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Historici die zich m et de bestudering van collectieve actie in de veer tiende 
en vijftiende eeuw bezig houden , plaatsen de vele opstanden in n agenoeg 
geheel West-Europa in het kader van de zogenaamde 'laat middeleeuwse 
crisis'. Sociaal-economische spanningen konden hoog oplopen in een perio
de van al dan niet vermeende con tractie, waarin de vooruitzichten sterk 

wisselden . 
H et thema is verre van nieuw, het bezit bovendien , vooral in de Franse 

geschiedschrijving, een opmerkelijke Sitz-im-Leben. Zo was het in de n egen
tiende eeuw actueel in de nadagen van de beweging van 1848 en van de Pa
rij se C ommune en doken nieuwe syntheses op in het kielzog van ' les événe
m ents' van mei '68. D e recente herdenking van de Franse Revolutie van 
1789 zorgde tenslotte, ook bij m ediëvisten , voor een hernieuwde belangstel
ling voor revoltes en opstanden .2 

Onder m eer d ankzij het comparatieve werk van Mollat en Wolff,is het 

stilaan algemeen aanvaard , dat de op het eerste gezicht voor de hand liggen-

I . Respectievelij k Bevoegdverklaa rd avorser NFWO en ass istent aan de U niversiteit G ent. On
derhavige tekst vormt de neerslag van een coll ege ' historische kriti ek, middeleeuwen' aan voor
noemde instell ing ged oceerd tijdens het academiejaar 1991-92. De auteurs houden er dan ook aan 
alle deelnemers te dan ken voor de gedachtenwisseling en de kri tische opmerki ngen. Een kortere 
versie van deze tekst werd onder de titel "Politica! confl ict and socia! unrest in Ghent and Leyde 
in the 14th and 15th cen turies" op het First Congress ofthe D u tch U rban History Group (Amster
dam , 4-6 september 1992) naar voren gebracht. 
2. D e herdenking van mei 68 in mei 88 gaf aanleiding tot de publicatie van R évolle el sociélé. Ac/es 

du I Ve colloque d 'hisloire au présenl (Pa ris, mai 88) (Pa rijs, 1989), 2 di n. in twee extra- num mers van 
Sourus. T ravaux hisloriques, waarin verschillende bijdragen historiogra fi sche overzichten bieden. 
Verder d ient verwezen naar de inleidende bijdrage van F-O. Touati , Révolte et société: l'exemple 
du moyen äge, in : Violence el conleslalion au moyen áge. A c/es du 114e Congrès nalional des Sociélés savanles 

( Paris, 1989), Seclion d 'hisloire médiévaleel de philologie, (Pa ri s, 1990), 7-16. D e twee synthese-pogingen 
waarnaar in wat volgt nog wo rdt teruggegrepen zijn: M. M olla t, P. Wolff, Ongles bleus, J acques el 

Ciompi. Les révolulions populaires en Europe aux X l Ve el X Ve siècles, (Pa ris, 1970) en G . Fourquin , L es 

soulèvemenls populaires au moyen áge , (Pa ris, 19 72). 
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de koppeling van conjuncturele omslag en collectieve actie nauwelijks als 
een algemeen geldende verklaring kan dienen. In hun boek Ongles bleus, Jac

ques et Ciompi concluderen zij dat de sociale agitatie tegelijkertijd structurele 
en conjuncturele oorzaken had. 3 Als voornaamste reden voor de verschei -
denheid in vormen van sociaal protest voeren zij aan dat de strijd zich rond 
drie zeer verschillende entiteiten groepeerde, die in de veertiende en vijf
tiende eeuw gedurig weerstand op bleven roepen: de heerlijkheid op het 
platteland, de stedelijke samenleving en de hogere vormen van gezag (in 
Kerk en staat). Hiermee brachten zij de discussie op het niveau waar deze 
thuis hoort: namelijk dat van onvrede met de machthebbers die zowel het 
politieke, het religieuze als het sociaal-economische leven beheersten en 
hierbij onvoldoende rekening hielden met de belangen van brede lagen van 
de bevolking. De directe aanleiding voor opstandig gedrag moet gezocht 
worden in het overschrijden van de tolerantiegrenzen, in het verzet tegen 
tyrannie en oneigenlijk bestuur in de brede betekenis van het woord. Tezelf
dertijd verrijkten zij het debat met begrippen als wervingskracht, topogra
fische en organisatorische omkadering, imitatie en vroegen aandacht voor 
de repressie en nawerking van de opstandige bewegingen. Vooral het belang 
van de repressie verdient hier benadrukt te worden. Zoals uit wat volgt nog 
zal blijken, biedt ze vaak de enige invalshoek om de actie en opvattingen van 
opstandelingen te benaderen. 

Van een heel andere aard is de min of meer gelijktijdig tot stand gekomen 
poging tot synthese van Guy Fourquin. Hij heeft getracht een typologie van 
de laatmiddeleeuwse opstandigheid te geven. Opstandigheid was volgens 
Fourquin te reduceren tot drie oorzaken: religieuze heilsverwachtingen, zo
als die waren terug te vinden in vooral het millenarisme, de drang naar so
ciale opgang (waarbij hij zich sterk liet leiden door elite-theorieën van Pare
to en Mosca) en wijzigingen in de conjunctuur. Van eensgezindheid binnen 
de sociale lagen was nauwelijks sprake. Veeleer ging men coalities aan met 
maatschappelijk hoger geplaatsten, die in staat waren aan de onvrede en 
opstandigheid het nodige elan te geven. De solidariteit onder de opstande
lingen was in zijn visie eerder vertikaal dan horizontaal bepaald. 

H et werk van Fourquin heeft veel kritiek geoogst. Toen Fourquin zijn 
synthese schreef, was het kennelijk nog te vroeg voor een ambitieuze alles
omvattende typologie. 4 Bescheidener, want beperkt tot de Zuidelijke Ne-

3. Mollat , Wolff, Ongles bleus, 277·278. Hun mening wo rdt onder meer gedeeld door Touati, R é

volte et société, 8 ·10 . 

4. J. Baerten, "Middeleeuwse revoluties . Status quaestioni s en kriti sche bem erkingen" H andelin

gen van de K oninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor Taal· en L etterkunde en Geschiedenis XXX (1976) 
5·16, hiervan , 5-6, 9-13, 16. Zie tevens Rhiman A. Rotz, ''''Social struggles" or the price of power. 
German urban uprisings in the late middle ages" Archiv fo T R iformationsgeschichte 76 (1985) 64-95 
hiervan 83-85. 
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derlanden en terzelfdertijd ruimer, want gericht op een breder gamma van 
sociologische theorieën, was de poging van Wim Blockmans uit 1974 om 
de gan gbare m odellen terzake te verifiëren. 5 We komen hier later op terug. 

In de angelsaksische literatuur treft men in mindere mate een obsessie aan 
om tot een algemene typologie te komen. D e confrontatie van structuur en 
evenem ent - de opstand zelf - heeft, zoals Charles Tilly terecht opmerkte, 
tot een twee-sporen beleid in het historisch onderzoek geleid. Enerzijds 
tracht m en zich een algemeen beeld te vormen van de wijze waarop bepaal
de uitingen van de collectieve actie (zoals de staking bijvoorbeeld) door de 
tij d heen tot stand kwamen . Anderzijds hoopt men de invloed van structu

rele m aatschappelijke veranderingen (zoals de uitbouw van het staatsgezag 
bijvoorbeeld) op het ontstaan van sociaal protest aan te kunnen geven. 6 

H et perspectief van waaruit onderzoekers als Tilly, Hobsbawm, Rudé, 
Cobb en Thompson het onderzoek n aar collectieve actie aanvingen , kwam 
recent uitgebreid in dit tijdschrift aan bod. 7 We blijven er hier dan ook min
der lang bij stilstaan. Nog in 1989 gafTouati aan dat het bijzonder m oeilij k 
is om de enorme variëteit van sociale acties aan een typologie of system ati
sering te onderwerpen. Samen met onder m eer Tilly en D ekker, pleit hij 
voor een bestudering van het probleem in al zijn diversiteit, waarbij uitge
gaan dient te worden van een an tropologisch-historische benadering. Zon
der allerlei politieke, institutionele en sociaal-economische aspecten uit het 

oog te verliezen , tracht men tegenwoordig de constanten in het ontstaan, 
verloop en repressie van collectieve actie aan h et licht te brengen. H et ver
eist een m eer structurele benadering, waarbij tevens de comparatieve m e
thode h aar nut kan bewijzen .8 

Gent en Leiden in de late middeleeuwen: een vraagstelling 

Door een aantal vormen van collectieve actie m Leiden en Gent in de 
veertiende-vijftiende eeuw te ontleden en te vergelijken , hopen we op de 

5. W. Blockmans, 'Revolutionaire mechanismen in Vlaa nderen van de 13de tot de 16de eeuw' 
Tijdschrift voor sociale wetenschappen 19 (1974) 123-140. 
6. eh. Tilly, ' History, Sociology and Dutch collective action' Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 15/2 
(1989) 142-157 hiervan 147. 
7. Zie Gita D eneckere, ' Norm en deviantie. Een bijdrage ove r diagnoses van collecti eve populaire 
actie in de ieuwste Geschiedenis' T ijdschrift voor Sociale Geschiedenis 16/2 (1990) 105-127 hiervan 105-
115; en Till y, 'History, sociology and Dutch coll ective action', 144-145. 
8 . Toua ti, Révolte et sociéti, 9. Tilly, ' Histo ry, sociology and Dutch collective action', 143-144. R. 
Dekker, ' Labour conflicts and wo rking-class culture in early modern H olland' International review 
of social history xxxv (1 990) 3ï7-420 hiervan 380-381. 
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reeds ingeslagen weg verder te kunnen gaan. D aar ten dele op dezelfde con
fli cten zal worden ingegaan, is het nuttig de bevindingen waartoe Bloek
m ans in zijn reeds aangehaalde bijdrage uit 1974 gekomen was, kort aan 
te halen. Hij onderscheidde vier chronologische lagen in de opstandige be
wegingen in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen, telkens te koppelen aan een 
bepaald hoofdmotief: van 1279 tot 1302 stond corporatieve erkenning van 
de ambachten door de heersende elites en politieke inspraak door dezelfde 
ambachten centraal; gedurende de veertiende eeuw traden beveiliging van 

de levensstandaard en h et corporatisme op de voorgrond; vanaf de G entse 
oorlog van 1379-1385 tot en met de j aren 1538-40 overheerste het conflict 
tussen centralisatie en regionalellokale machtstrukturen; vanaf 1566 tot de 
scheiding valt een combinatie van sociaal-economische, religieuze en poli
tieke motieven waar te nemen. Na toetsing van het verloop van de Vlaamse 
conflicten aan enkele sociologische modellen terzake, drongen zich voorna
melijk de volgende conclusies op, die in wat volgt onderling vergeleken zul
len worden. 9 

1. D e economische malaise, vooral in de belangrijkste industrie, de laken
nijverheid, verklaart de sociale spanningen , maar is nooit de enige ver
klarende factor. Wel lijkt een samenhang met het hoge niveau van de eco
nomische ontwikkeling en daaraan gekoppeld het gevoel van relatieve 
deprivatie in periodes van economische teruggang bij een bevolking die 
betere tijden heeft gekend, in vele gevallen op te gaan. 

2. Blijvende klassentegenstellingen , vooral in de draperiesector, hadden 
een geringer ontstekingseffect dan de vaak kortstondige allianties tussen 
naar de m acht strevende middengroepen (of op m achtsbestendiging 
gespitste elites) en de lagere strata. Deze tijdelijke bondgenootschappen 
werden door Blockman s als het te achterhalen verschijnsel sterk in de 
verf gezet. 

3. Onmacht of tijdelijke zwakte van de (centrale) overheid bevorderde het 
uitbreken van de opstand. 

4. De aanspraak van lagere bevolkingsgroepen op consideratie en een daar
aan vasth an gend eisenpakket van sociaal-politieke aard onderscheidt re
volutionaire bewegingen van lou ter hongerrelletjes. Al behouden alle be

schouwde conflicten een vorm van legitimisme: de gevestigde orde, de 
monarchale staatsvorm , werd niet ter discussie gesteld. 

5. De revolutionaire traditie, het bewust teruggrijpen naar een vaak geïdea
liseerd verleden en de ervarin gen van oudere generaties speelt, voo ral in 
het geval van Gent, een grote rol. 

9 . Blockmans, 'Revolutionaire mechanismen', 130-131 (voor de chronologie), 132-140 (voor de 
verifi catie van de modellen). 
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In wat volgt staan collectieve acties en vooral stakingen in de twee grootste tex
tielcentra van de laatmiddeleeuwse Nederlanden centraal. Speciale aandacht 
zal gaan naar het optreden van de meest geproletariseerde en inzake collec
tieve actie meest roerige beroepsgroep, deze der vollers. In beide gevallen werd 
tot nu toe ongebruikt materiaal vooral voor de vijftiende eeuw teruggevon
den. De chronologisch verschillende economische ontwikkeling tussen Vlaan
deren en Holland laat toe het belang van verschillende factoren beter in te schat
ten. Lange tijd werden stakingen als variant van 'collectieve actie' stiefmoe
derlijk behandeld. De aandacht ging vooral uit naar voedseloproeren, mas
sale protesten tegen belastingheffing en revoltes van algemene, politieke aard. 
Met betrekking tot de stakingen die voor en tijdens het ancien régime op touw 
gezet werden, stelde men dat deze slecht georganiseerd waren en nauwelijks 
als een afdoend pressiemiddel konden dienen. Terwijl Hobsbawm de staking 
afdeed als 'collectief onderhandelen door middel van rellen en opstandigheid', 
leefde bij veel anderen de overtuigingdat de patriarchale structuur van de ste
delijke industrie dergelijke acties in de weg stond. lo 

Stakingen en conflicten tussen wevers en vollers in Gent 

In de nasleep van de overwinning der gemeentelijke milities en van de grafe
lijke partij over de Franse koning en het met hem gelieerde stadspatriciaat, 
deelden ook de Gentse ambachten vanaf 1302 in de politieke macht. 11 D e 
machtsdeling bevestigde een streven dat, vanaf het midden van de dertien
de eeuw, door het talrijke textielproletariaat door middel van collectieve ac
ties en stakingen tot uitdrukking was gebracht. In de decennia volgend op 
de euforie van 1302 kwamen bij herhaling wisselende coalities aan de 
macht, waarin nu eens de vollers, dan weer de wevers, de twee talrijkste en 
machtigste ambachten uit de draperie, vertegenwoordigd waren. De enige 
voor extrapolatie vatbare cijfergegevens laten toe de getalssterkte van beide 
groepen in de jaren 1356-58 op 5130 wevers tegenover 3210 vollers te schat
ten en deze af te zetten tegenover een bevolking van ongeveer 64.000 zielen. 
D e twee ambachten vertegenwoordigen aldus de overgrote meerderheid 
van textielarbeiders, die zelf ca. 60% van de Gentse bevolking voorstellen. 12 

10. Dekker, 'Labour conflicts', 379. 
11 . Algemeen en voor wal volgt kan naar volgende algemene geschiedenissen van Gent worden 
verwezen: V. Fris, His/oi" de Gand (Gent, 191 3) 59-101, W. Prevenier, M. Boone, 'De stadstaat
droom. Veertiende en vijftiende eeuw', in]. Decavele (red.) Gent. Apologie van een rebelse stad (Antwer

pen , 1989) 81-105. 
12. Waarbij het aantal arbe iders als gezinshoofden is geteld. W. Prevenier, ' Bevolkingscijfers en 
professionele strukturen der bevolking van Gent en Brugge in de 14de eeuw' Album Charles Verlinden 

(Gent, 1975) 269-303 , hier 276-279. 
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In het produktieproces stonden de vollers ten overstaan van de wevers in een 
afhankelijkheidspositie: ongeveer twee vollers waren nodig om de laken pro
duktie van drie wevers af te werken. De vollers gaven het laken na het weven 
zijn dichtheid en cohesie. 13 Vollers, zowel meesters als knechten, werden 
doorgaans door de wevers betaald en ontvingen een stukloon. Exacte gege
vens over het conjunctuurverloop van de Gentse draperie zijn, zeker voor 
de veertiende eeuw, bijzonder schaars. In tegenstelling tot wat lange tijd als 
de gangbare opvatting terzake gold , lijkt nu wel vast te staan dat voor de 
veertiende eeuw de produktie zowel luxe-laken van de hoogste kwaliteit , 
vervaardigd met behulp van dito Engelse wol , als massaal geproduceerd 
consumptielaken van hoofdzakelijk inlandse wol, omvatte. Door groeiende 
afzetmoeilijkheden en toenemende buitenlandse concurrentie, heroriën
teerde de Gentse textiel zich meer en meer op de produktie van de eerste 
categorie, de kostbare luxe-produkten. 14 Eén en ander had tot gevolg dat 
de tegenstelling tussen vollers en wevers ten top gedreven werd. Aangezien 
de grondstoffenvoorziening en de technologische aspecten van het produk
tieproces aan de greep van de producenten ontsnapten of hun maximaal 
rendement hadden bereikt , bleven enkel de loonkosten als enige manipu
leerbare variabele over. In zowat alle conflicten tussen beide groepen bleef 
het element van de lonen een belangrijke rol spelen. Immers, zowel knech
ten als meester-vollers werden door de ondernemers betaald. Er was echter 
meer. 

Bij herhaling slaagden of de wevers of de vollers erin het andere ambacht 
van deelname uit het stadsbestuur uit te sluiten. Dit gebeurde doorgaans 
nadat het tot een regelrechte militaire confrontatie tussen beide groepen 
was gekomen. I S Dat het tot 1360 duurde vooraleer de numeriek sterkere we
vers een schijnbaar definitieve overwinning behaalden, kan aan verschillen
de factoren worden toegeschreven. Vooreerst het feit dat de vollers als bond
genoten nuttig waren voor andere groepen, de zogenaamde 'poorterij' (fa-

13. Een beschrijving van de d iverse technische operaties bij het vollen bij G. De Poerck, L a draperie 

médiévale en Flandre et Artois. T echnique et terminolog ie. I : la technique [R ylcsuniversiteit te Gent, werken uitg . 

door deJaculteit van de wijsbegeerte en letteren, afl. 110] (Brugge, 1951) 100-108. Zie verder ook: R. Van 
Uytven, 'Technique, productivité et production au moyen age: Ie cas de la draperie urbaine aux 
Pays-Bas', in S. Mariotti (ed. ), Produttività e technologie nei secoti XII-XVIII [Istituto internazionale di storia 

economica F. Datini, Prato, s. II, Atti delle settimane di studio 3] (Firenze, 1981) 283-293, hier 288. 
14. JH. Munro, ' Industrial transformations in the north -west European textile trades, c. 
1290 - c. 1340: economic progress or economic crisis? ' in B.M .S. C ampbell (ed .), Before the B lack 

Death. Studies in the 'crisis' oJ the earry Jou rteenth century (M anchester - ew York, 1991) 110-148, hier 
110-114, 138-143. Specifiek voor Gent : M . Boone, 'L'industrie textile à Gand au bas moyen age ou 
les résurrections successives d 'une activité réputée moribonde' in M . Boone, W. Prevenier (eds.), 
A ctes du colloque 'L es anciens centres drapiers des Pays-B as: débouchis et stratégies de survie ( I 4ième-1 6ième siè

cles), Gand 28 avril 1992 (ter pe rse). 
15. Een nog steeds nuttig overzicht van de feiten blijft : J Vuylsteke, 'De Goede Disendach, 13 
januari 1349' in Handelingen van den Geschied- en Oudheidkundigen kring van Gent 1 (1894) 9-47. 
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milies die vaak letterlijk de erfgenamen waren van het oude stadspatriciaat) 
voorop. Dergelijke allianties deden zich voor in 1319, toen het patriciaat an
dermaal en de vollers voor het eerst aan de macht kwamen , met de steun 
van de kleine neringen . 16 Ze herhaalden zich in maart 1337 toen de stad tot 

geldbedelingen overging in de wijken der vollers om hen aan het bestuur 
te binden, en in januari 1349 toen de vollers m et steun van de poorterij en 
de kleine neringen de wevers andermaal een nederlaag toedienden. Een ge
lijkaardige coalitievorming kenmerkte de jaren vijftig van de veertiende 
eeuw. Pas op 1 februari 1360 slaagden de wevers er in op hun beurt de vollers 
een , naar achteraf zou blijken , doorslaggevende nederlaag toe te brengen. 
Enkel tijdens het bewind vanJacob van Artevelde (1337-1345) namen beide 
groepen gezam enlijk deel aan het stadsbestuur. 

Een tweede factor die de aanhoudende machtsaanspraken van de vollers 
helpt verklaren, hun organisatorische sterkte, houdt verband met hun aan
tal. Dit laatste was weliswaar geringer dan dat van de wevers , maar op zich 
ook niet onaanzienlijk. aar aanleiding van een veldtocht tegen de Fransen 
in 1311 was voor het eerst van hun wijkorganisaties sprake (samen met deze 
van de wevers). 17 Na de uitsch akeling van Van Artevelde in 1345 waren ze 
vanuit hun ambacht als derde lid , sam en met poorterij en kleine neringen, 
bij het stad sbestuur betrokken . Hun weerbaarheid op brede basis wordt in 
belangrijke mate verklaard door het feit dat ook gezellen daadwerkelijk aan 
de machtsuitoefening in en door het vollersambacht deel namen.ls Collec
tieve acties van vollers zijn dus niet te herleiden tot protestbewegingen van 
m eesters alleen. 

Een derde factor moet gezocht worden in de systematische repressie van 
de wevers. aast executies (in 1325, 1328 en 1337), massale verbanningen 
(1326, 1328, 1337, 1349, 1353), specifi eke hoofdelijke belastingen (het zoge
naamde weversgeld, opgelegd in 1326-33, 1349-53 en in 1356-59)19 , was het 
vooral de ontmanteling van de eigen ambachtelijke organisatie (recht op 
het verkiezen van eigen deken en gezworenen), die gericht was op.het onder
mijnen van de weerstand en slagkracht van de wevers. 

16. De kleine neringen (53 in aantal) was de benaming van een koepelorganisatie van ambachten 
die voor de regionale markt werkten en derhalve niet lOt de op export gerichte textielseclOr behoor
den. 
17 . De wijkorganisaties speelden bij wevers en vollers een rol in de interne ve rkiezingen, de opna
me en opleiding van nieuwe leden, en bij de militaire en fiscale organisatie in de 19 wijken van de 
vollers en de 23 wijken van de wevers, cf. G. Espinas, H . Pirenne, R ecueil de documentsrelatifs à I'histoire 
de I 'industrie drapière en Flandre. Première partie: des origines à I'époque bourguignonne. t. II (Brussel, 1909) 
630-635. O ver de werking der weverswij ken: M . Boone, Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384-ca. 
1453. Een sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces [Verhandelingen van de koninklijke academie voor 
Wetenschappen, L etteren en Schone Kunsten van België, K lasse der Letteren , jg. 52, nr. 133] (Brussel , 1990) 
61-68. 
18. H . van Werveke, 'H et medezeggenschap van de knapen (gezellen) in de middeleeuwsche am
bachten', in Mededelingen van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, L etteren en Schone Kunsten van 
België Klasse der Letteren jg. V nr. 31 (Brussel 1943) 1-24, passim . 
19. H . Van Werveke, De Gentsche stads financiën in de middeleeuwen (Brussel, 1934) 222-227. 
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Bij de uiteindelijke overwinning van de wevers moet onder meer gewezen 
worden, net als in Keulen, op hun essentiële rol in het voortbestaan van de 
voor de stad al even essentiële draperie.20 Het was bepaald moeilijk om een 
stad als Gent te besturen tegen de belangen van de wevers in, die middels 
stakingen en vrijwillige emigraties naar Engeland al bij herhaling gede
monstreerd hadden hoe desastreus hun afwezigheid kon zijn. Toch is er nog 
een extra factor geweest , die hun uiteindelijke doorbraak in 1360 helpt ver
klaren. In de loop van 1358 had het revolutionaire bewind van Etienne 
Marcel in Parijs contacten gelegd met de Gentse wevers. Gedurende de 
daaropvolgende verwarde periode bleven de Gentse wevers contacten on
derhouden met hun collega's in Brugge en Ieper, die hetzelfde lot deelden. 21 

Het is kennelijk deze erkenning, een niet alleenstaand gegeven in de opstan
den der veertiende eeuw, die de mobilisatie der wevers op 12 juli 1359 heeft 
bevorderd. 22 Van een interstedelijk optreden ging bovendien een bedrei
ging uit, die veel meer dan enkel de betrokken stedelijke elites raakte. 

De grafelijkheid was in de loop van de veertiende eeuw bij herhaling bui
ten spel gezet door de politiek mondige stedelingen. Uitgerekend graaf Lo
dewijk van Male (1346-1384) trachtte hieraan te verhelpen. Het spookbeeld 
dat een interstedelijk weversbewind de quasi autonome stadstaatjes uit de 
Van Artevelde-periode nieuw leven zou kunnen inblazen , moet voor een 
graaf met zijn aspiraties een nachtmerrie geweest zijn. Hij haaste zich dan 
ook, zodra in 1360 de machtsbalans in Gent in het voordeel van de wevers 
was doorgeslagen , een modus vivendi met de wevers uit te werken. 23 Toen 
in 1373 de vollers door middel van stakingen en het in groep verlaten van 
de stad (uitgang) een grotendeels door looneisen overheerst eisenpakket 
trachtten door te drukken, koos de graaf onverbloemd partij voor stabiliteit 
en derhalve voor de wevers. 24 Deze optie zou, alvast officieel , ook van kracht 
blijven onder de nieuwe, Bourgondische dynastie die in 1384 aantrad. 

De regering van hertog Filips de Stoute (1384-1404) begon in Vlaanderen 
op een ogenblik dat Gent reeds vijf jaar openlijk in opstand was tegen het 

20. Zie voor Keulen K. Militzer, 'Führungsschicht und Gemeinde in Köln im 14. Jahrhundert ', 
in W. Ehbrecht (ed .) Städtische Führungsgruppen und Gemeinde in der werdenden Neuzeit . Städteforschung, 

R eihe A I 9 (Köln-Wien , 1980) 14-16, 23. 
21. Zie V. Fris, ' Les origines de la réforme constitutionnelle de Gand de 1360-1369' in Annales 

du XXe congrès de lafédération archéologique et historique de la B elgique, t. III (G ent , 1907) 427-459, hier 
445-449. 
22 . Ter vergelijking: A. Have rkamp, ' lnnerstädti sche Auseinandersetzungen und überlokale Zu
sammenhänge in deutschen Städten während der ersten H älfte des 14. Jahrhunderts' in R . Elze, 
G. Fasoli (edd. ) Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters [Schrif
ten des I talienisch-Deutschen H istorischen Instituts in Trient, Band 2] (Berlin, 1991) 89-126, hier vooral 
121-126. 
23. Fris, 'Les origines', 453 -454. 
24. Zie zijn verzoenend optreden (met nadruk op repressieve maatregelen voor de vollers): Espi
nas, Pirenne, R ecueil , dl. 2, 533-537. 
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centrale gezag. 25 De onderhandelingen die hij met Gent aanknoopte en die 
in december 1385 uitmondden in de Vrede van Doornik, leidden tot het op
stellen van een klad-ordonnantie betreffende de verhouding wevers-vollers. 
Deze clausule werd niet in de uiteindelijke tekst van de vrede opgenomen, 
maar vormde wel een punt van onderhandeling. 26 De tekst voorzag zowel 
in een vasthouden aan de heersende lonen (waarbij uitdrukkelijk naar de 
desbetreffende bepalingen van Lodewijk van Male werd verwezen), als in 
het bestendigen van de politieke organisatie binnen de stad. De wevers wer
den met andere woorden in hun feitelijke overheersing over de vollers be
vestigd. Althans officieel. Uit een brief aan de hertog van de Gentse sche
penen, waartoe volgens een interne verdeelsleutel ook vertegenwoordigers 
van de draperie, lees: het ambacht der wevers (ze hadden recht op 10 van 
de in totaal jaarlijks te begeven 26 mandaten) behoorden, blijkt dat de vol
lers toch met eisen naar Filips waren getrokkenY Deze speelde duidelijk 
dubbel spel, aangezien hij de brief aan de Gentse schepenen, die hem over
vloedig dankten voor het gebaar, had doorgespeeld . Uit hun weerleggingen 
van de klachten der vollers, blijkt dat deze andermaal op het loon, het aan
werven van vreemde vollers buiten het ambacht , het frauduleus wegen van 
de gevolde lakens en vooral de verregaande politieke bevoogding van de vol
lers betrekking hadden. De onderdanige bewoordingen ten spijt, zetten de 
schepenen (en in hun rangen de wevers) hun argumenten voor alle zeker
heid kracht bij door aan het eind van hun antwoord even te dreigen met het 
spookbeeld van een open conflict, mocht de vorst er aan denken aan de ver
langens van de vollers tegemoet te komen. 28 Het historisch bewustzijn dient 
hier niet enkel als mobiliserende factor voor een eventuele volgende op
stand, maar leidt een eigen leven als onderhandelingsargument. Helemaal 
naïef kan men de Gentse vollers in hun beroep op de tussenkomst van 'de 
rechtvaardige vorst ' als behoeder van recht en orde, ook in sociale verhou
dingen, niet bestempelen. 29 In een interne instructie, bestemd voor de 
raadsheren die namens hem op 15 augustus 1399 in Gent over de aanstelling 

25 . Voor de algemene context en voor wat volgt: Boone, Gent en de Bourgondische hertogen, 201-220. 
26 . Uitgegeven bij]. Ba rtier, A. Van Nieuwenhuysen, Ordonnances de Philippe Ie Hardi, de Marguerite 
de Maleet deJ ean sans Peur 1381-1419. tome 1: 16 octobre 1381 - 31 décembre 1393 (Brussel, 1965) 124. 
27. Niet uitgegeven : R ijksarchief G ent , O ostenrij ks fonds, charters ad datum, oorkonden s.d. 
eerste doos (1284-1485), dit ongedatee rde stuk moet op grond van inhoudelijke en vormelijke argu
menten (watermerk) in de regering van Filips de Stoute worden gedateerd. 
28. Ibidem: "kar, si on fa isoit aultre ordinanche sur I'estaed d 'eulx , tres grand tourbIe et inconve
nient en pourroit avenir et oussi pourroit avenir en Ie contraire de commun pourfÏt de votre dine 
ville, et tres poisantz seigneur, nous avons sur toutez chosez tres plaine fÏ anche que vous desirez 
Ie paix, union et transquillité de votre di ne ville, Ie quelle selonc toutes notrez poiors Ie garderons, 
comme bons et humbles subgiez". 
29 . Loonvorming was voo r de middeleeuwer in essentie een zaak van onderhandeling en m achts
verhouding tussen twee partijen, een vorstelijke tussenkomst behoorde tot de uitzonderingen , maar 
kwam in de late middeleeuwen steeds meer voor: S. A. Epstein , 'The theory and practice of the just 
wage' in J ournal of medieval history 17 (1991 ) 53-69, hier 66-67. 
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van de nieuwe schepenbank samen met het kiescollege van de stad zouden 
beslissen, gaf hij zijn vertegenwoordigers de opdracht, indien mogelijk al
vast in de politieke organisatie van het vollersambacht in te grijpen.3o 

Erg veel is hiervan niet terecht gekomen. Integendeel, in de praktijk is 
de controle door de wevers over het ambacht der vollers, zoals blijkt uit een 
reglement over opname van nieuwe leden uit 1416, nog verscherpt. 3 1 Toch 
zijn de gebeurtenissen tijdens de regering van Filips de Stoute erg onthul
lend voor de rol die de vorst in het aangaan van tijdelijke allianties met een 
der partijen in intern stedelijke conflicten kon spelen. Waar vroeger het 
oude stadspatriciaat de stootkracht van de vollers voor het innemen van 
haar oude positie kon aanwenden, lijkt het nu de vorst te zijn, die dezelfde 
taktische optie in zijn langdurig conflict met de particularistische stedelijke 
elite openhoudt. 

In 1423 barstte de bom dan toch. Op 2 mei van dat jaar bezegelde hertog 
Filips de Goede een ordonnantie, waarin een reeks bepalingen was opgeno
men teneinde het conflict tussen wevers en vollers, dat andermaal in alle he
vigheid was opgelaaid, tot bedaren te brengen.32 De toon van het stuk 
ademt een geest van verzoening uit en benadert in zijn diplomatisch formu
lier erg sterk de private genadebrieven, die de Bourgondische administratie 
aan misdadigers van gemeen recht bezorgde.33 Toch leest men er bijna tus
sen de regels dat de vollers in de direct voorafgaande periode een 'uitgang' 

als actiemiddel hadden aangewend. Op de concrete eisen, andermaal de 
kwestie van de stuklonen en de politieke emancipatie van de vollers, ging 
de hertog erg verschillend in. Het loon vormde het voorwerp van een heel 
precieze regeling, waarbij de vorst een compromis voorstelde dat net het 
midden liet tussen wat de vollers eisten en wat de drapiers/wevers voordien 
uitbetaalden. Een analyse van de koopkracht die hiermee gemoeid was , 
leert dat het als compromis voorgestelde loon net voldoende was om het ni
veau van een ongeschoold ambachtsgezel te evenaren. 34 Op de politieke 
eisen werd nauwelijks ingegaan. De vorst bevestigde de bestaande verhou
dingen, met toevoeging van een specifieke clausule waarin hij zich het recht 
voorbehield hier eventueel op terug te komen. 35 

30 . Archives dépa rtementales de la Cote-d 'Or (Dijon), serie B, 486 (eerste deel), origineel man
dement van 10 juli 1399. 
3 1. Stadsarchief Gent , reeks 108, nr. 2, fO 53 ro (voorgebod van 13 m aart 1416 n .s.) . 
32 . Uitgegeven bij F. De Potter, Second cartuiaire de Cand, (Gent , s.d .) 124-127. 
33. O ver dit genaderecht: M . Boone, 'Want rem itteren is princel ijck. Vorstel ij k genaderecht en so
ciale realiteiten in de Bourgondische periode' in L iber amicorum Achiei De Vos (Eve rgem , 1989) 53-59. 
34 . We gaan hier niet in op de technische en financiële aspecten van deze vergelijkingen, ze ma
ken het onderwerp uit van een apa rte studie: M . Boone, H . Brand , W. Prevenier, 'Revendica tions 
salariales et conjuncture économique: les sal aires des foulons à Gand et à Leyde au 15e siècle' in 
L iber amicorum H . Van Der Wee (ter perse). 
35. 'j usques a ce que autrement nous en plairoit a ordonner, sauve adez la pa ix de Tournay et 
noz d rois et seignourie' : De Potter, Second cartuiairc, 126. 
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De indruk van verzoening die de hertogelijke ordonnantie uitademt, wordt 
grondig gecorrigeerd door de lectuur van de rekeningen van de Raad van 
Vlaanderen, de hoogste vorstelijke rechtbank, en van de baljuw van Gent. 
Reeds op 18 april 1423 had de Raad een ijlbode naar de hertog in Atrecht 
gestuurd om hem op de hoogte te brengen van het conflict dat in Gent tus
sen wevers en vollers was uitgebarsten. De lakonieke uitgavenpost heeft het 
over geweldplegingen, ongeoorloofde vergaderingen , verbanning van een 
twaalftal vollers in de hoop de beweging in de kiem te smoren en uiteindelijk 
over de staking en uittocht uit Gent. 36 De raadsheren drongen op een spoe
dige persoonlijke tussenkomst van de vorst aan. Filips stelde zijn komst naar 
Gent binnen een zestal dagen in het vooruitzicht. In de daaropvolgende da
gen volgden de zendingen van de Raad naar de hertog elkaar in een hoog 
tempo op. Er is sprake van onderhandelingen waarbij zowel vertegenwoor
digers van het stadsbestuur, als vertegenwoordigers van de vorst (baljuw en 
raadsheren) betrokken zijn. Hete hangijzers waren andermaal de lonen en 
de politieke rechten. Uit de schriftelijk verlopen onderhandelingen bleek 
dat de vollers erg nadrukkelijk naar vroegere, veertiende-eeuwse privileges 
verwezen. In een volgende fase, zo leert een brief van 22 april , was het aan 
de Gentse schepenen om te trachten de vorst voor de eigen kar te spannen, 
door de vollers als verbrekers van de openbare orde en veiligheid voor te 
stellen. De hertogelijke onderhandelaars trokken daarop terug naar Den
dermonde, waar de stakers zich blijkbaar ophielden. "Par pluseurs voyes ai
mables et a tres grand difficulté" konden ze de vollers er toe overhalen bin
nen de dag naar Gent terug te keren en er het werk te hervatten. Op 24 april 
werd aan de vorst gemeld wat de concrete punten waren, die in een compro
mis konden worden opgenomen. Een kwitantie aangaande de verplaatsin
gen van de baljuw onthult dat de toezegging dat de vorst in hoogsteigen per
soon in Gent een beschikking zou komen treffen , van doorslaggevend be
lang was om de vollers tot toegeeflijkheid te bewegen.37 In de praktijk blijkt 
een en ander wel anders verlopen te zijn . Fili ps verbleef pas vanaf 6 mei in 
Gent, nadat hij op 2 mei in Brugge zijn ordonnantie had afgekondigd.38 

Kennelijk wilde men in zijn omgeving geen enkel risico nemen en de eerste 
reacties in Gent beoordelen . Om tot de tekst van de ordonnantie te komen 
was een indrukwekkend gezelschap van topambtenaren, waaronder ieder
een in de Bourgondische administratie die inzake afkomst of familierelaties 

36. Algemeen Rij ksarchief (Brussel), Fonds R ekenkam ers, nr. 21799, f031ro e. v. (reken ing Raad 
van Vlaanderen ) en nr. 1411 2 (ongefoliee rd , rekeni ng van Gauti er M erciaen , balj uw van Gent ove r 
de periode 30 j a nuari - 10 mei 1423). 
37. "et notre dit seigneur leur pourverroit de leur salaire, lui venu en sa avan t dicte ville de G and , 
comme il appa rtendroit": Algemeen Rijksarchief (Brussel): fond s Rekenka mers, acqu its de Lill e, 
canon 112, 3e d oos, oorkonde ad datum 5 mei 1425 (s ic). 
38. H . Van D er Linden, ltinéraires de Philippe Ie B on, duc de Bourgogne (1419·1467) et de Charles, comle 

de Charolais (1433-1467), (Brussel, 1940) 31. 
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ook maar wat m et G ent te m aken had, gemobiliseerd .39 Ui t de ordonnantie 
van 25 juli 1427 (zie verder) blijkt wel dat Filips in een plechtige zitting, de 
Bourgondische spektakelstaat waardig, persoonlijk enkele vollers had on t
vangen en hen publiekelijk pa rdon had verleend, n adat ze zich onderwor

pen hadden . 
De inhoud van het stuk brach ten we reed s ter sprake: enkel inzake de 

loonkwestie zat er voor de vollers enige winst in, al bleef die dan nog tot een 
compromis beperkt. H et zal dan ook nauwelijks verwonderen d at twee j aar 
la ter nieuwe onlusten uitbraken. Op 11 maart 1425 vaardigde Filips de G oe
de andermaal een plechtige ordonnantie uit waarmee hij de sociale vrede 
hoopte te herstellen . 40 Er was sprake van ongeoorloofde samenkomsten van 
de vollers en vooral van het aanleggen , buiten het m edeweten van hun offi
ciële bestuurders gekozen uit de ran gen van de wevers en de kleine nerin
gen , van een weerstandskas . Waartoe deze m oest dienen , blijkt uit het u it
eindelij ke doel van de vollers: een nieuwe poging ondernem en om aan het 
bestu ur van hun ambacht iets te veranderen. Kennelijk hadden ze juridisch 
ad vies ingewonnen (en m et de bijeengebrachte gelden gefinancierd), want 
de enige vernieuwing die deze ordonnantie bevatte was het n adrukkelij k 
schrappen van de geciteerde clausule, die in de tekst van 1423 de deur n aar 
een voor de vollers gunstige aanpassing had opengelaten . Voor het overige 
werd alles bij het oude gelaten . De vier voornaam ste bij n aam genoemde 
aan stokers van de actie werden voor een j aar uit het graafsch ap verbannen . 
Een wel erg lichte sanctie, waarbij de hertog bovendien zelf opmerkte dat 
ze voor gra tieverlening in aanmerking kwam en . Kennelijk wou m en geen 
ech te toegevingen doen , m aar ter zelfdertijd verhinderen dat een blinde, 
harde repressie nog diepere wonden zou slaan . In de oproep tot toepassing 
van deze ordonnantie vermeldde Filips nadrukkelijk het overleg m et de 
Gen tse schepenen dat hieraan was voorafgegaan . 

Nog was het vuur van de opstandigheid niet geblust. O p 25 juli 1427 volg
de een derde ordonnantie. Ditmaal bleek d at de Gentse vollers, bui ten me
deweten van hun bestuurders, contact hadden gezoch t m et hun Ieperse col
lega's om hun lonen en arbeidsvoorwaarden te vergelij ken en over eventuele 
onderlinge bij stan d overleg te plegen . Ze hadden daarbij h et zegel van het 
am bach t tegen alle geldende voorschriften in gebruikt! D aarop was een sta
king gevolgd , m et een ui tgang naar het gren sgebied met H enegouwen en 
system atische bed reiging van werkwilligen d ie in Gent waren achtergeble
ven. O ver de achterliggende bedoelingen was de tekst erg duidelij k: 'faire 
ces d'ou vraige du di t mestier pour faire de tou t ces ser Ie fait de la draperie 

39. Zie de subscriptie van d e ordonnantie, aan te vullen met: Archives D épan emen tales du ord 
(Rij sel), serie B, n r. 4093 (rekening van de algemeen on tvange r van Vlaanderen en Artesië), f O 70 
r 'l.vo. H et overleg in Brugge duurde van 28 a pril tot en m et 4 mei. 
40. Bewaard in een contemporain afschrift: Rijksarchief G ent, Fonds Raad van Vlaanderen , nr. 
7351, f O 95r 'l.vo. 
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d ' icelle notre dessus dicte ville de Gand, pour mouvoir Ie peuple d ' icelle'.41 
Het aloude spook van de algemene opstand werd bovengehaald. Met het 
gewenste gevolg: de hertog ensceneerde opnieuw een plechtige zitting, dit
maal in aanwezigheid van de volledige Gentse politieke elite, waarop de vol
lers hun overtredingen toegaven en publiek om genade smeekten. De vorst 
kon andermaal zijn geliefde rol van vredestichter opnemen, terloops zijn 
gezag ten overstaan van de steeds rebelse Gentse schepenen bevestigen en 
als een grootmoedig vader pardon toekennen. 42 Terzelfdertijd werden een 
aantal bepalingen vastgelegd om herhalingen te voorkomen. Het gebruik 
van het zegel van het ambacht werd aan zeer strenge voorwaarden gekop
peld en op verdere acties zoals staken en het organiseren van een uitgang 
kwam de doodstraf te staan. Alle vorige bepalingen, met name die uit 1423, 
werden bevestigd. De repressie bleef andermaal bescheiden. Aan de schepe
nen werd opdracht verleend de voornaamste aanstokers (maximaal drie tot 
vier) op te sporen en te verbannen. 

Van latere collectieve acties door vollers is geen spoor te bekennen. Was 
de afschrikking dan zo sterk? De economische factor lijkt ons in het uitblij 
ven van een vervolg wel van invloed te zijn geweest, zij het in negatieve zin. 
In het uitlokken van de conflicten tussen 1423 en 1427 is hij eerder afwezig 
gebleven, met uitzondering van de herhaalde looneisen. De ordonnanties 
besteden meer aandacht aan de politieke verzuchtingen van de vollers en 
alles wat met de organisatie van hun ambacht verband hield. De schaarse 
gegevens over het conjunctuurverloop van de Gentse textielsector leren dat 
deze in de jaren voor 1429 een opmerkelijke opbloei kende.43 Het feit dat 
uitgerekend in deze jaren looneisen werden geformuleerd door de vollers , 
economisch zowel als politiek de zwakste groep onder de Gentse ambachts
lieden, bevestigt de stelling dat economische factoren slechts ten dele als 
verklaringsfactor voor collectieve actie kunnen worden ingeroepen. Het re
latieve gevoel dat er meer inzat, zette kennelijk tot actie aan. Zodra het eco
nomisch slecht ging (vanaf 1429) en er ingrijpende herstructureringen in 
de Gentse textielsector plaatsgrepen, raakte de beweging in het defensief. 

De revolutionaire traditie en het streven naar sociale erkenning door po
litiek gefrustreerde groepen, verdienen in het licht van bovenvermelde 
Gentse conflicten wel als verklaringsfactoren te worden gehonoreerd. Ze le-

41. Rijksarchief G ent , fonds Raad van Vlaanderen , nr. 7351, f O 96r"vo. 
42 . D e tekst benadert di tm aal nagenoeg letterl ijk het formuli er van een genadebrief: " nous, meu 
de pitié et compassion , avons pardonné et pardonnons de not re grace especial aux dis du mestier 
des foulIons inclinans a leur humbie supplicacion, tout ce qu 'il z pevent avoir mesprins envers nous 
et les dis de la loy de notre d icte ville" : Rijksarchief G ent, loco citato. 
43. In 1429 zorgde het uitvaardigen van de 'Calais sta ple ordinance' en van de ' bullion ordinance' 
door de Engelse kroon voor een dusdanige fï scale belasting van de wolexport , dat de traditionele 
dra perie in de ederlanden een structurele cri sis doormaakte, cf. H . Van Der Wee, 'Structural 
changes and speciali zati on in the industry ofthe Southern Netherlands, 1100-1600' in Economic his/o
ry review 28 (1975) 211 , specifïek voor G ent : Boone, 'Uindustrie textile à G and ' (te r perse). 
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ken bij alle betrokken p artij en in de een of andere vorm aanwezig te zijn. 
Zeer nadrukkelijk bij de vollers, die duidelijk naar de tradities uit de veer
tiende eeuwen de symbolen van weerstand in het kader van een ambacht 
teruggrepen: het organiseren van weerstandskassen, spontane vergaderin
gen, overleg m et collega's in andere steden, taktiek om de hele stad econo
misch te ontwrichten , systematische uitgangen, beroep op de vorst als derde 
partij . Hetzelfde geldt zo mogelijk nog m eer voor de wevers. Naar de vorst 
toe spraken ze dreigende taal en riepen het spookbeeld van een oncontro
leerbare algemene opstand op. Naar de vollers toe wendden ze opvallend 
dezelfde repressieve m ethodes aan, waarvan ze zelf in de veertiende eeuw 
bij herhaling het slachtoffer waren geweest: institutionele betutteling van 
het andere ambacht, verbanning van leiders. D e rol van de landsheerlijke 
overheid lijkt deze van het patriciaat in de loop van de veertiende eeuw ten 
dele te hebben overgenomen. Door zowel de vollers hoop en uitzicht te ge
ven op een mogelijke lotsverbetering en door de repressie binnen perken te 
houden, maar terzelfdertijd op het essentiële punt van de politieke rechten 
van de vollers h et been stijf te houden en resoluut de kaart van de wevers 
te trekken, werkte de hertog in de eerste plaats aan de uitbouw en verstevi
gingvan zijn eigen gezag. In de context van het Gent van 1423, toen de reac
tie bij de Bourgondische overheid bij de eerste tekenen van onrust een grote 
bezorgdheid verried , was dit nog erg begrijpelijk. Enkele jaren later getuig
de het vorstelijk optreden van een opmerkelijk grotere zelfverzekerdheid .44 

In de daaropvolgende decennia groeide de centrale macht nog aan en kalfde 
het particularistisch verzet verder af. De militaire nederlaag van Gent tegen 
Filips de Goede te Gavere in 1453 bekroonde een langdurige politiek van 
ondermijning en uiteindelijk regelrechte vorstelijke provocatie. In de daar
opvolgende periode werd G ent, met hulp van dat deel van de Gentse elite 
dat in collaboratie m et het Bourgondische staatsgezag zijn heil zocht, in 
bedwang gehouden. Toch bleef elk moment van zelfs relatieve verzwakking 
van het centrale gezag een gelegenheid waarop de oude eisen van politiek 
m edebeheer vanuit de ambachten weerklonken. Zij het dan in algemene 
zin, want de vollers lijken als motor van collectieve actie helemaal uitgeran
geerd . Het arsenaal van actiemiddelen en het verloop van de conflicten 
ging, zowel bij de stedelingen als bij de repressief optredende overheid, te
rug op de oude vertrouwde recepten. Zo in 1467 toen de blijde intrede van 
de nieuwe hertog Karel de Stoute samenviel met de terugkeer van de popu-

44. In 1423 was het in Gent tot een directe confrontatie gekomen tussen eerste schepen van gedele, 
Victor Vander Zickelen en Simon Van Formelis, voormalig Gents stadspensionaris en toenmalig 
voorzitter van de Raad van Vlaanderen. Een hoogoplopend incident dat de inzet du idelijk maakte, 
een analyse bij: W. Prevenier, 'De charmes van de diplomatie: centraliserende hertogen van Bour
gondië in de (machts- )balans met een autonomistisch Gents stadspatriciaat , 1379-1438' in W.]. Pij
nenburg, K. Roelandts, V. F. Vanacker (edd .) Feestbundel voor Maurits Gysseling (Leuven, 1984) 293-
300, hier 298-299. 
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la ire bedevaar t van Gent naar Sin t-Lieven s-Houtem , een j aarlij kse proces
sie waarin de a mbachten als erkende organisa ties in de stad m et alle symbo
len van hun m achtsaan spraken een opvallende rol vervulden .4 5 D e achter
grond van de opstand was fi scaal: de loodzware fi scale d ruk die sinds het 
tenuitvoer leggen van de vred e van G avere op de Gentse stad sfinan ciën 
drukte, vormde de aanleiding. 4 6 D e uiteindelijke vo rm waarin het protest 
en de d aaropvolgende repressie gegoten werden , greep terug naar de sym
bolen en tradities van een indrukwekkende reeks voo rbij e rebellies. D e vol
gende uitbarsting volgde in 1477. D e politieke context van het gebeuren , 
vooral in G ent waar enkele van de m eest dram atische gebeurtenissen zich 
afspeelden en de onderhan delingen die uitmondden in het G root Privilege, 
is genoegzaam bekend Y M inder bekend is de collectieve genade die M axi
m iliaan van O ostenrij k en Maria van Bourgondië op 12 november van d at 
jaar aan enkele niet verder gepreciseerde G en tse ambachten schonken .48 

D eze waren op 5 november een stakingsactie begonnen , die andermaal ge
richt was tegen de fiscale druk en de rentenlast die op de stad drukte, m aar 
voo ral tegen het voorbije bewind . Van vollers is in deze context geen sprake 
meer. De ontevredenen wa ren te zoeken in het ka mp van de drie leden , van 
de gevestigde ambachten die een halve eeuw voo rdien nog samen met het 
staatsgezag de repressie van d e vollers organiseerden . 

Stakingen van vollers m Leiden 

D e Leidse vollers staakten in 1372 , 1391, 1393, m ogelijk rond 1402, in 1434, 
1443 en 1478. 49 Slech ts eenmaal , nam elijk in 1393 vond er een vermen ging 
van zuiver economisch e m et poli tieke belan gen plaats.5o In de overige jaren 
was een hoger loon inzet van de acties, vaak gecombineerd m et eisen betref
fende het truckstelsel, arbeidsvoorwaarden en opnam e van leerknech ten . 
Voorts werden er pogingen ondernom en in 1447, 1455, 1470 en 1480 m aar 

45. Recent u itvoeri g behandeld in P. Arnade, 'Secula r cha risma, sacred power: rites ofrebell ion 
in the G hent entry of 1467' in H andelingen der M aatschapp ij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent , 

n.r. XLV (1991) 69-94. 
46. M . Boone, Geld en macht. De Gentse stads financiën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453) 

[Verhandelingen der maatschappY· voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, XV] (G ent , 1990) 60-67. 
47 . Zie verschillende bijdragen in W.P. Blockman s [red .], 1477. H et algemene en degewestelijke privi

legiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden [Standen en L anden LXXX] (Kortrij k, 1985). 
48. Stadsa rch ief G ent, cha rters nr. 719. 
49. Zie voor een recen t overzicht va n stakingen en uitgangen in H ollandse steden tijdens de la te 
middeleeuwen en vroeg-moderne tijd : D ekker, 'Labourconfli cts', 38 7 e.v. 
50. F.J.W. van Kan , Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het L eidse patriciaat tot 1420 (Hilversum 
1988) 150-1 53. 
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die werden in een vroeg stadium door de m agistraat de kop ingedrukt . In 
1469 dreigden de vollers m et een staking indien niet aan hun looneisen tege
m oet gekomen zou worden .s l H et vrij h oge aantal stakingen of pogingen 
daartoe hing nauw sam en met de specifieke structuur van de Leidse laken
industrie, de repressieve loonpolitiek van m agistraat en d rapeniers en het 
on tbreken van krachtig ontwikkelde ambachten . 

Tekenend voo r een a rbeidsin tensieve industrietak als de Leidse textielnij 
verheid was het gedecen traliseerde kleinbedrijf. D e textielarbeiders waren 
in hoge m ate afhankelijk van de drapeniers die de grondstoffen leverden , 
via het putting-out systeem alle deelbewerkingen controleerden en vervol
gens het eindprodukt zelf op de m arkt brachten . D oor de diverse deelbewer
kingen strikt van elkaar gescheiden te houden , werd het ontstaan van on
derl inge solida riteit onder arbeiders bem oeilijkt. Dit werd nog eens in de 
hand gewerkt door het reeds in 1313 door de landsheer ui tgevaardigde ver
bod op gildenvorming. Opheffing van dit verbod was tijden s de staking van 
1393 één van de belangrijkste eisen van de a rbeiders in de stad , waaronder 
de vollers zeer ruim vertegenwoordigd waren . D e d ruk op het stadsbestuur 
was dusdanig, dat m en in eerste instantie op de eisen inging. Ingrijpen van 
de landsheer Albrecht van Beieren zorgde ervoor dat de stad uiteindelijk 
niet door de knieën hoefde te gaan . Hiermee was de vorming van politiek 
invloedrijke am bachten defini tief bezworen . D e enige concessie die be
stuurders en ondernem ers in d at opzicht deden was dat verschillende be

roepsgroepen , met nam e uit de textielindustrie zich m ochten verenigen in 
am bachten , die naast de religieuze broederschappen fungeerden . Gilde
dwan g bestond in Leiden niet en de ambachten stonden onder strikte con
trole van het gerecht . D e toezichthouders of d e gezworenen werden door het 
gerech t aan geduid , zodat de am bachten in hoge m ate een verlengstuk van 
h et stad sbestuur vormden .s2 

Bij de vijftiende-eeuwse vollersstakingen was er sprake van een goed ge
organiseerde actie, waarbij de belan gen van d e betrokkenen in 1443 en 1478 
in duidelijke en vooral in het laatste geval zeer gedetailleerde eisenpakket
ten een neerslag vonden . 53 D e steed s terugkerende eis vormde een aanpas
sing van de lonen die gedurig achterbleven bij de infla tie. In 1478 klaagden 
de vollers dat de prijzen m et 25 % waren gestegen , m aar dat hun lonen nog 
op het niveau stonden van de laatste aanpassing die ergen s tussen 1443 en 

51. Zie K. Spading, 'Streitkäm pfe des Vorproletari ats in der H olländ ischen Tuchstadt Leiden im 
15 J ah rhundert' in W isscnschaJtliches Z eitschrift der Emst-M oritz -A m dt Universität Greifswald 18 (1 969) 
171-1 75 . Voor een uitgebreid overzich t N.W. Posthumus, Degeschiedmis van de L eidschelakenindustrie. 

I De middeleeuwen. ('s-Gravenhage 1908) 335-345 . Dekker, ' Labourconnicts', 387-391. 
52 . Gebaseerd op j.C. O vervoorde 'De Leidsche ambachtsbroederschappen' in R echtshistorische 

opstellen aangebodm aan prof mr. s.J. Fockema Andreae (H aarlem s.d.) 334-375 hiervan vooral 335-343. 
Posthumus, Geschiedenis , 362-366 . 

53. Toua ti , R évo/te et société, 11 , 13-1 4. 
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1469 had plaats gevonden. 5f De eerste reactie van de drapeniers die de vol
lers de lonen dienden uit te betalen, tekende de verbitterde verstandhou
ding tussen ondernemers en arbeiders. Nadat de vollers per briefhun eisen 
vanuit Gouda bekend hadden gemaakt, reageerden de drapeniers met de 
opmerking "Ghij sult nemen pennynghen na onser meningh oft ghij moget 
te winter honger lijden". 55 H et was een boude uitspraak waarmee de drape
niers eigenlijk hun boekje te buiten gingen. Al in 1391 had hertog Albrecht 
aan gegeven , en hij bevestigde dit in 1402, dat de magistraat de lonen regel
de en verbood de vollers hogere eisen te stellen. 56 iettemin kwam een be
sluit dienaangaande pas na overleg met de drapeniers tot stand. Zoals elders 
reeds werd aangetoond, was de belangenverstrengeling van de economische 
en politieke elite onmiskenbaar en verklaart in belangrijke mate het over
wicht van stadsbestuur en ondernemers over de textielarbeiders. 57 

De repressieve loonpolitiek van de magistraat kwam tot uiting in het feit 
dat loonaanpassingen, als ze al werden toegezegd, achterbleven bij het in
flatieritme. Anders dan Posthumus aannam werden de lonen na de staking 
van 1478 niet verhoogd, maar bleven ze gehandhaafd op het niveau dat 
reeds in 1469 bereikt was. Loonsverhogingen werden wel afgedwongen in 
1435 en in 1443, maar in het laatste geval werd bij lange na niet tegemoet 
gekomen aan de eisen van de vollers. 58 

Een ander misbruik waartegen de vollers te hoop liepen was de uitbeta
ling van hun loon in natura. Hoewel het truckstelsel ook in andere sectoren 
ingang had gevonden, waren de vollers van oordeel dat het systeem hen be
nadeelde. 59 Niettemin dwongen de drapeniers de meesters in plaats van 
geld , levensmiddelen of andere goederen aan te nemen. Het had tot gevolg 
dat de meestervoller, bij gebrek aan baar geld , ook zijn knechten in natura 
uitbetaalde. Onder druk van de stakingen in 1435 en 1478 verbood de Leid
se magistraat het truckstelsel. De herhaling van de verboden, onder meer 

54. Zie voor het loonni veau: .W. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de L eidsche textielnijver

heid 1 1333-1480 [Rijks G eschiedkundige Publicati ën 8] Cs-Gravenhage 1910) 137-139, 182, 450-451. 
j.W. M arsilj e, H etfinanciële beleid van L eiden in de laat-Beierseen de B ourgondische tijd ca. 1390-14 77 (Hil 
versum 1985) 229. Gemeentearchief Leiden (verder : GAL) Secreta ri earchief, (verder :SA) I inv. 
1226 Tractaten en Zoenen fa 38v'l.39. 
55. C itaat bij Spading, 'Streilkämpfe', 175. 
56. GAL. SA. I inv. 80 Privilegeboek A fa 60vO Posthumus, Geschiedenis, 334. 

57. H . Brand , 'U rban policy or personal government ; the involvem ent of the urban elite in the 
economy of Leiden at the end of the middle ages ' in H . Diederiks, P. Hohenberg, M . Wagenaar 
(edd .) E conomic policy in E urope since the late middle ages. T he visible hand and the fortune of cities (Leicester, 
Londen, ew York, 1992) 17-34 hie rvan 21-27. 
58. Posthumus, Bronnen J, 179-182. 
59 . M et name in de bouwsector en dan vooral op het platteland , werden de lonen soms gedeelte
lijk in natura ui tbetaald . j.-P. Sosson , 'Les XJVe el XVe siècles: un 'äge d 'or de la main d 'oeuvre'? 
Quelques réf1exi ons à propos des an ciens Pays-Bas méridionaux ', Publications du Centre européen d 'étu

des bourg uignonnes(XIVe-X Vl e s.) 27e R encontres de Douai (25 au 28 septernbre 1986) 'Aspects de la vidcono

m ique des pays bourguignons (1384-1559): dépression ou prospéritP' (Bazel , 198 7) 17-39 hiervan 23. D. 
Woodward , 'Wagerates and living standards in pre-modern England ' in Past and present 91 , 1979, 
28-46 hiervan 30-31. 
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in 1455 en de protesten van vollers in 1469, geven aan dat de drapeniers zich 
weinig aan deze maatregelen gelegen lieten liggen. 60 Onmiskenbaar was de 
uitbetaling in levensmiddelen en goederen een voordelige zaak voor de dra
peniers omdat het hen de mogelijkheid bood de lonen van de vollers, zowel 
meesters als knechten, te drukken.6 1 

Een derde heet hangijzer vormde de toelating van het aantalleerknapen 
tot het ambacht. Tot 1478 was het de m eesters toegelaten om het jaar een 
leerling aan te nemen . De stakers eisten dat er slechts één leerling per drie 
jaar tot het vollersambacht toegelaten mocht worden. De gedachte achter 
deze eis hing samen met het veilig stellen van het loonniveau van de knech
ten. Door het teruglopende aantal werkkrachten zou immers loonsverho
ging afgedwongen kunnen worden. Bovendien hield vermindering van het 
aantal knechten bescherming van de werkgelegenheid in de stad in , m et na
me in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. 62 De drapeniers wensten hier 
niet op in te gaan omdat dan bij het aantrekken van de draperie onvoldoen
de arbeiders beschikbaar zouden zijn. Niettemin wisten de vollers in 1478 
deze eis door te zetten. Echter, met het uitbreken van de laat-vijf tiende
eeuwse crisis die de textielnijverheid sterk aantastte, verlieten zo veel vollers 
de stad dat er dringend nieuwe knechten aangetrokken moesten worden. 
De oude regeling werd weer van kracht , maar de vollers kregen ter compen
satie een loonsverhoging van Yz groot per afgewerkt half laken. 

De hier aangehaalde strijdpunten vormden slechts een klein gedeelte van 
het eisenpakket van 34 punten, waarover men in 1478 ruim twee maanden 
veelal schriftelijk onderhandelde. Met het overmaken van de eisen in beze
gelde brieven aan de stad, zoals in 1443 en 1478 gebeurde, streefden de vol
lers een tweeledig doel na. Ten eerste wensten zij een verenigd front tegen 
de magistraat en de ondernemers te vormen om op deze wijze de druk te 
vergroten. Door tezelfdertijd de 'diplomatieke' gebruiken te respecteren , 
gaven de stakers aan dat zij zich gedwongen voelden buiten de officiële ka
ders om tot actie over te gaan. Zij deden dit echter met tegenzin en trachtten 
duidelijk aan te geven dat zij niet van plan waren de bestaande orde te on
dergraven. Zij vroegen zowel in 1443 en in 1478 vantevoren pardon aan de 
stad en de landsheer voor hun ongeoorloofd optreden. Tegelijkertijd wezen 
zij erop dat de actie was ingegeven door overmacht, omdat de officiële kana
len voor onderhandelingen niet voldeden. De vollers gaven echter aan dat 
zij zich nog steeds aan de stedelijke constitutie en de landsheerlijke macht 
onderworpen achtten. Hun verzet werd gerechtvaardigd door het feit dat 
de stedelijke machthebbers hun bestuurlijke plichten niet nakwamen en dat 
de vollers in velerlei opzicht het slachtoffer waren van een repressieve loon-

60. Posthumus, Geschiedenis , 318-322 en Idem, Bronnen I , 139, 451, 622. 
6 1. Posthumus, Geschiedenis, 318-322 . Wat betreft de late uitbetal ing van de lonen zie Idem, Bron 

nen I , 450, 622. 
62. Posthumus, Geschiedenis , 339-340 . 
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politiek. Zoals zo vaak elders al gebleken was , vormde onzorgvuld ig beleid 
van de magistraat in de ogen van hun opponenten de aanleiding tot collec
tieve actie. 

Actiebereidheid en bestraffing 

In een stedelijke omgeving zoals de Leidse, waar het corporatisme geen 
wortel had geschoten, kwam solidariteit tot stand op de werkvloer. Tilly gaf 
reeds aan dat dit geen ongewoon verschijnsel was. Informele contacten, ont
staan in de dagelijkse leefsituatie, vormden vaak de basis voor samenwer
king en actiebereidheid, zeker wanneer specifieke organisaties ontbraken . 63 
Dit was kennelijk het geval in 1469 toen enkele meester-vollers ervan be
schuldigd werden hun knechten niet tijdig uit te betalen. De schout wenste 
maatregelen te nemen omdat de knechten 'mit malkanderen overdroegen 
zijn en souden alle saterdagen betailt en wesen of zij en wouden niet te werke 
gaen'.64 De solidariteit reikte echter niet verder dan de vollers zelf. Het ste
delijk beleid was in zoverre succesvol geweest dat de magistraat in samen
werking met de drapeniers en tot op zekere hoogte met de landsheer erin 
geslaagd was verdeeldheid onder de textielarbeiders te bewerkstelligen. Het 
ongenoegen van de vollers ten opzichte van de ververs, die in hun ogen door 
het stadsbestuur bevoordeeld waren, werd tijdens de onderhandelingen in 
1478 dan ook duidelijk verwoord. 65 De solidariteitsbanden onder de vollers 
ontstonden evenmin vanzelfsprekend, getuige het mislukken van enkele po
gingen om een 'uitgang' te organiseren in 1447, 1455,1470 en 1481 en de 
vechtpartij tussen Leidse en buitenlandse vollers in 1451.66 De vergaderin
gen van de broederschappen, die de religieuze belangen van de leden behar
tigden, vormden volgens Posthumus echter een belangrijke schakel in het 
tot stand komen van solidariteit onder de afzonderlijke beroepsgroepen. 67 

Anderzijds was het bij keur verboden buiten de stad bijeenkomsten te be
leggen. 68 Voorts vaardigde de magistraat in het begin van de vijftiende eeuw 
een uniformverbod uit, waardoor het visualiseren van onderlinge solidari
teit bemoeilijkt werd. 69 De solidariteit was in zoverre vertikaal bepaald dat 

63. Till y, 'H istory, sociology and Dutch collecti ve action', 145-146. 
64. Posthumus, Bronnen I, 451. 
65. Ibidem , 620. 

66. Ibidem, 280-281. 

67. Idem, Geschiedenis, 364. 

68. Idem, B ronnen I, 225-226, noot 1. J. Van H erwaarden, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de 

praktyk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late 

middeleeuwen (ca. J300-ca. 1500) (Amsterdam 19 78) 337. 
69. H .C. H amaker, De middeneeuwsche keurboeken van de stad L eiden (Leiden 1873) 79. 
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in de meeste grieven meesters en knechten elkaar probleemloos vonden en 
dat zij meermaals eendrachtig samenwerkten om hun eisen gehonoreerd te 
krijgen. 

De mate van solidariteit was ook van invloed op de strafmaat en repressie 
van sociale onrust. In 1447, 1455, 1470 en 1480 trachtten enkele vollers hun 
vakgenoten vergeefs tot een 'uitgang' te bewegen. In 1447 maakten enkele 
ontevreden vollers gebruik van de viering van Sint-Jorisdag om in Leider
dorp bijeen te komen om een staking te organiseren. De plannen lekten uit 
alvorens men de massa op de been kon brengen. Aangezien de landsheer 
al in 1435 een verbod op het organiseren van 'uitgangen' had uitgevaardigd, 
zag de magistraat zich genoodzaakt de aanstichters te bestraffen. Te meer 
omdat ook de keur die het beleggen van bijeenkomsten buiten de stad ver
bood, was overtreden. In 1470 trachtten enkele ontevreden vollers, gebruik 
makend van de feestelijkheden op Vastenavond , medestanders voor een 
'uitgang' te vinden. Het correctie boek, waarin de vonnissen werden opgete

kend, meldt dat de aanstichters 'an den cnapenhuysen gelopen sijn ende die 
opgeclopt hebben dat se opstaen ende in die volrye niet te werke zouden 
gaen'. Het werk werd inderdaad neergelegd, totdat de magistraat hen beval 
opnieuw aan de slag te gaan. 70 Andermaal wist de magistraat door vroegtij
dig ingrijpen escalatie van de onrust te voorkomen. Wel vonden er onder
handelingen tussen de gezworenen van het ambacht en het stadsbestuur 
plaats , waardoor de crisis bezworen werd. 7 1 De voornaamste aanstichters 
werden in de kraag gevat. In 1455 trachtten enkelingen door roepend door 
de straten te trekken de vollers tot een werkonderbreking op te wekken. In 

1480 riep Simon Bouwenszn. dat men opnieuw naar Gouda moest trekken, 
hiermee verwijzend naar de uitgang van 1478, toen hij merkte dat de waar
deins te veel lakens hadden afgekeurd. Hij werd voor 25 jaar verbannen. 72 

De zware straf geeft aan welke houding het stadsbestuur zich aanmat om 
dergelijke opruiende activiteiten te voorkomen of de kop in te drukken. 
Hierbij werd de stad gesteund door de landsheer. Een kort overzicht van de 
opgelegde straffen en van de rituelen waarmee dit gepaard ging, geeft aan 
dat de stad niet alleen streng optrad, maar bovendien publiekelijk het on
eerbare optreden van de oproerkraaiers aan de kaak stelde. Bij alle bestraf
fingen werd de betrokkenen een bedevaart opgelegd. Na terugkeer van de 
bedevaart volgde voor de belangrijkste aanstichters levenslange verbanning 
uit de stad en de directe omgeving. Voorts werd het gehele ambacht ge
dwongen om voor schepenen en burgemeesters onder ede te verklaren dat 
zij nooit aan een 'uitgang' zouden meewerken op straffe van verbeurtenis 
van leven en goederen. 73 Volgens een recent aangenomen keur dienden de 

70. Posthumus, Geschiedenis, 337 noot 4. Idem, Bronnen I , 472-473. 
71. Dekker, 'Labour conflicts ', 388. Poslhumus, Bronnen 1, 472-473. 
72. Posthumus, Bronnen I, 662. 
73. Posthumus, Bronnen I, 224-226. Van H er-waarden, Opgelegde bedevaarten, 17,337. 
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drie vollers die in 1455 tot een 'uitgang' opriepen met het zwaard berecht 
te worden. De magistraat besloot dan ook over te gaan tot ' rigurues senten
cie mitter dock ghelijcken bannelingen'. 74 Het drietal zou gevonnist worden 
'mitten alrescarpsten ende strengsten' opdat de stad 'hoir recht ende hoir 
eer bewaren soe wattet cost'. 75 De doodstraf werd opgelegd, niet alleen van
wege het criminele aspect van de actie van de vollers , maar ook omdat met 
het overtreden van de stedelijke constitutie de eer van de stad als gemeen
schap geweld was aangedaan. Door de tussenkomst van Leidse geestelijken 
en vrouwen, die bij het stadsbestuur gratie afsmeekten, werd de doodstraf 
omgezet in levenslange verbanning. Voordat de drie weggezonden werden, 
dienden zij echter drie uur op de kaak te staan, blootshoofds, barvoets en 
in linnen kleren. 76 De bestraffing van de belangrijkste actievoerders in 1470 
verliep volgens hetzelfde patroon. In eerste instantie werd de doodstraf uit
gesproken, maar later omgezet in een bedevaart naar Einsiedeln, gevolgd 
door verbanning.?7 

In de zware bestraffing werd volgens Dekker een versteviging van de 
greep van het stadsbestuur op de burgers weerspiegeld. Deze politiek zou 
met name in de zestiende eeuw ervoor gezorgd hebben dat het militant ge
drag van de arbeiders afnam. 78 Van Herwaarden verklaart het harde optre
den vanuit het feit dat door de migratie, die tussen 1440 en 14 7 5 een hoogte
punt bereikte, het gemeenschapsgevoel onder de stedelingen afnam. Dit 
proces zou versterkt worden door het inkrimpen van de Leidse bestuurs
kring, die zich meer en meer als een rigide overheid ging gedragen en onder 
andere tot strenge bestraffing overging om de orde te kunnen handhaven. 79 

Wanneer echter het optreden in verband met de geslaagde, massaal opge
volgde 'uitgangen' in beschouwing wordt genomen, blijkt dat de stad ten 
opzichte van collectieve actie heel wat minder stevig in haar schoenen 
stond. Dit bleek al in 1393, toen de stad onder druk van de acties van de 

arbeiders uit diverse beroepsgroepen, op de eisen inging. Slechts het ingrij
pen van de landsheer, die zelfs met belegering dreigde, kon voorkomen dat 
het stadsbestuur het onderspit delfde.80 De uitgang van 1435, die tot een 
loonaanpassing van de vollers leidde, werd op zichzelf nauwelijks bestraft. 

a terugkomst in de stad moesten de vollers, staande voor het stadhuis, wel 
zweren nooit meer een 'uitgang' te beramen of zelfs maar een bijeenkomst 

74. Zie voor een gelijkaardige gang van zaken in U trecht D. Berents, M isdaad in de middeleeuwen . 

Een onderzoek naar criminaliteit in het laat· middeleeuwse Utrecht [St ichting historische reeks 2]] (Utrecht 
1984' ) 41. 
75. Posthumus, Bronnen I, 343-344. 
76. Van H el"Waarden , Opgelegde bedevaarten , 17-18, 337. Posthumus, Bronnen I , 343-344, 618. Be
rends, M isdaad in de middeleeuwen , 41. 
77 . Van H erwaarden , Opgelegde bedevaarten , 338. 

78. Dekker, 'Labour conflicts', 390-391. 
79 . Van H erwaarden, Opgelegde bedevaarten , 27-28. 
80 . Zie noten 49 en 51. 
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te beleggen. 8l De landsheer moest er in 1436 aan te pas komen om het ver
bod kracht bij te zetten. Hij gaf de stad toestemming om in geval van een 
nieuwe 'uitgang' de stakers te vervolgen. 82 De vollers die in 1443 naar 
Utrecht trokken, trachtten echter aan bestraffing te ontkomen door in brie
ven de stad en de landsheer pardon te vragen voor hun actie. Zij lieten weten 
niet eerder terug te keren dan nadat de magistraat hen brieven van pardon 
had laten bezorgen, zowel van de stad als van het Hof van Holland. De stad 
was gedwongen toe te geven en verleende de vollers absolutie. Maar de sta
kers moesten bij hun terugkeer in het openbaar de stad om vergiffenis voor 
hun daden smeken. 83 Op 3 november 1478 lieten de uitgeweken vollers van
uit Gouda weten dat zij gratie wensten van de stad en de landsheer. Zij 

hoopten op deze wijze 'geopsolveert te zijn ende die hant opt hoeft gelegt 
eer wy binnen Leyden wedercommen'. In de overeenkomst die op 31 decem
ber 1478 tot stand kwam, werd afgesproken dat de meesters en knapen wan
neer zij in Leiden terugkeerden, voor het stadhuis verzamelden, zonder wa
pens en wimpels en b lootshoofds om zo het gerecht te verzoeken hen te ver
geven voor hetgeen zij tegen de stad en de landsheer misdaan hadden. 
Voorts dienden zij met uitgestrekte vingers te zweren de overeenkomst na 
te komen en geen 'uitgang' meer te organiseren.84 Van zware bestraffing 
lijkt ook hier geen sprake te zijn. Het geeft aan dat wanneer de solidariteit 
onder de vollers groot was en zij erin slaagden de stad en de gang van de 
draperie sterk onder druk te zetten, zij tevens over de macht beschikten om 
de magistraat en de landsheer tot een milde houding te dwingen. Alleen in 
het geval dat de stad met enkelingen te maken had en zich geen of weinig 
zorgen hoefde te maken over breed levende solidariteitsgevoelens, kon zij 
hard ingrijpen. Maar ook dan moest het stadsbestuur rekening houden met 
de sentimenten die onder de stedelijke gemeenschap leefden. 

De vijftiende-eeuwse stakingen overlopend, valt het op dat de acties zich 
voornamelijk afspeelden in de bloeiperiode van de Leidse lakenindustrie. 
Toch moeten ook hier enige nuances worden aangebracht. De mislukte po
gingen om een 'uitgang' te organiseren, vonden plaats in het derde kwart 
van de vijftiende eeuw, op het moment dat de conjunctuur zeer gunstig was. 

iettemin was er sprake van een sluipende inflatie, die echter tussen 1443 
en 1469, voor zover de bronnen dat aangeven, niet tot evenredige loonaan
passingen leidde. Mogelijk trachtten de vollers in 1455 en ook in 1470 door 
middel van een staking loonsverhoging af te dwingen en ervoor zorg te dra
gen dat zij ten volle profiteerden van de gunstige omstandigheden. De on
rust van 1447 en 1481 hing samen met de economische problemen van dat 

8 1. Posthumus, Bronnen I, 138. 
82 . Posthumus, Bronnen I, 142-144. 
83. Posthumus, Bronnen I, 180-181. 
84. Posthumus, Bronnen I , 619, 655. 



190 Vollersoproeren en collectieve actie in Gent en L eiden 

moment. 85 Anders ligt dit voorde uitgangen naar H aarlem, Utrecht en Gou
da. Deze vonden plaats op conjuncturele breukvlakken, waarbij mogelijk ook 
de muntpolitiek van de landsh eer een rol speelde. D e uitgang van 1435 viel 
kort voor de oorlog met Engeland en kort na de revaluatie van de munt in 1433 , 
die echter pas in 1434 op grote schaal in de ederlanden werd toegepast. 86 

De staking van 1443 viel kort nahet beëindigen van de oorlog met de Wendi
sche steden, uitmondend in de vrede van Kopenhagen in 1441. D e vrede leid
de ertoe dat het handelsverkeer naar het Baltische gebied aantrok, hetgeen 
de lakennijverheid ten goede kwam. In februari 1443 had de landsheer op
nieuween muntaanpassing aan gekondigd. Na de uitgang van 1443 werd een 
loonsverhoging in het vooruitzicht gesteld , gerelateerd aan de nieuw toege
kende waarde van de munt. 87 Het jaar 1478 markeert een omslag in de eco
nomische conjunctuur in de Nederlanden , die tevens een grote weerslag h ad 
op de stedelijke economie. Bovendien werd dat jaar een muntverzwakking af
gekondigd. Met het oog op de flink toegenomen inflatie eisten de vollers be
houd van hun salaris en uitbetalingin Filipsstuivers , in plaats van de zwakke
renieuwe stuiver. Alleen al tussen 1464 en 1472 boette de zilvermunt met 12 % 
aan waarde in. 88 De solidariteit onder de vollers was het grootst op het mo
ment dat de lonen fundamenteel aangetast dreigden te worden en de conjunc
turele ontwikkeling aanpassingen in de arbeidsverhoudingen vereisten. 

Conclusie 

Collectieve actie wordt over het algemeen opgevat als een rationele keuze 
van de massa om zich tegen allerlei misstanden te verzetten. Dekker be

schouwt het als een politieke optie, een vorm van permanente onenigheid 
tussen belangengroepen die echter meestal zonder excessen verloopt. In het 
geval dat alle rlei gewelddadigheden voorkomen , zowel tijdens de onenig
heid zelf als tijdens de repressie e rvan, blijkt vaak dat deze een bijzondere 
betekenis hebben. Men gaat over tot rituele handelingen om op deze wijze 
een boodschap af te geven. 89 Met name in het geval van de Leidse vollerssta-

85. M ogel ij k moet 1447, anders dan Unger beweert , al s een duurtejaar gezien worden. W.S. U n
ge r, 'De H ollandsche graanhandel en graanhandel politiek in de middeleeuwen. UI De graanhan· 
delpolitiek' De economist (1916) 461-506 hiervan 474-475 . W. Kuppers, R . van Schaïk, 'Levensstan
daard en stedelijke economie te Zutphen in de 15de en 16de eeuw ' Gelre. B ijdragen en mededelingen 

72 (1981) 1-45 hiervan 16. 
86. M arsilj e, H et financiële beleid, 213, 224-230. 
87. GAL SA. I inv. 1226 Tractaten en zoenen fO 38v'!39. Posthumus, Bronnen I, 136, 139, 179-180, 
182. Marsilje, H etfinanciële beleid, 229. 

88. M arsi lj e, H et financiële beleid, 232. 
89. Dekker, 'Some remarks', 161-162. 
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kingen is er een duidelijk patroon herkenbaar. D e vollers teerden in de vij f
t iende eeuw op reeds opgedan e ervaringen , grepen terug naar een techniek 
die al eerder succesvol was geweest en gaven er blijk van dat zij dit zeer be
wu st deden . D e 'uitgan g' is, zoals Touati voo r sociale onenigheid in haar 
algem eenheid opmerkte, tegelijkertijd een geforceerde en een spontan e ac
tie. gO O ok in het Gentse geval kwam een 'ui tgan g' voor: hij volgde min of 
meer spontaan op het neerleggen van het werk en was terzelfdertij d een sig
n aal aan de tegenpartij , d at het ogenblik voor overleg daar was. In 1427 was 
in Gent nadrukkelijk sprake van bedreigingen aan het ad res van achterge
bleven werkwilligen , m et de bedoeling het sociale en economische leven in 
de stad te on twrich ten . 

Tot zover de gelijkenis. Ze gaat evenwel niet lan ger op indien m en ook 
het grote verschil inzake eisenpakketten in overweging neem t. In Leiden 
bleef dit, op de actie van 1393 na , beperkt tot looneisen , terwij l in Gen t 
steeds een cocktail van politieke aard en economische verzu chtingen gepre
senteerd werd . 

D e eisen die de Leidse vollers keer op keer formuleerden en de beperkte 
ruimte die hen inzake collectieve actie en associatie in de tot religieu ze ver

gaderingen ingeperkte gilden gelaten werd , doen sterk denken aan de toe
stand zoals die in G en t (en de andere grote Vlaamse steden) aan het einde 
van de dertiende eeuw was , voo r de politieke doorb raak der ambach ten in 
1302. H et onderzoek naar de rol van de H ollandse stedelijke economie en 
d aarbinnen naar de positie van ambachtslieden tijden s de la te middel
eeuwen komt pas goed van d e grond en heeft een nog sterk hypothetisch ka 
rakter.g1 D at de Leidse textielindustrie n ochtan s een hoog economisch en 
technisch niveau h ad bereikt tijden s de v ijftiende eeuw staat buiten twijfel. 
Economische factoren en klassetegenstellingen lij ken derhalve wel geschikt 
als verklaringsfactoren voor het voo rkom en van collectieve actie in wat als 
de m eest gevoelige sector mag worden beschouwd, m aar leiden niet noodza
kelijk tot de ui tbouw van een breder eisenpakket dat het evenem entiële 
overstij gt en mikt op structurele veranderingen . D at deze in Gent wel aan
wezig zijn is eerder toe te schrijven aan de revolu tiona ire traditie. Verder 
ook aan het niet duidelijk optreden (tot in de opvallend verschillende straf
m aat en repressie m et Leiden toe) van de hogere autoriteiten, die via een 
dubbelzinnige houding signalen geven die de actiebereidheid in leven hou
den . De aan tallen vollers en dus afgeleid een grotere mobilisatiem ogelijk
heid kan de impact van de factor traditi e slechts versterkt hebben . 

In het licht van de bred ere discussie over de 'Einzelgan g' van de oordne
derl andse republiek, verdient het zeker aanbeveling m anifesta ties van col-

90 . Touati, Révolte et société, 13-14. 

91. Een stand van zaken bij j. L. Van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neer

gang van de H ollandse economie 1350-1850 (Bergen, 1991) 41 -46. 
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lectieve actie compa ratief in beschouwing te n em en .9 2 D e opmerkelijke af
wezigheid van politiek gekleurde eisen in Leiden , kennelijk in de vroege 
zestiende eeuw nog geaccentueerd , contrasteert sterk m et het bredere repu
blikeinse gedachten goed dat tijden s de Opstand opgan g m aakte. 93 Dit laat

ste lijkt dan weer sterker en directer aan te sluiten bij de traditie van collec
tieve actie d ie in de steden van de Zuidelijke N ederlanden aanwezig was.94 

Des te m eer omdat de ui tbouw van een gecentraliseerde staat in de loop van 
de vijftiende eeuw, de aanwezige tradi tie van collectieve sociaal-politieke ac
tie had doen evolueren . De oude thema's, die sterk aan lokale verhoudingen 
ge bonden waren , van het slag wevers versu s vollers, waren verlaten voor 
een m eer algem ene en principiële houding tegen de bestuurlijke centralisa
tie en alles wat dit impliceerd e inzake fi scaliteit , afsch affin g van corporatie
ve poli tieke invloed en stedelijke eigenheid. 95 Een vergelij kbare beïnvloe
ding, ditmaal aan de kant van de theorievorming p ro het vrij e onderne
mersschap, lijkt zich ten andere in hetzelfde Leiden afte tekenen in de loop 
van de zeventiende eeuw. H et tractaat ' H et welvaren van L eiden' is recent in 
een milieu van Zuidnederlandse a fkom st gesitueerd en heeft opmerkelijk, 
al bleef zijn su cces voor de negentiende eeuw beperkt , u itgebreid aan de po
litieke rol van ambach ten aandacht besteed .96 

92. K. Davids, J. Lucassen , J. L. Van Zanden, D e Nederlandse geschiedenis als afw ijking van het alge

meen menselijk patroon. E en aanzet tot een programma van samenwerking (Amsterdam, 1988) 19-23 . 
93. D ekker, 'Labour connicts', 389. 
94. W. P. Blockmans, 'Alternati ves to monarchical cen trali sation : the great trad ition of revolt in 
Flanders and Brabant ', in H . Koen igsberger [ed .], R epubliken und R epublikanismus im Europad.esfrühen 

Neuzeit [Schriften des historischen K ollegs, K olloquien 11] (München, 1988) 145-1 54. 
95 . H et geheel vermag well icht debatstof te verlenen om al snog wat Van Zanden , A rbeid , 31-32 

de 'Zuidnederlandse' vari ant in het vroeg-moderne verkl a ringsmodel voo r de ontwikkeling van de 
H oll andse econom ie noemt , te he rwaa rderen. 
96. J. Lucassen, ' H et welvaren van L eiden (1659-1662): de wording van een economische theorie over 
gilden en ondernemerschap', in B. De Vries, E. ij hof, Lex H eerma van Voss, M . P rak, W. van 
den Broeke [edd .], De kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden. Opstellen 

aangeboden aan T heo van T ijn bij zijn afscheid als hoogleraar economische en socialegeschiedenis aan de Rijksuni

versiteit Utrecht (Amsterdam , 1992) 13-48, hier 32-33 en 41-42. 
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