden veel 

weg had van een pre-industriële stad met uitgesproken tegenstellingen tussen arm 

en rijk en een gepolariseerde ruimtelijke vermogensverdeling. De ongelijke 

verdeling van de welvaart spreekt duidelijk uit de onderstaande tabe1. 47 

Tabel 1: Vermogensverdeling over de Leidse gezinshoofden (1498) 

Groep Aantal Percentage 

Pauper 507 16,9 

Arm schamel volk 46 1,5 

Zonder aanslag 330 11,0 

0,1 - 24 lb. 762 25,3 

25-99 lb. 236 7,9 

100-999 lb. 886 29,4 

1.000 - 4.999 lb. 215 7,1 

5.000 lb. en meer 28 0,9 

Totaal 3.010 100 
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In de lijsten van 1498 werden 553 gezinshoofden expliciet als pauper of arm scha

mel volk aangemerkt. Telt men bij deze groep, die op zich al18 procent van de ste

delijke bevolking uitmaakte, nog eens de huishoudens waarvan het eigen vermo

gen op minder dan 25 lb. werd geschat, dan blijkt dat 55 procent van de bevolking 

problemen had de eindjes aan elkaar te knopen. Daartegenover stond een zeer ldei

ne groep rijken, die met 243 huishoudens weliswaar slechts 8,1 procent van de 

stedelijke bevolking uitmaakte, maar niettemin 71,3 procent van het totale stede

lijk vermogen in handen had. Het contrast tussen arm en rijk krijgt nog meer reli

ëf wanneer men zich realiseert dat 85,1 procent van de huishoudens slechts 15,7 

procent van de totale opbrengst betaalde. De rijke huishoudens beschikten over 

een vermogen dat in doorsnee negen maal hoger lag dan het stedelijk gemiddelde 

van 3,1 lb. De verschillen binnen welstandselite waren echter aanzienlijk. Slechts 

negen huishoudens beschikten over een vermogen van meer dan 10.000 lb., tegen

over 242 personen met vermogens tussen 1.000 en 10.000 Ib. 48 

De tegenstelling tussen arm en rijk kwam in ieder geval op wijkniveau ook in 

de geografische spreiding van de welvaart over de stad tot uitdrukking. Hierbij 

deed zich onmiskenbaar een correlatie voor met de afstand tot de belangrijkste 

machtssymbolen in de stad anderzijds. Naarmate de afstand tot het centrum van 

de oude stad toenam, steeg de armoede. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het woon-
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gedrag van de welstandselite over de achttien stadswijken. De meeste rijken 

woonden in de centraal gelegen wijken Burchstreng, Wolhuis en Zevenhuizen en 

dus in de onmiddellijke nabijheid van de burcht, het stadhuis, de Pieterskerk, de 

Hooglandsekerk en het Gravensteen. Op enige afstand volgden de eveneens 

centraal gelegen wijken Over 't Hof, Wanthuis, Vleeshuis en Gasthuis. Enigszins 

perifeer lagen de wijken Gansoord, waar de meeste rijken aan de Hooigracht 

gezocht moeten worden, en in de wijk Nieuwland, waar een aantal bemiddelde 

lakenondernemers zich in de onmiddellijke omgeving van de raamlanden had 

gevestigd. Het waren de enige excentrisch gelegen wijken waar de armoede niet 

overheerste. Zoals zal blijken, was dit een constant patroon in de ruimtelijke 

verdeling van de vermogens. Voor het overige was rond 1500 de armoede naar de 

periferie verwezen. De armste huishoudens woonden in de stegen en achter

straatjes van de vier wijken die aan de Mare grensden, tussen de Middelstegracht 

en de stadsvest (nu Herengracht), in de Hogewoerd en het aangrenzende wijkje 

Levendaal, en tot slot in de wijk Rapenburg - en dan vooral aan het Zand, het 

Noordeinde en de Groenhazengracht. 49 Het nam niet weg dat ook in de meer 

welvarende wijken, verstopt op de bebouwde achtererven en in de stegen, tien

tallen armlastige huishoudens voorkwamen. 

Deze tendens laat zich tevens van de belastinglijsten van 1502 aflezen. Hoewel 

het armlastige deel van de bevolking van de heffing was vrijgesteld en dus niet 

werd genoteerd, kan uit de lijsten niettemin afgeleid worden dat er een direct 

verband bestond tussen het aantal dispensaties en de ligging van de wijk ten 

opzichte van het centrum. 50 Terwijl in de rijkste wijken Burchstreng en Wanthuis 

het aantal vrijstellingen respectievelijk 18 procent en 24 procent van het totaal 

bedroeg, lag dit in dichtbevolkte wijken als Nicolaasgracht (59 procent), Hoge

woerd (62 procent), Rapenburg (68 procent) of Maredorp Landzijde (70 pro

cent) beduidend hoger. In het bon Overmare Landzijde was zelfs driekwart van 

de bevolking wegens gebrek aan voldoende middelen vrijgesteld. Tegelijkertijd 

bleek dat ondanks de vele vrijstellingen de vermogens in de perifere wijken 

gemiddeld lager uitvielen dan in de wijken in het centrum.)! Globaal gezien werd 

de sociale segregatie die zich in de lijsten van 1498 aftekende, in 1502 nog eens 

bevestigd. 

leiden: een pre-industriële stad? 
Onlangs heeft Bisschops dit beeld aanzienlijk verfijnd en er op gewezen dat een 

benadering op wijkniveau afbreuk doet aan de fijnmazigheid van het Leidse 
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woongedrag rond 1500. Niettemin komt ook hij tot de conclusie dat Leiden 

toen in ruimtelijk opzicht essentiële karaktertreld<:en vertoonde van een pre

industriële stad met een welvarend centrum dat door een krans van armoede was 

omgeven. Volgens Bisschops ontwikkelde dit patroon zich echter pas na het 

midden van de 15de eeuw. Voordien was er veeleer sprake van een tweedeling, 

waarbij de Rijn een denkbeeldige grens vormde tussen de meer welvarende 

wijken in het zuidelijke stadsdeel en de armere wijken ten noorden van de rivier. 52 

Globaal beschouwd lagen de wijken met bovengemiddelde afdrachten aan de 

collecte van 1438-143953 alle ten zuiden van de Rijn en vooral aan de zuidwest

kant van het centrum. Het ging daarbij om de wijken in de directe omgeving van 

het stadhuis, het Gravensteen en de Pieterskerk, maar ook om de bonnen 

Rapenburg, Nieuwland en Levendaal in de nieuwe stadsuitleg van 1389. Zelfs 

het bon Burchstreng, dat rond 1500 tot de meest welvarende wijken van de stad 

behoorde, leek in 1438/39 veel meer armen dan rijken geteld te hebben. 54 Alleen 

het welvarende bon Gansoord vormde in positieve zin een uitzondering. 55 

Dat deze tweedeling na 1450 werd opgeheven, brengt Bisschops in verband 

met de eerder geschetste opleving van de economie en de sterke demografische 

groei van de stad. Economische groei leidde ertoe dat de welvaart in het centrum 

steeg, terwijl de vestiging van veel armen en werkzoekenden in de perifere wijken 

verpaupering in de achterafstraten veroorzaakte. Het karakter van de stad veran

derde dus wezenlijk in het derde kwart van de 15de eeuw. Economische en 

demografische groei werkten sociale segregatie in de hand, waarbij de afstand 

tussen arm en rijk letterlijk en figuurlijk toenam.56 Het is de vraag of deze verlda

ring, gezien de eerder geschetste ontwikkelingen, volstaat. Immers, de polarisatie 

tussen arm en rijk lijkt een direct gevolg te zijn van de arbeidsverhoudingen in 

de lakenindustrie. De kapitalistische structuur en de daarmee samenhangende 

repressieve loonpolitiek, hield een aanzienlijk deel van de deelbewerkers op de 

grens van het bestaansminimum. De ldoof tussen arm en rijk werd hierdoor 

bewust in stand gehouden. Iedere crisis of inbreuk op de economische ontwikke

ling had tot gevolg dat dit deel van de bevolking snel tot armoede verviel. In die 

zin lijkt er tevens sprake te zijn van een samenhang tussen industriële structuur 

en geografische spreiding van de welvaart. 

Bisschops maakt er echter veel werk van om aan te tonen dat rond 1500 de 

ruimtelijke scheiding tussen arm en rijk slechts zeer ten dele werd gerealiseerd. 

Dat is opvallend, want De Boer stelde al een correlatie tussen rijkdom, politieke 

macht en vestiging in de centrale wijken vast. Zowat tweederde van de vroed-
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schappen die tussen 1490 en 1500 actief waren, woonde in de wijken waar ook 

de burcht, de grote kerken, het raadhuis en het Gravensteen gesitueerd waren. De 

wijken die als het meest armoedig in de registers van 1498 te boek stonden, zijn

de Levendaal, St. Nicolaasgracht, Maredorp Landzijde en Overmare Landzijde, 

werden door de vroedschappen vermeden. Grote uitzondering vormt de wijk 

Rapenburg, waar langs de gelijknamige gracht zich vier stadsbestuurders hadden 

gevestigd. 57 De analyse van een gedwongen lening van 1508 laat echter een meer 

gelijkmatige verdeling van de welstandselite over de stad zien. 58 Ruim 80 procent 

van de 290 gezinshoofden die in het register voorkomen, behoorde tot de cate

gorie van de hoogstaangeslagenen in 1502. 59 Opnieuw wordt het beeld bevestigd 
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van een concentratie van de rijkdom in het centrum en een afname van de 

vermogens naarmate men de stadsrand nadert. Opvallend is echter dat de tegen

stellingen tussen de bonnen minder uitgesproken waren dan in 1498. De 

gemiddelde bijdragen liggen op een glijdende schaal tussen de 1,4 lb. Vlaams in 

Maredorp Landzijde tot 3,3 lb. Vlaams in de wijk Gansoord. Alleen het 

Wanthuis stak er met een gemiddelde bijdrage van 5,0 lb. Vlaams met kop en 

schouders boven uit. Het betekent dat zelfs in de meest perifere wijken wel 

enkele welgestelde burgers woonden, maar ze waren minder rijk en ook minder 

talrijk dan elders. Net als in 1498 week het Nieuwland van dit algemene patroon 

af Ruim 10 procent van de bijdragen stamde van welgestelden uit deze wijk, die 

tezamen 11,4 procent van het totaal geïnde bedrag opbrachten. In dat opzicht 

bleven zij alleen bij het bon Burchstreng achter. 60 

Indirect suggereert de analyse ook dat de arme huishoudens nu niet bepaald 

uit het centrum werden verdreven. Deze indruk vindt een bevestiging in de 

ruimtelijke spreiding van de belastingvrijstellingen die 1502 werden verleend. 

Verdeeld over alle wijken in de stad, bewogen deze zich op een glijdende schaal 

van 18 tot 74 procent van de bevolking. Zelfs in de zeer prestigieuze bonnen 

Wanthuis en Burchstreng genoot respectievelijk ieder vijfde en ieder vierde huis

houden vrijstelling. Echter, opnieuw weken Nieuwland en Gansoord van het 

algemene patroon af. Dankzij de financiële positie van een aantal rijke onder

nemers,61 behoorde Gansoord ondanks de enigszins perifere ligging in 1502 tot 

de vier rijkste wijken van de stad. Het feit dat de Hooigracht in de directe nabij

heid van de Pancraskerk en de burcht lag, zal daaraan niet vreemd zijn geweest. 

Ook het Nieuwland kan niet als een sociaal perifere wijk worden aangemerkt. In 

beide gevallen diende nog altijd 60 procent van de huishoudens aan de belasting 

van 1502 bij te dragen. 62 En zelfs de wijk Rapenburg, waar niet minder dan 68 
procent van de bevolking werd vrijgesteld van de heffing van 1502, telde een 

kleine groep welgestelden van adellijke signatuur.63 

Een sociaal gemêleerde stadsrand 
De ring van armoede die Leiden rond 1500 van het platteland scheidde, werd 

dus in het zuidoosten op meerdere plaatsen doorbroken. De aanzet tot een 

verklaring hiervoor moet in de tegengestelde ontwikkeling van de wijken 

Nieuwland en Rapenburg worden gezocht. Afgaand op het grote aantal huis

houdens in de wijk Rapenburg en het hoge armoedepercentage in 1498 was de 

welstandselite in de voorgaande decennia door de grote toestroom van armen en 
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werkzoekenden overvleugeld. De toenemende verpaupering bracht een funda

mentele verandering in het aanzien van de wijk rond 1500 teweeg.64 Een derge

lijke toevloed van armen lijkt het Nieuwland niet gekend te hebben. Toch 

voltrok zich binnen beide wijken tot op zekere hoogte een segregatieproces dat 

ook in ruimtelijke zin tot uiting kwam. De inwoners vestigden zich op grond van 

uiteenlopende motieven min of meer geconcentreerd in bepaalde straten of buur

ten. Daarbij speelden in ieder geval de volgende factoren een rol. 

Dat in Rapenburg de overgangen tussen arm en rijk in ruimtelijke zin abrupt 

waren, was al uit eerder onderzoek bekend. De analyse van de vermogensbe

lasting van 1498 liet al een concentratie van armoede zien in de huizenblokken 

ten zuiden van het Noordeinde en vooral rond de Groenhazengracht en het 

Zand. Zoals Van Oerle het ooit uitdrukte, heerste hier niettemin 'een opgewekt 

stadsleven'.65 Hier bevind zich namelijk ook de rosse buurt waar de zogenaamde 

dackhoertgens met kleurrijke namen als Fye met de Billen en Schone Baal open 

huis hielden.66 In 1508 werd ook de Weddestraat op aanwijzing van de stad als 

vestigingplaats van prostituees aangewezen. De concentratie van de prostitutie 

aan de periferie van de stad maakte deel uit van een bewust beleid van het stads

bestuur om het aanzien van de meer welgestelde wijken niet te schaden. Om die 

reden werd al in het keurboek van 1450 voorgeschreven dat de deernen die in 't 

openbaer leven sitten zich in de buurt tussen de vest, de Cellebroedersgracht en de 

Nonnensteeg moesten vestigen. 67 Hiermee werd het verband tussen losse zeden 

en armoedigheid ruimtelijk vastgelegd en geïnstitutionaliseerd, want tussen de 

bordelen in de Kolfmakerssteeg en Mirakelsteeg woonden in 1498 een groot 

aantal paupers. 

Economische motieven en meer specifiek een bewuste keuze van woonhuis in 

functie van de aanwezige infrastructuur brachten bemiddelde burgers ertoe zich 

in de wijken aan de stadsrand te vestigen. Sinds de aanleg van het Noordeinde 

vormde deze de aansluiting op de wegen naar Den Haag en Haarlem. Bisschops 

toonde aan dat in de decennia rond 1500 een groot aantal inwoners beroepen 

uitoefende die samenhingen met de transportsector. In de huizen en werkplaat

sen van het Noordeinde waren wielmakers, wagenvoerders, smeden, zadelmakers, 

kooplieden, maar ook een schoenmaker, een kuiper en timmerlieden actief.68 

Niet voor niets meende Van Oerle dat het daar achterliggende Zand een stel

plaats werd voor wagens en karren. 69 De economische functie van het Noord

einde en de daarop afgestemde bebouwing zorgde voor een grote continuïteit in 

de beroepenspreiding en het welvaartsniveau. De noordelijkste straat in het bon 
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Rapenburg was gedurende de late middeleeuwen het domein van een arbeidende 

middenklasse met vermogens die rond het stedelijk gemiddelde schommelden. 

In het Nieuwland tekende zich een andere ontwikl<:eling af, hoewel ook hier 

economische motieven een rol speelden. De globale vermogensstijging die 

Bisschops in deze wijk vaststelde, koppelde hij direct aan de vestiging van een 

aantal drapeniers in de bouwblokken tussen de Koepoortsgracht (nu 

Doezastraat) en het Levendaal. De redenering wordt gestaafd door het uiterst 

gedetailleerde onderzoek naar de rentebetaling van inwoners in het woonblok 

aan het Catharinagasthuis. Vanaf 1480 traden voor het eerst drapeniers op als 

betalers van renteverplichtingen die op hun woonhuizen drukten. Voordien 

komen er in dat woongebied alleen vollers voor als rentebetalers aan het 

gasthuis.70 De vestiging van de drapeniers in het verlengde van de raamlanden 

was volgens Bisschops het gevolg van een maatregel uit 1478. Deze schreef voor 

dat de lakens die op de ramen werden gedroogd en gerekt, niet langer door de 

vollers maar uitsluitend door de drapeniers mochten worden afgenomen. 71 Dit 

nieuwe voorschrift zou er voor gezorgd hebben dat vermogende drapeniers zich 

bij voorkeur in de straten vestigden die in het verlengde van de raamlanden lagen. 

De concentratie van economisch overwicht en rijkdom tussen de Koepoorts

gracht en het Levendaal deelde de wijk rond 1500 op in drie verschillende 

residentiële gebieden. Qua sociale structuur sloot de strook in het verlengde van 

de raamlanden aan op de wijken Zevenhuizen en Wolhuis. Tegelijkertijd waren 

de woningen van minder kapitaalkrachtigen, onder wie een flink aantal vollers, 

geconcentreerd in de woonblokken tussen de Koepoortsgracht en de Celle

broedersgracht.72 Daarachter nam, zoals we reeds zagen, de armoede en dus ook 

de sociale status van de wijk zienderogen af. Het Nieuwland vertoonde dien

tengevolge rond 1500 een zeer gemengde structuur, waarbij de aanwezige 

economische infrastructuur richtinggevend was. Opmerkelijk is echter dat 

beleidsmaatregelen van het stadsbestuur de sociale polarisatie binnen de wijk 

verster kten. 

Rest de aanwezigheid van een deel van de Leidse politieke en vermogenselite 

in deze sociaal gemêleerde wijken. 73 Eerder onderzoek naar de bewoningsgeschie

denis aan het Rapenburg maakte duidelijk dat daar zich sedert het begin van de 

bouwactiviteiten in de stadsuitleg van 1389 een elite had gevestigd. Deze bestond 

deels uit zeer vermogende welgeboren immigranten met eigendomsrechten over 

grote delen van het Rapenburg en Nieuwland. De welgeborenen Floris Paedze 

van Sonnevelt, Floris en IJsbrand van AJkemade en Jan van den Woude waren 
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zelfs naamgevers van grote delen van het gebied dat in de decennia rond 1400 

bouwrijp was gemaakt. Zij gaven de erven ter bebouwing aan de nieuwe inwo

ners uit en bewerkstelligden zo inkomsten aan renten die op de percelen druk

ten. Zelf lieten zij langs de nieuwe gracht Rapenburg statige huizen bouwen. Jan 

van den Woude woonde in het huis waar in 1447 het Witte Nonnenklooster 

werd gesticht. Floris Paedze beschikte al vóór 1429 eveneens over een huis aan 

het Rapenburg. 74 Met name de bewoners aan het Rapenburg tussen de 

Doelensteeg en de Kolfmakerssteeg erfden, kochten of huurden weelderig inge

richte huizen met diepe tuinen en boomgaarden, die het geheel een residentieel 

karakter gaven.75 Op de achtererven van een aantal huizen verrezen soms kleine

re huisjes, die werden verhuurd of in lijftocht gegeven. De duurzame banden 

tussen de families Paedze van Sonnevelt, Van Alkemade, Van der Woude, Van 

Boekhorst, Heerman, Van Zwieten en Van Boschuysen zorgden ervoor dat een 

aantal van deze statige panden nagenoeg ononderbroken tot in de 16de eeuw in 

hun handen bleeP6 Het feit dat stadsbestuurders als Willem van de Co ulster, 

Willem van Boschuysen en Jan van Zwieten, die in 1498 over topvermogens 

beschikten, juist daar zeer rijk ingerichte huizen hadden, was een direct gevolg 

van de nauwe verwantschappen binnen de stedelijke elite. 

De continuïteit in de bewoning gaat dus terug op de eigendomsverhoudingen 

ten tijde van de erfuitgiften en de eerste bewoning van dit deel van de stad. Daar

naast gelden waarschijnlijk de beperkte voorraad van dergelijke statige en dus 

statusbevestigende huizen in de stad en met zekerheid de eis van kapitaalkrachtig

heid als een tweede deel van de verklaring. Wanneer we echter het wijkniveau 

verlaten en de ruimtelijke indeling van de stad laten prevaleren, lijkt de nabijheid 

van stedelijke machtssymbolen in dit vestigingspatroon eveneens een rol gespeeld 

te hebben. Gezien de ligging mag dit deel van het Rapenburg zeker sedert de 

doorbraak van de Kloksteeg in 1426 en de aanleg van de brug77 over het Rapen

burg als een uitloper van de welgestelde buurt tussen het St. Pieterskerkhof en de 

gracht worden beschouwd. 78 Daarnaast lagen de huizen sedert het midden van de 

15de eeuw in de onmiddellijke nabijheid van het Witte Nonnenklooster en het 

zeer aanzienlijk klooster Roma. De vooraanstaande families aan het Rapenburg 

hadden grote belangen in beide kloosters en ook in het Barbaraklooster aan de 

overzijde dat rond 1440 door Simon van den Woude was gesticht. 79 Evenzeer 

statusbevestigend werkte de onmiddellijke nabijheid van de Pieterskerk en het 

daarnaast gelegen Gravensteen. 

Daartegenover staat dat de armoede in de wijken Rapenburg, Nieuwland en 
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Levendaal zich tendentieel ophoopte langs de stadsvesten. De stegen uitkomend 

op de vest in de gebieden tussen de raamvelden, de apothekerstuinen in Nieuw

land en het doelenterrein in het Rapenburg, werden overwegend bewoond door 

het armste deel van de bevolking. Als voorbeeld mag de Achtergracht gelden, 

waar een aantal zeer kleine woningen (kamers) werd gehuurd door armlastige 

alleenstaande vrouwen.80 Het verpauperde karakter van de uiterste stads rand 

werd versterkt toen in een keur van 1545 de rosse buurt achter de Celle

broedersgracht werd uitgebreid tot de vest achter het Jacobinessenldooster. 81 

Zonder het gemengde karakter van de stadsuitleg te willen ontkennen waarbij 

arm en rijk vaak rug aan rug woonden, leek er rond 1500 toch een periferie 

binnen de periferie te hebben bestaan. 

De combinatie van globale concentrische vermogensverdeling enerzijds en een 

gemengd samengestelde stads rand anderzijds bleef tot het einde van de 16de 

eeuw onveranderd. De analyse van de huurwaarden in kohieren van 1558 en 

1561 laat een beeld zien dat sterke overeenkomsten vertoont met de situatie 

zestig jaar eerder.82 Bisschops wijt dit in belangrijke mate aan het voorhanden zijn 

van een bestaande woonvoorraad die aansluit bij de economische en sociale 

oriëntering van de bewoners. 83 Het ligt echter ook voor de hand hier een samen

hang te zien tussen de economische stagnatie die zich sedert het einde van de 

15de eeuw aftekende en het daaropvolgende verval van de Leidse textielnijver

heid. Rond 1500 waren juist die krachten, zijnde demografische en economische 

groei, die de marginalisering in gang hadden gezet, weggevallen. Daarmee was 

ook het proces dat Leiden sedert het midden van de 15de eeuw een pre-indus

trieel karakter leek te geven al na enkele decennia tot stilstand gekomen. Pas met 

de opkomst van de nieuwe draperie na het beleg van 1574 zou dit een nieuw elan 
ontwikkelen. 84 

Conclusie 

Als toonaangevende middeleeuwse textielstad kan Leiden bogen op een lange 

onderzoekstraditie naar de economische en sociale structuren in de late middel

eeuwen. Het pionierswerk van Posthumus geldt hierbij nog steeds als een belang

rijk referentiepunt. Zijn visie betreffende de opkomst van de op kapitalistische 

leest geschoeide industriestad en de daarmee samenhangende economische 

structuren en sociale verhoudingen in de stad, is echter de laatste jaren bijgesteld, 

bekritiseerd, maar soms ook bevestigd. Zo wordt er tegenwoordig getwijfeld aan 

de duur en intensiteit van de groeiperiode in de tweede helft van de 15de eeuw, 
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Het vollen en verven van laken. Paneel door Jsaac Claesz. van Swanenburg, 1594-1596. Coll. Stedelij'k Museum 

De Lakenhal. 

die Leiden in de visie van Posthumus tot een prominente exportstad van 

kwaliteitslakens voor de internationale markten maakten. Het derde kwart van 

de 15de eeuw was veel meer een fase van getemperde groei. Pas tijdens het 

bewind van Karel de Stoute was er sprake van een sterke, maar kortstondige 

economische expansie. Nieuwe invalshoeken in het onderzoek, zoals de vraag 

naar de kwaliteitshandhaving in de lakenproductie, hebben een nieuw licht 

geworpen op de periode rond 1500, die tot voor kort in het teken van recessie 

stond. Het beeld dat uit deze visies naar voren komt, is dat van een pre-indus

triële samenleving onder spanning, waarbij structurele veranderingen in de 

productie van kwaliteitslakens weliswaar de exportcijfers deden stijgen, maar 

niettemin de werkgelegenheid negatief beïnvloedden. Samenhangend met de 

kapitalistische structuur van de lakennijverheid rees de vraag in hoeverre de stad, 

die een sterke polarisatie tussen arm en rijk kende, aan het uiterste einde van de 

middeleeuwen als een pre-industriële stad met de daarvoor kenmerkende ruimte

lijke scheiding tussen sociale groepen kan worden beschouwd. Diverse analyses 
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van de belastingkohieren uit de jaren rond 1500 wekken de indruk dat arm en 

rijk ook in ruimtelijk opzicht van elkaar gescheiden leefden. Een onderzoek op 

grond van kunstmatig gevormde administratieve eenheden doet echter onvol

doende recht aan de invloed van de nabijheid van statussymbolen, economische 

infrastructuur en stedelijk beleid op het woongedrag. Dergelijke factoren leidden 

tot een veel fijnmazigere ruimtelijke geleding dan tot voor kort werd aangeno

men. Tegelijkertijd ontstond de indruk dat vanwege de getemperde economische 

groei en de daaropvolgende stagnatie en recessie, de sociale polarisatie in ruimte

lijke zin niet in extremis plaats kon vinden. 
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