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Hanno BRAND en Peter STABEL * 
DE ONTWIKKELING VAN VOLLERSWNEN 

IN ENKELE LAAT-MIDDELEEUWSE TEXTIELCENTRA 
IN DE NEDERLANDEN. 

EEN POGING TOT RECONSTRUCTIE 

Ofschoon de lakennijverheid één van de belangrijkste industriële sectoren was 
in veel Vlaamse en Hollandse steden, bestaat er in tegenstelling tot de bouwsector 
nauwelijks inzicht in de ontwikkeling van de lonen van textielarbeiders. Ver
wonderlijk is dat overigens niet. Terwijl de stedelijke overheid en allerlei instel
lingen als werkgever in de bouwsector optraden en als zodanig de uitbetaalde 
lonen in hun rekeningen verantwoordden, waren zij met betrekking tot de textiel
nijverheid slechts afnemer van bepaalde produkten. De lonen werden na onder
handelingen tussen arbeiders en ondernemers collectief vastgesteld en waren in 
principe vrij. Zij blijven dan ook veelal aan onze waarneming onttrokken. Slechtli 
in het geval dat de kloof tussen beide partijen onoverbrugbaar bleek en de 
onvrede bij de arbeiders de sociale orde bedreigde, greep de overheid in door, in 
overleg met de betrokken partijen, toonzeuingen af te kondigen. De ordonnanties 
die hiertoe uitgevaardigd werden, bieden enig inzicht in de loonontwikkeling van 
de meest roerige beroepsgroepen in de laat-middeleeuwse textielnijverheid l

. 

Het is wellicht eigen aan de typische structuur van de middeleeuwse textielin
dustrie dat deze vorm van conflictbeheersing toegepast werd op stedelijke arbei
ders, zoals de talrijke vollers. Vooral van de laatstgenoemden wordt aangenomen 
dat zij leden onder de repressieve loonpolitiek van de drap(en)iers. De zware con
currentie op de regionale en internationale markten, het uitblijven van de nood
zaak tor mechanisering van delen van de produktie, gekoppeld aan de onmoge
lijkheid om greep te krijgen op de prijsvorming van de grondstof, maakten dat het 
drukken van de lonen nagenoeg het enige effectieve middel was om de kosten in 
de hand te houden 2 • Het massale aanbod van ongeschoolden, soms samengaand 

* Met dank aan DrCK E.H. DE BOER. voor diens kritische aangaande onrwikkelingen 
binnen de Leidse textielnijverheid. 

1 Recent werd dit thema behandeld door M. BOONE, H. BRAND en W. PREVENIER., nRevendications 
salariales et conjuncture économique: les salaires de foulons à Gand et à Leyde au XV" siècle" in 
E. AER.TS e.a. (008.). Studia historica Oeconomica. Liber amicorum Herman van der 'Wél', Leuven, 1993, 
pp.59-74. 

2 R VAN UYTVEN, productivité et production au moyen àge: le cas de la draperie urbai-
ne aux Pays-Bas" in S. MARrOTTI (ed.), Produttività l' tecnolcgie nel secoli XII-XVII' {Istituto Înternazio-
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met een gebrek. aan organisatie onder deze vlottende groep van arbeiders, ver
zwakte hun onderhandelingspositie. Door middel van stakingen slaagden niet 
alleen vollers, maar ook ververs en wevers erin loonsverhogingen af te dwingen. 
Niettemin bevonden de inkomens zich zelfs in perioden van hoogconjunctuur 
ternauwernood op het niveau van het bestaansminimum3

• Om de arbeidsver
houdingen binnen de textielsector te karakteriseren, namen sommige historici 
begrippen als uitbuiting en proletarisering in de mond, echter zonder werkelijk 
inzicht te hebben in de loonontwikkeling in de lakennijverheid4

• 

Gebruik makend van overigens schaarse gegevens van stuklonen zal getracht 
worden een indicatie te geven van de inkomensontwikkeling van vollers in de 
Vlaamse steden Kortrijk, Deinze, Hulst, Oudenaarde en Dendermonde en het 
snel expanderende Leiden in het graafschap Holland tijdens de late veertiende en 
de vijftiende eeuw. Duidelijk zal worden dat slechts met grote terughoudendheid 
tot een schatting van de hoogte van de daglonen gekomen kan worden. Immers, 
een berekening van de reële daglonen op grond van stukloontarieven heeft pas 
echt zin als er tegelijkertijd inzicht bestaat in de omvang en de diversiteit van de 
lakenproduktie. Hoewel Adriaan Verhulst overtuigend de klassieke these van 
Pirenne aangaande de scheiding tussen de rurale en de stedelijke textielnijverheid 
in Vlaanderen nuanceerde, is het lang niet duidelijk welke stoffen en in welke 
kwantiteit de steden produceerden, noch in welke mate dit de hoogte van ' de 
lonen beïnvloedde5

• Niettemin zal op grond van de vijftiende-eeuwse vollerslonen 
aannemelijk gemaakt worden dat het Zuidnederlandse, Pirenniaanse model dat 
Posthumus ook op de Leidse lakennijverheid toepaste, wellicht aan herziening toe 
• 6 
lSo 

"Urban regulation and monopolistic competition in me texcile industries of the late medieval Low 
CountrÎes" in E. AERTS, J.H. MUNRO (eds.), Textiles of tbe Luw Countries in European economie history, 
Leuven, 1990, pp. 44-45 en 47-48 . 

.3 Voor een recente behandeling van stakingen van vollers in Genr en Leiden, M. BooNE, H. BRAND, 
"Vollersoproeren en collectieve actie in Gent en Leiden in de 14de en 15de eeuw", Tijdschrift voor Socia
le Geschiedenis, 19. 1993 en de daar vermelde literatuur. 

4 N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis van de LeU/sche lakenindustrie 1. De middeleeuwen, 's-Gravenhage, 
1908, p.343. Voor een meer marxistisch getinte benadering zie K SPADING, "Streitkämpfe des Vor
proletariats in der Holländischen Tuchstadt Leiden îm 15. Jahrhundert", Wissenschdflliches Zeitschrift 
der Ernst-MoritzArndt UniversitätGreiftwald, 18, 1969, pp.I71-175. H. VAN WERVEKE, "Deekonomi
sche en sociale gevolgen van de muntpolitiek der graven van Vlaanderen", Annales de la socilté d'émula
tion de Bruges, 74,1931, pp. 10-13 en 15 is voorzichtiger maar wijst eveneens op het lage loonniveau. 

5 A.E. VERHUlSr, "La laine ind1gène dans les anciens Pays-Bas entte Ie XII· et Ie XVIII" siècle. Mise 
en reuvre industrielle, production et commerce", Rroue historique, 247, 1972, pp.281-322. Eerder in· 
beknopte versie verschenen als A VERHUlST, "De inlandse wol in de textielnijverheid van de Neder
landen van de 12de tot de 17 de eeuw; produktie, handel en verwerking", Bijdragen en Mededelingen 
voor de Geschiedenis der Nederlanden, 85, 1970, pp. 6-18. 

6 N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis, p.254, n.2 en A.J. BRAND, "Crisis, beleid en differentiatie in de 
laatmiddeleeuwse lakennijverheid" > in J .K.S. MOES, B. DB VRIES (eds.), Stof uit het leidse verleden. Socia
le en economische facetten uit de geschiedenis van de Leidse textielnijverheid, Leiden, 1991, pp. 53-58. 
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1. Vollerslonen in de kleine Vlaamse steden 

De evolutie van de vollerslonen werd reeds eerder door één van de leermeesters 
van Adriaan Verhulst, met name Hans van Werveke aangekaart. Van Werveke 
plaatste de loonontwikkeling van de vollers in het kader van de muntpolitiek die 
de Vlaamse graven in de tweede helft van de veertiende en hun opvolgers, de 
Bourgondische hertogen, op het einde van dezelfde eeuwen in de eerste decennia 
van de vijftiende eeuw hebben gevoerd. Van Werveke gaf verder aan dat naast de 
systematisch doorgevoerde muntverzwakkingen ook het lage loonpeil een belang
rijke rol speelde bij het behoud van de concurrentiepositie van de Vlaamse textiel
nijverheid. Niet toevallig bleek er in Vlaanderen een duidelijke correlatie te 
bestaan tussen de hoogte van de vollerslonen en de algemene prijsevolutie7

• Het is 
daarbij opvallend dat vooral de kleinere draperiesteden wat betreft de loonevolutie 
zijn gedocumenteerd8

• Voor de grote steden is nauwelijks iets bekend. Pas in de 
eerste helft van de vijftiende eeuw, wanneer veranderde politieke en marktornstan
digheden de betekenis van de traditionele draperie hadden doen verschrompelen, 
verschijnen ook in steden als Gent meer en meer loonzettingen9

• De loonaan
passingen vonden meestal plaats na expliciete goedkeuring en vaak zelfS na inter
ventie van de graaf. Vooral Lodewijk van Male, maar ook diens Bourgondische 
opvolgers, hebben zich meermaals bemoeid met het reilen en zeilen van de drape
rie. Het Gentse voorbeeld had immers geleerd dat loonconflicten in de dicht
bevolkte Vlaamse steden al snel konden ontsporen en uitgroeien tot gevaarlijke 
interne confrontaties. De sociale rust, zo dierbaar voor elk centraliserend gezag, 
stond immers op het spel. 

De argumentatie die ten grondslag lag aan de looneisen (levensduurte en munt
schommelingen) en aan de tegenstand van de drapiers (concurrentievermogen, 
industriële crisis) is inmiddels alom bekend, net zoals dç drukkingsmiddelen 
waarover de betrokken partijen beschikten (werkstakingen, arbeidsgemeenschap
pen die massaal de stad verlieten, interstedelîjke solidariteit). De reële waarde van 
de uitgekeerde lonen is echter, ondanks menige studie, een onbekende factor ge
bleven. In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld voor de bouwsector bekend is, 
bestaan er nauwelijks gegevens over de levensstandaard van de textielarbeiders. Op 
één enkele uitzondering na, het kleine stadje Deinze, een tiental kilometer ten 
westen van Gent gelegen. betreft: de overgeleverde informatie over laat-middel-

7 H. VAN WERVEKE, "De ekonomische en sociale gevolgen", pp. 10-11. 
8 De conjunctuur van de lakennijverheid in de kleinere Vlaamse steden komt aan bod in P. STAllEL, 

Patronen van verstedelijking in het laat-middeleeuwse en vrfJeg-mfJderne Vlaanderen. Demografoche (mt
wikkelingen en economischefoneties van de kleine en secundaire steden in het Gentse kwartier (veertiende
zestiende eeuw), onuitgegeven doctoraarsverhandeJing, Gent, 1994-95, pp. 243-369. 

~ M. BOONE, e.a., ..,R.evendications salariales" > pp. 60-65. Over de conjunctuur van de Gentse drape
rie zie vooral M. BOONE, "L'industrie textile à Gmd au bas moyen age ou les resurrections successives 
d'une activité réputée moribonde", M. BOONE, W. PREVENIER (eek), La draperie ancien ne des Pays-Bas: 
débóuchés et stratigies de rurvie (XlV-XVI siècle), Leuven, 1993, pp. 15-61. Deze auteur wijst op de sou
plesse ;-vaarmee ook de grote steden binnen de cextielsect:or een veranderde conjunctuur trachtten op te 
vangen. 
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eeuwse lonen immers uitsluitend stuklonen. Een steekkaart van enkele bekende 
loongegevens werd opgenomen in de tabellen I en 11. 

Tabel I - Stuklonen voor vollers in de kleine en secundaire Vlaamse draperiesceden (veertiende eeuw) 

Stukloon in penningen Aantal voldagen 
VI.gr. per laken 

Hulst v66r 1357 14 
na 1537 16 

Deinze 1365 21 tot 23 1,5 
Dendermonde 1355 9 1,5 à 2 
(strijpte) 1367 14 2 
Oudenaarde 1338 

- dickedinne 35 3 
driedraetkk 21 2 

Diksmuide 1486 36 3 

Het grootste gedeelte van de vermelde lonen dateert van de veertiende eeuw. 
Deze chronologische beperking is uiteraard grotendeels te verklaren door de toe
stand van het uitgegeven bronnenmateriaallO. Niettemin kan de frequentie waar
mee loonaanpassingen in de tweede helft van de veertiende eeuw gebeurden) ook 
verklaard worden door de economische moeilijkheden binnen de sector en het 
eeuwige gevecht om de prijzen concurrentieel te houden door de produktiekosten 
te drukken. Nog meer dan in de grote lakenproducerende steden vormden de 
lonen de enige elastische kosten in het produktieproces. Noch op grondstoffen, 
noch op de verdeling van het eindprodukt hadden de ondernemers in de kleinere 
steden enige invloed 11. 

Het stukloon werd bepaald door de produktiewijze. Zo was het in de meeste 
draperiecentra verboden om tegelijkertijd meer dan één laken in een volkuip te 
bewerken 12. In andere steden, waar de nadruk minder lag op de produktie van 
kwaliteitslakens; werd dit verbod minder sueng toegepast en konden vollers wel 
twee lakens in één volkuip bewerken 13. De onderlinge verschillen in lakenkwa1î
teit en de hieraan aangepaste voltijd en -kwaliteit maken de onderlinge ver-

10 De loongegevens werden voornamelijk gedistilleerd uit G. EsPINAS, H. PIRENNE (eds.), Recruil de 
documents relatifi à l'histoire de l'industrie drapière en Flandre, Brussel, 1906-1924,4 dden. 

11 De laken~ en wolhandel in het laat-middeleeuwse Vlaanderen werd gecontroleerd door handelaars 
uit de grotere steden Brugge en Gent. Slechts heel uitzonderlijk lmnden ook lmoplui of grotere onder
nemers uit bijvoorbedd Kortrijk zich rechtstreeks bevoorraden in Calais of Brugge (P. STAaEL, Patronen 
van verstedelijking.. pp.247~265). 

12 Volgens de vollersstatuten mocht er in Oudenaarde slechts één keurlaken tegelijk worden gevold. 
Ook voor halve lakens en voor het rticwerkwaren limieten voorzien: maximaal twee halve lakens of 37 el 
sticwerk in een volkuip (G. EsPINAS, H. PIRENNE, Recueil de documents, dl.}, p.282). 

13 Zo bijvoorbedd in het vijftiende-eeuwse Diksmuide: Item elc vuIdere wart ghehouden int doen van 
zijn ambacht niet meer nat t'hebbene teen hope dan twee torken, es te verstane twee lakenen of doucken t'een 
hope nat. Ende wart ghehouden up elcken douc of laken te vu/kne ende werken drie daghen ende niet min, 
H. DE SAGHER, e.a., Recueil de documents relatifi IJ l'histoire de lïndustrû drapière en Flandre, deel 2, 
pp.l03-104. 
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gelijkîng van de stuklonen bijzonder moeilijk. Niettemin kwamen op enkele uit
zonderingen na (HuIst, maar vooral de vollerslonen in het veertiende-eeuwse 
Dendermonde) aardig bij elkaar in de buurt. Voor een volledig vollersteam 
bedroeg de dagvergoeding ongeveer 10 à 12 d.gr. in Oudenaarde in de eerste helft 
van de veertiende eeuw, ca. 14 d.gr. in Deinze in de tweede helft van de veer
tiende eeuwen opnieuw 12 d.gr. in Diksmuide in de vijftiende eeuw. Er rekening 
mee houdend dat het volproces werd uitgevoerd door een ghespan van twee vollers 
(gezellen of leerjongens) onder de leiding' van een meester-voller, die de produk
tiemiddelen (materiaal en grondstoffen) leverde, maar in sommige steden ook als 
lakenondernemer of drapier optrad, kan men dit bedrag verder verdelen. Elke vol
ler verdiende zo ongeveer van 3 à 4 d.gr. in het veertiende-eeuwse Oudenaarde, 
over 4 d.gr. in het vijftiende-eeuwse Diksmuide tot 4,7 d.gr. in Deinze (waar de 
voltijd echter wel extreem kort lijkt te zijn). 

Resteren nog de lage vollerslonen in Hulst, een eerder bescheiden draperiestad 
in het Vlaamse industriële landschap en de extreem lage vergoedingen in Dender
monde, in de loop van de late middeleeuwen één van de belangrijkste lakenex
portsteden in het graafschapl4. Volgens bovenstaande berekening zou in 1367 een 
Dendermonds vollersteam per werkdag aan één laken slechts 7 d.gr. hebben ver
diend, en voordien zelfs maar 5 à 6 d.gr. Hiervan konden een meester en twee 
knechten onmogelijk leven! Achter het brutoloongegeven schuilt dus duidelijk 
een andere waarheid. De bewaard gebleven lonen betreffen het bekende gestreepte 
laken, dat bijzonder gewild was op de internationale markt (voornamelijk in de 
Hanzegebieden). Ook Gent voerde in de veertiende eeuw nog enorme hoeveel
heden strijpte lakens uit en het conflict tussen de Arteveldestad en haar onder
geschikte, dat in de eerste helft van de veertiende eeuw meermaals opflakkerde, 
ging net over de produktie van de Dendermondse gestreepte lakens. Het hoeft 
zeker geen verwondering te wekken dat het loon bij de produktie van een derge
lijk concurrentieel produkt nog sterker werd gedrukt. Bovendien was het 
gestreepte laken van een eerder middelmatige kwaliteit zodat het volproces min
der lang was en er ook een hogere produktiviteit (meer lakens in één kuip) kon
den worden toegelaten. 

Voor Kortrijk was er een meer verfijnde benadering van de ruwe loongegevens 
mogelijk. De loonzetting in de veertiende eeuw vermeldt ook de verdeelsleutel 
van het stukloon. Zo kon het deel van de meester-voller als ondernemer en dat 
van de vollersgezellen nader worden berekend. Deze verdeling gebeurde zowel 
voor de Kortrijkse keurelakens, die in de loop van de vijftiende eeuw de benaming 
van bellaerd zouden krijgen, als voor de lakens die niet aan de keurgrootte (een 
lengte van 40 el en een breedte van 2,25 el) beantwoordden en het zogenaamde 
sticwerk, waarvan de loonzetting per el werd aangegeven. In 1348 kregen de gezel
len samen per laken 12 gr., of elk 6 d.gr. Hiervoor moesten zij drie dagen werken. 
In tegenstelling tot wat door Endrei wordt beweerd, nam de voltijd in de meeste 

14 Ruim 40% van de Dendermondse bevolking was in de draperie tewerkgesteld ofwas er afhankelijk 
van fY/. PREVENIER, "La démographie des villes du comté de Flandre aux XlV et'J0r siècles. Etat de la 
question. Essai d'interprétacion", Revue du Nord, 65, 1983, pp. 261-262). 
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Vlaamse steden geen vijf werkdagen van 10 uur in, maar vonden binnen deze drie 
dagen (in andere steden twee tot maximaal vier dagen) alle bewerkingen plaats 15• 

Een ghespan van twee gezellen ontving dus niet minder dan ca. 790/0 van het 
totale stukloon (in het geval van het sticwerk was dit percentage 75%). De Kort
rijkse voller-ondernemer moest tevreden zijn met nauwelijks 21 tot 250/0. Hij kon 
zijn inkomen echter nog wel verhogen door in de plaats van twee gezellen, slechts 
één gezel en een leerjongen (of zichzelf) in te zetten. Een leerjongen kreeg immers 
naast kost en inwoon slechts 2 groten voor een laken of nauwelijks 13,2%. Hier
door kon een meester zijn aandeel verhogen tot iets meer dan 7 groten. Het inzet
ten van leerjongens werd echter beperkt door de ambachtsstatuten. Bovendien 
was het werk van een vollersgezel behoorlijk zwaar en moet het inzetten van een 
nog jonge knaap zonder twijfel op de produktiviteit en misschien zelfs op de uit
eindelijke kwaliteit van het eindprodukt hebben gewogen. Vandaar ook de talrijke 
regulerende bepalingen over de opleiding van leerjongens in de ambachtsstatuten. 
De loonzettingen vertrekken dan ook uitsluitend van de meest voorkomende 
situatie, namelijk het inzetten van twee volwaardige gezellen. 

De latere loongegevens voor Kortrijk vermeldden de verdeling tussen meester 
en gezellen niet meer. Naar analogie met de situatie in het midden van de veer
tiende eeuw, hebben we gemeend een hypothetische reconstructie van de opge
splitste loongegevens ook voor latere periodes te mogen maken. Uiteraard dienen 
de resultaten met zeer grote voorzichtigheid te worden géinterpreteerd. Niettemin 
lijkt ook de toestand in de Leidse draperie een dergelijke oefening te verantwoor
den. De gegevens werden samengevat in tabel II en naar daglonen verrekend in 
tabel lIL De voltijd van de dure Kortrijkse lakens bleek gedurende de gehele 
periode op drÎe dagen vastgelegd. 

De Kortrijkse vollersgezellen ontvingen dus in het midden van de veertiende 
eeuw 2 d.gr., rond 1400 ca. 4,7 d.gr. en in het tweede kwart van de vijftiende 
eeuw ca. 5,3 d.gr. per werkdag. In vergelijking met de lonen in de bouwsector 
hadden zij een belangrijke achterstand op de gebruikelijke lonen van een metse
laarsgezel in de veertiende eeuw, kwamen zij op gelijke hoogte rond 1400 en ver
dienden zij zelfs iets meer in de eerste helft van de vijftiende eeuw16

• Deze ver
hoging van het loonniveau ging ook gepaard met een steeds groter wordende 
nadruk op de kwaliteit van het Kortrijkse laken. De bellaerds behoorden kwalita
tief gezien tot de topprodukten van de Leiedraperie en met de vijftiende-eeuwse 

15 In de vollerssrawren en loonzeuingen worde nergens mekling gemaakt van de andere fasen in het 
volproces (zoals het reinigen en kaarden van de lakens). In de praktijk moet Endrei's schatting van 150 
uren dus met ruim 40% worden teruggebracht (W END REI, "Manufacturing a piece of woollen doth in 
medieval Flanders: how many work hours", in E. AERTS, J.H. MUNRO (ed.s.), Textiles qf me Low Coun

t.ur,ope.w Economie Hiseory, Leuven, 1990, p.19). Bovendien waren, gezien de bedrijfsorga
laat-middeleeuwse vollerij, naast d.e gezdlen in d.e volkuip, ook nog een leerjongen en uiter

aard de bedrijfsleider zelf (en eventueel diens fàmilie) in het produktieproces actief, zodat een gelijk-
behandeling van verschillende lakens eerder de moet zijn geweest. Voor de economische 

leetbaarheJtd van het vollersbedrijf was een dergelijke serieproduktie zelfs een absolute noodzaak. 
16 Voor de loongegevens in de bouwsector, zie o.a. J.P. SOSSON, Les travaux publies de la vilk de Bruges 

XlV-XV sièc/es. Les mtaériaux. Les hommes, Brussel, 1977, pp.225 en volgende en E. SCHOLUERS, "Le 
pouvoir d'acha.t dans les Pays-Bas au XVI' siède", Album C. Verlinden, Gent, 1975, pp.305-330. 
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Tabel n - Vollerslonen in Kortrijk in de veertiende en vijftiende eeuw 
(cursief = reconstructie op basis van de verdeling van 1348) 

In d.gr. Stukloon Meester Gezel Leerjongen 

1348 15,17 3,17 6 2 
Vóór 1390 41 (8,5) (16,25) (5,4) 
Voorstel drapiers in 1390 32 (6,7) (12,65) (-4,2) 
1390 36 0,5) (14,25) (4,7) 
1422 39 (8,2) (15,4) 6,1) 
Eisen vollers 44 f),2) (17,4) (5,7) 
1434 40 (8,4) (15,8) 6,3) 
Sticwerk (loon per el in d.par) 
1348 6 l,S 2,25 1,5 

Tabd nI - Daglonen van de Kortrijkse vollersgezellen (op basis van de produktie van één laken 
per volkuip) 

Vollersgezel Metselaacsgezel 

1348 2,0 (3) 
Vóór 1390 5,4 4,5 
Voorstel drapiers in 1390 4,2 4,5 
1390 4,7 5 
1422 5,1 5 
Eisen vollers 1422-34 5,8 5 
1434 5,3 5 

crisis ging men zich net als in Menen steeds verder toeleggen op het benadrukken 
van deze lrnraliteitsnorm. Uiteraard moet men in deze vergelijking uitermate voor
zichtig zijn. Over de verdeelsleutel van de Kortrijkse vollerslonen tussen meester 
en gezel hebben we immers geen verdere gegevens. De talrijke loonconflicten die 
ook in Kortrijk hebben plaatsgevonden tussen de drapiers en de vollers geven 
hierover geen verdere informatie. Dat de spanningen hoofdzak.elijk tUssen vollers 
en drapiers en veel minder tussen meesters en gezellen plaatsvonden lijkt echter 
voor een vrij stabiele verdeelsleutel te pleiten. 

Voor de andere steden van Vlaanderen is er over de verdeling van het stukloon 
helemaal niets bekend. Niettemin is vergelijking van de Kortrijkse gegevens wel 
mogelijk met de daglonen van de Deinse vollersgezellen. In 1365 werd daar 
immers een loonovereenkomst bekrachtigd door graaf Lodewijk van Male, 
waarin) en dit is in de Vlaamse context heel uitzonderlijk:, een vast dagloon werd 
bepaald voor de prestaties van de Deinse vollersgezellen. Zij kregen elk 8,5 ster
lingen uitbetaald. Voordien was dit loon 7 sterlingen en 1 mijt. Omgerekend in 
groten betekent dit een dagloon van resp. 2,8 gr. na 1365 en van 2,4 gr. ervóór; 
de meester kreeg een vast aandeel in het stukloon van 21 groot voor het keurela
ken (4 gr. en voordien 3,5 gr.), wat betekent dat de voltijd 3 dagen heeft geduurd 
(4 gr. voor de meester en twee keer 2,8 d.gr. x 3 voor de gezellen). De dagver-
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goeding voor de meester-voller bedroeg dus slechts iets meer dan 1,3 d.gr. per 
laken; zelfs in vergelijking met Kortrijk, een wel erg karig ondernemersloon. Maar 
gezien er in Deinze van een dagloon sprake was en niet van een stukloon voor de 
gezellen, kreeg de meester als ondernemer waarschijnlijk het volledige stukloon 
voor elk laken dat supplementair in de volkom werd bewerkt. Deinze had in ver
gelijking met de andere draperiesteden in het Gentse kwartier een lakennijverheîd 
met eerder beperkte ambities. Er zijn nauwelijks sporen bewaard die wijzen op 
een massale ex:pon naar Zuid-Europa of naar de Hanzegebieden. De produktie 
lijkt er dus in eerste Înstantie bedoeld voor de thuismarkt en waarschijnlijk 
behoorden de Deinse lakens tot de meer goedkopere produkten, wat meteen ook 
de stelling dat meerdere lakens in één kuip werden bewerkt zou bevestigen. 

Niettemin lijkt in Vlaanderen, en zoals verder zal blijken ook in Leiden, de ver
goeding voor het vollen van een laken van de gezellen hoger te liggen of gelijk te 
zijn aan deze van de vollermeesters. Bovendien moesten de meesters ook voor de 
gehele infrastructuur zorgen: bedrijfswoning, vollerskommen en grondstoffen. 
Deze ogenschijnlijke wanverhouding tussen arbeids- en ondernemersloon kan 
echter nader worden verklaard. Zelfs in een economische organisatie die werd 
gedomineerd door kleinschalige ateliers, stond de vollermeester immers meestal 
aan het hoofd van een bedrijfje, waar meerdere produktie-eenheden tegelijk actief 
waren. Zoniet, dan was zijn onderneming zonder meer verliesgevend. Deze situa
tie lijkt in nagenoeg alle draperiecentra dezelfde te zijn geweest en werd hier en 
daar zelfs normatief in de ambachtsstatuten vastgelegd. Het duidelijkst zijn de 
bepalingen in het veertiende-eeuwse Oudenaarde, waar het een meester-voller niet 
was toegestaan om minder dan twee volkuipen te hebben. Met minder kuipen 
zou zijn onderneming immers niet leefbaar zijn. Om een directe kwaliteitscon
trole door de meester heter te garanderen en uiteraard ook om de invloed van de 
drapier op het produktieproces in stand te houden, mocht een volbedrijfje echter 
ook niet groter zijn dan. vier volkuipen 17. Met een volledige tewerkstelling had een 
vollermeester dus minimaal vier en maximaal acht mensen in dienst. Twee eeuwen 
later was deze situatie volledig veranderd. De telling van de ambachten die op last 
van Maria van Hongarije in 1541 in Oudenaarde werd ondernomen, is getuîge 
van de fundamentele veranderingen in de bedrijfsstructuur. Ondertussen was de 
draperie niet meer de vooraanstaande industrie in het Scheldestadje. De bekende 
tapijtweefnijverheid had er immers een ongekende bloei doorgemaakt. Niettemin 
was de draperie nog steeds een zeer belangrijke werkgever - zo werkte nog bijna 
300/0 van de Oudenaardse bevolkîng in deze traditionele sector - en was ze nog 
steeds gericht op export naar een internationale markt. De telling maakt melding 
van zes meester-vollers die elk gemiddeld meer dan 25 mensen in dienst had
den 18. Hetzelfde fenomeen had zich ook doorgezet in de andere produktiefasen 
van de draperie. Voor elke meester-wever waren er 31 knechten, gezellen en leer-

17 G. ESPINAS, H. PlRENNE, &cueildedocuments, dl. I, p.285. 
18 In totaal vermeldde de telling 6 meester-vollers, 2 leerjongens, 36 leerlingen .en 117 handwerkers 

of gezellen (B. OUVRY, "Her materiële leven te Oudenaarde 1450-1600", Handelingen van de Geschied
en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 1984. pp. 121-139). 
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jongens19
• Er was dus sprake van een spectaculaire concentratie van de produktie 

in slechts enkele bedrijven. 
Nochtans hielden de centra, die de duurdere kwaliteitslakens produceerden, 

ook in de zestiende eeuw nog de klassieke middeleeuwse bedrijfsstructuur aan. Bij 
een brand te Menen in 1548 ging nagenoeg de gehele lakenproduktiecapaciteit 
van het Leiestadje verloren. Menen had zich als produktiecentrum van dure kwa
liteitslakens in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw weten te handhaven en 
dank zij een uitbreiding van de handelscontacten via Antwerpen was er in de loop 
van de zestiende eeuw zelfs opnieuw sprake van groei. Om de rampspoed van 
1548 te verhelpen, gaven de stedelijke overheden aan de wevers en vollers een 
subsidie voor het herstel van hun bedrijven. In totaal ontvingen 21 vollers een 
geldsom van elk: 6 lb.par. Hiermee herstelden of kochten zij in totaal 68 vollers
kuipen. Gemiddeld had elk meester-voller dus slechtS 3,2 volkuipen, een cijfer dat 
in tegenstelling tot Oudenaarde volledig past in de traditionele bedrijfsorganisatie 
van de vollerij 20 • Het verschil met het zestiende-eeuwse Oudenaarde is echter bij
zonder groot. De door H. Pirenne als typische industriële exponent van het 
nieuwe zestiende-eeuwse kapitalisme omschreven nijverheid. de Oudenaardse 
tapijtweverij, had omwîlle van haar kapitaalîntensiviteit duidelijk behoefte aan een 
bedrijfsstructuur met heel wat meer werknemers dan in de middeleeuwse draperie 
gebruikelijk was. De Oudenaardse drapiers hebben in de late vijftiende en de 
vroege zestiende eeuw deze bedrijfsstructuur ook in de meer traditionele lakennij
verheid toegepast. Hun motivering was ongetwijfeld ingegeven door de loon
zetting in de sector. De ondernemerswinst kon immers heel gemakkelijk gemaxi
maliseerd worden door een gevoelige uitbreiding van de bedrijfsomvang en een 
concentratie van de produktie in handen van slechts enkele ondernemers. In 
Menen daarentegen bleef de klassieke organisatie gehandhaafd, waarbij de stan
daardkwaliteit werd gewaarborgd door de kleinere ateliers. Twee visies op de indu
striële organisatie van een exportnijverheid lijken hier dus naast elkaar te hebben 
bestaan, beide overigens met groot succes: het nieuwe grote bedrijf in een groei
pool gedomineerd door nieuwe industrieën tegenover een traditionele export
draperie, waar een strenge controle op de produktie het succes in een monopolistic 
competition moest blijven garanderen. De gevolgen voor de industriële structuur 
en de feedback naar de lokale economîe in de twee stadjes waren niettemin duide
lijk uiteenlopend. In Menen voerden lakenkooplîeden uit Rijsel en Antwerpen het 
hoge woord. in Oudenaarde konden ook plaatselijke ondernemers behoorlijk wat 
graantjes meepikken. 

19 Er waren 19 meester-wevers, 10 leerjongens, 112 leerlingen, en 481 knechten en gezellen. Ook in 
de tapijtweverij vinden we dezelfde verhoudingen terug (28 werknemers per meester-tapissier). 

20 Naast de subsidie voor de vollers kregen in totaal ook 50 wevers een subsidle van 12 lb. voor de 
aankoop van een weefgetouw (slechts één wever kreeg er twee), H. DE SAGHER, e.a., Recueil de docu
menu, dl. 2, pp. 39-41. 
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3. Stuk~ en daglonen in Leiden 

De reeds eerder aangehaalde variëteit in de Leidse lakenprodukrie kwam onder 
meer tot uiting in de vijftiende-eeuwse zettingen van de vollerslonen. Vanaf 1435, 
toen de maten van het Leidse laken al enige tijd vastlagen, kregen de vollers een 
stukloon uitbetaald voor het bewerken van puiken, voorwollen lakens, anderde 
lakens, grove lakens, voorwollen lappen en grove lappen21

• Omwille van de uni
formiteit is gekozen voor weergave van de lonen sedert 1432, het vroegste 
moment dat de lonen betrekking hebben op lakens van 20,5 el in gekrompen toe
stand of 30 tot 32 el voordat ze gevold waren. In 1497 vond de laatste aanpassing 
van de lonen in de vijftiende eeuw plaats en deze datum is hier dan ook aIs eind
punt genomen. De stuklonen voor de lappen werden in penningen uitgedrukt en 
zijn hier omgezet naar groten Vlaams. Voorts ging men er bij de vaststelling van 
de lonen vanuit dat bij het vollen van een laken iedere meester twee knechten 
tewerkstelde die evenredig uitbetaald moesten worden. 

Tabd IV - Smklonen van Leidse vollers 1432-1497 voor meesters en knechten uitgedrukt 
in groren22 

Jaar Soort Volloon Meester Knecht 

1432 halflaken 21 6,75 7,125 
1435 18 feb. voorwallen 23 6,66 8,17 

puiken 69 22 23,5 
grove lakens 15 4 5,5 

1435 17 mrt. voorwollen 23 7 8 
pu.ilren 69 23 23 
grove lakens 15 5 5 

1443 1 apr. voorwallen (24) (8) (8) 
1469 lakens 29,5 
147831 dec. voorwallen 29 9 Ia 

anderde 24 8 8 
voorwallen lap 1,25 0,42 0,42 
grove lap 1,125 0.375 0,375 

1487 lakens 29 8 10,5 
1497 voorwollen 30 10,5 

Met deze opgave beschikken we over niet veel meer dan een vrij grove indicatie 
van de nominale lonen die de vollers, meesters en knechten, per afgewerkt laken 
ontvingen. In de periode 1432-1497 steeg het volloon met 42,8%. Van een 

21 N.W. POSTHUMUS. Bronnen tot de geschiedenis van de Leidse textielnijverheid I 1333-1480, Rijk... 
Geschiedkundige Publicaciën, 8, 's~Gravenhage) 1910, pp.139, 179, 451 en 622. ID., Geschiedenis, 
p.324. 

22 Zie N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis, p. 324 en ID., Bronnen, I, pp. 128, 136-139,450-45 I en 653. 
Het loon voor de voorwallen lap bedroeg 10 d.gr. per el. 
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gelijkmatige stijging was echter geen sprake. Vooral de ontwikkeling van de lonen 
sedert 1435 geven aan hoezeer de Leidse vollers, zowel meesters als knechten, het 
slachtoffer waren van een repressieve loonpolitiek. Elders werd reeds uiteengezet 
dat de vollers alleen door massale stakingen of dreiging hiermee een salarisaan
passing konden afdwingen. Bovendien bleek er een nauw verband te bestaan tuS
sen de loonzettingen, die de Leidse magistraat na de werkstakingen van 1435, 
1443, 1469 en 1478 afkondigde, en de muntvenwakkingen die de landsheerlijk
heid rond die jaren doorvoerde23. De salarisverhoging van 1469 vertoont alle ken
merken van een inhaalbeweging. Nadat de lonen gedurende 34 jaar stabiel waren 
gebleven, ondanks een kruipende inflatie die in dezelfde periode tot een ont
waarding van de zilveren groot van 12,5% leidde, stegen zij voor de knechten met 
maar liefst 29,2%, terwijl de meesters bijna 13,5% meer gingen verdienen 24. 

Ofschoon de inflatie in de daaropvolgende negen jaar in verhoogd tempo door
zette, weigerde de magistraat in 1478 tot een verhoging van de lonen over te gaan. 
De meesters gingen er zelfs zodanig op achteruit dat zij zich tussen 1487 en 1497 
op het loonniveau van 1443 bevonden. In deze periode van economische crisis, 
onder meer gekenmerkt door stijgende graanprijzen en geldontwaarding, werd de 
koopkracht door de starheid van de knechtlonen en de daling van die van de 
meesters sterk aangetases . 

In lang niet alle gevallen is aangegeven of en welk deel van het loon door de 
meester besteed moest worden voor de aanschaf van bijvoorbeeld boter en vollers
materiaal. Zo werd alleen in de loonzettingen van 1478 en 1497 aangegeven dat 
de meester-voller twee penningen of 1/4 groot per laken voor de benodigde boter 
ontving. Het brutovolloon bedroeg in 1478 dan ook 29,25 gr. voor een voor
wollen laken en 24,25 groot voor een anderde laken. Voorwaarde was wel dat de 
meester zijn knechten acht loot boter ter beschikking stelde voor elk te bewerken 
laken. In 1497 lag dit loon één groot hoger. Waarschijnlijk was de duit die de vol
lers in 1469 uitbetaald kregen eveneens bestemd voor de aanschaf van boter26

• 

Het loon van de knechten had alleen betrekking op de arbeid die ~j binnen de 
vollerij verzette; dat wil zeggen, zij werden betaald voor het reinigen, vollen, kaar
den en noppen, voorzover dit laatste niet door vrouwen werd gedaan17

• Echter 

23 M. BOONE, H. BRAND, ,.Vollersoproeren en collectieve actie", pp.182-190 en M. BOONE, 
H. BRAND en W PREVENIER, "Revendications salariales" , pp.72-73. Zie voor de invloed van de lands
heerlijke muntpolitiek J.W MARsILJE, Het financiële beleid Vtm Leiden in de laat-Beierse en Bourgondi
sche periode ca. 1390-1477, Hilversum, 1985, pp. 231-247. 

24 }.w. MARsILJE, Het financiële beleid, p.232. 
25 De meesters werden gedwongen op hun stukloon in te leveren om hiermee het wegtrekken van 

vollers te voorkomen: N.W POSTHUMUS, Geschiedenis, pp. 194-202, A.J. BRAND, "Crisis, Beleid en dif
ferentiatie", pp.58-64, L. NOORDEGRAAF, Holbnds welvaren? Levensstandaard in Holbnd 1450-1650, 
Bergen, 1985, pp.28-34 en 77-78 en R VAN UYlVEN. "Politiek en economie: de crisis der late XVe 
eeuw in de Nederlanden", Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis., 53, 1975, p. 1109. 

26 Deze duit is dan ook niet in de navolgende berekeningen opgenomen (N.W POSTHUMUS, Bron
nen 1, p. 653). 

27 W. ENDREI, "Manufacturing a piere of woollen doch", p.19. Een beschrijving van het volproces 
vindt men onder meer bij N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis, pp. 60-66 en ].H. MUNRO, "Text:ile tech
niques", in J.R. STRAYER (ed.), Dictionary of the middle ages. Volume 11, New York, 1988, pp. 705-707. 
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voor het aanslaan van de lakens aan de ramen, waar ze gedroogd en op de voorge
schreven lengte gerekt werden, werd in 1435 een fooi toegekend van één groot. 
Voor het aanslaan van de puiken waren de vollers voor de hoogte van hun fooi 
afhankelijk van "de goede gunst" van de drapeniers. Ook in 1443 was er sprake 
van een loon voor het aanslaan van lakens. In ieder geval was het gebruikelijk dat 
de vollersknechten hiervoor apart betaald werden. In 1478 kregen de knechten 
voor ieder aangeslagen laken een drinkgeld van twee comans groot ",na der ouder 
lester ordinancîe"28. Het drinkgeld vormde dus een wezenlijk onderdeel van het 
totale loon van de vollersknechten. Anderzijds werden de vollers op hun loon 
gekort of konden dit zelfs verspelen wanneer een laken niet aan de kwaliteitseisen 
voldeed. Bovendien werden de vollers, zowel knechten als meesters, nogal eens in 
natura uitbetaald29

• Onder druk van de stakingen in 1435 en 1478 verbood de 
Leidse magistraat het truckstelset maar herhaling van het verbod, onder meer in 
1455, en het feit dat de vollers ook in 1469 protest aantekenden tegen dit stelsel, 
geeft aan dat de drapeniers zich weinig aan deze maatregelen gelegen lieten lig
gen 30. Onmiskenbaar bood de uitbetaling in levensmiddelen en goederen hen de 
mogelijkheid de salarissen van de vollers te drukken 31. 

Zoals reeds werd aarIgehaald, gaat Endrei uit van een gemiddelde voltijd van 
150 uur per laken van 40 el, waarbij twee knechten en hun meester actief waren. 
Hierin zijn begrepen niet alleen de werkzaamheden in de vollerij, maar ook het 
aanslaan, drogen, rekken en de afWerking 32 • Uitgaande van een werkdag van tien 
tot twaalf uur en het feit dat in Leiden de vollers tussen 11 november en 
2 februari, indien de situatie het toeliet, halve dagen werkten, houdt dit in dat 
drie man voor het bewerken van twee halve lakens zes tot zeven dagen nodig had
den33

• Net zoals dit voor de Vlaamse steden het geval was, is dit strijdig met de 

28 N.W POSTHUMUS, Bronnen L pp. 136, 179 en 653. Waarschijnlijk werd de fooi van twee groren 
ook al in 1469 uitbetaald. 

29 N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis, pp.310-311. 
30 N.W POSTHUMUS, Geschiedenis, pp. 318-321. Waarschijnlijk heeft de weliswaar mislukte staking 

van apdl145 5 toch ook enig effect gehad. Het is op zijn mÎnst opmerkelijk dat juist in dat jaar de magi
straat keuren uitvaardigde die het zowel de drapenier als de meester verboden het loon in natura uit te 
betalen (ID., Bronnen L pp.139, 451 en 622). 

31 N.W POSTHUMUS, Geschiedenis, pp. 318-322 en WP. BWCKMANs, e.a., "Tussen crisis en welvaart: 
sociale veranderingen 1300-1500", Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 4, Bussum, 1980, 
pp.74-75. Volgens de laatsre ordonnantie van 1435 verdienden een meester en diens knecht voor her 
bewerken van een puik laken beiden een dagloon 5,75 groot. Dit lag niet alleen ruim boven het dagloon 
voor hel vollen van een voorwallen laken, maar hiermee staken zij zelfs hun Kortrijkse collega's de Loef 
af. De produktie van puiken was echter van marginale betekenis (N.W POSTHUMUS, Geschiedenis, 
p.330). 

32 W. mDREI, "Manufacturing", p.19. 
33 Zie voor de werktijden van de vollers: N.W POSTHUMUS, Geschiedenis, pp. 280-283. De vollers 

eisten tijdens de staking in 1478 dat zij in de periode tussen 11 november en 2 februari slechts halve da
gen hoefden te werken. De magistraal hidd echter vast aan de bestaande regeling, dat men rekening 
hidd met den loope van den neringe van der draperye (N.W POSTHUMUS, Bronnen I, 629). Deze tijd
spanne kwam nagenoeg overeen met de periode waarin tijdens de bouw aan de dom een wÎnrerloon 
werd uitbetaald (WP. BWCKMANS e.a., "Tussen crisis en welvaart", p.74 en WH. VROON, De finan
ciering van de kathedrll/J.lb{)uw in de middeleeuwen., Maarssen, 1981, p.364). 
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Leidse gegevens. De ordonnantie van 1435 stelt uitdrukkelijk dat het vollen van 
een puik laken vier dagen in beslag nam. Aan het einde van de veertiende eeuw 
rekende men twee dagen voor het vollen van een laken. Dit wordt bevestigd door 
het feit dat de vollers in 1541 nauwelijks' acht groten per dag verdienden, terwijl 
het stukloon voor de meester 125 groot en voor de knecht 13,5 groot bedroeg. 
Dit komt neer op een voltijd van anderhalf tot twee dagen 34. Het verschil in 
werktijd moet niet alleen gezocht worden in de kwaliteit van het laken. Aangezien 
de Leidse vollers apart beloond werden voor het aanslaan, is het aannemelijk dat 
de genoemde arbeidstijd overeenkwam met de uren die men aan het vollen~ reini
gen en kaarden in de vollerij besteedde. Een "volledige" voltijd van 3,5 dagen, 
zoals dat ook elders in de Nederlanden het geval was> voor twee voorwollen halve 
lakens of 41 el moet dan ook als een reële mogelijkheid gezien worden~5. Uit
gaande van 245 werkdagen per jaar zouden, onder supervisie van een meester, 
twee knechten 140 halve voorwollen lakens per jaar kunnen afwerken36. 

Op grond van deze gegevens is het mogelijk een schatting te maken van de 
daglonen die uitbetaald werden voor het vollen van voorwollen lakens. Uitgaande 
van een gemiddelde produktietijd van 1,75 dag en een gemiddelde bezetting van 
4,5 knecht per vollerij, waardoor het stukloon van de meester met de factor 2,25 
vermenigvuldigd moet worden, komt de volgende tabel tot stand37

• 

Tabel V - Geschatte daglonen van meester en knecht op basis van de stukloon tarieven 

Jaar Volloon per Volloon Aanstaan Dagloon Dagloon 
dag knecht knecht 

1432 12 4,07 0,29 4,36 
1435 13,14 4,66 0,29 4,95 
1435 13,14 4,57 0,29 4,86 
1443 13,71 4.57 0,29 4,86 
1469 16,57 5,71 0,57 6,28 
1478 16,57 5,71 0,57 6,28 
1487 16,57 6,00 0,57 6,57 
1497 17,14 6,00 0,57 6,57 

~ N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis, pp.119-120 en In., Bronnen L p.136. 
35 R. VAN UYTV.BN, "Technique", pp.284-286. 

meester 

3,85 
3,81 
4,00 
4,57 
5,14 
5,14 
4,57 
5,14 

)( 2,25 

8,66 
8,57 
9,00 

10,20 
11,57 
11,57 
10.20 
11,57 

,6 Per voUersknecht rou dat een produktie van 70 lakens per jaar betekenen, ervan uitgaande dat de 
meester alleen de supervisie over de werkzaamheden had. Deze produktiecapaciteit is vergelijkbaar met 
wat Munro en Van Uyrven voor Vlaanderen hebben berekend. Uitgaande van een voltijd van drie to't 
vijf dagen per laken van 40 el, afhankelijk van de kwaliteit van het laken en het seizoen, leverde een 
VLaamse voltersgezel jaarlijks 24 tot 40 stuks af (J.H. MUNRO, "Tex:cile technology", p.705 en R. VAN 

UYTVEN, » Technique'" pp. 284-286). 
~7 N.W. POSTHUMUS, Geschiedmis, p. 313 en n. 5. Dit gemiddelde zal omstreeks 1450 en in het laat

ste kwart van de eeuw gegolden hebben. Tijdens de bloeiperiode van de draperie, in het derde kwart van 
de vijftiende eeuw, telde iedere vollerij gemiddeld zes tot zeven knechten, hetgeen vooral het inkomen 
van de meesters ten goede kwam. Met het uithreken van de crisis sedert ca.. 1480 zal dit aantal weer te
ruggelopen zijn. In de zestiende eeuw klaagden de vollers - waarschijnlijk na 1530 toen de uitvoer van 
voorwollen lakens drastisch terugliep dat elcke meester geen drie knapen en heeft ... 
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Op het eerste gezicht lagen de knechtlonen ongeveer even hoog als die van de 
Leidse gravers en baggeraars. Sedert 1460, het moment dat de informatie wat rij
ker begint te stromen, schommelde het zomerloon van deze ongeschoolden tussen 
de zes à zeven groot, teJWijl het winterloon van vier tot zes groten varieerde 38. 

Afgaande op de cijfers die voor Kortrijk en Deinze genoemd werden, lag het 
geschatte dagloon van Leidse vollers echter zo'n 10 tot 15% lager. Dit lijkt echter 
een trend te zijn. Zoals Block:mans onlangs aantoonde, lag de koopkracht van de 
Vlaamse meester-metselaar in de tweede helft van de vijftiende eeuw ruim boven 
die van zijn collega's in Leiden en Haarlem39

• 

Het dagloon van de meester-voller, op voorwaarde dat deze 4,5 werknemers in 
dienst had, hield tot 1469 gelijke tred met dat van de meester-metselaar en -tim
merman, die ieder gedurende de gehele vijftiende eeuw dagelijks acht tot tien gro
ten verdienden. Profiterend van de hoogconjunctuur in het derde kwart van de 
eeuw, konden veel meester-vollers zes tot zeven knechten tewerkstellen. Volgens 
het stukloontarief van 1443 verdiende een meester dan 14,85 groot (factor 3,25) 
en in 1469 zelfs 16, 71 groot, waarmee hij de lonen van zijn collega's in de bouw
sector ruim overtro.P°. Of dit volstond om het inkomensverschil te overbruggen 
met de Vlaamse steden valt, gezien de verschillen in koopkracht, echter te betwij
felen41

• 

4. Produktielimieten en produktiecapaciteit 

Het is zeer de vraag of de hierboven weergegeven daglonen een reële afspiege
ling van het jaarinkomen van een Leidse voller vormden. Omdat de vollers een 
stukloon uitbetaald kregen, hing de hoogte van het werkelijke inkomen immers af 
van hun totale produktie. Min of meer bruikbare gegevens zijn echter pas vanaf 
1450 beschikbaar en betreffen alleen de voorwollen lakens die bij de strijkerij 
gemeten werden alvorens zij voor de export in aanmerking kwamen 42. In het 

311 Zie voor deze lonen L. NOORDEGR.A.A.F, HoJ1dnds welvaren) pp.70-71, N. DE GOEJE) E. VAN DER 

VLIST, Lonen en prijzen in XVde e~ws Leiden. ongepubliceerd doctoraal werkcollegeverslag, Leiden, 
1981, pp. 5 en 9-12) en L. NOORDEGRAAF, l.T.SCHOENMAKERS, Daglonen in Holland 1450-1600, Am
sterdám, 1984, pp.24-25. 

39 w.P. BLOCKMANS, " The economie expansion of Holland and Zeeland in tbe fourteenth-sixteentb 
centuries", in E. AERTS (e.a.), StudÜJ Historica Oeconomica. Liber amicorum Herman van der 'Wée, Leu
ven, 1993, pp. 47-48. 

4<l Tijdens de bloeiperiode van de Leidse lakennijverheid stelde een meester-voller gemiddeld tussen 
de zes en zeven knechten te werk. waardoor zijn loon met de factor 3,25 opgehoogd moet worden. Vol
gens het srukloon tarief van 1443 zou hij dan 14,85 groot en volgens dat van 1469 16,71 groot 
(N.W. POSTIfUMUS, Geschiedenis) p.313). 

41 De Brugse meester-metselaar kon in de betrekkelijk voorspoedige îaren 1460 van zijn salaris 1,68 
maal meer tarwe kopen dan zijn Leidse collega. In de jaren 1481-1483 liep dit op tot 1,76 maal. Zie 
w.P. BLOCKMANs, "The economie expansion", pp.47-48. 

42 Mer het oog op fraude en imitatie was voor de afnemers de maat één van de best herkenbare karak
teristieken van een Leids voorwollen laken. Aangezien er slechts zekerheid bestaat over de hoogte van de 
meettaricven sinds 1470, liggen alleen de exportcijfers vanaf dat moment vast. De door Howell gepu
bliceerde cijfers van vóór dat jaar berusten op schattingen (M.e. HoWELL, m,men, production and pa-
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derde kwart van de vijftiende eeuw, dat als bijzonder gunstig voor de Leidse dra
perie te boek staat, werd jaarlijks gemiddeld op 18.987,8 lakens bij de strijkerij 
rechten geheven4

.3. Het tot stand komen in 1474 van het vrijhandelsakkoord met 
de Hanze dat een einde maakte aan het vervoersmonopolie van de Duitse koop
lieden, bevorderde de Hollandse handel naar het Oostzeegebied aanzienlijk. De 
Leidse uitvoer van voolWollen lakens kwam voor de periode 1476-1497, ondanks 
de economische crisis, gemiddeld op 21.746.5 stuks te liggen; een stijging van 
ongeveer 15%44. 

Door deze gemiddelden te delen door het geschatte aantal vollers dat in het 
laatste kwart van de vijftiende eeuw in de stad actief was, ontstaat een indruk van 
de totale produktie per persoon. Van Uytven schatte hun aantal op 826 meesters 
en knechten in het derde kwart van de vijftiende eeuw. Howell komt op ongeveer 
750 vollers rond 149845

• De gemiddelde produktie per voller zou dan in werke
lijkheid slechts 23 tot 29 halve lakens per jaar bedragen hebben. Dit ligt niet 
alleen ver onder het gemiddelde van 34,25 stuks van 40 el die bijvoorbeeld een 
Ieperse voller jaarlijks afleverde, het zou bovendien inhouden dat, afgemeten naar 
de eerder genoemde produktie capaciteit van 140 lakens per twee knechten, de 
Leidse vollerijen slechts op halve kracht draaiden. Waanoe dit leidde, wordt dui
delijk uit de hoogte van de vollerslonen die op grond van deze gegevens in de 
onderstaande tabel zijn weergegeven. 

Uitgaande van de aantallen voorwollen lakens die de strijkerij in de tweede 
helft van de vijftiende eeuw passeerden, leverde een vollerij met een gemiddelde 
bezetting van 4,5 knecht jaarlijks maximaal 159.5 halve lakens af. Bij deze 
bedrijfsgrootte was de meester-voller de enige die een stukloon over de totale pro
duktie ontving. Omdat er twee knechten tegelijkertijd aan een laken werkten, 
moet voor de berekening van het jaarloon het stuktarief met 70,9 vermenig
vuldigd worden (159,5 ~ 4,5 x 2). De uitkomst dient vervolgens opgehoogd te 
worden met de fooien, respectievelijk 20,56 groot tot 1469 en 40,4 groot per jaar 
daarna, die zij voor het aanslaan ontvingen. Voor de berekening van de daglonen 
werd uitgegaan van 245 werkdagen per jaar46

• 

triarcby in late medieval dries, Chicago, 1986, pp. 185-186 en appendix 1; zie ook N.W. POSTHUMUS, 

Geschiedenis, pp.244, 426 en bijlage VIA "De opbrengst van de strijkerye, 1400-1573"). 
43 De accijns tot 1469 bedroeg 0,5 groot en daarna 1 groot; in 1470 bedroeg de accijns 2 groot per la

ken (M.e. HOWELI., Women, p.185). 
44 M.e. HoWELL, Women, p.186 en A.J. BRAND, "Crisis, beleid en differentiatie". p.60. Het daar 

vermelde percentage van 5% is het gevolg van een drukfout. De lage exportcijfers van de jaren 1477 en 
1481 toen handel voor het grootste deel van het jaar stil lag, werden niet in deze berekeningen op
genomen. 

45 M.e. HoWELL, Women, p.62 en R VAN UYTVEN, "Technique", p. 288. 
46 Zie L. NOORDBGRAAF, Hollands welvaren, p. 60. Dit ligt onder de 261 dagen die Kupper en Van 

Sch.a:ïk voor Zutphen als maximum hanteerden. Blockmans en Prevenier zijn meer pessimistisch en std
den dat het werkelijk aantal werkdagen tussen 1437 en 1516 tussen de 200 en 220 dagen schommelde 
en tijdens de crisisjaren tussen 1484 en 1494 op ca. 195 dagen bleef steken (W. KUPPERS, R VAN 

SCHAlK, "Levensstandaard en stedelijke economie te Zutphen in de 15de en 16de eeuw", Ge/re. Bij
dragen en Mededelingen, 72. 1981, p.ll, w.P. BLOCKMANS, W. PREVENlER, "Armoede in de Neder
landen van de 14àe tot het midden van de 16de eeuw: bronnen en problemen", Tijdschrift voor Ge-
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Tabel VI - Jaar- en daglonen van Leidse vollers bij een produktie van 159,5 lakens per bedrijf 
in groten Vlaams (1432-1497) 

Jaar Volloon 
Jaarloon Jaarloon Dagloon Dagloon 
meester knecht meester knecht 

1432 3.349,5 1.076,62 525,72 4,39 2,15 
1435 3.668,5 1.062,27 599,81 4.34 2,45 
1435 3.668,5 1.116,50 587,76 4,56 2,40 
1443 3.828,0 1.276,00 587,76 5;21 2,40 
1469 4.625,5 1.435,50 749,40 5,86 3,06 
1478 4.625,5 1.435,50 749,40 5,86 3,06 
1487 4.625,5 1.276,00 784,85 5,21 3.20 
1497 4.785,0 1.435,50 784,85 5,86 3,20 

Het moge duidelijk zijn dat deze lonen onwaarschijnlijk laag liggen. Immers, 
met een inkomen dat op het niveau van een ongeschoolde arbeider lag. beschikte 
een meester-voller niet over de middelen om een bedrijf te beginnen, laat 
staan draaiend te houden. Het is evenmin voorstelbaar dat de vollersknechten, die 
zeer lange werkdagen maakten, genoegen namen met een dagloon dat ver onder 
dat van andere ongeschoolden lag. Niettemin maakten de vollers tijdens de sta
kingen geen enkele toespeling op een dergelijke vorm van uitbuiting. In hun 
looneisen maakten zij alleen gewag van het achterblijven van het stukloon bij het 
inflatieritme, de misbruiken bij de uitbetaling en de onzekerheid betreffende de 
tewerkstelling in moeilijke jaren47

• Voorts nam de Leidse vollerij een groOt aantal 
nieuwe werkkrachten op. Alleen al tussen 1447 en 1452 vonden 448 immi
grerende vollers emplooi in de stad48

• Het ontbrak de Leidse vollerij in de vijf
tiende eeuw dus niet aan wervingskracht, hoewel men dat op grond van een der
gelijk loonpeil wel zou verwachten. De belangrijkste verklaring voor dit lage loon
niveau moet dan ook elders gezocht worden) namelijk bij de limieten die aan de 
produktie van kwaliteitslakens gesteld werden 49. 

Een drapenier mocht jaarlijks slechts één puik laten weven op voorwaarde dat 
hij tevens tenminste 80 lakens van een mindere soort afleverde. In 1490 werd een 
algeheel verbod op de vervaardiging van puiken uitgevaardigd. In 1447 ver
ordonneerde de magistraat dat de drapeniers, die overigens slechts met twee weef
getouwen mochten werken, aan een maximum produktie van 160 halve lakens 
gebonden waren.ln 1455 werd deze maatregel in zoverre tenietgedaan dat er niet 
langer een produktiequote werd gesteld. Veel zal dit niet uitgemaakt hebben, want 
het voorschrift betreffende de getouwen bleef onverminderd van kracht. In 1476 

schiedenis, 88, 1975, p.504; WH. VROON, De financiering, pp.221 en 364 gaat uit van 250 werk-

M. BOONE, H. BRAND, "Vollersoproeren en collectieve actie", pp. 184-185. N.W. POSTIlUMUS, 
Gschiedenis, pp.318-322. 

48 N. W POSTHUMUS, Geschiedenis, p.314. 
49 N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis, pp. 124-125. 
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werd de produktielimiet op 190 stuks gesteld en in 1500 opgetrokken naar 240 
halve lakens50

• Mogelijk speelden ook de stijgende wolprijzen, die eenzijdig door 
het Engelse kartel in de wolstapel te Calais werd bepaald, een rol bij het optrek
ken van de quota. Aangezien de drapeniers geen invloed hadden op de prijs
vorming van de grondstof, konden zij alleen door middel van een repressieve 
loonpolitiek en het opvoeren van de produktie hun winstmarges op peil houden. 
Echter een hoge, versnelde produktie ging ten koste van de kwaliteit, het handels
merk van het voorwollen laken, waardoor de concurrentiepositie van de Leidse 
textielnijverheid binnen een toch al verzadigd rakend marktsegment dreigde te 
worden ondermijnd51

• De lakenondernemers waren dus gedwongen om zowel het 
loonpeil als de produktie binnen de perken te houden. De verruiming van de pro
duktielimieten, waartoe de verbeterde afzetmogelijkheden kennelijk aanleiding 
gaven, geeft hoe dan ook aan dat de produktie moeiteloos opgevoerd kon worden. 

De aangehaalde verhoging van de produktie per weefgetouw geeft impliciet aan 
dat de weverij voor de vervaardiging van deze lakens evenmin op volle toeren 
hoefde te draaien. Aan de hand van de produktiebeperkingen kan aannemelijk 
gemaakt worden dat slechts 50% van de totale produktiecapaciteit van de weverij 
aangewend werd voor de vervaardiging van voorwollen lakens, bestemd voor de 
internationale markten. Endrei gaat uit van een gemiddelde produktie van 
40 lakens van 40 el per jaar per getouw, hetgeen in de Leidse context neer zou 
komen op 80 halve lakens, zijnde 28.000 stuks per jaar of 6,5 el per da.g52

• Dit 
blijkt echter een tamelijk voorzichtige schatting te zijn. Uitgaande van de maxi
male produktie van 95 halve lakens (190:2) sedert 1476 bij een beschikbaarheid 
van 350 getouwen in 1496, (dus na de bloeiperiode van de Leidse draperie), 
bedroeg de capaciteit van de Leidse weverij tenminste 33.250 stuks per jaar. Bij 
een gemiddelde van 245 werkdagen per jaar, kon dan een dagproduktie van 
7,95 el behaald worden53

• Dit sluit aan bij de normen die in enkele Zuidneder
landse steden golden en die varieerden tussen de 5,25 en 8,25 el per dag. Echter 
voor het jaar 1514 zijn zowel een schatting van het aantal weefgetouwen (ca. 200) 
in de stad als de jaarproduktie van exporclakens (27.379 stuks) bekend. In het 

50 M.e. HoWElL, Wom~, pp. 186-187 en H. BRAND, "Crisis, beleid en differentiatie", p. 60. 
SI J.H. MUNRO, "Urban regulation", pp. 44-45 en 47-48 en A.B. HIBBERT, "The economie policies 

of towns", in M.M. POSTAN, E.E. RrCH en E. MILLER (e(k), Cambridge Economie History ofEurope. Vl1-
lume III Economic organization and policies in the middle ag es, Cambridge, 1963, pp. 198-199 en 207-
211. 

S2 W. ENDREI, "The producrivicy of weaving in lare medieval Flanders" in N.B. HARTE, KG. PON

TING, Cloth and clothing in medieval Europe. Essays in memory ofprofessor EM Carus-Wilson, Pasold stu
dies in texcile history; 2, Londen, 1983, pp. 115-119. Bij een produktie van 34.200 halve lakens van uit
eindelijk 20,5 el, met gebruikmaking van 350 getouwen gedurende 260 dagen, het maximum haalbare, 
werd per getouw 7,7 el geproduceerd. Volgens de voorschriften op de weverij van enkele Zuidneder
landse steden lag de dagelijkse produktie 5,25 en 8,25 el per dag (R VAN UYTVEN, "Technique", 
p.286). 

53 Het aantal werkelijke werkdagen zal in praktijk lager hebben gelegen en kon per jaar sterk wisselen, 
onder meer omdat met name de weverij bij strenge kou stillag. Niettemin was een dergelijke gemiddel
de dagproduktie mogelijk. Bij een beschikbaarheid van 300 getouwen in 1501 werden in het daarop
volgende jaar 28.141 halve lakens bij de strijkerij gemeten, hetgeen neerkomt op een dagproduktie van 
7,66 el per dag (M.e. HoWELL, Women, p. 187 en N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis, p. 306). 
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geval dat alle lakens in de stad. geweven werden! zou dit betekenen dat de Leidse 
wever ruim elf el per dag kon verwerken. Bij dit tempo zou de Leidse weverij in 
theorie een jaarproduktie van 47.1625 voorwollen lakens kunnen bereiken54

• 

De gemiddelde produktie lag tussen 1476 en 1496! zoals gezegd, op 21.746,5 
stuks of 5,07 el per dag en tijdens het derde kwart van de vijftiende eeuw nog 
lager55

• Tenminste de helft van de totale weef capaciteit zou dus beschikbaar zijn 
geweest voor de produktie van voorwollen lakens voor interne consumptie en 
voor andere stoffen56

• Als bijkomend argument geldt dat ondanks het teruglopen 
van het aantal weefgetouwen in Leiden, de export van voorwollen lakens tussen 
1497 en 1530, met een jaarlijks gemiddelde van 24.519 stuks, duidelijk hoger lag 
dan de voorgaande twintig jaar5

? Bovendien werkten de Leidse wevers ook wel 
voor eigen rekening en namen zij eigen werk aan, waarbij ook lichtere stoffen 
geweven werden 58. 

Dezelfde redenering kan ook op de vollerij toegepast worden, want ondanks 
een toenemende produktie van voorwollen lakens, liep de werkgelegenheid ook in 
deze sector terug. In 1478 waren er 125 meesterijen in de stad aanwezig, tussen 
1478 en 1497 traceerde Posthumus 108 vermeldingen, in 1497 nog 70 en in 
1514 slechts 60. Het gemiddelde aantal knechten per vollerij verminderde nave
nant59

• Niettemin deed zich het merkwaardige gegeven voor dat de exportcijfers 
van voorwollen lakens pas na 1530 een dalende tendens beginnen te vertonen. 
Het is verleidelijk te veronderstellen dat de opkomende plattelandsnijverheid die 
zich toelegde op de produktie van lichte lakens, met name op dit vlak he[ brood 
uit de mond van de in de stad werkende vollers en wevers stootte. 

Aangenomen moet worden dat de vollers een substantieel deel van hun inko
men uÎt de verwerking van lakens van uiteenlopende kwaliteit haalden. Welke 
gevolgen dit had voor hun lonen kan slechts met veel terughoudendheid worden 
ingeschat. Ervan uitgaande dat, ondanks de lagere stuklonen voor lichtere lakens, 
het globale inkomen van de vollers nauwelijks gedrukt werd omdat een kortere 
voltijd de bewerking van meer lakens mogelijk maakte, kan de hierboven weerge-

54 Dat dit mogelijk was, blijkt uit de boetes die volgens de oudste keur van Werveke opgdegd wer
den. Het was er verboden meer dan 38 el in drie dagen te weven, 33 el in twee dagen en hoogstens 17 el 
per dag (W. ENDREI, "Tbe productivity ofweaving", p.ll6). 

55 AJ. BRAND, "Crisis, beleid en diffèrentiatie", pp.60-61. Voor de produktiedjfers, zie M.e. Ho
WELL, Women, pp. 185-188 en voor het aantal weefj;etouwen N.W POSTHUMUS, Geschiedenis., pp.306-
307. De maximale produktie van 34.200 lakens verdeeld over 360 getouwen zou neerkomen, uitgaande 
van 260 werkdagen per jaar, op 7,5 el per dag. Voor een bevestiging van de haalbaarheid van die produk
tiecijfer zie de vermeldingen bij R VAN UYIVEN, "Technique"', p. 286 en.W ENDREI, "The producrivity 
ofweaving", pp. 116-118. 

56 Dat de wevers meer konden verwerken, wordt bevestigd door het feit dat Amsterdamse drapeniers, 
werkend met twee getouwen ca. 240 stuks vervaardigden en zij die over drie getouwen beschikten 420 
halve lakens mochten afwerken (N.w. POSTHUMUS, Geschiedenis, pp.101 en 124-125). 

57 AJ. BRAND, »Crisis, beleid en differentiatie", p.60. N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis. p.306 
voor 1496 350 getouwen op, 300 in 1501, ca. 250 in 1505/1506 en ca. 200 in 1514. 

58 N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis, p. 301 ziet dit echter als een marginaal verschijnsel. 
59 N.W. POSTHUMUS, Geschiedenis, pp.31l-314 en n.S. R VAN UYTVEN, ,.Technique", p.288 n. 52. 

Overigens was bij keur in 1435 bepaald dat iedere meester over nier meer dan vier gespan of acht knech
ren mocht beschikken, terwijl een drapenier niet meer dan twee meester-vollers tewerk mocht stellen. 
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geven weef- en volcapaciteit voor voorwollen lakens als richtpunt genomen wor
den. Voor de berekeningen werden de bij tabel 6 gehanteerde uitgangspunten 
gebruikt. 

Tabel VII - Geschatte minimumdaglonen van Leidse vollers op basis van een produktiecapacireit 
van 33.250 lakens per jaar in groten Vlaams (1432-1497) 

Jaar Volloon Jaarloon Jaarloon Dagloon Dagloon 
meester knecht meester knecht 

1432 5.119.80 L645,65 798,60 6,71 3,26 
1435 5.607,40 1.623,71 911,84 6,62 3,72 
1435 5.607,40 1.706,60 893,42 6,97 3,65 
1443 5.851,20 L950,40 893,42 7,96 3,65 
1469 7.070,20 2.194,20 1.135,70 8,96 4,64 
1478 7.070,20 2.194,20 1.135,70 8,96 4,64 
1487 7.070,20 1.905.40 1.189,89 7,96 4,86 
1497 7.314,00 2.194,20 1.189,89 8.96 4.86 

Indien aan deze lonen, die belangrijk lager liggen dan de verdiensten die louter 
op basis van de stuktarieven berekend werden, een hoog waarheidsgehalte toege
kend kan worden, mag geconcludeerd worden dat de knechten voortdurend op 
het absolute levensminimum verkeerden60

• Deze daglonen zijn immers vergelijk
baar met de winterlonen van de baggeraars en gravers. De meesterlonen bevinden 
zich aan de ondergrens van de salarissen van de meester-metselaars en timmerlie
den in Leiden. Zo ontstaat het traditionele beeld van de vollersknecht, die voort
durend op de rand van de armoede leefde. In perioden van crisis en bij een terug
lopende werkgelegenheid, zuIlen velen van hen tot armoede vervallen zijn. Deze 
waarneming lijkt bevestigd te worden door het gegeven dat tijdens de heffmg van 
een belasting over 1 % van het vermogen in 1498, maar liefst 28% van de bij 
name genoemde vollers als pauper werd gekwalificeerd 61, Ook de verdiensten van 
de meesters moeten eerder als bescheiden worden beschouwd. Het is dan ook 
geen wonder dat naarmate de crisis in de Leidse lakennijverheid zich sterker 
manifesteerde, steeds meer meesters hun bedrijf opdoekten en ondanks de pogin
gen van de magistraat dit te verhinderen, de stad verlieten 62. 

60 De vollerslonen die bij een eerdere gelegenheid gepubliceerd werden, dienen dan ook als on~ 
realistisch beschouwd te worden. Zie M. BooNH, H. BRAND, W. PREVENIER, "~dications salaria
les", p.70. 

61 N.W. POSTIIUMUS, Geschiedenis, pp. 332-333. 
62 De crisis in de Leidse lakennijverheid in de eerste helft van de zestiende eeuw werd recent belicht in 

Hanno BRAND, "A med.ieval indusrry in decline. The Leiden drapery in the first half of the sixreenm 
century", in M. BOONE, W. PREVENIER (eds.), La draperie ancienne, pp. 128-139. 
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Conclusies 

De loonzetting in de Vlaamse en Leidse stedelijke draperieën is één van de 
belangrijkste kostenbepalende elementen in het lakenproduktieproces geweest,' en 
voor de lokale ondernemers vaak zelfs de enige waar zij enige invloed konden uit
oefenen. Door de loonkosten te drukken, trachtten deze ondernemers hun sector 
concurrentieel te houden. Uiteraard verliep dit proces ten koste van een proletari
seringsproces van de textielarbeiders. De vollers waren hiervan zeker, samen met 
de arbeidsintensieve processen van wolbewerking (die bovendien vaak door vrou
wen werden uitgevoerd) de eerste slachtoffers. Nog meer dan bij de andere pro
duktiefasen het geval was, was de laaggeschoolde voller afhankelijk van de drapiers 
(in Leiden volwaardige ondernemers en in Vlaanderen in hoofdzaak, zij het niet 
uitsluitend de meer kapitaalkrachtige meester-wevers). Maar ook binnen het vol
proces zelf was er hier en daar sprake van een groeiende sociale polarisatie. Gezien 
het inkomen van een vollermeester afhankelijk was van de produktiviteit en dus 
van de omvang van zijn bedrijf, kon hij zijn winst maximaliseren niet alleen door 
het loon van zijn gezellen, knechten of leerjongens te drukken, maar ook door 
zijn bedrijf uit te breiden.' Hoewel in de meer traditionele draperiesteden allerlei 
ambachtsreglementen omwille van de kwaliteit van het eindprodukt het produk
tieproces regelden en zo ook op de omvang van een vollersbedrijf en op het aan
werven van minder geschoolde arbeiders wogen, werd het conflict tussen het 
ondernemerschap en de ambachtsreglementering in de exportnijverheden veelal in 
het voordeel van de ondernemer beslsit. De gemiddelde omvang van het vollers
bedrijf in het zestiende-eeuwse Oudenaarde is dan ook een logisch gevolg van dit 
proces. 

Dezelfde vorm van specialisatie tekende zich in het vijftiende-eeuwse Leiden 
vooralsnog niet af. Bedrijven blijven klein, maar het aantal tewerkgestelde knech
ten evolueerde met de conjunctuurschommelingen. Aannemelijk is gemaakt dat 
de vollersknechten op het bestaansminimum zaten en waarschijnlijk qua ver
dienste en koopkracht achterbleven bij de Vlaam.se lonen. Of hier ook consequen
ties voor de concurrentieslag aan verbonden waren is nog niet helemaal duidelijk. 
De bekende exportvolwnes suggereren, althans voor de kleinere Vlaamse steden, 
in de vijftiende eeuw nog zeker geen ineenstorting. Echter, de Leidse export van 
kwaliteitslakens nam zelfs tijdens de laat-vijftien de-eeuwse crisis nog toe. Aan de 
hand van de schattingen van de Leidse vollerslonen en de daarmee samenhan
gende volcapaciteit kan vermoed worden dat ongeveer de helft van de produktie
capaciteit aangewend hoefde te worden voor de verVaardiging van voorwollen 
lakens bestemd voor de export en de andere helft voor voorwollen lakens voor 
intern gebruik en stoffen van de mindere soort. De ruimte die ontstond voor een 
produktievermeerdering van voorwollen lakens rond 1500 kan mogelijk ontstaan 
zijn uit de toenemende concurrentie van het platteland, dat zich toelegde op de 
produktie van lichte lakens. 
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