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1. Isaac Claesz. van Swanenburg, De Leidse Stedenmaagd
met de Oude en de Nieuwe Neringhe, 1596-1601 (Museum
De Lakenhal, Leiden)

Leiden volstrekt ondenkbaar. In Leiden was het lakenbedrijf georganiseerd als huisnijverheid met een ver
doorgevoerde arbeidsdeling: weven gebeurde door de
wever en vollen door de voller. De halffabricaten en
eindproducten waren vervolgens aan een strenge controle onderworpen.3 Deze keuring vond vooral plaats
in de zogenoemde hallen.
Tot omstreeks 1580 werd de textielnijverheid in Leiden aangeduid als ‘oude draperie’, daarna als ‘nieuwe
draperie’. Kenmerk van de nieuwe draperie was dat
niet langer hoofdzakelijk wol werd gebruikt, maar wol
in combinatie met linnen, katoen en zijde.4
Onderzoek heeft aangetoond dat de scheiding tus-
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Vanaf het ontstaan van Leiden speelde de textielnijverheid in de stad een belangrijke rol. Geschat wordt dat
in de vroegmoderne tijd misschien wel meer dan twee
derde van de beroepsbevolking in deze bedrijfstak
werkzaam was.1 Terwijl in Leiderdorp weven, vollen en
andere bewerkingsstappen van wol tot laken door dezelfde textielwerker mochten worden uitgevoerd,2 was
zo’n productieproces in één hand in het nabijgelegen
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sen de oude draperie en de nieuwe draperie misschien
minder scherp te trekken is dan werd voorgesteld.5 Dat
neemt niet weg dat de overgang met het schilderij De
Leidse stedemaagd met de oude en de nieuwe neringhe
(1596-1601) van Isaac Claesz van Swanenburg (15371614) als een glorieus moment de Leidse geschiedenis
is ingegaan (afb. 1).
De verbreding van de productie werd ingegeven door
de vestiging van honderden, zo niet duizenden geloofsvluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden. Die
omslag betekende voor Leiden het einde van een recessie en het begin van een grote economische en demografische groei. Ook het eindproduct zelf veranderde:
saai, een verzamelbegrip voor verschillende soorten
lichtere weefsels die soepeler aanvoelden dan het
zwaardere oude Leidse laken, werd in korte tijd het
succesproduct.6
Naar de Leidse textielnijverheid is veel onderzoek
gedaan. De ruim 1200 pagina’s tellende Geschiedenis
van de Leidsche lakenindustrie en de bijbehorende zesdelige bronnenpublicatie door N.W. Posthumus zijn
een goudmijn.7 ‘It’s all in Posthumus’, vatte Leo Noordegraaf het eens kort samen.8 Waar Posthumus echter
geen aandacht aan besteedde, is de vraag of textiel
werkers in de oude en de nieuwe draperie een ruimtelijke clustering in het stadsgebied kenden. Aanvullend
onderzoek aan de hand van straatnamen helpt ons
vaak ook niet echt verder. De meeste steden hebben
weliswaar straatnamen die suggereren dat er ooit van
een beroepsclustering sprake is geweest, zoals Vollersgracht, Plotersgracht of Witteleertouwerstraat, maar
afgaan op die aanduidingen alleen blijkt bedrieglijk te
zijn. Aan de Vollersgracht in Leiden bijvoorbeeld, die
tot ver in de zeventiende eeuw als zodanig werd aangeduid, woonden al in 1498 bijna geen vollers meer.9 Ook
uit andere steden is bekend dat straatnamen statisch
waren en op een gegeven moment de sociaaleconomische realiteit niet meer weerspiegelden.
Maar hoe kan onderzoek naar en duiding van de
clustering van ambachtslieden dan wel vorm krijgen?
Voordat ik mijn eigen onderzoek naar vestigingspatronen van textielberoepen in Leiden introduceer, wil ik
eerst ingaan op het internationale onderzoek naar vestiging van beroepsgroepen in de stad.
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INTERNATIONAAL ONDERZOEK NAAR
VESTIGINGSPATRONEN

Terwijl de ruimtelijke spreiding van welstand in de
stad in het verleden vaker is onderzocht, heeft studie
van de ruimtelijke spreiding van beroepen in mindere
mate in de belangstelling gestaan.10 Dat is opmer
kelijk, omdat er in de literatuur dikwijls op wordt
gewezen dat de middeleeuwse stad zich kenmerkte
door een sterke beroepsclustering.11 Dat het onderwerp minder aandacht heeft gekregen, betekent natuurlijk niet dat er geen grote stappen zijn gezet. Met

name het onderzoek naar Norwich, Antwerpen, Londen, Bologna en Straatsburg wil ik hier noemen. Het
onderzoek naar de clustering van beoefenaren van
bepaalde beroepen in de stad bestaat meestal uit twee
delen: een inventarisatie van voorkomen en clustering
van beroepen op bepaalde plekken, en een minder
of meer overtuigende verklaring voor dit fenomeen.
Laten we eerst naar de clustering als zodanig kijken.
Carole Rawcliffe heeft haar onderzoek over Norwich
gepubliceerd in haar veelgeprezen boek Urban Bodies.12
Zij vertelt hierin hoe middeleeuwse stadsbesturen initiatieven ontplooiden om de stedelijke gemeenschap
gezond te houden. Als een van de weinigen heeft zij
haar bevindingen verbeeld in een plattegrond, waarop
behalve waterwegen en belangrijke markten en bouwwerken ook beroepsclusters zijn aangegeven. Welke
historische bronnen ten grondslag liggen aan deze
cartografische ‘occupational topography’ is voor de
lezer overigens niet geheel duidelijk.
Voor Antwerpen slaagde Tim Bisschops erin om aan
de hand van ontsloten transportregisters voor tien verschillende beroepen een clustering aan te tonen omstreeks het jaar 1400 (van 1395 tot 1404).13 Het lokaliseren van tweehonderd beroepen is een prestatie op
zichzelf, maar aangezien Antwerpen op dat moment
20.000 inwoners telde is de steekproef klein.14 Een vergelijking door de tijd heen is nog niet gemaakt.
Justin Colson ging voor de periode tussen 1400 en
1550 de beroepsclustering in Londen na. Hiervoor gebruikt hij beroepsvermeldingen in testamenten.15 Die
bron kent, net als overigens transportregisters en belastingkohieren, de nodige beperkingen. Een ervan is
dat voor heel Londen, dat omstreeks 1500 misschien
40.000 inwoners telde, per jaar slechts veertig lokaliseerbare beroepsvermeldingen zijn. Dit euvel loste de
auteur op door te werken met schuivende steekproeven van veertig jaar.16 De steekproef ‘1400’ omvat gegevens uit de periode 1380 tot 1420, de steekproef ‘1550’
gegevens uit de periode 1530 tot 1570. Dat vergroot de
steekproef aanzienlijk, maar ook met die kunstgreep
blijven de aantallen per beroepsgroep gering.17
Als we nu naar de verklaringen voor de clustering
kijken, dan zien we dat dit aspect bij Rawcliffe voor
Norwich aan de orde komt, maar in de publicaties van
Bisschops (Antwerpen) en Colson (Londen) onderbelicht blijft. Voor het patroon dat Rawcliffe in kaart
brengt, kan de term ‘smellscape management’ worden
gebruikt, de vermijding van (stank)overlast door aanwijzing van vestigingszones. Ververs en leerlooiers waren stroomafwaarts aan de rivier geclusterd, zodat
hun afvalproducten direct de stad verlieten. Bovendien waren de stinkende beroepen in de noordoostelijke hoek van de stad gesitueerd, zodat bij de overheersende zuidwestelijke wind de vieze stank de stad werd
uitgeblazen.18 Bisschops wijst er wel op dat vollers en
ververs in de nabijheid van de rivier gevestigd waren,

maar de lezer mag zelf invullen of dat stroomaf- of
stroomopwaarts was en hieraan een vorm van smellscape management ten grondslag lag.
Colson ziet bepaalde agglomeratievoordelen die de
vestiging van dezelfde beroepen bij elkaar oplevert.
Dat dit teruggaat op een bepaald natuurlijk voordeel
ter plekke wordt echter alleen enkel gesuggereerd voor
de mercers: handelaren in luxueuze, vaak zijden stoffen. In de eerste helft van de vijftiende eeuw wonen zij
vooral rondom de Mercers’ Hall. Terecht wijst Colson
erop dat mogelijk niet alleen de nabijheid van de hal
een rol speelde. Dit ene voorbeeld kan dan ook niet
aantonen dat de huis-halafstand een doorslaggevende
rol speelde.
Meer aanwijzingen in die richting verschaft een studie van Colin Arnaud. Voor Bologna (1385) en Straatsburg (1427 en 1466), twee middelgrote steden met een
vergelijkbare omvang als Antwerpen (respectievelijk
25.000 en 18.000 inwoners) zette hij de verspreiding
van beroepen af tegen de locatie van markten en andere topografische elementen.19 Hij concludeert dat
in Bologna de woonplaats van mobiele arbeiders (zij
die hun werkplaats niet aan huis hebben) vooral be
invloed is door welstand, terwijl in Straatsburg beroepsoverwegingen voorop hebben gestaan. Arnaud
wijst in dit verband op de woonlocatie van transport
arbeiders: voerlieden woonden veelal nabij de Korenmarkt, waar het werk voor het oprapen lag, en schippers langs de rivier waar de schepen afmeerden.20
Kijkend naar de overzichtskaarten lijkt dat alleszins
aannemelijk, maar ook hier geldt dat het aantal gelokaliseerde beroepen laag is. De historisch geïnteresseerde lezer mist bovendien achtergrondinformatie
over de werkzaamheden van transportarbeiders.
Bovengenoemde publicaties, met hun specifieke
merites en lacunes, hebben mij geholpen mijn onderzoek naar het vestigingspatroon van textielarbeiders
in Leiden vorm te geven.

kunnen zijn gekomen: dat men in wijken met veel
textielnijverheid een keurhal vestigde. Later in mijn
betoog zullen we echter zien dat bij voorkeur gebruik
gemaakt werd van bestaande hallen en dat bij nieuwbouw de beschikbaarheid van (grote) kavels bouwgrond leidend was.
De behandelde periode 1498-1748 komt voort uit de
beschikbaarheid van de benodigde seriële bronnen;
soortgelijke bronnen die een langere periode beslaan.
Recent zijn namelijk een reeks belastingkohieren en
twee volkstellingen uit de periode 1498-1748 ontsloten. Deze kohieren maken het mogelijk na te gaan of er
sprake is van een clustering van lakenberoepen rondom de Lakenhal en van saaiberoepen rondom de Saaihal.
Doordat de textielindustrie in Leiden een ver doorgevoerde arbeidsdeling kende nam een groot aantal beroepen aan het productieproces deel. In dit artikel
richt ik mij op de lakenhandelaren (lakenkopers, reders en wantsnijders), de drapiers en de wevers. Deze
keuze is in de eerste plaats ingegeven door de prak
tische overweging dat in de gebruikte bronnen, belastingkohieren en volkstellingen, beroepen over een langere periode in voldoende mate moeten voorkomen.
Daarbij moest het gaan om beroepen die zich vrij
mochten vestigen; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
vollers en ververs, voor wie in het zeventiende-eeuwse
Leiden de locaties door het stadsbestuur waren voorgeschreven.23
Het relatief vroege beginjaar van het onderzoek en
de relatief lange onderzochte periode zijn niet vanzelfsprekend. Het lokaliseren van beroepsgroepen stelt
namelijk hoge eisen aan de historische bronnen. Seriële bronnen over een lange periode zijn schaars, vooral
vóór 1550. Clé Lesger onderzocht in Amsterdam bijvoorbeeld de locatie van winkels, maar seriële gegevens van vóór 1585 waren niet voorhanden of moeilijk
te vinden.24

TEXTIELNIJVERHEID IN LEIDEN:
DE ONDERZOEKSOPZET

NERINGEN EN HALLEN

•3

Om lakense stoffen van constante kwaliteit en met een
standaardmaat te produceren, was in Leiden van
stadswege een uitgebreid controlesysteem opgezet.
De controle op de nering in de textielbranche, zoals de
lakennering en de saainering, was georganiseerd vanuit een hal. Posthumus stelt dat ‘de leidende gedachte
was dat alle stukken “subject aan de hal”, moesten
zijn’.25 Dit betekende dat fysiek controles op halffabricaten en eindproducten op de hal werden uitgevoerd,
maar dat inspecties ook thuis plaatsvonden. Zo werd
vermoedelijk de kwaliteit van de wol bij de drapiers
thuis gecontroleerd.26 Ook werd bij de wever aan huis
gecontroleerd als het weefsel nog in de touwen stond.
Dat betekende dat de ‘prenter’ bij de wever langs ging
om onder meer de breedte van het stuk te controleren.27 Na deze keuring, die het prenten werd genoemd,
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In het navolgende wil ik de stelling onderbouwen dat
op bepaalde plekken in Leiden een clustering van textielberoepen bestond en dat de hallen voor de keuring
van de stoffen kristallisatiepunten waren voor de vestiging van ambachtslieden in (huur)huizen.21 De hal
speelde in het productieproces immers een centrale
rol: handelaren, keurmeesters en textielwerkers verschenen hier op gezette tijden, al dan niet met een
halffabricaat of eindproduct onder de arm. Ervan uitgaande dat men zich in de stad meestal te voet
verplaatste, is het te verwachten dat men een korte afstand tussen het woonhuis en de lakenhal (de
huis-halafstand) verkoos.22
De relatie tussen werkplaats aan huis en hal zou
theoretisch gezien natuurlijk ook andersom tot stand
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2a en 2b. Stadsplattegrond door
Christiaan Hagen, 1670;
uitsneden van de Lakenhal aan de
Oude Singel (Y) en de Saaihal (X)
aan het Steenschuur
(Erfgoed Leiden en Omstreken)

B U L L E T I N K N O B 2 02 0
•3

42

braak van de bestaande panden en de bouw van de Lakenhal verliepen daarna vlot.
Meer helderheid is er wat betreft de Saaihal, die in
1583 werd opgericht. Na een tijdelijk onderkomen in de
kerk van het voormalige Nazarethklooster werd de hal
in 1589 in het voormalige Sint Jacobsgasthuis gehuisvest.39 De Saaihal en de Lakenhal deelden daarmee vijf
decennia (1589-1640) dit gebouw. We moeten ons een
hal ook niet voorstellen als een zelfstandig bouwwerk,
maar eerder als een zaal in een gebouw.
De dagelijke aanloop naar de hallen in Leiden moet
groot zijn geweest, want de tienduizenden jaarlijks geproduceerde lakens werden meerdere malen aan een
keuring onderworpen. Het Gezicht op de Lakenhal van
Susanna van Steenwijck-Gaspoel uit 1642 toont iets
van de bedrijvigheid (afb. 3). In 1671 werd gesproken
over honderd of tweehonderd wevers en anderen die
dagelijks de hallen bezochten.40 De lakens die zij met
zich meesjouwden moeten met hun 24 meter lengte
flink zwaar geweest zijn.41
DE RUIMTELIJKE SPREIDING VAN TEXTIELBEROEPEN
IN LEIDEN

•3

Om erachter te komen of inderdaad een clustering van
textielberoepen nabij de Leidse hallen bestond dienen
we eerst de spreiding van deze beroepen over de stad in
kaart te brengen. Maar hoe komen we aan de benodigde informatie over Leidse ambachtslieden? Hiervoor
zijn de eerder genoemde belastingkohieren en volkstellingen gebruikt. De belangrijkste zijn de Vermogensbelasting 1498, de Tiende Penning van 1557, de
Volkstelling van 1581, het Klein Familiegeld van 1674
en de Volkstelling van 1748.42
Belastingbronnen en volkstellingen kennen beperkingen. Zo komen kapitaalkrachtige textielhandelaren er meer in voor dan arme spinners, wevers of vollers. De Vermogensbelasting van 1498 is wat dit betreft
een uitzondering; in dit kohier werden ook de namen
van ‘arm, schamel volk’ of ‘paupers’ genoteerd. Dit
leert dat naar verhouding de meeste armen in het
stadsdeel West (39% van de 345 adressen) en Noord
(37% van de 705 adressen) gevestigd waren.
Een tweede beperking van belastingkohieren en
volkstellingen is dat lang niet bij alle huishoudens een
beroep is genoteerd. De Leidse bronnen zijn nog relatief rijkelijk van beroepsaanduidingen voorzien. Bij de
Tiende Penning van 1561 werd bijvoorbeeld bij de helft
een beroep vermeld, in de Volkstelling van 1748 zelfs
bij 93%. Ter vergelijking: in Amsterdam is in het belastingkohier van de Tiende Penning van 1562 bij slechts
16% van de belastingplichtigen een beroep genoteerd.43 Gezien de beperkingen van de bron, moet dus
in gedachten worden gehouden dat de gepresenteerde
overzichten niet het totale aantal beroepsuitoefenaars
op dat moment aangeven.44
Zoals gezegd zijn bij de analyse lakenhandelaren (la-
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werd het halffabricaat zowel in de saai- als de lakennering naar de hal gebracht om door de ‘rauwe persenaars’ te worden bezien en nagemeten.28 Posthumus
vermeldt niet wie dat moesten doen en de door hem
ontsloten bronnen lijken dat ook niet prijs te geven.29
Vermoedelijk waren het de wevers die het rauwe laken
naar de hal brachten. De wever zal het laken dan ook
weer mee naar huis hebben genomen, waarna de drapier het bij hem ophaalde. Een andere mogelijkheid is
dat de wever het bij de drapier bracht. In elk geval was
het zaak dat de drapier er de beschikking over kreeg,
want het stuk diende bij de volgende deelbewerker terecht te komen.
In de oude draperie was dat proces nog overzichtelijk; er was één hal. In de nieuwe draperie werden echter meerdere lakense stoffen geproduceerd en waren
er meerdere hallen. Op het hoogtepunt van de Leidse
textielnijverheid waren er zeven neringen en zeven
hallen. In de woorden van Posthumus: ‘Geen nering
zonder hal, geen hal zonder nering’.30 De opdeling in
neringen en hallen was strikt in Leiden. Een drapier of
wever was niet in algemene zin een drapier of wever,
maar hoorde bij een van de neringen. Als hij bijvoorbeeld wenste over te stappen van de saai- naar de lakennering dan diende dit te worden vastgelegd.31
Met ‘hal’ wordt hier niet de vent- of verkoophal bedoeld, maar de ‘looihal’ waar de lakenloodjes aan het
laken werden bevestigd. Hier werd gecontroleerd of de
halffabricaten en eindproducten voldeden aan de hoge kwaliteitsstandaarden (afb. 4).32 In de middeleeuwen duidde men het voorleggen van waren ter keuring
aan als ‘ter paertse’ gaan en heette het controleren
‘paertsen’.33 Aanvankelijk stond de ‘paertse’ (later
‘pers’, de horizontale stok waarover het laken werd uitgehangen ter inspectie) in het wolhuis, maar vanaf
de eerste helft van de vijftiende eeuw tot 1567 was dit
‘upter stede halle’ – in het stadhuis aan de Breestraat.34
Daarna vond de keuring plaats in het voormalige Sint
Jacobsgasthuis aan het Steenschuur (afb. 2b). Het is
onduidelijk of de lakens na het Spaanse beleg van 1574
nog steeds op deze locatie werden gekeurd. De productie van lakens liep toen sterk terug.35 Het is gesuggereerd dat er na het beleg geen volwaardige lakenhal en
lakennering meer zouden zijn geweest.36 De bronnen
zijn op dit punt onduidelijk, maar een continuering
van het Sint Jacobsgasthuis als looihal voor lakens kan
niet worden uitgesloten. In 1631 was de productie van
wollen lakens in elk geval zo toegenomen dat de capaciteit van de volmolens tekortschoot. In 1639 bestond
de behoefte om een nieuwe lakenlooihal te vestigen.
Er werden diverse bestaande gebouwen onderzocht,
maar deze waren ‘nyet suffisant ende groot genoech’
zodat werd besloten een nieuw gebouw op te richten.37
De keus viel op bebouwde percelen aan de Oude Singel
(afb. 2a). 38 De eigenaar bleek genegen tot verkoop en
was bereid binnen zeven weken te verhuizen. De af-
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3. Susanna van Steenwijck-Gaspoel, Gezicht op de Lakenhal te Leiden, 1642 (Museum De Lakenhal, Leiden)
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kenkopers, reders en wantsnijders), drapiers en wevers
geselecteerd. Drapiers nemen een middenpositie in,
tussen lakenkopers en wevers. In 1498 zijn zij nog
groothandelaren, in 1748 kleinhandelaren.
De volgende stap is de koppeling van ambachtslieden aan plekken in de stad.
Een concentratie van een beroepsgroep wordt hieronder aangeduid als geclusterd wanneer meer dan
33% van de beroepsgroep binnen een bepaald stadsdeel woont. Daarbij onderscheiden we matige clustering (33-49%), sterke clustering (50-65%) en zeer sterke
clustering (meer dan 66%). Als we naar de clustering
per stadsdeel kijken, moeten we helder hebben welke
indeling van de stad we hanteren. De belastingkohie-

ren zijn ingedeeld in bonnen, de Leidse historische
aanduiding voor wijken. Bij de Volkstelling van 1581
waren er bijvoorbeeld zeventien, maar hun aantal en
indeling varieerden. Bij historisch onderzoek naar de
verspreiding van welstand wordt in de regel de verdeling in bonnen aangehouden. Wanneer vergelijkingen
over meerdere jaren worden gemaakt, is dat echter lastig. Het bon Hogewoerd en Levendaal bijvoorbeeld
heeft in de loop van de jaren verschillende indelingen
gekend.
Om onduidelijkheden die uit de verschillende wijk
indelingen zouden kunnen voortkomen te ondervangen, zijn in mijn onderzoek grotere eenheden gebruikt.
Daarbij is zoveel mogelijk uitgegaan van natuurlijke

grenzen in de vorm van waterlopen zoals de Oude Rijn,
Nieuwe Rijn, Rijn en Vliet en de Vollersgracht, de latere
Langebrug. Zo zijn binnen de middeleeuwse stadsmuren zes stadsdelen onderscheiden: Centrum-oud, Centrum-Pieterswijk, Noord-oud, Oost-oud, Zuid en West
(afb. 5).
De zeventiende-eeuwse stadsuitbreiding telt twee
gebieden. Noord-nieuw omvat de wijken die in 1611 en
1644 tot stand zijn gekomen, Oost-nieuw het grootste
gedeelte van de stadsuitbreiding van 1659. Ook de wijk
Zuid is in 1659 uitgebreid, maar gezien de beperkte
omvang van deze uitleg is geen onderscheid gemaakt
tussen Zuid-oud en Zuid-nieuw. De uitbreidingen zijn
typische textielwijken en omvatten een groot contingent wevershuisjes.
Met deze informatie over ambachtslieden en clustering in ons achterhoofd kunnen we nu kijken of het
aannemelijk te maken valt dat de hallen de ‘magneten’
waren die de ambachtslieden naar zich toe trokken en
de clustering (mede) veroorzaakten.
OUDE DRAPERIE: CLUSTERING ROND DE LAKENHAL?

In het belastingkohier van 1498 komen in totaal 114
drapiers voor. De meesten behoorden duidelijk tot de
financiële toplaag van Leiden, maar daarbij valt wel op
dat hun vermogens sterk uiteenliepen. In dat opzicht
zijn de drapiers minder homogeen dan bijvoorbeeld
de ververs in dat jaar; daar ontlopen minimum- en
maximum-belastingaanslag elkaar nauwelijks. Achter

de term drapier gaan dus vermogende en minder vermogende lieden schuil. Van een clustering in een bepaald stadsdeel is geen sprake, ook niet wanneer gelet
wordt op de hoogte van de aanslag: minvermogenden
komen ook in het centrum voor en de rijksten waren
verspreid over de hele stad. In 1557 en 1561 zijn de drapiers matig geclusterd in stadsdeel Oost-oud. In dat
gebied waren in dezelfde periode (1544, 1557, 1561) de
wevers matig geclusterd. Het vestigingspatroon van de
drapiers ging in deze jaren dus hand in hand met dat
van de wevers. Dit was logistiek een uitkomst, want
drapier en wever zullen elkaar voor de uitwisseling van
grondstoffen en halffabricaten regelmatig thuis getroffen moeten hebben.
Lakenkopers worden voor het eerst in de belastingkohieren van 1557 en 1561 genoemd. Hun aantallen
zijn gering – in beide jaren vijftien – maar zij zijn in tegenstelling tot de drapiers sterk geclusterd in stadsdeel Centrum-oud (afb. 6a). Dat is opvallend omdat de
lakenkopers niet overduidelijk vermogend zijn. Posthumus constateert dat ook voor de latere periode
(1599, 1623, 1644) en beschrijft hen als kleine handelaren, die hun clientèle vooral in het Rijnland hadden
wonen.45
Ook de wantsnijders waren geclusterd in Centrumoud (afb. 6a). ‘Want’ is het middeleeuwse woord voor
lakense of wollen stof, en wantsnijders zijn zich later
kleermakers gaan noemen.46 Kleermakers verstelden
geen kleding, dat deden de naaisters of oudkleerko-

4. Isaac Claesz. van Swanenburg, Het vollen en verven, 1594-1596, uitsnede (Museum De Lakenhal, Leiden)

pers, zij maakten nieuwe kleding.47 Wantsnijders/
kleermakers waren tevens handelaren. Dat kan worden afgeleid uit het feit dat het wanthuis tot 1411 de
plek was waar de lakenhandel plaatsvond. Het bon
Wanthuis ontleent zijn naam aan dit gebouw.48 Het
wanthuis was in de eerste plaats bedoeld voor de wantsnijders, die daar stallen huurden om lakense stof te
verkopen.49 De functie van wanthuis ging vanaf 1413
over naar het raadhuis.50
DE NIEUWE DRAPERIE: CLUSTERING RONDOM
SAAI- EN LAKENHAL?

De beroepsaanduiding ‘reder’ duikt voor de eerste
keer op in de Volkstelling van 1581. Hoewel een en dezelfde persoon kennelijk als lakenkoper én als reder
geregistreerd kon staan - twee textielwerkers die in de
volkstelling als reder staan aangeduid komen in een
andere bron uit hetzelfde jaar voor als lakenkoper –
was de vestigingsvoorkeur van de reders anders dan

5. De stadsdelen en de locaties van de lakenhallen en de Saaihal

oude rijn

rijn

nieuwe rijn

l1	lakenhal tot 1567
l2/s	lakenhal 1567-1640 / saaihal 1590-1823
l3	lakenhal 1640-1823

indeling leiden in 8 gebieden
Centrum-oud
centrum-pieterswijk
noord-nieuw (stadsuitleg 1611 en 1644)
noord-oud
oost-nieuw (stadsuitleg 1659)
oost-oud
west
zuid (inclusief zuid-rijnevest, stadsuitleg
1659)

die van de lakenkopers.51 In 1581 waren de reders matig geclusterd in Oost en Zuid (afb. 6a). Bij vijf van hen
wordt vermeld dat zij uit Vlaanderen afkomstig waren
en bij zeven van de negentien reders staat dat zij minder dan twaalf jaar in het betreffende huis woonden.
Deze groep nieuwkomers kan haar vestiging strategisch hebben afgestemd op de locatie van de Lakenhal
– op dat moment aan het Steenschuur.
In 1674 en 1748 waren de reders sterk geclusterd in
het stadsdeel Noord-nieuw. Niet bij elke reder staat de
nering vermeld. Daardoor is het niet mogelijk om na te
gaan of lakenreders meer bij de Lakenhal voorkwamen dan saaireders. Niettemin is de sterke concentratie van reders in dit noordelijke stadsdeel opmerkelijk.
Van de gegoede reders zou immers verwacht kunnen
worden dat ze in het welvarende centrum of op het deftige Rapenburg opdoken. 52 De groep reders was weliswaar in beide peiljaren klein, maar hun clustering was
sterk. De tendens was in beide peiljaren dezelfde, zodat achter deze vestigingsvoorkeur misschien toch
een praktische, door het bedrijf bepaalde noodzaak
(een vestiging nabij de Lakenhal) vermoed kan worden.
De reders ontwikkelden zich meer en meer tot kapitaalkrachtige industriëlen die met het buitenland
handeldreven.53 Vanaf omstreeks 1640 gingen zij een
nieuwe functie vervullen; om meer en sneller te kunnen leveren namen zij meer en meer de productie in
eigen hand.54 De drapiers degradeerden in de zeventiende eeuw tot kleinhandelaars en tussenmeesters en
gingen werken voor de reders.55 Zij dienden twee dagen per week in de hal aanwezig te zijn om op eventuele kopers te wachten, de rest van de week zullen zij
zich hebben beziggehouden met de aansturing van de
verschillende deelbewerkers.56 Soms weefden ze naast
deze activiteiten ook nog zelf.57 De laken- en saaidrapiers en saai- en lakenwevers komen in het peiljaar
1674 in voldoende mate voor om na te gaan of er van
een clustering rondom de Laken- of Saaihal sprake
was. Saaiwevers waren in 1674 matig geclusterd in het
stadsdeel Zuid, in Oost-zuid komen de saaidrapiers
sterk geclusterd voor (afb. 6b). Opvallend is dat zij nagenoeg afwezig zijn in Noord-oud en Noord-nieuw.
Noord-nieuw kende in 1674 namelijk wel een sterke
clustering van lakendrapiers en lakenwevers (afb. 6b).
In het peiljaar 1674 kan binnen zowel de lakennering
als de saainering de huis-halafstand als vestigingsfactor worden vermoed. Ook in de Volkstelling van 1748
waren de lakenreders nog altijd geclusterd in het
stadsdeel Noord-nieuw, nabij de Lakenhal (afb. 6a). Zij
woonden vooral aan de Oude Singel. Een enkele keer
waren ze gevestigd in het stadsdeel Noord-oud aan de
Oude Vest. Dat is minder ver weg dan het lijkt, want het
is dezelfde gracht die aan weerszijden een andere
naam draagt.

1544 Wantsnijders n=35

1557 lakenkopers n=15
< 10%
10-32%
33-49%
50-66%
66-100%

1581 reders n=17

1748 reders n=19

6a. De verspreiding van de aangegeven beroepsgroepen tegen de achtergrond van de stadsplattegronden
van Jacob van Deventer (ca. 1560) en Christiaan Hagen (1670). De gele stippen geven de locatie van de hallen
aan, vergelijk afb. 5

6b. De verspreiding van de aangegeven beroepsgroepen tegen de achtergrond van de stadsplattegrond van
Christiaan Hagen (1670). De gele stippen geven de locatie van de hallen aan, vergelijk afb. 5

1674 saaiwevers n=25

1674 saaidrapiers n=25

1674 lakenwevers n=12

1674 lakendrapiers n=70

< 10%
10-32%
33-49%

66-100%
1748 lakenwevers n=369

1748 lakendrapiers n=19
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Aan de hand van de Volkstelling van 1748 is de vestigingsfactor huis-halafstand lastiger te onderzoeken.
Een eerste probleem met deze bron is dat de beroepsaanduiding fabrikeur geen enkele keer voorkomt, terwijl bekend is dat er rond die tijd minstens 175 in Leiden zijn geweest.58 De fabrikeur was in de achttiende
eeuw degene die niet alleen werk uitgaf, zoals ook de
reders en de drapiers dat voorheen deden, maar ook de
arbeid van spinners en wevers meer en meer in werkhuizen of ateliers concentreerde.
Een tweede probleem is dat de Volkstelling van 1748
disproportioneel veel lakenwevers telt. 86% van alle
369 wevers is geregistreerd als lakenwever. Laken
maakte echter op dat moment maar tien procent van
de stedelijke textielproductie uit. Dit doet de vraag rijzen of lakenwever niet als algemene term voor wever is
gebruikt. Niettemin kan worden gekeken naar de
ruimtelijke spreiding. De lakenwevers waren net als in
1674 geclusterd in het stadsdeel Noord-nieuw, maar nu
ook in Oost-nieuw. De clustering in dit stadsdeel kan
samenhangen met het feit dat hier de meeste van de 86
werkhuizen (proto-fabrieken) voor wevers en spinners
geconcentreerd waren.59 Het is niet zozeer de huis-hal
afstand, maar de werkatelier-huisafstand (of woonwerkafstand) die klein is, waarbij overigens niet uitgesloten kan worden dat de ateliers zich in dit stadsdeel
hebben gevestigd omdat hier al veel wevers woonden
en dit stadsdeel meer onbebouwde terreinen kende
dan Noord-nieuw.
Een derde probleem van de Volkstelling van 1748 is
dat ook drapiers weinig nauwkeurig geregistreerd zijn.
Bij hen ontbreekt in een derde van de gevallen de aanduiding in welke nering zij werkzaam zijn. De negentien lakendrapiers wonen anders dan in 1674 sterk geclusterd in het stadsdeel Oost-nieuw en opvallend
genoeg niet in Noord-nieuw (afb. 6b).
Aan de hand van de Volkstelling van 1748 kan bij de
lakennijverheid vanwege onnauwkeurigheid van de
bron een al dan niet geclusterde beroepsgroep voor
drapiers en wevers eigenlijk niet goed worden onderzocht. Onderzoek naar de saainering loopt ook vast: er
zijn maar twee saaidrapiers en zes saaiwevers geregistreerd. Dat lage aantal is niet heel vreemd, want in het
midden van de achttiende eeuw maakte het saai nog
maar twee procent van de Leidse textielproductie uit.60
1749: WONEN OP STAND

De bestudeerde bronnen uit de periode 1498-1748 zijn
bekeken op het aspect beroep en locatie. Hierdoor kan
ten onrechte de indruk ontstaan dat welstand slechts
een geringe rol speelde. Ook al is sprake van een clustering van lakenberoepen nabij de lakenhal, de ambachtslieden zullen toch naar financieel vermogen
hebben gewoond. Terwijl een lakenhandelaar in de

nabijheid van de Lakenhal op de Oude Vest/Oude
Singel woonde, huisde een wever bijvoorbeeld op de
erachter gelegen Lammermarkt. Het hiërarchische
verschil onder de textielberoepen kan worden geïllustreerd aan de hand van de situatie 1748/1749.
De Volkstelling van 1748 is gekoppeld aan het Verpondingskohier 1749. Deze combinatie van bronnen is
uitzonderlijk. We kijken als voorbeeld naar de lakendrapiers, lakenwevers en saaiwevers in Oost-nieuw.
Dit was rond het midden van de achttiende eeuw het
meest armlastige stadsdeel,61 maar naast de grote
hoeveelheid kleine wevershuisjes en rug-aan-rug
woningen, kende het aan de Herengracht ook kapitale
grachtenpanden.62 De lakendrapiers uit de volkstelling woonden zonder uitzondering aan de chique
Herengracht, bijna altijd in een eigen huis. Op de
Herengracht was ook een enkele lakenwever te vinden,
maar dan in een huurhuis. Vaker waren zij gevestigd in
wevershuizen op de Waardgracht. Een scherp onderscheid tekent zich af wanneer wordt gekeken naar
huurwaarden: de huurwaarde van de lakendrapiers
was in dit stadsdeel vier keer hoger (19 gulden) dan die
van de lakenwevers (5 gulden). De saaiwevers hadden
een fors lagere gemiddelde huurwaarde (2,50 gulden).
CONCLUSIE

Een eerste punt dat kan worden vastgesteld is dat de
clustering van lakenhandelaren in Leiden door de tijd
heen veranderde. Terwijl in de middeleeuwen de lakenkopers en wantsnijders sterk geclusterd voorkwamen in het oude stadscentrum, waar toen de Lakenhal
gevestigd was, hadden de vermogende textielhandelaren (reders) in de vroegmoderne tijd duidelijk geen
voorkeur voor vestiging aldaar. In 1581 waren zij geclusterd in de stadsdelen Zuid en Oost-nieuw, in de nabijheid van de Lakenhal, die op dat moment op het
Steenschuur gevestigd was. In 1674 waren zij sterk geclusterd in het stadsdeel Noord-nieuw, waar de Lakenhal vanaf 1640 gesitueerd was. De lakenhandelaren
waren dus in de peiljaren in de nabijheid van de hal te
vinden.
Het vermoeden dat niet alleen sprake was van ‘geen
nering zonder hal, geen hal zonder nering’, zoals Posthumus het strikte neringstelsel in Leiden samenvatte,
maar dat ook gold ‘geen hal zonder geclusterde beroepsgroep’, wordt versterkt door de verspreiding van
lakendrapiers, lakenwevers, saaidrapiers en saaiwevers. In 1674 waren zowel de lakendrapiers als de lakenwevers sterk geclusterd in het stadsdeel Noord-nieuw.
De saaidrapiers en saaiwevers kwamen hier daarentegen niet voor, zij waren geclusterd in de stadsdelen die
dichter bij de Saaihal lagen (Oost-oud en Zuid).
Dit onderzoek toont voor de bovengenoemde zeven
textielberoepen een clustering in een stadsdeel aan.
Telkens is er een clustering in of grenzend aan de locatie van de hal. Elk beroep afzonderlijk zou te weinig

grond bieden om te concluderen dat huis-halafstand
een vestigingsfactor was, maar de zeven beroepen tezamen geven in het tijdvak 1498 tot 1674 voldoende
aanwijzing in die richting. Deze tendens om nabij de
hal te wonen wil overigens niet zeggen dat welstand
als vestigingsfactor geen rol speelde, want ook binnen
een beperkte loopafstand tot de hal kan op stand gewoond worden.
Hoewel de Leidse belastingkohieren en de twee
volkstellingen prachtige bronnen zijn die niet onderdoen voor de besproken casestudies van Antwerpen of
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29%
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552

38%

Gedwongen Lening
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54

19%

Tiende Penning 1544

1910
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34%

Tiende Penning 1557

2757 eigenaren
833 huurders

1335 eigenaren
254 huurders

48% eigenaren
30% huurders

Tiende Penning 1561
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50%
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12277
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27%
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THE SETTLEMENT PATTERN OF CLOTH MERCHANTS, MAKERS
AND WEAVERS IN THE TEXTILE CITY OF LEIDEN 1498-1748
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(shipowners) had moved on. In 1581 they were clustered in the Zuid and Oost-nieuw districts, once again
close to the Lakenhal, which was then situated on the
Steenschuur canal. In 1674 there was a strong concentration in Noord-nieuw, the district where the Laken
had been located since 1640. Thus in each of the reference years, the cloth merchants were to be found in the
vicinity of the cloth hall.
The surmise that, in addition to ‘no occupation without a hall, no hall without an occupation’, a case of ‘no
hall without a clustered occupational group’ prevailed
is reinforced by the distribution of cloth makers, cloth
weavers, serge makers and serge weavers. In 1674 there
was a strong concentration of both cloth makers and
cloth weavers in Noord-nieuw. There were, however, no
serge makers or weavers in Noord-nieuw; they were
concentrated in areas closer to the Saaihal (Oost-oud
and Zuid).
This study reveals clusters of seven textile-related occupations in various districts. In each instance there
was a cluster in or adjacent to the location of the associated hall. On their own, individual occupations would
provide insufficient grounds for concluding that the
house–hall distance was a determining factor for locating a business, but taken together, the seven occupations provide enough indications in that direction in
the period 1498 to 1674. This tendency of living close to
the hall does not mean that prosperity played no role at
all, because even within a limited walking distance
from the hall it was still possible to live in a desirable
area.

B U L L E T I N K N O B 2 02 0

Leiden was once the foremost textile city in Europe.
Under ‘de nieuwe draperie’ (the new cloth industry,
from 1580), a wide variety of woollen textiles were produced. At the pinnacle of this industry the city had no
fewer than seven cloth halls. Merchants, makers and
weavers usually worked from home, appearing at the
hall at set times to have their semi-finished or finished
products inspected for quality. Thus broadcloth weavers went to the Lakenhal (Cloth Hall) and the serge
weavers to the Saaihal (Serge Hall). The economic historian N.W. Posthumus summarized this strictly regulated craft system as ‘no occupation without a hall, no
hall without an occupation’. This article draws on occupational data in seven tax assessment registers and
two censuses from the period 1498-1748 to investigate
whether the location of the halls influenced the settlement pattern of cloth merchants, makers and weavers.
In other words, was the distance between home and
hall a determining factor in where people chose to live?
For this purpose the city was divided into eight districts. An occupational concentration is categorized as
clustered when more than one third of a particular occupational group lived in the district concerned. Within this a distinction has been made between moderate
clustering (33-49%), strong clustering (50-65%) and
very strong clustering (over 66%).
The clustering of cloth merchants in Leiden changed
over time. Whereas in the Middle Ages there were high
concentrations of cloth buyers and dealers in the historical centre where the Lakenhal was then situated, by
the Early Modern period the wealthy textile merchants
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